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DE POLITEIA VAN PLATO VERRE VAN IDEAAL 
Frans Holtkamp  

 
 
 

De ideale staat of Politeia van Plato, vertaald door Gerard Koolschijn, 
is in het Nederlands taalgebied voor het laatst in 2012 uitgegeven. 1 In 
zijn Toelichting op de vertaling – deze staat op een bescheiden plaats in 
het boek, namelijk helemaal aan het eind – legt Koolschijn uit welke 
aanpak hij gekozen heeft: niet een historische maar een literaire verta-
ling waarin recht wordt gedaan aan stijl, tempe-
rament en de waarden die woorden naast hun 

betekenis hebben. Daarmee overtuigt hij: het is een vertaling 
‘van deze tijd’ geworden, vlot en prettig leesbaar, zónder 
filosofische begrippen in het Grieks of in Romeinse kapitalen 
en met een minimum aan noten. 
 
In Koolschijns vertaling zijn tien hoofdstukken te onderscheiden. Die zijn niet ge-
nummerd, maar ik ben zo vrij mij daarbij te baseren op de typografie. Ik zal ze wél 
nummeren. In dit essay zal ik dezelfde indeling in tien hoofdstukken hanteren en 
dankbaar gebruik maken van hun titels. 
 
Omwille van de beknoptheid pas ik de zogenaamde sandwichmethode toe: per hoofd-
stuk bestaat de boterham uit wat me in het parallelle hoofdstuk in Politeia is opgeval-
len, het beleg is commentaar. Maar eerst plaats ik Plato en Sokrates, respectievelijk 
auteur en hoofdpersonage, in hun tijd. 
 

De staat – in het Oud-Grieks Πολιτεία (Politeia)  – is een van de 
bekendste werken van Plato. Dit geschrift van rond 380 voor 
Christus bevat zijn politieke filosofie. Maar ook zijn ethiek en 
ideeënleer komen aan bod. Hij laat zijn personages discussiëren 
over onderwerpen als rechtvaardigheid, de rol van de filosoof, 
poëzie en de onsterfelijke psyche. Hoofdpersonage is Sokrates. 
Wie is hij? Veel verhalen en anekdotes doen de ronde over hem, 
maar historisch staat er weinig vast. 2  
 

Plato leert Sokrates kennen als hij twintig is. Hij wordt zijn voornaamste leerling. 
Plato gaat vervolgens zijn eigen weg en ontwikkelt zijn ideeënleer. 3 Hij sticht de        
Atheense Academie en daarmee het eerste instituut voor hoger onderwijs in het 
westen. Hij schrijft filosofische teksten over zeer diverse onderwerpen en hanteert 
daarbij de dialoogvorm, dat wil zeggen dat hij zijn opvattingen ‘verpakt’ in gefin-
geerde gesprekken tussen personen die in het Athene van die tijd bekende figuren zijn. 
Dat beketent twee dingen: Plato spreekt nérgens uit eigen naam.   
Daarom is het moeilijk vast te stellen wat nu zijn eígen opvattingen 
zijn. Ten tweede: ook van het personage Sokrates in De ideale staat is 
het eigen gedachtegoed nauwelijks te bepalen. Welke gedachten zijn 
van Sokrates? Welke van Plato? Wat we van Sokrates weten, 
ontlenen we bijna uitsluitend aan zijn optreden in de ‘dialogen’ van 
Plato. 4 We leren dus alleen de ‘Platoonse’ Sokrates kennen. 
 
 

 
Plato 

 
Sokrates 
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I. INLEIDING 
 
Hoofdstuk 1 van De ideale staat heeft 
Inleiding als titel. Zelf zou ik voor 
Persoonlijke ethiek kiezen, want dát 
is het eigenlijke onderwerp. Sokrates 
en zijn gespreksgenoten bespreken 
vooral de vraag ‘Wat voor soort leven 
loont het meest: een immoreel of een 
moreel leven?’ 
Eerst verloopt het gesprek vooral tus-
sen Sokrates en Polemarchos. De 
voorlopige conclusie luidt: een mens 
gedraagt zich goed, als anderen, in-
clusief vijanden, er geen nadeel van ondervinden. Vervolgens treedt Thrasymachos in 
het debat op de voorgrond. Zijn standpunt luidt: ‘Een immoreel leven loont meer dan 
een moreel leven’. Sokrates legt dynamiet onder dit standpunt door zijn on-
ophoudelijk doorvragen. Dat irriteert Thracymachos. Hij houdt het voor gezien. Maar 
dan springen Glaukon en zijn broer Adeimantos voor hem in de bres. Zij pakken 
Sokrates stevig aan. Dit resulteert in het besluit om nu eerst maar eens te onderzoeken 
welke normen voor een gemeenschap worden aangelegd en dán te bekijken of die ook 
toepasbaar zijn op een individueel leven.  
 
