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SOCRATES 
 

Weinigen hebben op de geschiedenis van de filosofie zozeer hun stempel gedrukt als 

Socrates. Van Plato en de antieke sceptici tot Friedrich Nietzsche en lang daarna zijn 

filosofen door de figuur van Socrates gefascineerd. Dat lijkt des te merkwaardiger 

omdat we over zijn denken heel slecht ingelicht zijn. Socrates zelf heeft niets 

geschreven, en de meest directe getuigenissen die we over hem hebben, geven geen 

betrouwbaar beeld van de werkelijke, historische Socrates. Documenten zijn er genoeg: 

al kort na zijn dood ontstond een genre van geschriften waarin Socrates de hoofdrol 

speelt (sôkratikoi logoi). Maar deze geven geen eensluidende informatie. Het is dus niet 

eenvoudig Socrates’ filosofie uit deze bronnen te reconstrueren. 

 

1. Op zoek naar een historische Socrates 

De voornaamste bronnen zijn (1) Plato, vooral in zjjn vroeg gedateerde, ‘Socratische’ 

dialogen, (2) Xenophon, vooral door zijn Herinneringen aan Socrates (Memorabilia 

Socratis); (3) Aristophanes met zijn Wolken (Nubes) en andere komedie-dichters, en (4) 

Aristoteles met doxografische opmerkingen, voornamelijk in Metaphysica en Ethica. 

 

Zoals veel van zijn aristocratische leeftijdgenoten kwam Plato al jong in de ban van 

Socrates. Plato heeft hem van nabij gekend, bewonderde hem mateloos en trad als 

filosoof uitdrukkelijk in zijn voetspoor. Socrates is in Plato’s werk bijna 

alomtegenwoordig. Op sommige punten kunnen we uit dit werk met redelijke 

zekerheid conclusies trekken over de historische Socrates. We hebben geen reden om te 

twijfelen aan Plato’s mededelingen over Socrates’ leven. Zo mogen we aannemen dat 

hij is geboren in 470/469 vC in Athene als zoon van een beeldhouwer en een 

vroedvrouw, dat hij trouwde met Xanthippe en drie zonen kreeg, de jongste op latere 

leeftijd, dat hij als soldaat aan buitenlandse campagnes deelnam en zich in het gevecht 

onderscheidde door moed, en dat hij verder zijn vaderstad nooit verliet. Naar het zich 

laat aanzien was hij politiek niet geëngageerd en had hij weinig met de Atheense 

democratie op, waar iedereen ongehinderd door kennis kon meepraten over 

staatszaken. Toen na de tirannie van de Dertig in 404-403 de democratie was hersteld 

werd hij aangeklaagd wegens goddeloosheid en het verderven van de jeugd. In 399 vC 

werd hij ter dood veroordeeld. Liever dan te ontvluchten terwijl hij de kans had dronk 

Socrates, zeventig jaar oud, de gifbeker. 
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 Ook van Socrates’ persoonlijkheid biedt Plato een betrouwbaar beeld: hij was 

oprecht op zoek naar waarheid en wat goed is, en bestookte met lastige vragen wie 

pretendeerde een antwoord klaar te hebben. Zijn onophoudelijk kritisch vragen werd 

hem niet door iedereen in dank afgenomen; samen met zijn nuchtere houding en 

sobere kledij leverde zijn gedrag hem de naam op van iemand die ‘niet te plaatsen’ 

(atopos) is in vertrouwde categorieën.  

 Wat Socrates’ filosofische opvattingen betreft, mag men gerust stellen dat Plato ze 

beter dan wie ook heeft begrepen. Hij heeft ze zich dermate eigen gemaakt dat zijn hele 

werk Socratisch mag worden genoemd. Maar juist dit maakt het moeilijk tussen 

leermeester en leerling een scheidslijn te trekken. 

 

(2) De gentleman, officier en geschiedschrijver Xenophon kenschetst Socrates niet in de 

eerste plaats als filosoof maar als plichtsbewust, vroom en wijs Atheens burger, 

redelijk en beheerst, die het als zijn taak ziet Atheense jongelui praktische raad te 

geven over ethische vraagstukken. Daarnaast zoekt zijn Socrates naar de betekenis van 

fundamentele begrippen als vroomheid, staat en wet. 

 Over de vraag hoe betrouwbaar Xenophons beeld van Socrates is wordt 

verschillend geoordeeld. Sommigen vinden zijn weergave objectief, omdat hij Socrates 

geen eigen leer in de mond legt; anderen wijzen erop dat Xenophon maar een paar jaar 

tot Socrates’ kring heeft behoord en pas tientallen jaren na Socrates’ dood zijn 

belangrijkste werk over hem heeft geschreven, toen er al een omvangrijke literatuur 

over Socrates bestond en velen zich op hem beriepen als leermeester of bron van 

inspiratie. In deze context moet Xenophons niet-filosofische Socrates misschien worden 

geïnterpreteerd als een reactie op Socrates’ andere volgelingen, die Xenophons eigen 

agenda dient. 

 

(3) Socrates was bekend genoeg om geregeld ten tonele te worden gevoerd in de 

Attische komedie, een soort satirische revue. Aristophanes’ Wolken (423 vC) bevat een 

parodie van Socrates als wereldvreemd geleerde die theorieën uiteenzet over 

debatteerkunst, natuur en moraal. Een kern van waarheid zal deze karikatuur 

bevatten, te midden van de nodige komische overdrijving: de Socrates die hier een 

allegaartje van ideeën verkondigt van sofisten en andere nieuwlichters, staat voor alle 

intellectuelen en geleerden met wie Aristophanes in het algemeen de draak wil steken. 

 

(4) Aristoteles voegt weinig informatie over Socrates toe. Hij werd pas vijftien jaar na 

diens dood geboren, maar is goed op de hoogte van de literatuur over hem. Hij 
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bevestigt Plato’s beeld van Socrates als filosoof, en situeert zijn verdienste vooral op 

het vlak van filosofische methode en van ethiek: 

 

Socrates hield zich niet bezig met de natuur in haar geheel, maar legde zich toe op ethische 

kwesties. Hij zocht daarin het algemene, en richtte als eerste zijn aandacht op definities. 

(Aristoteles, Metaphysica I 6)  

 

In één passage maakt Aristoteles een belangrijk onderscheid tussen Socrates en Plato. 

Het verschil, zo zegt hij, ligt hierin dat Socrates wel algemene definities zocht, maar 

aan deze definities en aan het universele geen afzonderlijk bestaan toekende, in 

tegenstelling tot de ‘aanhangers van de ideeën’ (Metaphysica XIII, 4). 

 In het algemeen kunnen we zeggen dat het beeld van Socrates bij Plato het meest 

getrouw en volledig is. Het blijft moeilijk uit Plato’s werk het denken van de 

historische Socrates te distilleren, maar dat de leer van de ideeën al door Socrates 

ontwikkeld zou zijn is niet waarschijnlijk. 

 

Op grond van verklaringen in de bronnen kunnen we over Socrates’ filosofische 

opvattingen in het algemeen het volgende vaststellen. Door zijn toedoen wendde de 

filosofie zich af van het denken van de natuurfilosofen, die juist hierom gezamenlijk 

pre-socratici worden genoemd. Socrates hield zich vrijwel uitsluitend bezig met vragen 

die betrekking hebben op ethisch handelen. Hierbij zocht hij niet alleen redelijke 

antwoorden, maar eiste hij ook dat inwendige overtuigingen zich consequent in daden 

uiten. Zijn ascetische levensstijl en zijn standvastigheid in ethische keuzes, tot het 

drinken van de gifbeker toe, hebben al zijn volgelingen gefascineerd. Hij stelde een 

groot vertrouwen in rede (logos) en redelijkheid, die mensen dwingt hun opvattingen 

en hun gedrag rationeel te verantwoorden. Socrates waakt er bij Plato streng over dat 

zijn gesprekspartners zich niet achter andermans overtuigingen verschuilen maar hun 

eigen opvattingen verwoorden (zie bijvoorbeeld Protagoras 331 C, Politeia I, 346 A, 350 

D–E). Deze opvattingen kunnen alleen worden verantwoord in een gesprek waarin 

vraag, antwoord en wedervraag ten slotte tot inzicht leiden. 

 Hiermee richt Socrates zich in de eerste plaats tegen de sofistiek — al is zijn eigen 

optreden alleen te begrijpen tegen de achtergrond van de sofisten en hun bijdrage tot 

het betrekkelijk open intellectueel klimaat in Athene dat ook hem een gehoor heeft 

verschaft. Dat komediedichters Socrates over één kam schoren met sofisten toont aan 

dat de gemiddelde Athener weinig verschil tussen hen zag, maar het verschil is hierom 

niet minder groot en van doorslaggevend filosofisch gewicht. Socrates’ kritiek op de 

sofisten komt globaal hierop neer dat zij hun onderwijs op een cynische manier vrij 
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van waarden maakten. Ze beperkten de vorming van jonge mensen tot een retorische 

techniek die ten behoeve van om het even welk standpunt kon worden gebruikt; het 

ging hun minder om waarheid of inzicht dan om het overtuigen van hun gehoor. Zo 

opende zich de kloof tussen kundigheid en wijsheid die Socrates uit alle macht zocht te 

dichten door de sofistische monoloog, gericht op overreding, te vervangen door een 

dialoog, gericht op inzicht in de waarheid. 

 Met dit levensdoel maakte Socrates zich naast toegewijde vrienden ook gezworen 

vijanden. In Plato’s versie van Socrates’ verdediging (Apologia Socratis), de 

verdedigingstoespraak oftewel apologie die Socrates volgens Atheens procesrecht zelf 

moet hebben uitgesproken, wijst Socrates erop dat er, getuige de komedie, al lang valse 

geruchten over hem de ronde doen, en dat de zogenaamde deskundigen die hij had 

ontmaskerd zich allen tegen hem hadden gekeerd. Deze negatieve reacties hebben ten 

slotte geleid tot de formele aanklacht: 

 

Socrates is schuldig omdat hij de jeugd verderft en omdat hij niet de goden eert die de stad 

eert, maar andere, nieuwe goddelijke machten. (Plato, Socrates’ verdediging 24 B) 

 

De aanklacht wegens verderven van de jeugd had waarschijnlijk een politieke 

achtergrond in Socrates’ vriendschap met personen als Alcibiades en Critias, die 

wegens opportunisme en een vermeend immorele instelling als staatsgevaarlijk 

werden beschouwd. De grond voor de beschuldiging van religieuze nieuwlichterij is 

minder duidelijk: in onze bronnen stelt Socrates de traditionele godsdienst nergens ter 

discussie, maar dit kan natuurlijk zijn ingegeven door de behoefte Socrates met 

terugwerkende kracht vrij te pleiten. Wel heeft Socrates klaarblijkelijk een nieuwe 

zienswijze gehuldigd op de verhouding tussen mens en goden. Zijn gebed aan het eind 

van Plato’s Phaedrus (279 B) legt nadruk op verinnerlijking van goddelijke gaven en op 

de rol van wijsheid die het mogelijk moet maken uitwendige weelde naar behoren te 

dragen. Hiermee wijst hij impliciet de gangbare opvatting af volgens welke het gebed 

een bepaald nut dient — ‘ik geef opdat jij geeft’ (do ut des) — en pleit hij, evenals in 

Plato’s Euthyphro, voor een nieuw soort vroomheid die innerlijke schoonheid, wijsheid 

en zedelijkheid hoger schat dan uiterlijke verrichtingen. 

 Iets wat in de aanklacht allicht zwaar heeft gewogen is Socrates’ verwijzing naar 

het merkwaardige verschijnsel dat hij in beslissende situaties in zijn leven en op 

belangrijke ogenblikken in een discussie een goddelijke kracht (daimonion) 

gewaarwordt die hij zelf niet doorgrondt, maar die ingrijpt in de beslissingen en 

keuzes waarvoor hij staat. Over het feit dat Socrates zich op zulke goddelijke 

ingevingen beriep zijn de bronnen het eens, over de manier waarop deze kracht hem 



82 Griekse en Romeinse filosofie 

 

 

inspireerde niet: bij Plato weerhoudt ze Socrates alleen van bepaalde stappen zonder 

een alternatief te suggereren, bij Xenophon raadt ze hem ook dingen aan. Hoe dan ook 

zal Socrates’ aanspraak op religieuze krachten die zich innerlijk en in privé aan hem 

manifesteerden zijn stadgenoten als aanmatigend hebben getroffen. 

 Maar boven alles was Socrates’ houding provocerend tegenover menselijke macht 

en gezag. In Plato’s Verdedigingsrede van Socrates (Apologia Socratis) wordt pijnlijk 

duidelijk hoe Socrates de leden van de jury uitdaagt en ieder krediet bij hen verspeelt. 

Wanneer hij schuldig is bevonden en hem de kans wordt geboden zelf een straf voor te 

stellen, is zijn voorstel dat hem een staatspensioen wordt toegekend — een zeldzame 

onderscheiding wegens bijzondere verdiensten. Het gevolg is, als we Plato mogen 

geloven, dat, terwijl maar een kleine meerderheid van de jury Socrates schuldig had 

geoordeeld, nu een grote meerderheid zich uitspreekt voor de zwaarst mogelijke straf. 

 

2. Socrates’ methode 

Uit Plato’s Socratische dialogen en uit Aristoteles’ getuigenis blijkt hoe Socrates zijn 

actie tegen schijn-wijsheid methodisch onderbouwde. Socrates veinst onwetendheid, 

en geeft zo zijn gesprekspartners alle kans om hun deskundigheid inzake het 

onderwerp ten toon te spreiden. Hij stelt een eenvoudige vraag over wat ze voorgeven 

te weten, in de trant van ‘wat is die vroomheid waar u prat op gaat?’, ‘wat is 

rechtvaardigheid’ enzovoorts. Hij beweert dat hij zelf niets weet, en van de 

deskundigheid van zijn gesprekspartner alles te leren heeft. Deze openlijk beleden 

onwetendheid, de zogenaamde Socratische ironie, is de eerste stap in de toetsing 

(elenchos) van ondoordachte standpunten: gewoonlijk blijven de ondervraagden het 

antwoord schuldig. Socrates’ houding is geen pose maar een stap in zijn werkwijze. 

Het ontmaskeren van drogredenen en schijnweten is onmisbaar om tot ware kennis te 

komen: wat zich aandient als onwetendheid — de toegeving dat eigen kennis 

ontoereikend is — is het begin van onderzoek als weg tot deze kennis. Deze toegeving 

maakt Socrates wijs, volgens het orakel van Delphi zelfs de meest wijze van alle 

Atheners (Plato, Socrates’ verdediging 20 E–22 E). Socrates’ wijsheid bestaat erin dat hij 

methodisch gezien een stap verder is dan zijn gesprekspartners, en de toetsing van hun 

standpunten dient om ook hen tot dit niveau te brengen: pas wanneer zij hun 

onwetendheid inzien, bereiken ze de openheid van geest die nodig is voor verder 

onderzoek. Een aantal Socratische dialogen van Plato komt dit stadium niet voorbij: na 

een lange discussie is de uitkomst dat geen van de sprekers het gezochte inzicht heeft; 

de dialoog eindigt in een impasse oftewel aporie. 

 De tweede stap in Socrates’ methode is het eigenlijke onderzoek: het vaststellen 

van een definitie. De vraag ‘wat is …?’ krijgt hier een meer pregnante betekenis: ze 
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peilt niet meer andermans mening — wat is rechtvaardigheid volgens jou? — maar de 

ware aard van het onderwerp: wat is rechtvaardigheid? Het onderzoek is inductief in 

de zin dat het van concrete gevallen uitgaat om hieruit algemene begrippen te 

distilleren. De bestemming van deze speurtocht is inzicht en wijsheid. 