In ónze tijd speelt bij filosofische scholing, in welke setting dan ook, het zogenaamde 
Sokratische gesprek een grote rol. Het blijkt de hoofdwerkvorm. Zo biedt bijvoor-
beeld de ‘Internationale School voor Wijsbegeerte’ (ISVW) te Leusden, hofleveranci-
er van de deelnemers aan de ‘gespreksgroep filosofie’ waar ik deel van uit mag 
maken, een gelijknamige cursus aan. In de beschrijving ervan op de website staat 
onder andere het volgende te lezen: 
 

Als we Plato mogen geloven bestookte de filosoof Sokrates op de agora de 
Atheners te pas en te onpas met vragen, totdat zij in hun eigen woorden ver-
strikt raakten. 2500 jaar na dato is het sokratisch gesprek nog steeds de 
methode om je eigen ervaring te onderzoeken en scherpe filosofie te bedrijven. 

Het sokratisch gesprek is een oefening in denken, goed luisteren, samenvatten, 
inleven, vragen stellen, geduld betrachten en het precies formuleren van je 
gedachten. Onder deskundige leiding probeert een groep het antwoord te 
vinden op een uitgangsvraag die aan het begin in overleg met alle groepsleden 
wordt geformuleerd rond een bepaald thema. 

Het uitgangspunt bij het onderzoek is steeds: zelfstandig, d.w.z. zonder een 
beroep te doen op autoriteiten, nadenken over de eigen ervaring. Een 
Sokratisch gesprek is geen debat, maar een gezamenlijk dialogisch onderzoek, 
een poging om een echt gemeenschappelijk denkproces vorm te geven waarin 
recht wordt gedaan aan ieders inbreng. 

Een ‘rondje Sokratisch gesprek’ bij Google levert diverse invullingen op, maar de 
woorden die het vaakst vallen zijn: goed luisteren, samenvatten, je inleven in de ander, 
je standpunt helder formuleren, argumenteren, het concreet maken van algemene be-
weringen. Met enig creatief denkwerk is dit allemaal terug te vinden in de omschrij-
ving van de ISVW. 

 
De dood van Sokrates door Jacques-Louis David 
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Mijn commentaar op de inhoud van hoofdstuk 1 betreft het Sokratische gesprek. Als 
dat gevoerd wordt zoals de ISVW het beschrijft, prima! Een Sokratisch gesprek à la 
het hoofdpersonage in Politeia? Nee! Ik begrijp de irritatie van Thracymachos. De 
maieutiek ofwel ‘vroedvrouwkunde’ van Sokrates is geen onschuldig uitvragen om de 
ondervraagde tot helderder inzicht te brengen. Want welk inzicht is het dat Sokrates 
met geweld ‘uit Thracymachos trekt’? Zijn eigen inzicht! Sokrates ís niet onwetend. 
Hij veinst dat. Sokrates is superieur in kennis. Daarom dwingt hij Thracymachos als 
het ware in de richting van zijn eígen inzicht. Het gaat hier om een discussie tussen 
ongelijken: Sokrates is de leraar, de overigen zijn leerlingen. Het Sokratisch gesprek 
van de ISVW veronderstelt een horizontale, democratische structuur: allen zijn even 
onwetend. Pas met zo’n startpositie kan er sprake zijn van een echte zoektocht naar 
waarheid. 

 
II. DE IDEALE POLITIEKE CONSTITUTIE 
 
In het tweede hoofdstuk van Politeia blijkt nog duidelijker dan in het eerste, dat de 
‘dialoog’ een stijlmiddel is: Sokrates voert een monoloog en zijn ‘gesprekspartners’, 
vooral Glaukon maar ook Adeimantos, onderbreken de monoloog van de meester 
slechts met een enkel woord of korte zin ter instemming en soms met een vraag.  
In dit hoofdstuk gaat het vooral om de vraag wat maatschappelijke gerechtigheid is en 
welke normen voor de gemeenschap daaruit voortvloeien. Inhoudelijk spitst de ‘dia-
loog’ zich vooral toe op de vorming en opleiding van de beschermers: regering, leger 
en politie. Eerst komt hun geestelijke vorming aan bod, daarna de lichamelijke. 
 
Wat de geestelijke vorming betreft bespreekt Sokrates – lees: Plato – met name de rol 
van literatuur en muziek in het opleidingsprogramma. Sokrates betoogt dat men 
beschermers-in-opleiding, maar ook kinderen en volwassenen geen ‘verhaaltjes’ moet 
vertellen: 
 

Nu noemde ik zojuist ook mythologische verhalen. Ook op dat gebied worden 
er namelijk grove fouten gemaakt. Het gaat in dit geval over gebeurtenissen en 
personen waarover wij geen historische gegevens hebben en mijns inziens is 
er geen enkele reden om aan te nemen, zoals men in dat soort verhalen graag 
doet, dat door goden in die vroegste tijden allerlei verschrikkelijke misdaden 
zijn gepleegd, dat zij hun eigen familieleden zouden hebben vermoord, dat  
zoons opstonden tegen hun vader en hem bespotten of mishandelden, – al dat 
soort verhalen, zelfs als die allemaal waar waren, dan geloof ik niet dat ze 
zomaar aan jeugdige, onkritische personen voorgelegd moeten worden. (pagi-
na 87) 

 
Waarom niet voorleggen aan kinderen? Op dezelfde pagina staat het antwoord: 
 

Die kinderen van ons mogen niet de indruk krijgen dat zij, als ze de verschrik-
kelijkste wandaden begaan, in feite niets bijzonders doen, maar handelen zoals 
dat van oudsher door goden is gedaan. 

  
Behalve veel onwaarheid in mythologische verhalen en de didaktische eis om kinde-
ren vooral niet met geweld in verhalen te confronteren, is er nog een dérde reden om 
geen mythologische verhalen te vertellen: een theologische. Sokrates blijkt aan te 
nemen, dat ‘god’ – hij spreekt nooit over ‘de goden’ – volmaakt is. Hij redeneert 
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mijns inziens langs twee lijnen. De eerste is die van de analogie: hoe meer wilskracht 
en intelligentie een mens vertoont, des te moeilijker is hij van zijn stuk te brengen, des 
te volmaakter is hij. Of: hoe degelijker een meubel gemaakt is, des te minder het aan 
slijtage onderhevig en dus volmaakter is. ‘God’ is zuivere volmaaktheid: niets buiten 
hem kan hem zover brengen, dat hij een andere gedaante aanneemt. Daar kan Zeus 
nog wat van leren! 
De tweede lijn van redeneren is die van de logica: ‘god’ is volmaakt. Een verandering 
van hem kan alléén maar betekenen dat hij minder volmaakt en dús onvolmaakt is.  
 
Sokrates komt ook over heldenverhalen te spreken. Die moeten gezuiverd worden van 
bepaalde emoties, met name wanneer de held bij het sneuvelen van een vriend in 
huilen uitbarst. Dat is onbeheerstheid. Die tref je alleen bij vrouwen en kinderen aan. 
De toekomstige beschermers van de staat moet niets over huilende helden worden 
verteld, anders gaan ze denken dat het zo hoort. Beschermers moeten zich niet in an-
dere mensen en beroepen verplaatsen – daarmee wordt bedoeld: die niet nadoen – 
want dat leidt tot het bijbehorende gedrag. Op pagina 98 wordt het heel beeldend 
gezegd: beschermers moeten hinnikende paarden en loeiende koeien niet nabootsen, 
want dat leidt tot irrationeel gedrag. Kennelijk vindt Sokrates mimesis gevaarlijk en 
daarmee de ‘nabootsende’ literatuur waarbij de schrijver zich in meerdere personen 
verplaatst: hij kan zijn aandacht onmogelijk over meerdere personages verdelen. De 
beste combinatie is de ‘verhalende vorm’ en een beetje ‘uitbeelding’. In De ideale 
staat brengt Plato dat voortreffelijk in praktijk! 
 
Het tweede pak slaag is voor de muziek, met name de extatische: 
 

We moeten er dus van uitgaan dat ook de muziek geen emotionaliteit, overge-
voeligheid, gebrek aan beheersing en dergelijke in de hand mag werken. Mu-
ziek die zo’n verslappende invloed heeft moeten we afwijzen. (pagina 101) 
….. 
Door bezwaar te maken tegen extatische muziek doen we overigens niets 
revolutionairs. Het is allang bekend dat die afbreuk doet aan de zelfbeheersing 
van mensen die ernaar luisteren. 

 
Wat de lichamelijke vorming betreft, met name die van militaire atleten, worden so-
berheid en eenvoudig voedsel aanbevolen. En ook met doktersbezoek moet men 
matig zijn. Alleen bij ‘normale’ ziekten zijn artsen welkom: eigenlijk heb je geen tijd 
om je met je gezondheid bezig te houden, als je in de samenleving die éne jou pas-
sende functie vervult. Daarbij geeft het volgende citaat op pagina 115 toch wel te 
denken: 
 

Dan zul je dus in de maatschappij het soort geneeskunde dat wij hebben be-
sproken samen met een soortgelijke rechtspraak bij de wet instellen, met de 
verplichting alleen mensen te behandelen die lichamelijk en geestelijk gezond 
zijn. De overigen zal men, voorzover het lichamelijke gebreken betreft, laten 
sterven, en ter dood brengen wanneer ze aangeboren psychische gebreken ver-
tonen van ongeneeslijke aard. 