 

3. Deugd is inzicht 

Het inzicht dat door discussie wordt bereikt mag niet louter theoretisch zijn maar moet 

zich uiten in het morele leven van de mens: wie inzicht heeft in de ware aard van 

ethische waarden zal vanzelf ernaar handelen. Deze overeenkomst tussen inwendige 

overtuiging en uitwendig handelen is misschien Socrates’ meest kenmerkende 

standpunt. Ze maakt deel uit van zijn reactie op de sofisten en vormt de kern van de 

toetsing van standpunten: het onderzoek naar de diepste overtuigingen van 

gesprekspartners verloopt langs de weg van een analyse van hun woorden en daden. 

(Zie bijvoorbeeld Plato, Laches 187 B–189 B). 

 Volgens Socrates staat voortreffelijkheid oftewel ‘deugd’ (aretê) dus gelijk met 

inzicht; het complement is de stelling dat ‘niemand wetens en willens kwaad doet’ (zie 

bijvoorbeeld Plato, Protagoras 345 E). Het begrip van wat goed is, speelt in het morele 

handelen een beslissende rol: een moreel vergrijp is terug te voeren op een gebrekkig 

inzicht in het goede. Deze koppeling van morele uitmuntendheid aan intellectuele 

overtuigingen, die Socratisch intellectualisme wordt genoemd, is voorwerp van veel 

kritiek. Volgens Aristoteles is het zogenaamde akratische handelen — het handelen 

tegen beter weten in, dat volgens Socrates’ definitie van weten uitgesloten is — juist 

een van de voornaamste morele problemen. Weten wat rechtvaardigheid is, maakt ons 

immers nog niet zelf rechtvaardig Maar wie in weerwil van zijn inzicht in 

rechtvaardigheid onrechtvaardig handelt heeft hiermee Socrates’ stelling nog niet 

weerlegd; Socrates kan tegenwerpen dat deze persoon door zijn daden bewijst dat hij 

inzicht in de ware aard van rechtvaardigheid mist. Zo is alleen de rechtvaardige daad 

het criterium om te beoordelen of het inzicht in de rechtvaardigheid “daadwerkelijk” is 

bereikt. 

 Socrates maakt dus, evenmin als Plato na hem, onderscheid tussen theoretische en 

praktische wijsheid. Aristoteles legt het verschil tussen deze twee juist ten grondslag 

aan zijn kritiek. Maar juist bij gebrek aan dit onderscheid krijgt deze kritiek geen vat op 

Socrates. Hetzelfde geldt voor hedendaagse kritiek op Socratisch intellectualisme: als 

deugd gelijk staat met inzicht, wat is dan het voorwerp van dit inzicht? Het moet 

inzicht zijn in het goede; maar hiermee is meteen gezegd dat het goede niet hetzelfde is 

als inzicht. Ook hier wordt uitgegaan van een splitsing tussen theoretische kennis en 
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praktische wijsheid; het inzicht waarop Socrates aandringt is een praktisch inzicht dat 

zelf goed is en dat zich uit in goed handelen. 

 

4. Socrates’ volgelingen 

Zoals gezegd werd Socrates al spoedig na zijn dood voorwerp van interpretatie en van 

toeeigening dan wel afwijzing, waarbij de verschillende bestanddelen van zijn denken 

een steeds wisselende rol spelen. Sommigen leggen nadruk op de negatieve kant van 

zijn methode — toetsing en voorgewende onwetendheid — en doen de positieve kant 

af als van minder belang; anderen leggen juist nadruk op Socrates’ positieve bijdrage: 

het onderscheid tussen waarheid en onwaarheid, het zoeken naar ware kennis, en 

vooral de rol van inzicht bij het handelen. 

 Socrates’ grootste leerling is ongetwijfeld Plato, de enige die alle aspecten van 

Socrates’ methode weet te verenigen. Naast Plato onderscheidt de klassieke doxografie 

ten minste drie scholen van ‘kleinere Socratici’: de Megarische, de Cynische en de 

Cyrenaïsche. Of het echt om “scholen” gaat, is maar de vraag. Het gaat eerder om losse 

figuren die zich door Socrates laten inspireren, door tussenkomst van zijn 

onmiddellijke leerlingen. Elke “school” legt nadruk op één aspect van Socrates’ denken 

ten koste van andere, wat hen soms in schrille tegenspraak met elkaar en met Plato 

brengt. 

 De Megarici, onder wie Euclides uit Megara de voornaamste is, zijn gefascineerd 

door Socrates’ speurtocht naar het goede en door zijn stelling dat deugd gelijk staat 

met inzicht. Zij ontwikkelen deze gedachten tot de stelling dat het goede één is, dat dit 

goede identiek is met inzicht of wijsheid, en dat zijn tegendeel niet bestaat. Uit deze 

school stammen logische paradoxen als die van de leugenaar — spreekt wie zegt ‘ik 

lieg’ de waarheid of liegt hij? — en van de sorites: wanneer wordt een stapel een stapel? 

 De Cynici — letterlijk wie ‘honds’ zijn — die als voorbeelden Socrates’ leerling 

Antisthenes en daarna vooral Diogenes uit Sinope hadden, vinden bij Socrates een 

ander uitgangspunt: ‘deugd,’ schrijft Antisthenes, ‘heeft aan zichzelf genoeg om ons tot 

geluk te brengen. Het enige dat nodig is, is Socrates’ wilskracht. Deugd is een zaak van 

handelen; ze vergt geen kennis of grote woorden.’ (D.L. 6.11). Deugd bestaat in 

inspanning (ponos); haar ergste vijand is genot. Volgens een overlevering zou 

Antisthenes hebben verklaard dat hij Aphrodite, godin van liefde, mocht hij haar 

ontmoeten, zou neerschieten (Clemens van Alexandrië, Strom. II 20, 107.2). Liever dan 

genot na te streven moet een mens zich erop toeleggen sober te leven, als Diogenes in 

zijn ton. Dan is deugd inderdaad zichzelf genoeg, en is de mens in staat om uit kracht 

van zijn eigen natuur te leven, onafhankelijk van omstandigheden. In dit opzicht heeft 

de Cynische leer grote invloed uitgeoefend op de Stoa. Inzake kennis wijst Antisthenes 
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Plato’s opvatting af en verdedigt hij de stelling dat het niet mogelijk is het wezen van 

dingen te bepalen — wat niet inhoudt dat hij hun bestaan afwijst. In een gesprek met 

Plato zei Antisthenes ‘een paard zie ik, paardheid niet’ (Simplicius, Commentaar op 

Aristoteles’ Categorieën, 208.29-32). Het enige dat wij op het vlak van kennis kunnen 

doen is de woorden analyseren waarmee we naar dingen verwijzen. 

 De Cyrenaïci vormden onder leiding van Aristippus uit Cyrene waarschijnlijk wel 

een school. Zij zijn hedonisten: ze gaan ervan uit dat genot en smart onze enige toegang 

vormen tot de werkelijkheid. Onze kennis berust immers alleen op een strikt individuele 

gewaarwording van dingen. Of daar iets werkelijks aan beantwoordt is niet zeker. Het 

enige waar we vat op hebben is het heden (to paron). Buiten het ogenblik van de 

gewaarwording is er niets gegeven: verleden en toekomst zijn niet onmiddellijk 

waarneembaar en vallen dan ook buiten de context van ons bestaan. De gewaarwording 

die ons is gegeven, is een ervaring van afkeer: pijn, of van aantrekking: genot. Onze enige 

bekommernis moet dus zijn, tegenwoordige ervaringen zo aangenaam mogelijk te doen 

verlopen. Met andere woorden: het enige goede dat wij kunnen nastreven is genot, 

gedefinieerd als ‘zachte beweging die de waarneming wordt aangereikt’ (D.L. 2.85). Op 

deze begripsbepaling van genot voortbouwend stelt Aristippus dat het doel ‘geluk’ geen 

blijvende toestand kan zijn: het kan alleen bestaan in een optelsom van alle huidige 

ogenblikken van genot. Vandaar dat geluk geen doel is op zichzelf: het ontleent zijn 

waarde alleen aan een opeenvolging van momentane ervaringen van genot, en wordt 

alleen omwille hiervan nagestreefd. Dit houdt niet in dat het leven een en al 

ongebreidelde begeerte tot genot zou zijn. Er is een zekere matiging nodig. De noodzaak 

tot deze matiging ligt niet bij het genot zelf: volgens Aristippus is er geen verschil tussen 

het ene genot en het andere als genot, en zijn alle genietingen dus even verkieslijk. De 

noodzaak tot matiging ligt bij het subject dat geniet. Om meester van zichzelf te blijven 

moet dit het ‘nu’ beheersen, dat wil zeggen: niet toelaten dat het door het genot van het 

ogenblik wordt meegesleept. Er is dus praktisch inzicht (phronêsis) nodig om af te wegen 

in welke mate welk genot werkelijk te verkiezen is. Maar dit inzicht kan nooit de plaats 

opeisen van het hoogste goed. Het is alleen een instrumenteel goed: een middel om het 

ware goede te bereiken. 

 Er is geen groter contrast denkbaar dan dat tussen het hedonisme van de Cyrenaïci 

en het anti-hedonisme van de Cynici. Dat beide richtingen zich uitdrukkelijk op 

Socrates als leermeester beroepen stemt opnieuw tot nadenken over de leer van de 

historische Socrates. Maar er zijn ook hier opvallende constanten: het zoeken naar 

praktisch inzicht en het goede, en een nadruk — ook bij de hedonisten — op 

zelfbeheersing en wilskracht. 
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  Socrates’ invloed eindigt niet met deze Socratici. Als uitvloeisel van de Socratische 

literatuur wordt Socrates in de Hellenistische filosofie, met name in de Stoa en door 

sceptici, voorgesteld als de wijsgeer bij uitstek, en zelfs als de ware wijze, bij wie woord 

en daad volmaakt overeenstemmen met zijn innerlijke overtuiging. 



 

 

 
5 
 

PLATO 
 

Plato (428/27–348/47 vC) is een uitmuntende vertegenwoordiger van de kunst en 

cultivering van het debat die in de laatste decennia van de vijfde eeuw vC in Athene 

tot bloei kwam, en die niet lang na Plato’s dood lijkt te zijn uitgestorven, of alleen nog 

te zijn voortgezet binnen een aantal concurrerende filosofische scholen. 

 De aristocratische jeugd van Athene in de late vijfde eeuw werd in een geest van 

betrekkelijke openheid opgevoed in een gemeenschap die concurrentie en rivaliteit 

hoog in het vaandel voerde. De waarde van wedijver uitte zich in een cultuur van het 

debat, een krachtmeting (agôn) net als een wedstrijd in een lichaamssport, maar dan 

uitgevochten in woorden en redeneringen (logoi). In Plato’ werk wordt de beeldspraak 

van de sportieve krachtmeting vaak overgedragen op de woordenstrijd; cultivering 

van lichaam en geest worden als complementen voorgesteld, en geestelijke schoonheid 

opgehemeld als pendant van lichamelijke. 

 In deze context hadden sofisten grote invloed: jonge mannen van Plato’s generatie 

dweepten met onder meer Protagoras, Hippias en Gorgias, die hun de techniek van het 

disputeren konden bijbrengen. Een vreemde eend in deze bijt was Socrates, die met de 

sofisten zijn belangstelling voor de macht van het woord deelde, maar overigens 

hemelsbreed van hen verschilde. Hij vroeg geen geld voor zijn onderricht, had kritiek 

op de Atheense democratie, en wilde het gesproken woord niet gebruiken als 

machtsmiddel maar als werktuig om tot de waarheid door te dringen. Door deze 

figuur werd Plato al jong gegrepen. Door familiebanden had hij affiniteit met critici 

van de democratie: Critias, een oom aan moederszijde, was een van de Dertig tirannen 

die na een staatsgreep in 404 de democratie afschaften en een dictatuur instelden. 

Socrates’ vragen wekten bij Plato zo grote belangstelling voor filosofie dat hij de 

ambitie gedichten en tragedies te schrijven opgaf en zich bij Socrates’ aanhangers 

voegde. Toen Socrates in 399 ter dood werd veroordeeld was zijn desillusie groot. 

Socrates te rechtvaardigen werd zijn eerste grote levensdoel. 

 Omstreeks 387 vC stichtte Plato even buiten de stadsmuren van Athene, rond het 

heiligdom van de heros Academos, een gemeenschap die Academie werd genoemd. 

Hier konden jongeren voor lange tijd in de leer gaan om zich te bekwamen in 

wetenschap, in het bijzonder wiskunde, sterrenkunde en muziekleer. Daarnaast 

werden ze onderricht in filosofische thema’s die Plato na aan het hart lagen: 

vraagstukken van ethiek en politiek, ingebed in een alomvattend onderzoek naar de 
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ware aard van de werkelijkheid. Naast gast-leraren trok de school veel leerlingen aan 

die na verloop van tijd zelf discussies mochten leiden. De beroemdste onder hen was 

Aristoteles, die in 367 tot de Academie toetrad. 

 De school concurreerde met die welke de redenaar Isocrates in 392 vC had gesticht 

om zijn leerlingen op te leiden in datgene waarvoor hij — vermoedelijk als eerste — de 

term ‘filosofie’ invoerde: bekwaamheid om het woord te voeren, met inbegrip van de 

hiervoor benodigde omschrijvingen van begrippen als wat rechtvaardig is, wat edel 

enzovoorts. Hij bood dus een theoretisch kader met het oog op de praktijk van de 

redenaar, niet een weten omwille van het weten: dit ideaal van Plato wees Isocrates 

van de hand als te abstract. 

 Plato’s belangstelling voor politiek voerde hem een paar keer naar Sicilië, waar hij 

de kans kreeg zijn opvattingen over de staat in de praktijk te brengen, en de 

gelegenheid te baat nam om nader kennis te maken met filosofische scholen die zich in 

het Westen hadden ontwikkeld: Eleaten en Pythagoreeërs. Aan het hof van Dionysius 

I, alleenheerser over Syracuse, maakte hij in 388 vC kennis met diens neefje Dion, met 

wie hij zijn leven lang bevriend zou blijven. Toen Dionysius I in 367 stierf en werd 

opgevolgd door zijn zoon, Dionysius II, trok Plato opnieuw naar Syracuse om de jonge 

vorst een gedegen opleiding te bieden en om zijn ideale staat uit te werken. Maar 

eenmaal aangekomen raakte hij verwikkeld in een conflict tussen Dionysius en Dion, 

die werd verbannen. Plato werd enige tijd gevangen gezet en slaagde er met moeite in 

naar Athene terug te keren. Een paar jaar later toonde Dionysius zich inschikkelijker en 

vroeg hij Plato terug te keren, met de belofte dat Dions ballingschap dan zou worden 

beeindigd. In 361 stemde Plato hiermee in. Hij besloot Dionysius op de proef te stellen, 

door de hoge eisen van zijn onderricht uiteen te zetten. Het gevolg was rampzalig: 

Dionysius kwam opnieuw op zijn besluit terug en zette Plato nogmaals voor een jaar 

gevangen. Toen Plato in Griekenland terugkeerde stelde Dion hem op de hoogte van 

zijn voornemen in Syracuse de macht te grijpen. Van dit ogenblik af trok Plato zijn 

steun steeds meer terug. Dions staatsgreep slaagde maar half: na zijn landing in 

Syracuse in 357 volgden jaren van verbeten strijd, tot Dion in 354 door een van zijn 

medestanders werd vermoord. Een teleurgestelde Plato legt in de Zevende brief aan 

Dions medestanders uit waarom hij zich uit dit Siciliaans avontuur geheel wenst terug 

te trekken. 

 

1. Plato’s werk 

1.1 In de ban van Socrates 

Plato is een van de weinige schrijvers uit de oudheid van wie het werk volledig is 

bewaard. Hierdoor kunnen we ons een ongewoon volledig beeld vormen van zijn 
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denken. Maar de manier waarop Plato zijn inzichten presenteert stelt hieraan 

beperkingen. Op Socrates’ verdediging (Apologia Socratis) en een aantal aan Plato 

toegeschreven Brieven na zijn al Plato’s werken dialogen: de schriftelijke neerslag van 

min of meer verzonnen gesprekken. Aan deze gesprekken neemt Plato nooit zelf deel, 

en behalve bij Socrates’ verdediging is hij ook niet als toehoorder aanwezig. Hij laat het 

gesprek zich ontwikkelen alsof het spontaan uit de standpunten van de deelnemers 

voortvloeit. Dit maakt het moeilijk Plato’s eigen opvatting te achterhalen. 

 Plato ziet dus af van een systematische presentatie, ook al is hij zelf een 

systematisch denker, in de zin dat hij wijsgerige vraagstukken altijd binnen een 

veelomvattende samenhang doordenkt. Zijn voorkeur voor de vorm van een dialoog is 

een bewuste keuze nooit in eigen naam het laatste woord te spreken. Als filosoof 

maakt Plato een bepaalde aanspraak op waarheid en kennis, maar hij is zich steeds 

bewust dat elk antwoord voorlopig is: zijn denken blijft een verlangen naar wijsheid, 

een filo-sofie. 

 Plato’s filosofie staat aldus in het teken van een spanning tussen het zoekend, 

voorlopig karakter van alle weten en het streven naar een samenhangende, 

systematische verklaring van de werkelijkheid. Het is dan ook begrijpelijk dat de latere 

‘receptie’ van Plato — de manier waarop zijn denken doorwerkt — nu eens op het ene, 

dan weer op het andere aspect nadruk legt. Zo verdedigt de sceptische Academie een 

Platonisme waarin het aporetisch karakter van Plato’s denken op de voorgrond staat; 

het neo-platonisme legt Plato juist uit als een systematisch en zelfs dogmatisch denker. 

Deze laatste interpretatie heeft anderhalf millennium lang overheerst; pas sinds de 19e 

eeuw wordt geprobeerd in meer evenwichtige visies aan beide aspecten recht te doen. 

 Niet alleen een systematische presentatie maar ook technisch jargon wijst Plato 

bewust af. De dialogen zijn bestemd voor iedereen die de speurtocht naar wijsheid kan 

en wil aanvatten. Hiervoor is niets vereist dat meer technisch is dan een open geest die 

de moed heeft door wat evident lijkt heen te breken, en in staat is ‘de rede te volgen 

waarheen ze maar leidt’, dat wil zeggen in alle redelijkheid de uiterste consequenties te 

aanvaarden van elk inzicht. 

 Uit dit alles blijkt Socrates’ invloed. In de meeste dialogen leidt Socrates het 

gesprek; in bijna alle dialogen is de thematiek en de globale presentatie Socratisch: ze 

beginnen met een concrete ethische vraagstelling, waarop de gesprekspartners telkens 

weer terugvallen, en illustreren als geheel de overtuiging dat het gesprek de manier bij 

uitstek is om de speurtocht naar wijsheid te volbrengen. Plato heeft, zo zullen we zien, 

zijn eigen unieke inbreng, maar deze fundamentele uitgangspunten van Socrates heeft 

hij nooit opgegeven. Ook uit filosofisch oogpunt is het Plato’s voornaamste project 

Socrates’ levenskeuze steeds weer te rechtvaardigen. 
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1.2 Geschreven werk en ongeschreven leer? 

Dikwijls is de vraag opgeworpen of de a-technische, onsystematische uitwerking van 

Plato’s denken in de dialogen haar tegenhanger had in Plato’s mondeling onderwijs in 

de Academie. Daar zou Plato misschien de technische uiteenzettingen hebben gegeven 

die hij niet aan het schrift wilde toevertrouwen. Het geschreven woord zag hij, zo 

schrijft hij onder meer in de Phaedrus, als een gif: het kan geneeskrachtig zijn, maar 

heeft schadelijke bijwerkingen. De Egyptische uitvinder van het schrift, Theuth, 

presenteert de farao zijn vondst en stuit onmiddellijk op bezwaren: 

 

Toen ze op het schrift gekomen waren zei Theuth: ‘Hier, sire, hebben we een leervak dat de 

Egyptenaren verstandiger zal maken en hun geheugen zal verbeteren: mijn uitvinding is 

een tovermiddel (farmakon) voor geheugen en verstand.’ De ander antwoordde: ‘Zeer 

kunstvaardige Theuth, de een is het gegeven kunsten in het leven te roepen, een ander uit 

te maken in hoeverre deze nuttig of schadelijk zullen zijn voor hun gebruikers. Dit geldt 

ook u: u bent de vader van het schrift, en schrijft in uw vaderlijke genegenheid uw kind een 

vermogen toe dat het tegendeel is van wat het werkelijk vermag (Phaedrus 274 E – 275 A). 

 

Het schrift zal namelijk meer vergetelheid veroorzaken dan het geheugen ontwikkelen 

en eerder veelweterij voortbrengen dan wijsheid. Bovendien is het geschreven woord 

een weeskind, zonder hulp van zijn vader niet in staat voor zichzelf op te komen (275 

A-E). Alleen het gesproken woord van wijze leermeesters staat voor wijsheid garant, 

 

het levende, bezielde woord van hem die weet: dat woord waarvan het geschrevene met 

recht een soort afbeelding kan worden genoemd (Phaedrus 276 A). 

 

Als dit is wat Plato dacht over het schrift, waarom vertrouwde hij het dan zijn eigen 

gedachten toe? Of zijn de geschreven teksten die we van hem hebben onechte kinderen 

vergeleken met Plato’s echte geesteskinderen, zijn lessen in de Academie? Of deze 

lessen een andere inhoud hadden dan zijn dialogen is de vraag: heeft hij een 

‘ongeschreven leer’ verkondigd, ‘esoterisch’ in de letterlijke zin dat ze was bestemd 

voor gebruik binnen de school, door een gevorderd, ingewijd gehoor? Het is 

onmogelijk te achterhalen maar lijkt onwaarschijnlijk. Plato’s bezwaren tegen het 

schrift zijn bedoeld om lezers te doen beseffen dat het geschreven woord, hoe 

onmisbaar ook, onvolmaakt en ontoereikend is. Maar dat belet hem niet om zelf 

literaire meesterwerken te schrijven. 

 De hypothese van een ongeschreven leer steunt ook op bronnen die gewag maken 

van een samenspel, in de werkelijkheid op het meest omvattende niveau, van twee 
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oorzaken: eenheid oftewel ‘het ene’, en een onbepaalde tweeheid. Deze schaarse 

bronnen — een paar aanwijzingen bij Aristoteles en een verwijzing naar een lezing die 

Plato eens zou hebben gegeven over het goede als eenheid (Aristoxenus, Elementa 

Harmonica, 122.7-14 Macran; Simplicius, Commentaar op Aristoteles’ Physica, III 4, 453.19-

454.19) — hebben geleerden uit de ‘school van Tübingen en Milaan’ aanleiding 

gegeven in de dialogen sporen van de ongeschreven leer te vinden. Een 

waarschijnlijker alternatief is dat de informatie bij Aristoteles terug gaat op passages in 

de dialogen zoals Aristoteles’ tijdgenoten in de Academie deze uitlegden. 

 

1.3 Chronologie 

Ondanks de eenheid in vraagstelling en methode is Plato’s werk geen monolithisch 

blok. Daarvoor heeft Plato ook te lang — misschien wel vijftig jaar — geschreven. Het 

valt te verwachten dat Plato sommige van zijn standpunten in de loop der jaren heeft 

herzien, maar de dialoogvorm maakt het niet gemakkelijk verschuivingen in zijn leer 

op te sporen. Als een bepaalde dialoog een bepaald thema niet aan de orde stelt is 

hiermee nog niet gezegd dat Plato over dit onderwerp ten tijde van het schrijven geen 

mening had, maar evenmin dat zijn denkbeelden over het onderwerp dezelfde waren 

als ten tijde van een dialoog waarin het wel ter sprake komt. De inhoud geeft dus 

weinig aanknopingspunten voor de volgorde van Plato’s werken in de tijd. De 

volgorde van de gesprekken die binnen de dialogen zelf wordt gesuggereerd, is een 

literaire fictie: zo treedt Socrates in Parmenides op als jongeman, terwijl Phaedo de 

laatste dag en nacht van zijn leven beschrijft. Het gesprek in Timaeus vindt plaats daags 

na dat in De staat (Politeia oftewel Respublica), wat erop wijst dat Timaeus inderdaad na 

De staat is geschreven. De volgorde waarin Plato’s geschriften sinds de oudheid 

worden vermenigvuldigd — ingedeeld in reeksen van telkens vier dialogen oftewel 

‘tetralogieën’ naar het voorbeeld van het Atheense drama — is de uitkomst van een 

systematisering op grond van de thematiek door Thrasyllus, een geleerde in 

Alexandrië rond 30 n.Chr. 

 De vermoedelijk meest betrouwbare gegevens over chronologie zijn te danken aan 

kwantitatief onderzoek naar de stijl waarin de dialogen zijn geschreven, oftewel 

stylometrie. Het uitgangspunt vormt Wetten, die sinds de oudheid te boek staan als 

Plato’s laatste werk. Grotere en kleinere verschillen in stijl tussen Wetten en andere 

dialogen kunnen worden opgevat als aanwijzingen voor een grotere of kleinere afstand 

tussen de tijdstippen waarop, of tijdvakken waarin, ze zijn geschreven, en bieden zo de 

grondslag voor een aannemelijke volgorde. 

 Door de uitkomsten van stilistisch onderzoek te combineren met inhoudelijke 

aanwijzingen is een vrij algemeen aanvaarde indeling in drie periodes tot stand 
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gekomen: 

 1. vroege of ‘Socratische’ dialogen, waarin Socrates een concrete vraag stelt over 

een ethische kwestie, zij het de vraag naar een definitie van een ethisch begrip of een 

meer omvattend probleem zoals de vraag of morele voortreffelijkheid kan worden 

aangeleerd. Toetsing en weerlegging (elenchos) van stellingen door Socrates neemt een 

belangrijke plaats in; meestal eindigt de dialoog in een aporie. Misschien is wat we nu 

kennen als boek I van De staat begonnen als een afzonderlijke Socratische dialoog. 

 2. dialogen uit de middenperiode, met een sterke samenhang tussen ethische, 

politieke en metafysische thema’s, gedragen door uitwerking van, maar ook kritiek op, 

de ideeënleer. 

 3. late dialogen, waarin de discussie ernstiger wordt van toon, meer technisch en 

meer statisch, met een gespreksleider — meestal niet Socrates — die nauwelijks wordt 

tegengesproken. 

 Naast deze dialogen is één brief, de zevende, waarschijnlijk maar niet met 

zekerheid echt van Plato afkomstig. Van andere brieven is de echtheid omstreden, 

evenals van dialogen getiteld Alcibiades en Hippias (in beide gevallen de langste van 

twee dialogen met deze titel, respectievelijk Alcibiades I en Hippias maior), Clitopho en 

Epinomis). Onder Plato’s naam zijn ook nog geschriften overgeleverd die niemand als 

echt erkent: vroege ‘gesprekken met Socrates’ (sôkratikoi logoi) maar ook een aantal van 

veel later datum, zoals Axiochus. De Brieven zijn waarschijnlijk opgesteld om de Zevende 

brief aan te vullen tot een verhaal, een soort roman in briefvorm. 

 

2. Plato’s vernieuwingen 

Alvorens op Plato’s filosofie in te gaan heeft het zin aan te duiden hoe hij het denken 

van zijn voorgangers voortzet en wat zijn grootste vernieuwingen zijn. 

 De kern van Plato’s filosofie is Socrates’ manier van vragen stellen, toegepast op 

ethische vraagstukken. Het antwoord op deze vragen moet rationeel worden 

gefundeerd. Met zijn rationele fundering van inzicht gaat Plato Socrates’ thematiek in 

twee opzichten te boven. 

 (1) Socrates had al gesteld dat de juistheid van een morele stellingname niet kan 

stoelen op een willekeurige overtuiging over wat goed is, maar moet berusten op 

inzicht in de ware aard van de dingen. De norm voor moreel handelen moet dus 

worden gezocht door inzicht in de waarheid. Plato trekt uit deze stelling de 

consequentie dat willekeurige overtuigingen iets van een andere orde zijn dan inzicht, 

dat zijn eigen werkterrein heeft, onafhankelijk van toevallige meningsvorming. 

Reflectie op de tegenpolen Heraclitus en Parmenides leert Plato dat kennis en inzicht 

betrekking hebben op wat in de werkelijkheid vast en bestendig is, in tegenstelling tot 
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het domein van de zintuigen dat aan voortdurende verandering onderhevig is. Plato’s 

grote vernieuwing op dit vlak is dat hij dit vaste situeert in een transcendente, 

intelligibele werkelijkheid, dat wil zeggen een die niets bevat dat met de zintuigen 

waarneembaar is. 

 (2) De fundering van ethische inzichten moet worden ingebed in een omvattende 

leer van wat ‘goed leven’ inhoudt voor een mens binnen een gemeenschap. Deze visie 

op goed leven wordt op haar beurt geschraagd door een consistente leer omtrent de 

menselijke ziel. De inwendige orde van de ziel uit zich in het moreel handelen van de 

persoon. Morele verbetering is mogelijk door verfijning van inzicht als hoogste 

vermogen van de ziel. Dit deel van Plato’s filosofie is hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd 

door het Pythagorisme. 

 Deze twee motieven staan niet los van elkaar, al leiden ze volgens sommige 

geleerden tot tegenspraak, bijvoorbeeld tussen de geest van vrijheid die filosofie als 

speurtocht naar weten beweegt, en de autoritaire opvatting van de staat waarin Plato 

het goede leven vorm geeft. Beide motieven convergeren echter in de overheersende 

aandacht voor het goede, dat zowel het streven naar wijsheid als het verlangen naar 

een goed leven opwekt, en in de beslissende rol van inzicht. 

 

3. Het ethisch uitgangspunt 

Plato’s denken is doordrongen van de ethische wending die Socrates gaf aan de 

filosofie. Meer in het bijzonder sluit hij zich aan bij Socrates’ reactie tegen de sofisten, 

die hun kwade roep voornamelijk danken aan Plato’s werk. Hij is genereus genoeg om 

daar belangwekkende standpunten te laten verdedigen door sofisten, met name door 

Protagoras, maar het verwijt blijft dat sofisten met cynische opzet wijsheid en moreel 

gehalte verwarren met technisch kunnen. 