 
En dan nu mijn commentaar: ik beperk me tot Plato’s ideeënleer in relatie tot begrip-
pen als ‘god’ en ‘gemeenschap’. Die ideeënleer is niet als ínhoud maar wel als 
áchtergrond aanwezig. Voor het eerst valt me dat op als Sokrates vertelt hoe ‘god’ in 
elkaar zit. Uitgangspunt lijkt te zijn: ‘god’ als idee van ‘volmaaktheid’ in het Rijk van 
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de Ideeën. Dat is de echte, meest werkelijke god. De Griekse goden met hun heb-
belijkheden, fratsen en interventies zijn daar slechts afgeleiden van zoals de scha-
duwen in Plato’s grot (zie verderop). 
Dan de idee ‘gemeenschap’: in het Rijk van de Ideeën staat die idee voor een geheel 
van mensen die harmonisch en zonder conflicten samenleven. In zekere zin wil Plato 
naar díe idee toewerken en laat hij Sokrates langzaam, stap voor stap de ideale staat 
ontwerpen. En ik moet zeggen, dat die opbouw op een verrassend consistente manier 
verloopt. 
In Plato’s ideale staat spelen alleen de vrije burgers een politieke rol. Slaven, vrouwen 
en kinderen doen niet mee, alhoewel kinderen in díe zin belangrijk zijn, dat zij de 
toekomstige bestuurders en militairen leveren. Alleen een goede opvoeding garan-
deert dat ze op hun juiste plek terecht komen: kinderen die goud in hun psyche heb-
ben moeten bestuurders worden. Wie zilver heeft is als beschermer of soldaat 
voorbestemd. Want Plato’s ideale staat is vanzelfsprekend een standenmaatschappij. 
Die gelaagdheid staat niet ter discussie. In zo’n samenleving nemen de beschermers, 
bestuurders en militairen, een belangrijke positie in. 
Niet alleen de standenmaatschappij maar ook het concrete beeld dat in hoofdstuk 2 
van de ideale samenleving wordt geschetst is voor Plato een gegeven. Het komt in het 
kort op het volgende neer: mensen kunnen niet in al hun eigen behoeften voorzien. 
Dat roept arbeidsdeling en specialisatie op. Deze roepen op hun beurt weer verdere 
arbeidsdeling en specialisatie op, extra versterkt door de hunkering van mensen naar 
méér dan het gewone. Het beste is, dat ieder mens zich in één ding specialiseert. Dan 
is hij maximal nuttig voor anderen. Het gevolg is, dat mensen dicht bij elkaar komen 
te wonen waardoor de samenleving kwetsbaarder wordt. Dat roept de specialisatie 
‘beschermer’ in het leven. Die scoort in Plato’s ideale samenleving het hoogst. 
Beschermers moeten worden ontdekt, geselecteerd, opgevoed en opgeleid.  
 
Nu meen ik bij Plato een bepaalde verhouding te zien tussen de idee ‘gemeenschap’, 
de ideale vorm ervan en de actuele vorm. De idee ‘gemeenschap’ kenmerkt zich door 
‘conflictloos samenleven’. De ideale vorm ervan heb ik geprobeerd hierboven kort 
samen te vatten. Het valt op dat het begrip ‘één’ daar een sleutelrol in speelt, zoals in 
‘één god’ en in ‘één specialisatie per mens’. De actuele vorm is hoe er feitelijk in het 
Athene van Plato wordt samengeleefd. Daar is, getuige het feit dat Plato meent dit 
boek te moeten schrijven, heel wat aan te verbeteren: het actuele Athene moet op-
schuiven in de richting van de ideale staat die Plato voor ogen staat. 
Maar hoe? Hoofdstuk 2 geeft daar geen uitsluitsel over. Kiest Plato voor een groei-
model of voor dictatuur? Ik verwacht het laatste: er wordt té nadrukkelijk gesproken 
over het zuiveren van de literatuur, muziek, geneeskunst en rechtspraak. Misschien is 
wat ik nú schrijf, tot slot van dit commentaar op hoofdstuk 2, te kort door de bocht: 
als je van ‘één’ uitgaat, krijgt de wereld gemakkelijk totalitaire trekken. Met de vraag 
‘Welke weg kiest Plato?’ in mijn achterhoofd zal ik de overige delen lezen.  
 
 
III. DE IDEALE PSYCHE 
 
Nadat Sokrates en zijn ‘gesprekspartners’ onderzocht hebben welke normen voor een 
gemeenschap worden aangelegd, keren ze terug naar het individu om te zien of de 
gevonden normen ook op de enkeling toepasbaar zijn. Het eigenlijke thema van dit 
hoofdstuk is de psyche. De ideale psyche is die van een mens met zelfbeheersing: een 
hoger element daarin dient leiding te geven aan een element van lagere orde. Maar 
welke elementen zijn dan in die psyche te onderscheiden? Het verstand, het tempera-
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ment, waaronder vooral woede en felheid ressorteren, en de begeerten. Het eerste 
overziet het geheel en behoort vanzelfsprekend de leiding te hebben, ‘t tweede kán 
daarbij ondersteunend zijn maar moet in een leerproces worden getemperd, maar over 
het derde element, de begeerten, moet stevig geregeerd worden. En wat blijkt nu? De 
drie elementen in de psyche komen precies met de drie klassen in de samenleving 
overeen: regering (verstand), militie (temperament) en beroepsbevolking (begeerten). 
Zoals de drie klassen moeten ook de drie elementen in de psyche hun eígen werk doen. 
Op pagina 158 klinkt het als volgt: 
 

We zullen ons nog wel herinneren dat een maatschappij rechtvaardig was en 
goed functioneerde als de drie klassen waaruit zij was samengesteld elk hun 
eigen werk deden. Als dat ook voor het individu geldt, zou ieder van ons een 
rechtvaardig mens zijn en goed functioneren wanneer elk element in hem zijn 
eigen werk doet. 