 De sofisten maakten namelijk aanspraak op het vermogen hun leerlingen morele 

voortreffelijkheid te onderwijzen, dat wil zeggen hun een levenshouding bij te brengen 

die hen in staat zou stellen goed te handelen. Met de woorden van Protagoras in de 

naar hem genoemde dialoog: 

 

Mijn onderricht bestaat erin zich goed te leren beraden: op privé-gebied over de beste 

manier om de huishouding te beheren, in staatszaken over de middelen om optimaal te 

kunnen handelen en spreken in politieke aangelegenheden. — Begrijp ik goed wat je 

bedoelt? vroeg ik. Ik meen te verstaan dat je politiek bedoelt, en dat je belooft mensen tot 

goede burgers te vormen. — Dat is het precies, Socrates, dat is mijn programma (Protagoras 

319 A). 
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De sofisten dienden zich dus aan als deskundigen die in staat waren hun technisch 

kunnen ook anderen bij te brengen: zoals een mens voor technische disciplines als 

muziek, gymnastiek en taal een beroep doet op muziekleraren, trainers, taalkundigen 

en andere deskundigen, zo kan hij als specialisten in morele opvoeding sofisten 

inschakelen. 

 Socrates’ optreden, door Plato uit de doeken gedaan in Socrates’ verdediging 

(Apologia Socratis) en in Socratische dialogen, toont aan dat deze aanspraak van de 

sofisten ongeldig is: wie de diepte van hun kunnen peilt komt uit bij een persoonlijke 

mening over goed en kwaad. Is deze mening — als ze al verdedigbaar is — doordacht 

en gefundeerd in inzicht in goed en kwaad? Meestal blijkt het tegendeel. 

 De ontmaskering van sofisten kan worden toegepast op al wie zich bezig houdt 

met opvoeding en moraal. De meeste mensen achten zichzelf heel goed in staat 

normen en waarden door te geven. Klaarblijkelijk lukt dat inderdaad: de meeste 

mensen slagen er min of meer in zichzelf een gegeven morele houding eigen te maken 

en deze als opvoeders aan hun kinderen over te dragen. Maar op kennis stoelen zulke 

morele overtuigingen niet. Zo kan iemand een heel goed mens worden zonder te 

weten wat het is een goed mens te zijn. 

 Deze alledaagse moraal, die in het gunstigste geval op juiste meningen berust, 

houdt een risico in. Zonder echte kennis zijn we kwetsbaar door bepaalde 

gebeurtenissen, ontvankelijk voor de kwade invloed van slechte ‘vrienden’ en wat 

verder maar onze morele opvattingen ondermijnt. Ook een ware mening is 

gemakkelijk te beïnvloeden en om te buigen tot een verkeerde, zolang ze niet op 

inzicht is gegrond en daarmee in kennis omgezet. 

 

4. Kennis en ware werkelijkheid 

Als we een stabiele morele grondhouding willen ontwikkelen, die we ook aan anderen 

kunnen meedelen, moeten we onze moraal funderen op ware kennis. Maar wat is ware 

kennis? En wat komt in aanmerking om voorwerp hiervan te zijn? Als eerste heeft 

Plato het standpunt verdedigd dat wetenschappelijke kennis zich uitsluitend 

bezighoudt met het algemeen geldige en abstracte, dat weliswaar in concrete dingen 

tot uiting komt, maar zelf niet wordt waargenomen. Deze inzichtelijke, begripsmatige 

werkelijkheid valt niet te ‘zien’, we kunnen haar alleen ‘inzien’; maar ze is veel méér 

werkelijk, heeft een hoger gehalte aan werkelijkheid, dan de concrete 

verschijningsvormen waarin ze zich voordoet. Plato’s fundamentele inzicht, dat de 

ware werkelijkheid begripsmatig is, iets anders en in zekere zin ergens anders dan de 

zintuiglijke, heeft in de westerse rationaliteit spectaculaire uitwerkingen gehad. 
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4.1 Kennis en mening 

Kennis is algemeen geldig, en moet daartoe stabiel en objectief zijn. In een 

werkelijkheid waarbinnen niets objectief is, is kennis niet mogelijk. Daarom richt Plato 

zich tegen Protagoras’ relativisme. Als waarheid niet meer is dan overeenstemming 

over een bepaalde mening, hebben we geen garantie dat ze onomstotelijk is, laat staan 

dat ze iets zegt over hoe de werkelijkheid echt is: 

 

Als jij je een oordeel hebt gevormd over iets en dat aan mij meedeelt, zal dit oordeel volgens 

Protagoras’ stelling ongetwijfeld waar zijn voor jou. Maar komt het ons anderen niet toe te 

oordelen over dat oordeel van jou? Of oordelen wij altijd dat jouw mening de ware is? Zijn 

er integendeel niet telkens duizenden mensen die met jou in botsing komen en er anders 

over denken: die jouw oordeel en mening voor onwaar houden? — Nou en of Socrates, 

duizenden en duizenden voorzeker, om met Homerus te spreken, die me een heleboel last 

bezorgen (Theaetetus 170 D–E). 

 

Liever dan de mening van een enkeling als waarheid aan te nemen moet een mens te 

rade gaan bij een deskundige, ook wanneer deze tegen het meerderheidsstandpunt 

ingaat. 

 In de betrokken passages stelt Plato het relativisme voor als geworteld in de 

overtuiging dat kennis neerkomt op waarneming (onder meer Theaetetus 151 D–152 C). 

Dat is een logische gevolgtrekking: de grondslag van het relativisme is de stelling dat 

dingen zijn zoals ze zich aan deze of gene voordoen. Het verband tussen relativisme en 

de stelling dat kennis berust op waarneming wordt gelegd door middel van een derde 

stelling: dat de waarneembare wereld de stabiliteit mist die voor kennis is vereist. De 

eerste voorwaarde voor kennis is dus in de zintuiglijke wereld niet vervuld: deze 

gevolgtrekking doet Plato duidelijk uitkomen door in Theaetetus (152 A–160 E) 

Protagoras’ relativisme te koppelen aan Heraclitus’ ‘mobilisme’, zijn leer dat alles 

onophoudelijk in beweging is. 

 De dingen in de zintuiglijke wereld bieden dus een volstrekt onvoldoende 

grondslag voor kennisverwerving. Niet alleen veranderen ze voortdurend in een 

wirwar van ontstaan en vergaan, ze zijn ook nooit zuiver maar altijd met hun 

tegendeel vermengd: wat groot is, is altijd in zeker opzicht ook klein, wat moois is ook 

lelijk, een rechtmatige daad uit een ander oogpunt onrechtmatig. Van zo’n 

mengelmoes is geen kennis mogelijk. In het gunstigste geval leidt waarneming ervan 

tot ware meningen: afdrukken in onze waarneming als in een blok was, waarvan de 

contouren niet scherp en zuiver blijven (Theaetetus 187 B–201 C). Ook een rationeel 

gefundeerde ware mening (alèthès doxa meta logou) is nog geen kennis: het funderen 
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vooronderstelt kennis, dus de gefundeerde mening kan zelf niet gelijk staan met kennis 

(201 C–210 D); kennis is van een andere orde dan de mening. 

 

4.2 Ideeën 

Kennis gaat dus niet over waarneembare voorwerpen als ‘deze mooie vaas’ of ‘deze 

dappere mens’. Ze gaat over begrippen die we in verschillende concrete situaties 

herkennen: schoonheid als zodanig, oftewel ‘het mooie op zichzelf’ (auto to kalon), 

‘dapperheid op zichzelf’, de ‘mens(heid) op zichzelf’ enzovoorts. Zo’n begrip noemt 

Plato ‘vorm’ of ‘idee’ (idea, eidos). Dit soort vormen staan als voorwerp van kennis 

tegenover de voorwerpen van mening (doxa), die altijd betrekking heeft op het 

afzonderlijke en gebonden blijft aan een concrete situatie. Er is dus een correlatie 

tussen enerzijds kennis en mening, anderzijds de aard van de voorwerpen waarop elk 

van beide betrekking heeft: kennis op wat abstract, algemeen geldig, enkelvoudig en 

bestendig is, mening op wat concreet, afzonderlijk, veelvoudig en veranderlijk is. 

 Gegeven dat kennis vastheid en eenheid vooronderstelt, en dat de concrete 

werkelijkheid wordt gekenmerkt door een voortdurend ontstaan en vergaan, kan het 

voorwerp van kennis niet in de concrete werkelijkheid liggen; de ideeën moeten 

worden gesitueerd in een ‘ideeënwereld’ afgescheiden van de wirwar van de 

zintuiglijke werkelijkheid. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen een domein van 

wording, waarover we alleen meningen kunnen formuleren, en het domein van het 

zijn, waarop onze kennis betrekking heeft. De kloof tussen beide is onoverbrugbaar. 

 Deze tweedeling van de ene wereld mag niet worden opgevat als een ruimtelijke 

splitsing in twee werelden. De ideeën worden nu juist niet ruimtelijk gesitueerd. Maar 

het is niet gemakkelijk Plato’s schema voor te stellen zonder onze toevlucht te nemen 

tot ruimtelijke metaforen. Zo spreken we van een ‘ideeënwereld’, net alsof deze toch 

hier of daar een etherisch bestaan zou leiden. Ook Plato zelf weet zulke uitdrukkingen 

niet te vermijden — zo duidt hij in Phaedrus het bereik van de ideeën aan als een ‘streek 

boven de hemel’ (huperouranios topos) — maar ze mogen ons niet misleiden. Het gaat bij 

de ideeën om het intelligibele aspect van deze wereld. Als zodanig is dit boven tijd en 

ruimte verheven en bestaat het eeuwig onveranderlijk. De ideeën bezetten dus geen 

plaats of wereld in letterlijke zin; maar ze bestaan wel afzonderlijk (chôrista) in de zin 

dat hun volmaaktheid, algemene geldigheid, bestendigheid, objectiviteit en eenheid 

nooit ten volle worden belichaamd in tastbare dingen. In die zin vormen ideeën een 

andere werkelijkheid, met een andere zijnswijze dan de zintuiglijke. 

 Doordat ze afzonderlijk bestaan kunnen ideeën onafhankelijk van zintuiglijke 

waarneming worden gevat door het rationele vermogen van de ziel. Daarmee is niet 

gezegd dat ideeën louter abstracties zijn die wij uit de veelheid van de zintuiglijke 
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wereld afleiden — zoals volgens Aristoteles. Volgens Plato zijn ideeën geen product 

van mijn denken — laat staan van mijn verbeelding: dat zou hun objectiviteit en 

algemene geldigheid aantasten. Dat ideeën in de hierboven omschreven zin 

‘afzonderlijk’ bestaan garandeert dat ieder rationeel persoon ze op dezelfde manier kan 

begrijpen. 

 

4.3 Participatie 

Kennis en mening hebben elk een eigen werkterrein, respectievelijk zijn en worden, en 

eigen voorwerpen, respectievelijk ideeën en zintuiglijk waarneembare dingen. Deze 

taakverdeling houdt niet in dat de twee niets met elkaar te maken hebben. De concrete 

wereld is niet alleen maar een voortdurend stromen en vervloeien oftewel flux. 

Verandering is er, en een verwarrend samenvallen van tegendelen, maar hierin tekent 

zich een vast patroon af. Een mens verandert wel maar blijft een mens. Dat een 

rechtmatige daad in zeker opzicht ook onrechtmatig is neemt niet weg dat ze nog 

steeds rechtmatig is. Deze stabiliteit die in het zintuiglijk waarneembare domein aan de 

dag treedt, is echter zelf niet het gevolg van iets zintuiglijk waarneembaars. Ze is te 

danken aan de aanwezigheid van ideeën in dingen als hun wezensvorm: datgene wat 

iets maakt tot wat het is. 

 Ideeën zijn dus niet alleen voorwerp van kennis maar ook beginsel van ordening 

binnen de zintuiglijke wereld, als wezensvorm van dingen. Elk concreet iets, 

bijvoorbeeld een bepaalde rechtvaardige daad, is wat het is doordat het deel heeft aan, 

oftewel participeert in, een overkoepelende idee, in dit geval rechtvaardigheid. In 

weerwil van de gebreken en tekorten waarmee al het lichamelijke en zintuiglijke is 

behept, heeft alles op zijn manier en niveau deel aan ideeën. Dit leerstuk van 

participatie (methexis) legt Plato meestal uit met behulp van het model van uitbeelden 

(mimêsis): zintuiglijke dingen zijn afbeeldingen of afschaduwingen van ideeën. Dit 

geeft al aan dat hun werkelijkheidsgehalte kleiner is dan dat van het voorbeeld, net als 

een afbeelding van een zintuiglijk waarneembaar ding in zekere zin minder werkelijk 

en echt is dan dit ding zelf. In De staat illustreert Plato dit aan een schilderij van een 

bed, dat als afbeelding van een afbeelding ver achterblijft bij het werkelijke voorbeeld: 

 

Dan krijgen we drie soorten bedden: ten eerste het bed dat van nature bestaat, en dat we 

denk ik gods werk mogen noemen: wie zou het anders kunnen maken? — Niemand, denk 

ik. — Dan het bed dat een timmerman maakt. — Zeker. — En tenslotte het bed dat het 

product is van een schilder (De staat X, 597 B). 

 

Het eerste model is een eenheid: 
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Wat god betreft, of hij het zo wilde of dat hij noodzakelijk werd verhinderd in datgene wat 

van nature bestaat meer dan één bed te maken, in elk geval maakte god niet meer dan dit 

ene bed dat echt bed is. Twee of meer zulke bedden werden door hem niet geschapen en 

zullen er ook wel nooit komen. — Waarom niet? — Om de eenvoudige reden dat als hij er 

zelfs maar twee maakte er nog een derde te voorschijn zou komen waarvan de andere twee 

hun vorm zouden krijgen; en dan zouden niet de eerste twee maar dit derde datgene zijn 

wat echt bed is. — Dat is juist. — Dat wist god denk ik, en daarom, om de werkelijke maker 

te zijn van het werkelijk zijnde bed, niet zo maar een maker van zo maar een bed, maakte 

hij dit bed als iets dat van nature enig is in zijn soort (Politeia X, 597 B–D). 

 

Participatie is Plato’s oplossing voor het probleem van eenheid tegenover de veelheid, 

dat in zijn denken centraal staat: wat Plato zoekt is een verklaring voor het feit dat de 

werkelijkheid bij alle veelheid toch ook eenheid vertoont. In het Symposium duidt hij de 

eenheid-in-veelheid van het schone aan: 

 

Deze schoonheid is eeuwig, vrij van alle ontstaan en vergaan, van groeien en verkwijnen. 

Ze is niet een beetje mooi en een beetje lelijk, niet nu eens mooi en dan weer niet, niet in één 

opzicht mooi, in een ander lelijk, niet hier mooi, daar lelijk, en daardoor voor de een mooi, 

voor een ander lelijk (…) Dit is schoonheid zelf, op zichzelf, eeuwig eenvormig met 

zichzelf; alle andere mooie dingen delen in deze schoonheid, maar op zo’n manier dat zij 

niet meer of minder of anders wordt wanneer deze dingen ontstaan en vergaan (Symposium 

211 A–B). 

 

4.4 Samenhang tussen ideeën 

Participatie is een betrekking tussen ideeën en het zintuiglijke. Er zijn ook betrekkingen 

tussen ideeën onderling: de idee ‘mens’ is vanzelf ook ‘één’; de idee ‘rechtvaardigheid’ 

behelst ‘goedheid’, enzovoorts. Ideeën bestaan niet onafhankelijk van elkaar; dus ook 

het begrip van een bepaalde idee vooronderstelt het begrip van andere ideeën. Wie wil 

weten wat drieheid is moet eerst weten wat eenheid is. De onderlinge verwevenheid 

van ideeën noemt Plato hun gemeenschap (koinônia). In De sofist herleidt hij deze 

gemeenschap tot vijf ‘grootste klassen’ (megista genê) of liever kenmerken die in alle 

andere ideeën aanwezig zijn maar onderling geen verbinding aangaan: het zijnde, het 

identieke en het andere, en stilstand en beweging (De sofist 249 E–259 B). 