 
Zoals de ideale samenleving geen conflicten kent, zo is ook de ideale psyche zónder 
conflicten. Wanneer is een handeling rechtvaardig of goed? Als die bijdraagt aan de 
vervolmaking van de innerlijke toestand. 
 
Mijn commentaar op de relatie tussen psyche en samenleving is kort: er ís geen relatie, 
hoogstens kan er sprake zijn van analogie tussen psyche en samenleving. Rechtvaar-
digheid en morele kwaliteit worden door Plato als een intrapsychisch gebeuren be-
schreven, terwijl die begrippen vooral betrekking hebben op het sociale verkeer tus-
sen mensen. 
 
 
IV. VROUWEN EN KINDEREN, GEBOORTEREGELING, FAMILIELEVEN 
 

Een prachthoofdstuk! Om rode oortjes 
van te krijgen! Wat laat Plato Sokrates 
allemaal beweren? Op de eerste plaats dat 
er vijf politieke constituties zijn met vijf 
bijbehorende psychische constituties. Van 
beide soorten laat Sokrates er vier liggen: 
die komen later aan de orde. Alleen de 
politieke constitutie die hij ideaal vindt, 
de aristocratie ofwel de staat met een 
‘regering van de besten’ en de psyche die 

daar het meest geschikt voor is, komen aan bod. Alle aandacht gaat uit naar de be-
schermers van zo’n staat, bestuurders en militairen. 
Vervolgens zoomt Plato in op de vrouwen en kinderen binnen de leidende groep of 
aristocratie. Talenten, laat hij Sokrates doceren, zijn in gelijke mate over beide seksen 
verdeeld. Dus moeten vrouwen voor alle functies in aanmerking komen, zelfs als het 
oorlog voeren betreft. Het enige sekseverschil is dat vrouwen fysiek wat zwakker zijn 
dan mannen. Daarom moeten de vrouwen uit de leidende klasse dezelfde geestelijke 
en lichamelijke vorming krijgen als de mannen. 
In die klasse wonen mannen én vrouwen samen. Ze hebben geen eigen woning, geen 
particulier bezit, geen privé. De ouders kennen hun eigen kinderen niet. De regerende 
klasse functioneert als één grote familie waarin iedere man of vrouw zich als vader of 
moeder van elk kind gedraagt. 

 
De ideale aristocraten? 
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De regering – in het belang van de gemeenschap doet zij dat met ‘veel fantasie en 
misleiding’ (pagina 180) – regelt de vruchtbaarheid binnen de groep zó, dat de be-
gaafdste mannen en vrouwen seksuele omgang hebben en dat de daaruit resulterende 
kinderen zo goed mogelijk worden opgeleid.  
De wetgever moet er alles aan doen om de onderlinge band tussen de leden van de 
regerende klasse te verstevigen: het woord ‘eigen’ moet nooit met ‘mij’ maar altijd 
met ‘ons’ in verband gebracht worden. De gemeenschap is één lichaam: als iemand 
pijn heeft, hebben allen pijn. Op díe manier dragen vrouwen en kinderen bij tot de 
ideale maatschappij. Daarom ook nemen de vrouwen deel aan de oorlog, zo ook de 
wat forsere kinderen die aldus ervaring opdoen. 
De leidende klasse kent geen onenigheid, conflicten, geschillen en processen. Gevaar 
voor revolutie bestaat er niet. Op deze wijze is zij een voorbeeld voor de overige 
maatschappelijke groeperingen waar zij bestuursverantwoordelijkheid voor heeft. 
 
Als ik over het bovenstaande reflecteer, wil ik als eerste kwijt, dat ik het geweldig 
vindt dat er zoveel dénkruimte is. ‘Hoe ontwerpen we een ideale samenleving?’ is de 
leidende vraag. De gesprekspartners nemen afstand van de samenleving zoals die op 
dát moment is, denken na over alternatieven, komen met een ontwerp en getuigen zó 
van de vrijheid van de menselijke geest. Niet die benauwende dogmatiek die soms 
binnen godsdiensten of andere ideologieën heerst, niet dat onbereflecteerde gewoon-
tegedrag dat veel mensen aankleeft, in deze 21e eeuw niet minder dan in de tijd van 
Plato. 
Sommige ideeën zijn voor díe tijd zonder meer vooruitstrevend te noemen: vrouwen 
zijn éven getalenteerd als mannen en moeten gelijke kansen krijgen om die talenten 
uit te buiten. Het is geheel in lijn met wat Plato al eerder beweerd heeft: het talent 
waar je het meest in uitblinkt bepaalt wat je wordt. Je specialiseert je daarin en blijft 
je leven lang die ene specialisatie trouw. 
Andere ideeën zijn volslagen naïef, zoals het samenwonen van mannen, vrouwen en 
kinderen zónder particulier eigendom en zónder enige vorm van privacy. Kinderlijk is 
ook de gedachte dat op díe manier hebzucht verdwijnt en belangeloze inzet voor de 
overige groeperingen in de samenleving gecreëerd wordt.  
Toe nou, Plato, kom je recept eens uitproberen bij ónze bestuurders, te beginnen bij 
de banken!  
Tot slot: mijn vrees dat de ideale staat van Plato weleens totalitair zou kunnen uit-
pakken is nog niet weggenomen. 
 