 Dit begrip van ‘gemeenschap’ blijft wat raadselachtig. Dat het pas in een late 

dialoog voorkomt houdt niet in dat het niet op de inhoud van eerdere dialogen mag 

worden toegepast; vermoedelijk wil het een probleem oplossen waarmee Plato al 

langer worstelde. Onduidelijk is de status van de vijf hoofdklassen waaraan hij het 

begrip gemeenschap koppelt. In welke zin is hier sprake van een klasse, en hoe 
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verhoudt een klasse in deze zin zich tot ideeën? Het antwoord dat Plato ons hier 

schuldig blijft hangt waarschijnlijk samen met zijn hernieuwde reflectie op de 

ideeënleer in andere late dialogen. 

 

4.5 De idee van het goede 

Ook al blijft ze zelf raadselachtig, toch kan de ‘gemeenschap’ helpen een van de 

moeilijkste begrippen bij Plato op te helderen: de idee van het goede. Deze idee speelt 

in Plato’s denken een opmerkelijke rol: het goede is vanzelfsprekend het centrale 

begrip in zijn ethiek, maar het belang van de idee van het goede reikt veel verder. Plato 

kent aan het goede een rol in de intelligibele realiteit toe die hij vergelijkt met de 

werking van de zon in het zintuiglijk waarneembare domein: 

 

Je zult denk ik erkennen dat de zon aan de dingen die we zien niet alleen het vermogen 

verleent om te worden gezien, maar dat zij hun ook wording, wasdom en voeding 

verschaft, ook al is zij zelf geen wording. — Nee, hoe zou dat kunnen? — Net zo moet je 

zeggen dat ook het goede aan voorwerpen van kennis niet alleen het gekend-worden 

verleent, maar ze bovendien hun bestaan en zijn aan verschaft, ook al is het goede zelf geen 

zijn, maar iets dat, nog voorbij het zijn (epekeina tês ousias) gelegen, dit overtreft in 

waardigheid en kracht (Plato, De staat VI, 509 B). 

 

Het goede is boven andere ideeën verheven, en zelfs boven het zijn. Dat is een boude 

bewering; Socrates’ gesprekspartner wijst hem schertsend op de hemelhoge 

transcendentie die hier is bereikt: 

 

Allemachtig, dat gaat wel alles te boven! (509 C) 

 

Maar hoe moeten we de verhevenheid van het goede begrijpen? Plato zelf biedt niet 

veel meer informatie. De verklaring hangt wellicht samen met het denkbeeld dat 

ideeën ieder op zichzelf volmaakt zijn: ‘het rechtvaardige’ behelst niet zomaar 

rechtvaardigheid, maar volledige, volkomen en ideale rechtvaardigheid. De idee is niet 

alleen ideëel maar ook ideaal. Ze is het doel, de vervulling waarnaar elke concrete 

verschijningsvorm weer tendeert en waaraan elke verschijningsvorm wordt getoetst. In 

die zin draagt iedere idee krachtens de ‘gemeenschap’ ook het goede in zich. 

 Veel meer informatie kon Plato ook niet geven. Als grondslag van al wat is en 

beginsel van kennis gaat het goede alle kennis te boven en zal het dus onvermijdelijk 

zelf onkenbaar blijven. 
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4.6 Wederherinnering 

Volgens Plato is kennis van ideeën kennis a priori: resultaat niet van abstractie uit de 

zintuiglijke werkelijkheid maar van de zelfstandige werking van het denken. Het 

schoolvoorbeeld van kennis a priori is wiskunde. Hier zijn de meeste begrippen en 

stellingen resultaat van zuiver inzicht, onafhankelijk van zintuiglijke waarneming. De 

oppervlakte van een cirkel is *πr²*, altijd en voor iedereen — ook voor wie nooit iets 

cirkelvormigs heeft gezien, en zelfs als er in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid 

niets cirkelvormigs te zien was. Plato maakt wiskunde tot model voor kennis in het 

algemeen door te beweren dat alle kennis a priori is: ons kenvermogen heeft in beginsel 

toegang tot de ideeën zonder dat hiervoor waarneming is vereist. Zintuiglijke 

waarneming kan informatie verschaffen die het proces van kennisverwerving op gang 

brengt, maar vormt hiertoe geen noodzakelijke en al helemaal geen voldoende 

voorwaarde. Op zichzelf genomen leidt waarneming alleen tot meningen, nooit tot 

kennis. 

 Het a priori-karakter van kennis wordt gefundeerd in het leerstuk van een 

‘wederherinnering’ (anamnêsis) die onze ziel bewaart aan een verblijf in de 

ideeënwereld vóór onze geboorte. Daar heeft ze volwaardige kennis opgedaan, maar 

toen ze werd verenigd met ons lichaam is ze deze kennis vergeten. De ideeën zijn in 

onze ziel van de geboorte af latent en sluimerend aanwezig. Het komt erop aan ze 

weer te activeren. Plato illustreert deze leer in Meno (82 A–86 C), waar Socrates een 

ongeschoolde slaaf een meetkundige stelling laat ontdekken, of liever in herinnering 

brengt, uitsluitend door vraag en antwoord — al kan een lezer sommige vragen wel 

suggestief noemen. Socrates’ rol hierbij is als die van een vroedvrouw: zelf draagt hij 

geen vrucht, maar een ziel die zwanger is van inzicht helpt hij met zijn verloskunde 

(maieutikê) dit inzicht ter wereld te brengen door het in beredeneerde omschrijvingen 

om te zetten. 

 

4.7 Dialectiek 

Kennis komt dus tot stand doordat we de ideeën die ieder van ons in zich draagt 

expliciet maken. Tenslotte zouden we in staat moeten zijn zonder hulp van de ervaring 

onmiddellijk door te dringen tot in de ideeënwereld. De weg waarlangs we het zo ver 

proberen te brengen is dialectiek, de methode van dialoog, het gesprek dat we met 

anderen voeren of met onszelf, in de geest; een weg die ons dwingt van elke stap 

rekenschap en verantwoording af te leggen. Dialectiek is de hoogste vorm van 

wetenschap, 
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de mensen geschonken door de goden, hun van ergens uit de godenwereld toegeworpen 

door een Prometheus, samen met een allerschitterendst vuur (Philebus 16 C). 

 

Vlak na de vergelijking van het goede met de zon stelt Plato’s Socrates verschillende 

domeinen van mening en kennis voor als delen van een lijnstuk. Eerst wordt het 

lijnstuk in tweeën verdeeld: een segment voor de zichtbare werkelijkheid en een voor 

datgene wat wordt gevat door het verstand. Dan wordt elk van beide segmenten op 

zijn beurt weer in tweeën verdeeld, om binnen elk bereik een gradueel verschil in 

duidelijkheid aan te geven. Het eerste segment van het zichtbare wordt gevuld met 

beelden: afbeeldingen van zichtbare dingen, weerspiegelingen, schaduwen en 

dergelijke. Het tweede bevat datgene waarvan dit afbeeldingen zijn: de op hun manier 

werkelijke, echte zintuiglijke dingen. Het werkelijkheidsgehalte van wat dan ook in het 

eerste segment — een beeld — is dus volslagen afhankelijk van het 

werkelijkheidsgehalte van iets het tweede: zijn origineel. 

 Op dezelfde manier wordt nu ook het segment van wat kenbaar is voor het 

verstand in twee segmenten onderverdeeld: 

 

in het eerste neemt de ziel datgene wat zo even nog het origineel was, en gebruikt dit nu als 

was het een afbeelding. Ze is bij haar onderzoek gedwongen van veronderstellingen uit te 

gaan, en in plaats van op te klimmen naar een eerste beginsel komt ze alleen maar op een 

gevolgtrekking uit (De staat VI, 510 B). 

 

De ziel vergaart hier dus kennis door, uitgaande van zintuiglijke afbeeldingen van 

ideeën, abstracte redeneringen te voltrekken: 

 

Je weet wel dat ze zichtbare vormen gebruiken en over zichtbare vormen praten, hoewel ze 

niet denken aan deze zichtbare vormen maar aan de vormen waarop de zichtbare lijken. Bij 

het redeneren gaat het hun om het vierkant op zichzelf en de diagonaal op zichzelf, niet de 

diagonaal die ze tekenen (De staat VI, 510 D). 

 

Dit is het werkterrein van de meetkunde, die wel ideeën hanteert maar alleen als 

veronderstelling, als onbewezen uitgangspunt voor een redenering. Daarentegen stelt 

het laatste segment de kennis voor die in staat is zonder hulp van veronderstellingen 

de eerste beginselen zelf te vatten. Dit is het bereik van de dialectiek, die 

 

zonder hulp van welk zintuiglijk gegeven ook, met behulp van niets dan ideeën, van de ene 

idee naar de andere gaat en uitkomt op ideeën (De staat VI, 511 B–C). 
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In Plato’s dialogen zien we de dialecticus aan het werk; in een aantal dialogen, onder 

meer Phaedrus, De sofist en De staatsman, licht hij zijn methode toe. Op zoek naar ware 

kennis ordent een dialecticus eerst uiteenlopende ‘deel-hebbende dingen’ onder het 

ene hoofdbegrip, gevat in een heldere definitie, van de idee waaraan ze deel hebben: 

de procedure van ‘bijeen brengen’ (sunagôgê) in één blikveld en zo ‘tezamen zien’ 

(sunopsis). Dan ontleedt hij in de procedure van ‘uiteen nemen’ (diairesis) dit begrip in 

zijn bestanddelen 

 

volgens zijn natuurlijke geledingen, en waakt ervoor dat hij als een slechte slager een van 

de ledematen in tweeën hakt (Phaedrus 265 E). 

 

4.8 De grot 

Op de vergelijking met een lijnstuk volgt als derde die met een grot (De staat VII, 514 

A–517 A). Plato’s Socrates stelt onze dagelijkse leefwereld voor als een grot waarin we 

vastgekluisterd zitten met als enig uitzicht tegenover ons een vlakke wand. Al wat we 

zien zijn schaduwen van voorwerpen die een vuur achter onze rug projecteert op de 

wand voor ons. Zouden we dan niet, vraagt Socrates, deze schaduwen beschouwen als 

de enige, ware werkelijkheid? We hebben nu eenmaal geen andere manier om dingen 

te zien. Maar op een dag wordt een van ons grotbewoners losgemaakt. Hij ontdekt de 

werkelijke voorwerpen die tot nu toe geen van zijn lotgenoten heeft gezien. Hij wordt 

gedwongen nog verder te gaan, klimt tenslotte de grot uit en vindt daar een licht dat 

onvergelijkelijk veel sterker is dan het vuur in de grot. Met zijn ogen knipperend 

ontdekt hij een werkelijkheid waarvan hij tot nu toe het bestaan zelfs niet kon 

vermoeden. Eerst kan hij het licht alleen gereflecteerd in water verdragen, maar na een 

tijd aanschouwt hij het volle licht van de zon. Maar een benijdenswaardig lot gaat hij 

niet tegemoet. Hij keert de grot in terug naar zijn vroegere lotgenoten om ze te 

bevrijden en zijn ontdekking met hen te delen. Zij wentelen zich in hun vertrouwd 

bestaan van schaduwen. Ze zijn niet bereid hun huidige zekerheden in de waagschaal 

te stellen en zullen hem — de filosoof — ten slotte ter dood brengen. 

 

4.9 Ideeën in late dialogen 

Of Plato de ideeënleer tot het eind van zijn leven trouw is gebleven is omstreden. In 

Parmenides levert hij er zelf ernstige kritiek op: een jeugdige Socrates die de ideeën net 

heeft ontdekt wordt door een bejaarde Parmenides bestookt met argumenten tegen 

hun bestaan en moet toegeven dat hij te hard van stapel is gelopen en de laatste 

consequenties van de ideeënleer niet heeft doordacht. De eerste kritische vraag is van 

wat voor dingen er ideeën zijn. Van wat mooi is, rechtvaardige, goed enzovoorts, 
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daarover meenden we het eens te zijn. Maar is er ook een idee van de mens, van vuur 

en van water? Daar is Socrates minder zeker van. En zulke dingen als haar en slijk en 

vuil, hebben die ook deel aan een eigen idee? Socrates ziet dat een aantal van deze 

dingen duidelijk beperkt blijven tot de zintuiglijke werkelijkheid, maar gaat ook 

begrijpen dat een nauwkeurige afbakening van de ideeënwereld niet mogelijk is: 

 

Die dingen zijn precies wat we zien. Denken dat hier ook een idee van bestaat zou vrees ik 

wat al te ongerijmd zijn. Ik heb me wel eens bezorgd afgevraagd of dat niet voor alles geldt. 

Maar wanneer ik me op dit standpunt heb gesteld geef ik het vlug weer prijs uit vrees 

terecht te komen in een afgrond van haarkloverijen en hierin ten onder te gaan. Dan keer ik 

terug naar de dingen waarvoor we zo even wel ideeën aannamen [het goede, het mooie, het 

rechtvaardige], en besteed daaraan mijn tijd en mijn studie (Parmenides 130 D). 

 

Parmenides’ tweede kritische vraag geldt het begrip participatie. Hebben zintuiglijke 

dingen deel aan de idee als geheel of — aan een deel? Met andere woorden: hoe blijft 

de idee één en ondeelbaar, ook al is ze in een veelheid van dingen aanwezig? En als 

iets groots deel heeft aan de idee van het Grote, wat garandeert dan de groot-heid 

zowel van het Grote zelf als van dit grote ding? 

 

Dan duikt er nog een idee van groot-heid op, die ontstaat naast het Grote op zichzelf en de 

dingen die hieraan deel hebben; en boven deze tezamen nog weer een waaraan zij op hun 

beurt allemaal hun grootheid danken. Elk van jouw ideeën zal dan niet langer één zijn maar 

oneindig in aantal (Parmenides 132 A–B). 

 

Precies hetzelfde argument zal Aristoteles tegen de ideeënleer in stelling brengen, dat 

participatie ondenkbaar is zonder een derde instantie die op haar beurt garant staat 

voor de gelijkenis tussen model en afbeelding: met Aristoteles’ voorbeeld (Metaphysica 

I, 6), een ‘derde mens’ boven zowel ‘de mens’, de ‘idee mens’, als ‘een mens’, ‘deze (of 

die) mens’. Maar deze derde instantie vooronderstelt een vierde die weer haar 

gelijkenis met de vorige twee moet garanderen, en zo verder tot in het oneindige. Van 

deze moeilijkheid was Plato zelf zich kennelijk bewust. 

 Maar er zijn er nog meer: als ideeën los staan van de zintuiglijke werkelijkheid, hoe 

kan ik ze dan ooit kennen? Om dingen-op-zichzelf te kennen zou een soort van ‘kennis 

op zichzelf’ nodig zijn; ‘onze’ kennis kan niet de waarheid op zichzelf achterhalen, 

hooguit een ‘waarheid bij ons’. Omgekeerd zal het goddelijke dat wel de waarheid op 

zichzelf kent weer geen kennis hebben van wat zich afspeelt in onze zintuiglijke 

werkelijkheid. 
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 De vraag is nu hoe vernietigend deze kritiek is bedoeld. Zweert Plato hierbij zijn 

ideeënleer af of tekent hij alleen maar aan dat ze ook in zijn eigen ogen nog niet 

volledig is? Wie wil verdedigen dat Plato de ideeën overboord gooit moet aangeven 

wat Plato ervoor in de plaats stelt. Zo iemand kan wijzen op een uiteenzetting (Philebus 

23 C–31 A) over vier ‘klassen’: grens, het onbegrensde, het gemengde en de oorzaak. 

 Al met al lijkt het aannemelijker dat Plato zijn ideeënleer niet zonder meer heeft 

afgezworen. Lees het slot van de bespreking in Parmenides: 

 

Maar, Socrates, veronderstel eens dat iemand wegens de genoemde en vergelijkbare 

bezwaren het bestaan van ideeën bij de dingen niet toegeeft, en geen bepaalde idee van elk 

wezen aanvaardt. Dan zal hij niet weten welke kant op hij verder moet denken, doordat hij 

niet aanvaardt dat de idee van elk wezen altijd zichzelf gelijk is, en zal het volslagen 

onmogelijk worden verder te praten. Dit bezwaar heb jij denk ik aangevoeld, zelfs heel 

scherp. — Zo is het, zei Socrates (Parmenides 135 B–C). 