 
V. DE KENNIS VAN DE IDEALE POLITICUS 
 
Hoofdstuk 5 is zeer omvangrijk en beslaat het vierde deel van het boek. Daarom pas 
ik híer de clubsandwichmethode toe: weergave van tekstdelen en commentaar wisse-
len elkaar meerdere malen af.  
 
Ik begin op pagina 204. Daar spreekt Sokrates déze zin uit: ‘Nu is kennis, dacht ik, 
het vermogen waardoor wij het onveranderlijke in de dingen kennen’. Wie bijvoor-
beeld ‘schoonheid’ kent, bezit objectieve of ware kennis, maar wie alleen oog heeft 
voor ‘mooie dingen’ blijft steken op het niveau van de subjectieve meningen. Want 
een ‘mooi ding’ is slechts een beeld van wat het meest echt en waar is: ‘schoonheid’. 
Alleen het kennen van het wézen der dingen is wetenschappelijk kennen. Daar moet 
de opleiding van toekomstige politici op gericht zijn. Alleen wie daarvoor aanleg 
heeft – je merkt dat aan zijn of haar ‘leergierigheid’, zijn of haar begeerte naar kennis 
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– komt daarvoor in aanmerking. Iemand die zich aangetrokken voelt tot het onveran-
derlijke in de dingen hecht niet aan materie, heeft een goed karakter, leeft gezond, is 
sober en wordt gekenmerkt door zelfbeheersing. ‘En als waarheidsliefde voorop gaat, 
is het toch niet erg waarschijnlijk dat er een reeeks slechte eigenschappen volgt?’ luidt 
het op pagina 216. 
Maar de massa in Athene én de huidige bestuurders hebben hier geen oog voor: 
wetenschappelijk talent wordt in de kiem gesmoord. Mensen die zich écht met weten-
schap bezighouden – het is altijd een kleine groep – hebben de reputatie onnuttig te 
zijn voor de samenleving. De ‘wetenschappers’ die wél functioneren in de Atheense 
samenleving zijn echter pseudowetenschappers: ze praten de massa en bestuurders 
naar de mond en hebben niet door, dat ze slechts meningen verkondigen in plaats van 
naar waarheid zoeken. 
Voor zover er wetenschappelijke opleiding is, blijkt die verkeerd ingericht: men 
begint te vroeg met filosofie. Jonge jongens zijn daar nog niet aan toe. Zo lang ze nog 
niet volgroeid zijn, dient de nadruk te liggen op lichamelijke vorming. Met het vorde-
ren der jaren kan de intellectuele training intensiever worden. Dan pas is de geest in 
staat zich meer te richten op het wezen der dingen.  
Maar hoe gebrekkig het wetenschappelijk opleiden en hoe sterk de maatschappelijke 
druk ook zijn, er zullen altijd wel enkele personen zijn die ondanks alle tegenwerking 
hun wetenschappelijke status weten te behouden en zich integere mensen tonen. ‘En 
één hoeft er maar te zijn, met een maatschappij die zich door hem laat leiden, om alles 
te verwezenlijken wat nu zo ongeloofwaardig lijkt.’ (pagina 233) 
  
Dit roept nogal wat kritische vragen bij mij op: wie of wat stelt vast wie zich ‘weten-
schapper’ mag noemen? Wie of wat bepaalt welke ‘wetenschapper’ regeringsverant-
woordelijkheid moet dragen? En als een ‘topwetenschapper’ zich gepasseerd weet, 
moet hij of zij dan een staatsgreep plegen? Is Plato’s leer op dit punt niet vatbaar voor 
totalitair misbruik? Een regering die uit een of enkele personen bestaat die het wezen 
der dingen kennen, in hoeverre is dat een garantie dat zij automatisch goede wetten 
uitvaardigt? Stel dat die wetten er zijn, garandeert dat automatisch een goede uitvoe-
ring van die wetten?  
 
Ik ga weer verder met het weergeven van Plato’s gedachten. Er valt een term die nog 
niet eerder gevallen is: ‘de waarde’. Wetenschap leidt tot inzicht in ‘de waarde’. Om 
uit te leggen wat daarmee bedoeld wordt, laat Plato Sokrates de ‘parabel van de grot’ 
vertellen. Die heeft met ‘zien’ te maken. Daarom gaat er een kleinere vergelijking aan 
vooraf: om te kunnen zien hebben we gezichtsvermogen of het oog en een object 
nodig. Maar ánders dan bij de andere zintuigen is bij zien een derde element nodig: 
licht. Dat komt van de zon. Het oog en het object zijn niet de zon zelf, maar kunnen 
niet zonder hem. Gezichtsvermogen en licht verhouden zich als kennis en waarheid. 
Op die manier is de zon is een metafoor voor ‘de waarde’ – of ‘betekenis’ – die 
Sokrates wil uitleggen. 
 
Dan volgt de beroemde ‘parabel van de grot’. Een aan-
tal mensen zit van jongsaf aan geboeid in een onder-
aardse ruimte. Ze kunnen zich niet bewegen en het is 
onmogelijk om elkaar te zien. Vóór zich hebben ze de 
wand van de grot. Achter hen bevindt zich, over de 
volle breedte en naar het daglicht toegekeerd, de ingang 
van de grot. Buiten is een vuur. Tussen de ingang van de grot en dat vuur loopt een 
weg omhoog met daarlangs, aan de kant van de grot, een muurtje. Er lopen mensen 
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langs dat muurtje met poppen van mensen, dieren en allerlei andere voorwerpen. Die 
steken boven het muurtje uit. De schaduwen ervan vallen op de wand van de grot. De 
gevangenen zien alléén die schaduwen. Zij menen dat dat de werkelijkheid is. Ze 
zitten gevangen in hun zintuiglijkheid en meningen. 
‘Stel je hun genezing voor’, zegt Sokrates, ‘hun bevrijding uit de gevangenis van on-
wetendheid’. Ze ‘stijgen op’, gaan naar buiten en staan ineens in het volle licht. Dat is 
even wennen, want de weg van de duisternis naar het licht is een moeizame. Na veel 
moeite worden ze zich ‘de waarde’ gewaar, die in de zichtbare wereld het licht en de 
oorsprong van het licht heeft voortgebracht. Ze hebben inzicht.  
Het verbaast dan ook niet, dat wie van het goddelijke schouwspel terugkeert naar de 
ellende van het menselijk bestaan een figuur slaat en zich belachelijk maakt. Degene 
die tot inzicht gekomen is wil die terugweg niet. Maar hij moét, juist ómdat hij tot 
inzicht gekomen is: want de wet beoogt niet het geluk van één bepaalde groep maar 
van alle. Daarom moet de wetenschapper die tot inzicht gekomen is regeren en zo het 
geluk van heel de gemeenschap mogelijk maken. 
 
De ‘grotsituatie’ waarin de meeste mensen verkeren, maakt een uitgekiend leerpro-
gramma voor aanstaande beschermers of bestuurders noodzakelijk. Dat bevat de vol-
gende vakken: rekenkunde, meetkunde, stereometrie, klankleer en astronomie. Binnen 
die vakken moet men zoveel mogelijk op de waarheid gericht zijn: bij klankleer, bij-
voorbeeld, moet men niet blijven hangen in de getalswaarden van de akkoorden, maar 
juist actief onderzoek doen naar díe onderlinge verhoudingen tussen de akkoorden die 
tot harmonie leiden.  
Genoemde vakken zijn voorbereidend, want uiteindelijk is filosofie de sluitsteen. Op 
pagina 271 wordt ‘de koningin der wetenschappen’ als volgt omschreven: 
 

….. waar men probeert (in de filosofie – red.) zonder enige hulp van de zin-
tuigen door middel van de rede door te dringen tot het onveranderlijke in de 
dingen en inzicht te krijgen in die abstracte wereld en zijn pogingen niet op-
geeft voor men de ‘waarde’ in haar zuivere vorm louter en alleen met het in-
tellect heeft gevat. 