 

De ideeën blijven nodig om de ordening van dingen te verklaren en om langs de weg 

van dialectiek, de kunst van het discussiëren, objectieve kennis te verwerven. Met alle 

bezwaren blijft de inzet van de ideeënleer dezelfde. 

 Verschuivingen zijn er in late dialogen wel. De terminologie van participatie, 

wederherinnering (anamnêsis) en dialectiek blijft gehandhaafd, net als het alles 

bepalende onderscheid tussen worden en zijn, maar het lijkt nu eerder te gaan om 

classificaties: de ideeën worden aangeduid als een klasse (genos), waarvan het zaak is 

het aantal leden vast te stellen. Plato lijkt belang te stellen in kwantificatie, en de eis dat 

leden van een klasse volkomen gelijk zijn — als dingen die samen deel hebben in één 

idee — wordt enigermate losgelaten. Zo zijn in De staatsman (287 E en 288 D) 

‘gevarieerde en uitgebreide soorten’ als de klasse ‘vaatwerk’ of ‘grondstofproductie’ 

eerder pogingen tot categorisering en welhaast logische classificatie dan ontologische 

werkelijkheden. Ook hierin wijst Plato vooruit naar methoden en opvattingen die 

Aristoteles nader zal uitwerken. 

 

5. De ziel 

Plato’s opvatting over de ziel vormt in meer dan een opzicht de sluitsteen van zijn 

denken. Zijn algemene kenschets van de ziel neemt hij over van de pythagoreeërs, die 

haar beschouwen als beginsel van leven in de zin van zelf-beweging en van kennis. Ze 

is onsterfelijk en gaat van het ene lichaam in het andere over, in een cyclus van 

wedergeboorten. Deze kenmerken maakt Plato ondergeschikt aan een ander 

uitgangspunt: in de eerste plaats wordt de ziel bij hem beginsel van het zedelijk leven. 
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Al vóór onze geboorte heeft zij morele keuzes gemaakt die beslissend zijn voor onze 

levensloop; maar binnen de hierdoor gestelde grenzen is ze ook ontvankelijk voor 

strevingen die haar kunnen veranderen, zij het ten goede of ten kwade. Deze leer 

omtrent de ziel werkt Plato ten dele uit in mythen, bijvoorbeeld in Phaedrus die van de 

ziel als een gevleugeld tweespan, en aan het slot van De staat de mythe van Er, die de 

lotsbestemming van de ziel vóór de geboorte en na de dood beschrijft. De vorm van 

een mythe geeft de uiteenzetting een plechtig, welhaast religieus karakter, maar duidt 

er ook op dat de inzichten die ter sprake komen niet voor strikt rationele uitleg vatbaar 

zijn. Plato verbeeldt zich niet dat over de bestemming van de ziel na de dood door hem 

het laatste woord is gesproken. 

 

5.1 Onsterfelijkheid 

Wat haar bestemming ook moge zijn, in ieder geval is de ziel volgens Plato onsterfelijk. 

In Phaedo en Phaedrus voert hij zijn bewijzen aan. Ten eerste kan iets alleen uit zijn 

tegendeel ontstaan en tot zijn tegendeel vergaan: leven gaat over in dood, dood in 

leven. Dit zou inhouden dat na de dood de ziel vroeg of laat weer tot leven komt, en 

dus totdat ze herleeft ergens (in wat de Grieken Hades noemen) moet blijven. Ten 

tweede toont ‘wederherinnering’ (anamnêsis) aan dat de ziel buiten het lichaam kennis 

heeft opgedaan, dus vóór de geboorte. Deze twee argumenten leveren samen één 

bewijs voor onsterfelijkheid van de ziel: de ene helft bewijst haar voortbestaan na de 

dood, de andere dat ze ook vóór de geboorte al bestaat (Phaedo 70 C–78 B). Een tweede 

bewijs gaat in op de verwantschap van de ziel met de ideeën. Net als de ideeën is de 

ziel niet waarneembaar voor de zintuigen, en 

 

als ze alleen op zichzelf iets onderzoekt richt ze zich naar het zuivere, eeuwige, 

onsterfelijke, onveranderlijke. Omdat ze met die werkelijkheid verwant is verblijft ze daar 

zo vaak ze op zichzelf staat en er gelegenheid toe krijgt. Dan komt ze tot rust van het 

ronddolen: nabij deze dingen blijft ze steeds dezelfde, zichzelf gelijk, omdat ze in aanraking 

is met dingen van dezelfde aard als zij (Phaedo 79 C–D). 

 

De conclusie: 

 

Wat het meest lijkt op wat goddelijk en onsterfelijk is, voorwerp van denken, eenvormig, 

niet vatbaar voor ontbinding, altijd hetzelfde en zichzelf gelijk, dat is de ziel. Wat het meest 

lijkt op wat menselijk en sterfelijk is, veelvormig, geen voorwerp van denken, vatbaar voor 

ontbinding, nooit hetzelfde, nooit zichzelf gelijk, dat is het lichaam (Phaedo 80 B). 
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Het bewijs in Phaedrus (245 C–246 A) is weer meer stringent a priori. Ziel is beginsel van 

zelf-beweging. Een beginsel is niet ontstaan: ‘alles komt voort uit een beginsel, maar 

het beginsel zelf kan niet uit iets anders voortkomen’. Dan kan dit beginsel ook niet 

vergaan: ‘want als een beginsel is vergaan kan er nooit iets anders uit ontstaan, en zelf 

kan het ook niet uit iets ontstaan, omdat alles moet ontstaan uit een beginsel’. 

 

5.2 Vermogens 

De dialogen van de middenperiode verbinden de leer van de ziel met die van de 

ideeën. De ziel is niet zelf een idee, maar ze is wel de enige toegang tot kennis van de 

ideeën: meer dan eens wijst Plato erop dat intellect (nous) niet kan bestaan zonder ziel. 

Dit houdt tevens in dat het intellectuele vermogen van de ziel haar voornaamste 

functie is. 

 Maar de ziel heeft nog meer vermogens. Hoewel ze een eenheid is, vervult ze 

verschillende functies. Zo komt het voor dat iemand dorst heeft en toch niet wil 

drinken, of iets begeert en tegelijk walgt van zijn eigen verlangen. Hieruit blijkt dat een 

ziel verschillende functies tegelijk uitoefent, die niet noodzakelijk in elkaars verlengde 

liggen. Meer bepaald heeft een ziel drie ‘delen’: het vermogen tot redeneren oftewel de 

redelijke ziel (logistikon), het ‘vurige’ of ‘driftige’ (thumoeides) en het vermogen tot 

begeren (epithumêtikon). Elk van deze drie heeft zijn eigen werkterrein en 

overeenkomstig hiermee zijn eigen deugd: die van het redelijke vermogen is 

verstandigheid (phronêsis), die van het vurige dapperheid (andreia) en die van begeerte 

matigheid (sôphrosunê). De harmonieuze vereniging van deze drie, zodat elk deel zijn 

eigen functie vervult onder leiding van de rede is de overkoepelende deugd 

rechtvaardigheid (dikaiosunê). 

 Met deze nadruk op de inwendige harmonie van de ziel wordt het morele 

verinnerlijkt: rechtvaardigheid is in de eerste plaats een hoedanigheid binnen de ziel, 

een die op zichzelf verkieslijk is; pas in de tweede plaats uit zij zich, in moreel goed 

handelen. In deze termen van inwendig en uitwendig kan Plato vatten waarom 

bepaalde keuzes moreel verwerpelijk zijn. Begeerte ontspoort wanneer ze zich niet 

meer door de rede een norm laat stellen; dan geeft ze zich over aan winstbejag of 

ongeremd zingenot. Vurigheid ontspoort wanneer ze zich in machtswellust en 

eerzucht stort (De staat IX, 580 D–581 C). 

 

5.3 Verlangen 

In Symposium koppelt Socrates de menselijke begeerte naar onsterfelijkheid aan de 

aanschouwing van Schoonheid op zichzelf, die de ware deugdzaamheid en 

voortreffelijkheid met zich meebrengt. Begeerte — Eros — wordt hier voorgesteld als 
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een halfgod, de zoon die Rijkdom (Poros) bij Armoede (Penia) verwekt tijdens het feest 

voor de geboorte van Aphrodite. Dat tijdstip maakt Eros tot Aphrodite’s volgeling; zijn 

afstamming maakt hem behoeftig en onbemiddeld maar vindingrijk en slim, niet 

sterfelijk en niet onsterfelijk, afwisselend bloeiend met koortsachtige energie en 

uitgeput voor dood neerliggend, lelijk maar altijd op jacht naar wat mooi is: naar 

schoonheid. Deze Eros doet mensen streven naar het goede en naar geluk voor altijd. 

Ze verlangen dus naar onsterfelijkheid, en reiken daarnaar door middel van een 

vruchtbaarheid die iets onsterfelijks wil voortbrengen of verrichten. Deze 

vruchtbaarheid wil iedereen ontwikkelen in schoonheid. Maar schoonheid doet zich in 

verschillende gedaanten voor, die niet allemaal even bevredigend zijn. Diotima, de 

priesteres die Socrates in deze geheimen heeft ingewijd, wijst hem de weg die leidt 

naar het laatste mysterie: 

  

Wie de weg hierheen wil doorlopen zoals het behoort, moet van jongs af aan zich richten op 

schoonheid van lichaam. In het begin zal hij, als zijn gids hem de juiste weg wijst, verliefd 

zijn op maar één lichaam, en daarin mooie woorden verwekken. Maar daarna zal hij inzien 

(…) dat het dwaasheid is bij het najagen van uiterlijke schoonheid niet die van alle 

lichamen te beschouwen als één en dezelfde schoonheid (Symposium 210 A–B). 

 

Na dit generaliseren van lichamelijke schoonheid zal een mens een andere schoonheid 

nog belangrijker gaan vinden dan die van het lichaam: de schoonheid van de ziel. Deze 

ontdekt hij eerst in zeden en gewoonten, vervolgens in kennis en wetenschap, tot hij 

eindelijk zicht krijgt op de ene schoonheid die in al het voorafgaande aanwezig was: 

 

De juiste weg om liefde te bereiken of zich ernaartoe te laten leiden is deze. We beginnen 

met al het mooie om ons heen. Om volmaakte schoonheid te bereiken stijgen we om zo te 

zeggen trapsgewijs op, van één mooi lichaam naar twee, van twee naar allemaal, van mooie 

lichamen naar mooie instellingen, van instellingen naar wetenschappen, om tenslotte van 

de wetenschappen te komen bij de wetenschap die niets dan schoonheid zelf bestudeert, en 

op het laatst schoonheid zelf te leren kennen (Symposium 211 B–C). 

 

Pas door het aanschouwen van schoonheid zelf is een mens in staat tot ‘voortbrengen 

in schoonheid’. Wat hij dan verwekt zijn geen afbeeldingen van deugd maar is ware 

deugd, zo besluit Diotima, 

 

omdat hij met de waarheid in aanraking is. En als hij zo de ware deugd ontwikkeld heeft 

kan hij de vriendschap van de goden winnen. Als iemand ter wereld onsterfelijk kan 

worden is het deze mens (Symposium 212 A). 
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5.4 Lichaam en ziel 

Het verblijf van de ziel in het lichaam is voorbijgaand. Deze gedachte wordt in de 

meest krasse vorm uitgedrukt in de stelling dat het lichaam het graf van de ziel is 

(Phaedo 82 D–E: sôma sêma). Wie eenmaal is gegrepen door de filosofie zal deze situatie 

helder onder ogen zien en zich niet door de genietingen en verlokkingen van dit aardse 

leven laten misleiden. Daardoor is filosofie een oefening in het sterven (Phaedo 67 C–68 

B): ze bereidt ons voor op een leven los van het lichaam. Ze oefent ons in onze 

intellectuele capaciteiten en in voortreffelijkheid.  

 Het aanschouwen van de ideeën is de eigenlijke bestemming van de ziel. In de 

mythische taal van Phaedrus wordt de ziel beschreven als een gevleugeld span paarden 

— vurigheid en begeerte — met een menner: de rede. Bij goddelijke zielen zijn de 

paarden van nature edel en goed, bij een mens zijn ze moeilijk in toom te houden. 

Maar een ziel kan vleugels laten groeien, die worden gevoed door wat mooi is en goed, 

maar afvallen door het bokken en tegenspartelen van slecht afgerichte paarden. 

Naarmate ze hierin slaagt kan de menner het span verder omhoog leiden tot ‘wat 

buiten de hemel ligt’. Doordat de paarden tegenwerken bereikt een mensenziel nooit 

helemaal de hoogste sfeer. Op zijn best kan de menner nu en dan zijn hoofd verheffen 

tot in wat boven de hemel is; dan stort hij onvermijdelijk weer naar beneden, waar hij 

niet anders kan dan zijn veren voeden ‘met het schijnvoedsel van het menen’. Maar de 

ziel blijft streven naar wat haar het beste voedsel verschaft, in de bovenhemelse streek, 

de ‘vlakte van de waarheid’ (Phaedrus 246 A–249 D). 

 

5.5 Het hiernamaals 

De mate waarin de ziel tijdens haar verblijf in het lichaam een goed leven leidt, gewijd 

aan kennis en deugd, is mede bepalend voor haar lot na de dood. Wie een moreel 

hoogstaand leven heeft geleid kan een tijd lang bij de ideeën blijven; wie een slecht 

leven heeft geleid krijgt in de onderwereld zijn straf. Bestraffing en beloning in het 

hiernamaals komen ter sprake in Phaedo (111 C–114 C), Phaedrus (248 C–249 D) en aan 

het slot van De staat (X, 614 B–621 D) in de mythe van Er. Deze was op het slagveld 

gesneuveld maar na twaalf dagen uit een toestand van schijndood ontwaakt. Zijn ziel 

had de weg naar de onderwereld afgelegd, was aanwezig geweest bij het oordeel, en 

was uitverkoren om de mensen verslag te doen van wat ze had aanschouwd. Ze had 

misdadigers duizend jaar straf zien krijgen, en zielen ontmoet die duizend jaar hemelse 

genietingen kenden. Maar ze moest verder, samen met de zielen die andermaal een 

lichamelijk bestaan in gingen. Ze vergezelde hen naar de plaats van waaruit een ziel 

het heelal overziet. Dit heeft de vorm van een spinnewiel, dat met een aantal sferen 
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rond draait in de schoot van Noodzaak. Rond om het spinnewiel zitten Noodzaaks 

drie dochters, de schikgodinnen Lachesis, Clotho en Atropos. Lachesis maakt loten die 

de volgorde bepalen waarin zielen elk hun daemon kiezen, de behoeder van hun 

levensloop. Een heraut spreekt hun toe. 

 

‘In opdracht van Lachesis, maagdelijke dochter van Noodzaak: Eendagszielen, dit is voor u 

het begin van een nieuwe levensloop op aarde, die opnieuw leidt tot de dood. Niet zal u 

een daemon als lot worden toegewezen, nee, u zelf zult uw daemon kiezen. Wie het eerste 

lot trekt zal het eerst de levenskeuze maken die voortaan onafscheidelijk hem vergezelt. 

Deugd is van niemand in het bijzonder: naargelang u haar eert dan wel versmaadt zult u 

van haar meer of minder bezitten. Als er schuld is bij de keuze, dan bij hem die de keuze 

maakt. De godheid treft geen schuld.’ Na deze woorden wierp hij de aanwezigen de loten 

toe. Elk raapte het lot op dat naast hem terecht was gekomen, behalve Er, aan wie dit niet 

was toegestaan (Politeia X, 617 D–E). 

 

Daarop maakten de zielen naar eigen voorkeur hun keuze. De eerste stormde naar 

voren en koos de machtigste dictatuur. Maar ze was te snel geweest: ze had geen 

rekening gehouden met de verschrikkingen die deze daemon voor haar in petto had. 

Zo ging het verder en koos iedereen zijn leven. Elk kwam wanneer ze haar keuze had 

gemaakt bij Lachesis, die haar haar daemon gaf; Clotho maakte haar levensdraad vast 

en begon hem te spinnen, en Atropos zorgde dat hij niet meer uitgerafeld kon worden. 

Daarna gingen de zielen naar de vlakte van Lethe, de vergetelheid, en dronken er alle, 

behalve Er, water van de rivier Ameles, waardoor ze alles wat ze hadden meegemaakt 

vergaten. 

 

6. Individu en gemeenschap 

Voortreffelijkheid oftewel deugd — echte deugd — bestaat als gezegd in inzicht, en 

vindt onder deze noemer haar eenheid. Toch zijn er verschillende deugden, die elk op 

hun eigen werkterrein inzicht tot uiting brengen in goed handelen. 

 Zulk inzicht is niet voor iedereen weggelegd. De meeste mensen komen volgens 

Plato niet voorbij morele intuïties die hen wel tot goede burgers maken — vandaar 

‘burgerdeugd’ (politikê aretê) — maar die niet gegrond zijn op inzicht in wat goed is. 

Hun deugd is eerder een product van uitwendige factoren: sociale druk, scholing of 

navolging van een goed voorbeeld. Maar deze sociale verworvenheid is wel de 

noodzakelijke voorwaarde voor een moraal. In de naar hem genoemde dialoog legt 

Protagoras (320 C–323 A) uit dat de mens niet genoeg is aangepast aan de natuur om te 

kunnen overleven, en vertelt hij hoe dit gebrek wordt opgeheven. Zeus schenkt de 

mensen allen tezamen recht (dikê) en een wederzijds respect (aidôs), die de kern vormen 
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van sociale deugd. De natuurlijke orde wordt aangevuld met en vervolledigd door een 

moraal. Maar deze moraal moet nog worden bijgeschaafd; de mate waarin je daarin 

vorderingen maakt bepaalt of je al dan niet een goed leven kunt verwezenlijken en zo 

geluk verwerven. 

 De meeste mensen slagen daar niet volledig in. Echte deugd is voorbehouden aan 

de filosofische mens, die bijzondere aanleg heeft om inzicht te verwerven, goed is 

opgevoed en het doorzettingsvermogen heeft om zijn inzicht in handelen om te zetten. 

Zulke werkelijke deugd is geen product van aangeleerde normen en regels maar uiting 

van een weloverwogen en doordachte levenskeuze. 

 Dit zijn stringente voorwaarden; mislukking dreigt op elk vlak. Daarom moet de 

staat zo worden georganiseerd dat een filosofische mens alle kansen krijgt. De eerste 

taak voor een politieke orde is dus morele opvoeding van de burger. Plato verinnerlijkt 

de moraal, maar maatschappelijke orde gaat boven vrijheid van het individu. Wil de 

eenling een goed leven kunnen vewezenlijken, dan moet de staat goed zijn als geheel. 

 Deze vooronderstellingen liggen ten grondslag aan Plato’s in meerdere of mindere 

mate utopische politieke beschouwingen: De staat, De staatsman en Wetten. 

 De meest fundamentele van deze drie is De Staat (Politeia), een gesprek van lange 

duur waarin opvoeding van het individu en inrichting van de staat de 

referentiepunten zijn voor een analyse van kennis, de menselijke ziel en haar keuzen 

voor en na de geboorte, de rol van literatuur en nog veel meer. 

 Uitgangspunt voor dit gesprek is de vraag wat rechtvaardig en rechtmatig is. Is 

rechtvaardigheid (dikaiosunê) het voordeel van de sterkste? De sterkste heerst, en 

vestigt wetten die zijn positie consolideren. Wat is rechtvaardigheid dan anders dan 

gehoorzaamheid aan deze wetten? Socrates brengt tegen deze opportunistische visie in 

dat een goed bestuurder niet in de eerste plaats zijn eigen belang dient maar dat van 

zijn onderdanen. Dan is rechtvaardigheid niet meer een instrumenteel goed, een 

middel tot het doel van een machthebber, maar een goed op zichzelf, iets dat iedereen 

verkieslijk acht. 

 Rechtvaardigheid in deze zin kenmerkt een staat die op de beste manier wordt 

geleid door hen die tot het hoogste inzicht zijn opgestegen en in het licht hiervan 

uitsluitend het algemeen belang dienen. De leden van dit uitgelezen gezelschap zijn de 

hoeders oftewel wachters (phulakes) van de staat. Ze moeten met zorg op hun taak 

worden voorbereid en mogen om voldoende belangeloos te zijn geen privé-eigendom 

hebben, en zelfs geen familiebanden. Op gezette tijden komen mannen en vrouwen uit 

deze klasse na zorgvuldige selectie bijeen om zo begaafd mogelijke kinderen te 

verwekken. De opvoeding van deze kinderen is dan verder een zaak van de 

gemeenschap. 
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 Het behoeden van de staat behelst ook haar interne en externe veiligheid; vandaar 

dat binnen de klasse van wachters een splitsing wordt gemaakt tussen eigenlijke 

bestuurders en hun helpers (epikouroi), die de taken behartigen van leger en politie. De 

bestuurders krijgen als voorbereiding op hun taak boven de muzische en gymnastische 

vorming van alle wachters ook nog een intensieve opleiding in wiskunde en dialectiek. 

Onder bestuurders en helpers staan de handwerkers — landbouwers en 

ambachtslieden — die moeten voorzien in de materiële behoeften van de hele 

bevolking. 

 Deze denkbeeldige staat is rechtvaardig in de zin dat iedere klasse zich stipt kwijt 

van zijn taak. De bestuurders belichamen als klasse de deugd van inzicht en 

verstandigheid (phronêsis), hun helpers die van dapperheid (andreia), de handwerkers 

die van zelfbeheersing (sôphrosunê). Rechtvaardigheid (dikaiosunê) staat als 

overkoepelende deugd borg voor de juiste orde en harmonie tussen deze bestanddelen 

— alles geheel analoog aan de verhoudingen binnen de ziel: Plato’s Socrates stelt 

uitdrukkelijk het individu voor als een gemeenschap in het klein (mikra polis), zodat 

morele integriteit van het individu en sociale cohesie in de staat elkaar weerspiegelen. 

 Plato’s utopie gaat ervan uit dat sociale structuren ‘maakbaar’ zijn, en hij deinst er 

niet voor terug hiertoe grof geschut in te zetten: radicaal communisme onder de 

wachters, eugenetische selectie en sociale dwang. In onze ontnuchterde tijden stuit 

deze boodschap op scepsis. Maar dat we de oplossing afwijzen verhindert ons niet de 

inzet te honoreren: voor alles ging het Plato om een moraal gefundeerd op inzicht. De 

wachters zijn geen potentaten maar mensen die zich van nature laten leiden door 

inzicht en wijsheid, en die daardoor alleen het algemeen belang op het oog hebben. Als 

dit lukt is de gehoorzaamheid van de lagere klassen aan hun heersers geen 

onderwerping maar op haar beurt de uitkomst van inzicht. Het probleem met Plato’s 

staat is dus niet zozeer de associatie met totalitaire regimes en externe dwang die ze 

onwillekeurig bij ons oproept, als wel het utopische karakter van de eisen die ze stelt 

aan de heersers. De verheven positie van de heerser komt nog sterker uit in De 

staatsman (Politikos), waar de regeerder boven de wet staat; de wet is een vervanger 

voor het volmaakte inzicht dat de regeerder kenmerkt, en is alleen maatgevend waar 

geen geschikte regeerder te vinden is. 

 Een tweede punt van kritiek op de door Plato geschetste staat betreft de voorrang 

van de staatsinrichting op om het even welke morele houding. Plato doet het 

voorkomen alsof moraal begint bij de staatsorde en offert hieraan privé-eigendom en 

gezinsleven op, althans bij hen die echte deugd moeten bereiken. Dit doet afbreuk aan 

de waarde van morele intuïties die al eerder aanwezig waren en die Plato zelf had 

erkend als sociale deugd. De vraag dringt zich op of het onderscheid tussen sociale 
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deugd bij lagere klassen en doordachte weloverwogen deugd bij wachters hiermee niet 

al te zeer op de spits wordt gedreven. 

 In Wetten toont Plato zich gevoeliger voor dit soort bezwaren. De toon is 

gematigder; het gaat niet meer om een ideale staat maar om de best mogelijke. De 

rigoureuze verdeling van de samenleving in klassen blijft achterwege: iedere burger is 

tevens boer en soldaat, privé-eigendom en familieleven zijn toegestaan en het bestuur 

is in handen van magistraten, verkozen op grond van leeftijd, wijsheid en deugd, die 

niet langer boven de wet staan. Maar de grote lijnen van Plato’s politiek denken blijven 

dezelfde: inzicht als maatstaf voor moraal, politiek als opvoeding in deugd. Omwille 

van dit opvoedend karakter wordt telkens in een voorrede uitvoerig ingegaan op de 

bedoeling van de voorgestelde wetten en de opvattingen die eraan ten grondslag 

liggen. Het meest sprekende voorbeeld is de leer omtrent goden in Wetten boek 10. 

 

7. Schoonheid en kunst 

Bij Plato als eerste vinden we een opvatting uitgewerkt over kunst in het algemeen en 

literatuur in het bijzonder. Zijn theorieën op het gebied van esthetica staan in het 

verlengde van die op sociaal-ethisch gebied en van zijn ontologie. 

 Hedendaagse esthetica en algemeen spraakgebruik onderscheiden niet stelselmatig 

tussen wat mooi lijkt en wat mooi is: schoonheid van bijvoorbeeld een kunstwerk is 

een kwestie van appreciatie door degene die het kunstwerk beschouwt. Plato maakt dit 

onderscheid wel. In Philebus stelt Socrates dat het goede, hoewel onbereikbaar, kan 

worden benaderd met behulp van drie begrippen die ons althans ‘in het voorportaal 

van het goede’ brengen: schoonheid, verhouding en waarheid (Philebus 64 C–65 A). 

 Het aandeel van verhouding oftewel proportie (summetria) in schoonheid is 

algemeen erkend. We vinden het bijvoorbeeld terug in de maatstaven of richtsnoeren 

(kanônes) die worden aangelegd in Griekse bouw- en beeldhouwkunst. In muziek is de 

verhouding van intervallen het wezen van de kunst zelf. Aan proportie ontleent kunst 

haar technisch karakter; alleen doordat hij de — wiskundige — regels van de kunst 

beheerst brengt een kunstenaar schoonheid tot stand. Vandaar dat kunst een ambacht 

is (technê, Latijn ars). 

 Tenminste even belangrijk als proportie is voor Plato’s esthetica waarheid. In De 

sofist maakt Plato onderscheid tussen kunst die kopieert (eikastikê technê) en kunst die 

voorstelt (phantastikê technê). De eerste bestaat in getrouwe reproductie van een 

origineel in al zijn kleuren, maten en verhoudingen. De tweede respecteert die 

verhoudingen niet, omdat monumentaal beeldhouwwerk vereist dat ten behoeve van 

een juist perspectief sommige delen worden verkort en andere verlengd omwille van 
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het fraaie effect van het geheel — een techniek die was toegepast door een 

beeldhouwer als Phidias. Maar hier rijst een probleem: 

 

Laten deze kunstenaars niet de waarheid varen wanneer ze in hun werk de ware proportie 

inruilen voor een die mooi moet lijken? (De sofist 236 A) 

 

Hoe kunstig ook, schoonheid is hier bedrieglijk, afgestemd op het oogpunt van degene 

die het kunstwerk aanschouwt. Dit gaat Plato te ver: net als in een toespraak door een 

sofist wordt kunst als techniek ingeschakeld om het publiek te behagen. Dat is alsof 

iemand een groot, sterk wild dier moet voeden, en met het oog hierop zijn gedragingen 

en begeerten gadeslaat. Dan heeft hij geen oog voor wat werkelijk mooi of lelijk, goed 

of kwaad, rechtvaardig of onrechtvaardig is: zijn opvattingen zijn helemaal afgestemd 

op wat het dier lijkt te wensen. Met andere woorden, de criteria van schoonheid, 

goedheid en rechtvaardigheid die hij hanteert zijn gegrond op ervaring uit omgang 

met het dier, niet op inzicht in de aard van deze waarden (De staat VI, 493 A–D, 

vergelijk Phaedrus 260 A over welsprekendheid). 

 Plato heeft geen geduld met kunstenaars die hun technisch kunnen alleen maar ten 

dienste stellen van wat het publiek wil horen of zien. In plaats van deze benadering, 

die we perspectivistisch kunnen noemen, stelt Plato de eis een objectief standpunt in te 

nemen. De kunstenaar moet weergeven — voor Plato blijft de kunst altijd uitbeelding 

— niet wat mooi en goed lijkt, maar wat naar waarheid mooi en goed is. De vraag is of 

dit standpunt nog een standpunt kan worden genoemd: het ziet af van iedere concrete 

omstandigheid, om te peilen naar een eeuwige waarheid achter wat zich als kunstwerk 

aanbiedt. 

 Deze algemeen esthetische opvattingen vinden hun meest radicale toepassing in 

Plato’s kritiek op literatuur, vooral in De staat, boek 10. Literatuur is inbegrepen in zijn 

kritiek op kunst als afbeelding van een afbeelding — de zintuiglijke werkelijkheid die 

ze afbeeldt is immers zelf maar een afschaduwing van de ware werkelijkheid. Dit geldt 

a fortiori voor literatuur waarin rollen worden vertolkt: toneel, maar ook gezongen en 

gereciteerde verzen zoals die van de lyrici en Homerus, waarin sprekers aan het woord 

komen in directe rede. Zulke uitbeelding (mimêsis) is waardeloos uit ontologisch 

oogpunt, maar Plato levert ook ethische kritiek op haar invloed op de ziel. Haar 

vertolker verplaatst zich in een ander personage en spreekt andermans woorden — 

gedicht door weer iemand anders — en verleidt een toeschouwer of toehoorder op zijn 

beurt zich in dit personage in te leven en te denken. Hierin schuilt gevaar voor de 

zelfstandigheid en oprechtheid van een mens als moreel persoon — we zagen al hoe 

grote waarde Socrates hechtte aan spreken uit eigen, persoonlijke overtuiging. Daarbij 
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doen dichters vooral een beroep op de lagere delen van de ziel: emoties en 

hartstochten. Alleen al doordat ze geen recht doen aan de leidende rol van het verstand 

ondermijnen ze de moraal. 

 Dat Plato in het bijzonder literatuur aan kritiek onderwerpt, is omdat deze 

kunstvorm in de Griekse maatschappij een grote rol speelde en haar beoefenaars 

aanzien en gezag verleende. Plato’s bezwaar geldt in de eerste plaats literatuur die een 

verwerpelijk standpunt vertolkt. Zo’n laag moreel gehalte is volgens hem te wijten aan 

het feit dat dichters alles doen om hun gehoor te behagen. Zo ontstaat een vicieuze 

cirkel: ze spelen in op het lage morele niveau van het grote publiek, met poëzie die dit 

niveau nog verder naar beneden haalt. Maar Plato’s kritiek blijft niet beperkt tot 

ontspoorde vormen van literatuur, ze stelt het bestaansrecht van alle literatuur ter 

discussie. In Io wijst Plato’s Socrates erop dat poëzie berust op inspiratie, goddelijke 

ingeving (theia moira). Dit is iets irrationeels: de dichter zelf is niet in staat het te 

verklaren. Hij heeft dus geen inzicht in zijn eigen schepping. Op grond hiervan 

verwerpt Plato de traditionele opvatting dat dichters opvoeders van het volk zouden 

zijn. Wie zelf geen inzicht heeft kan moeilijk een morele en sociale orde grondvesten. 

 Betekent dit dat Plato literatuur verwerpt? Het vonnis in De staat is streng: in de 

ideale staat is alleen plaats voor hymnen aan goden en lofdichten op verdienstelijke 

mensen (De staat X, 607 A). Maar net als bij Plato’s kritiek op het schrift moeten we 

nuances aanbrengen. Zoals hij schrijver is in weerwil van zijn aanval op het schrift, zo 

is hij schrijver van dialogen — gesprekken — in weerwil van zijn kritiek op literatuur 

die verschillende sprekers aan het woord laat. Ook betoont hij grote achting aan 

Homerus en de tragediedichters die hij kritiseert. Het lijkt erop dat Plato opnieuw 

vooral wil waarschuwen voor mogelijk verderfelijke gevolgen. Zijn utopisch ideaal van 

een maakbare samenleving maakt hem opmerkzaam op invloed van literatuur op de 

mens. Als dichters voorgeven hun gehoor op te voeden wijst Plato hun aanspraak af. Is 

er plaats voor poëzie als dichters deze aspiratie laten varen? Kan literatuur deze 

roeping wel verzaken zonder haar eigen wezen op te geven? Dat is de vraag — ook 

voor Plato. 

 

8. De kosmos 

In Phaedo laat Plato Socrates zijn intellectuele autobiografie vertellen. Zijn 

belangstelling voor natuurwetenschap en kosmologie was al vroeg gewekt, maar miste 

het houvast van echt inzicht. 

 

Maar toen hoorde ik eens iemand voorlezen uit een boek — van Anaxagoras, zei hij — 

waarin werd beweerd dat het de geest (of het verstand, intellect: nous) is die alles ordent en 
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veroorzaakt. Dit was een oorzaak naar mijn zin: ik vond het op een bepaalde manier een 

gelukkige gedachte de geest tot oorzaak van alles te maken (Phaedo 97 B–C). 

 

Helaas: Socrates’ hoge verwachting van Anaxagoras wordt niet ingelost. Het 

programma waarin Anaxagoras de oorzakelijke werking van de geest aankondigt 

wordt in de uitwerking van zijn kosmologie herroepen. Niet het verstand maar 

materiële elementen als water, lucht enzovoorts worden als oorzaken aangevoerd, 

 

… alsof iemand zeggen zou ‘Al wat Socrates doet, doet hij met zijn verstand’ maar dan, 

wanneer hij de oorzaken ging opnoemen van alle dingen die ik doe, zou beginnen met te 

zeggen ‘Als hij nu hier zit is het omdat zijn lichaam bestaat uit botten en pezen. De botten 

zijn hard en van elkaar gescheiden door gewrichten. Ze worden omsloten door pezen, die 

zich kunnen spannen en ontspannen, samen met vlees en huid: dat houdt de botten bijeen. 

Doordat ze los in hun gewrichtsholten zitten stellen Socrates’ pezen hem op dit ogenblik in 

staat door ze te spannen of te ontspannen zijn ledematen te gebruiken; dat is de oorzaak dat 

hij hier met zijn benen opgetrokken zit (Phaedo 98 C–D). 

 

Plato verwijt zijn voorgangers dat ze ter verklaring van de orde in de kosmos alleen 

materiële oorzaken hebben aangevoerd. Zelfs Anaxagoras, die toch een belangrijke rol 

voor het verstand weggelegd zag, kwam tenslotte niet voorbij materiële oorzaken. 

Daarmee hebben ze de ware oorzaak niet blootgelegd: het plan en ontwerp met het oog 

op wat goed en passend is, dat de kosmos als geheel zijn harmonische samenhang 

verleent. Over deze oorzaak is Plato’s Socrates niets te weten gekomen: 

 

Deze oorzaak bleef voor mij verborgen: ik was zelf niet in staat haar te ontdekken en kon 

haar evenmin van iemand anders leren (Phaedo 98 C). 

 

De grondslag van Plato’s kosmologie is hiermee omschreven: de kosmos is het product 

van intelligente, doelgerichte planning. Deze stelling wordt uitgewerkt in Timaeus, 

Plato’s voornaamste dialoog over kosmologie. Hier horen we de pythagoreeër Timaeus 

uit Locri eerst de mythe vertellen van Atlantis en dan uiteenzetten hoe de kosmos is 

geordend door een goddelijke ambachtsman oftewel demiurg (dêmiourgos). De 

aarzeling die we in Phaedo bespeurden vinden we hier terug: het ondoorgrondelijke 

van de echte oorzaak krijgt een echo in Timaeus’ herhaalde opmerking dat zijn 

uiteenzetting niet meer is dan een waarschijnlijk verhaal (eikôs muthos) of een 

waarschijnlijke beschrijving of uitleg (eikôs logos). 

 De demiurg werkt doelbewust en volgens plan. Hij is geen scheppende god: hij 

brengt orde in reeds bestaand materiaal. Hierdoor wordt zijn rationele plan 
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voortdurend belemmerd: materie draagt een eigen vorm van oorzakelijkheid in zich 

waarmee de demiurg in de uitvoering van zijn ontwerp rekening moet houden. Deze 

aan materie inherente oorzakelijkheid noemt Plato noodzaak (anankê) of dwalende 

oorzaak (planômenê aitia): 

 

Deze wereld is tot stand gekomen door vermenging: door combinatie van noodzaak en 

verstand. Maar verstand heeft de leiding over noodzaak: het heeft haar weten over te halen 

het merendeel van de dingen die worden tot het beste resultaat te brengen. Op deze manier 

en in deze omstandigheden is ons heelal van het begin af opgebouwd: door noodzaak die 

door verstandelijke overreding tot gehoorzaamheid wordt gebracht. Wie dus naar 

waarheid wil uitdrukken hoe de wereld volgens deze beginselen is ontstaan moet ook de 

klasse van de dwalende oorzaak hierbij betrekken, en zeggen tot wat voor soort 

bewegingen haar natuur aanleiding geeft (Timaeus 47 E–48 A). 

 

Deze noodzaak moet dus door verstand worden bestuurd, maar beperkt van haar kant 

weerbarstig de mogelijkheden voor verstand en legt het haar eigen voorwaarden op. 

 De ordening van het ruwe materiaal geschiedt naar het model van de ideeën, zó, 

dat dingen die ontstaan aan ideeën deel hebben. Hun ontstaan vereist naast het zijn 

van ideeën en het worden van dingen nog een derde beginsel: de ruimte (chôra) 

waarbinnen dingen tot stand komen, hun ‘ontvangst-oord’ (hupodochè). De aard 

hiervan is nauwelijks bepaald en hierdoor moeilijk te vatten: Plato lijkt het niet gelijk te 

stellen met het materiëel substraat, de materie, al interpreteren Aristoteles en anderen 

het wel in die zin. Plato’s beschrijving wijst eerder in de richting van een ruimtelijke 

omgeving waarbinnen materiële dingen worden gevormd, met geen ander kenmerk 

dan dat ze als ontvanger dient, en als zodanig vereist is om wat zich erin bevindt 

mogelijk te maken: 

 

We zullen ons niet vergissen wanneer we dit aanduiden als iets vormeloos en onzichtbaars 

dat alles in zich ontvangt, dat in een heel eigenaardige verhouding staat tot wat 

verstandelijk kenbaar is en dat uiterst moeilijk is te begrijpen. Voor zover wat we daarnet 

zeiden ons nog toestaat de aard ervan te benaderen is het meest juiste dat een mens erover 

zeggen kan dit: wat iemand telkens als vuur waarneemt is dat gedeelte van dit ding dat in 

brand is geraakt, water is het deel ervan dat vloeibaar is geworden, en als aarde of lucht 

verschijnt het naarmate het het beeld hiervan in zich opneemt (Timaeus 51 A–B). 

 

Plato’s fundamentele stelling keert terug in zijn beschrijving van de elementaire 

bestanddelen van materie. Anders dan atomisten, die materiële deeltjes en hun 

combinaties als uitkomst van zuiver toeval beschouwen, stelt Plato dat orde niet 

toevallig kan zijn, en dat het zorgvuldige plan van de kosmos ook in de elementen is 
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terug te vinden. Wat zich laat begrijpen moet zelf product zijn van rationele 

berekening. Vandaar dat Plato de elementaire bestanddelen van de kosmos een 

meetkundige vorm toeschrijft, die wiskundig kan worden berekend: alle geometrische 

lichamen zijn te herleiden tot driehoekige oppervlakken; de hele kosmos is dus 

opgebouwd uit elementaire driehoeken. 

 Dezelfde wiskundige ordening vinden we in de beweging van de hemelsferen en 

van het heelal. Dat er beweging is wijst erop dat er ook van het heelal een ziel bestaat: 

ziel is immers het beginsel van zelf-beweging. De lichamelijke aard van de wereld als 

geheel wordt dus geleid door een eigen ziel, de wereld-ziel. Deze wereldziel is 

volmaakt: ze is in volmaakte inwendige harmonie en voltrekt volmaakte, dus 

cirkelvormige bewegingen. Dezelfde volmaakte, eenparig cirkelvormige beweging 

vinden we terug bij de hemellichamen, die eveneens door goddelijke zielen worden 

bewogen. Op grond van deze beweging is de tijd geregeld: 

 

De natuur van het levende is eeuwig. Het was natuurlijk niet mogelijk deze eigenschap 

volledig toe te voegen aan wat onderhevig is aan wording. Maar hij [de demiurg] kwam op 

de gedachte een soort beweeglijke afbeelding te maken van de eeuwigheid, en terwijl hij de 

hemel verder ordende maakte hij van de in eenheid blijvende eeuwigheid een eeuwige, 

numeriek voortschrijdende afbeelding: die waaraan wij de naam tijd hebben gegeven 

(Timaeus 37 D). 

 

9. Goden 

Plato’s leer omtrent goden is in verschillende opzichten schatplichtig aan bredere 

ontwikkelingen in het beeld van het goddelijke bij de Grieken. Lang voor Plato is al een 

ontwikkeling ingezet die de goden binnen een moraal betrekt. Het denken over goden 

verwijdert zich niet van antropomorfisme als zodanig, maar van een verkeerd 

begrepen antropomorfisme: goden behouden menselijke trekken, maar worden 

verheven boven menselijke kleinheid en immoreel gedrag. Daarnaast beginnen 

natuurfilosofen de Olympische goden in te lijven in hun kosmologie, als oorzaak van 

beweging in de hemel, in het bijzonder in de afzonderlijke planeten, of als 

personificatie van de wereldorde zelf: als besturend verstand (nous). Deze twee 

tendensen blijken op den duur niet verenigbaar. Maar bij Plato worden ze nog bijeen 

gehouden door de alomvattende rol van het goede als streefdoel van moraliteit zowel 

als kosmische orde. 

 In Phaedrus formuleert Plato met enig voorbehoud een standaard-definitie van 

goden: 
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Nu moeten we proberen te verklaren hoe mensen ertoe gekomen zijn op een levend wezen 

de uitdrukkingen sterfelijk en onsterfelijk toe te passen. … [De constellatie van menselijk 

lichaam en ziel is sterfelijk; de kwalificatie] ‘onsterfelijk’ berust op geen enkele redelijke 

grond: zonder dat we ooit een god hebben gezien of toereikend begrepen, stelt onze 

verbeelding een godheid voor als een onsterfelijk wezen met lichaam en ziel die voor 

eeuwig zijn verbonden. Laat dit zijn zoals god het wil, en laat een mens zo hierover spreken 

(Phaedrus 246 C–D). 

 

Deze definitie getuigt van een onzekerheid die Plato vaker uit met betrekking tot het 

spreken over goden. Het bestaan van goden is alvast onweerlegbaar. Atheïsme 

bestrijdt Plato, voornamelijk in Wetten boek 10, als uiting van gebrek aan inzicht in de 

structuur van de werkelijkheid en als moreel verwerpelijk. Zijn aarzeling betreft de 

juiste manier om goden ter sprake te brengen. Ze verhindert Plato niet zijn trouw te 

belijden aan de traditionele godsdienst. Alleen het amorele karakter van de mythische 

goden wijst hij uitdrukkelijk af. 

 De goden zijn met de wereld begaan als hoeders van wijsheid, het goede en deugd. 

Ze kennen geen afgunst en zijn, zoals bleek uit de mythe van Er, niet verantwoordelijk 

voor het kwaad in de wereld (theos anaitios). 

 Deze traditionele maar moreel gezuiverde visie op goden verbindt Plato met zijn 

kosmologie. De presocratische ontdekking van de rol van een verstand of geest in de 

kosmos leidt in Plato’s Wetten tot identificatie van hemellichamen met astrale goden: 

volmaakte zielen die, met volmaakte lichamen verenigd, eeuwig gestalte geven aan 

orde in het heelal. De Olympische oppergod Zeus, in Protagoras nog voorgesteld als de 

behoeder van het recht die zelf geen macht heeft over het lot, heeft zich in Philebus 

ontwikkeld tot verstand (nous) dat het heelal veroorzaakt en bestuurt. 

 Maar het goddelijke is voor Plato ruimer dan het traditionele pantheon alleen. 

Goddelijk is al wat onsterfelijk is, en in het bijzonder wat onlichamelijk is. Het 

predicaat is bij uitstek van toepassing op de intelligibele werkelijkheid: de 

ideeënwereld, en boven alles de idee van het goede. Wegens haar onlichamelijke aard 

is deze werkelijkheid nog verheven boven de goden in eigenlijke zin: ze bestaat in ‘de 

dingen waarbij een god vertoeven moet om goddelijk te zijn’ (Phaedrus 249 C). Deze 

bevestiging van de goddelijke aard van het intelligibele is voor latere Platonici van het 

grootste belang geweest: niet alleen de neo-platonische leer stoelt hierop, ook 

christelijke auteurs als Augustinus prijzen Plato als enige heidense filosoof die het 

verschil heeft begrepen tussen de natuurlijke orde en het goddelijke (De stad Gods/De 

civitate dei 7.1). Bij Plato zelf heeft de leer van het intelligibele de leer omtrent goden 

nooit verdrongen. Ideeën, zelfs die van het goede, zijn geen goden. Het blijven 

abstracte beginselen waarnaar bezielde wezens streven, maar die niet zelf bezield zijn. 
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Pas later in de platonische traditie gaan neoplatonici zowel als Augustinus ideeën zien 

als gedachten van het goddelijk verstand zelf. 

 