 
In mijn eígen woorden: filosofie moet rekenschap afleggen van wat de betekenis of 
waarde van en dus het onveranderlijke in de begrippen is. In díe zin verbindt en inte-
greert filosofie alle wetenschap. 
In de ideale opleiding komt filosofie als laatste vak aan bod. Er gaat heel wat aan 
vooraf. De eisen zijn hoog. De studenten moeten stabiel en wilskrachtig zijn. Zij be-
horen evenveel behagen te scheppen in intellectuele als in lichamelijke vorming. Ver-
rassend is, dat Sokrates benadrukt, dat de voorbereidende vakken aangeboden moeten 
worden in een speelse sfeer, want ‘dwang heeft geen kennis tot gevolg’.  
Na de voorbereidende vakken volgt militaire training: de toekomstige bestuurders 
‘moeten bloed geproefd hebben’. Als érgens standvastigheid en stabiliteit getest 
worden, dán hier. De studenten zijn inmiddels twintig. Er vindt selectie plaats: de 
studenten die de ‘proef’ hebben doorstaan, mogen door. Vervolgens gaat men na wie 
voldoende aanleg heeft voor filosofie. Uit de groep van inmiddels dertigjarigen wordt 
opnieuw geselecteerd. De ‘uitverkorenen’ bestuderen dan vijf jaar lang intensief de 
filosofie. Vervolgens worden ze teruggestuurd naar ‘de grot’: vijftien jaar lang dienen 
ze als officier of vervullen bepaalde overheidsfuncties voor jongeren. Ze zijn dan 
vijftig en pas dán rijp voor een bestuurlijke functie. 
Op pagina 284 staat iets opmerkelijks te lezen: één van de taken van bestuurders is 
om kinderen beneden de tien jaar onder hun hoede te nemen en buiten het bereik van 
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de huidige zeden te houden, óók die van hun vader en moeder, om ze te laten op-
groeien volgens de ideale normen en wetten. Met het apart zetten en selecteren kan 
men niet vroeg genoeg beginnen! 
 
Wat vind ik van Sokrates’ ideale opleiding? Wel, die vergt nogal wat van een mens! 
Soms werken zijn ideeën op mijn lachspieren. Misschien ook op de zijne, want héél 
het betoog dat opgebouwd wordt lijkt slechts ‘een spel in denken’. Sokrates is zich op 
een gegeven ogenblik kennelijk bewust van een teveel aan emoties bij hemzelf. Hij 
zegt dan: ‘Ik vergat dat dit maar spel is en wond me te veel op’. (pagina 277) Prachtig, 
zo’n relativering. Dat geeft lucht. Maar dat laat onverlet, dat aan bestuurders de 
hoogste eisen worden gesteld. Wat kunnen wij hiervan leren? Aan welke criteria 
moeten ónze bestuurders en politici voldoen? En hoe wordt vastgesteld dát ze daaraan 
voldoen? Is een studie politicologie of bestuurskunde voldoende? Zijn er eisen te stel-
len aan eigenschappen als onkreukbaarheid, integriteit en dienstbaarheid? Zo ja, hoe? 
 
 
VI. POLITIEKE EN PSYCHISCHE DEGENERATIE 
 
Ook bij het lezen van dit hoofdstuk gloeien mijn oortjes helemaal rood. Wat een sti-
list! Plato weet zijn betoog smeuiig te brengen. Het leest als een spannende roman, 
mede dankzij Gerard Koolschijn. 
De opbouw is simpel: Plato laat Sokrates nu alle vijf staatsvormen uitleggen. Naast de 
ideale, die van de aristocratie, zijn dat de timocratische, oligarchische, democratische 
en dictatoriale, met als respectieve bestuurders: mensen met de hoogste status, men-
sen die een groot kapitaal verzameld hebben, mensen die vrijheid het hoogst in hun 
vaandel hebben staan en tenslotte die éne dictator die via het uitleven van ál zijn niet-
elementaire behoeften de totale staatsmacht grijpt.  
De aristocratische staatsvorm is de norm, de overige constituties of staatsvormen zijn 
er een degeneratie van. Ze ontwikkelen zich precies in de volgorde zoals hierboven 
aangegeven, een even noodzakelijk proces als dat van het historisch materialisme bij 
Marx. Consequent koppelt Sokrates aan de vijf constituties vijf typen van de men-
selijke psyche: de aristocratische – in het voorgaand deel van zijn betoog al uitge-
breid behandeld – timocratische, oligargische, democratische en dictatoriale psyche. 
De psyche is als het ware de samenleving in het klein. We zagen al eerder dat psyche 
én samenleving dezelfde gelaagdheid hebben. Op pagina 307 en 308, bijvoorbeeld, 
beschrijft Sokrates op een buitengewoon beeldende manier hoe een interne strijd in de 
psyche van een oligarchisch opgevoede jongen tot een democratische gezindheid leidt. 
Een citaat: 
 

Wanneer zij (‘lotuseters’, whatever it may be – red.) de psyche van het door 
hen bezette individu op die manier hebben gezuiverd en van al die kwaliteiten 
ontdaan, volgt een grootse inwijding. Brutaliteit, anarchie, liederlijkheid en 
onbeschaamdheid keren in triomfantelijke parade uit hun ballingschap terug, 
toegejuicht en vergoelijkt door de massa, die brutaliteit huldigt als levenskunst, 
anarchie als vrijheid, liederlijkheid als grootse levensstijl en schaamteloosheid 
als moed. 

 
Kan ik de wijsheid die Sokrates in dit hoofdstuk debiteert tot mij nemen? Nee. De 
maestro wekt de indruk héél de maatschappelijke en poltieke ontwikkeling te kunnen 
overzien. Alsof hij in een glazen bol kijkt. Denken dat de ene constitutie noodzakelijk 
uit de vorige door middel van een degeneratieproces voortvloeit is in de ogen van een 
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lezer uit de 21e eeuw naïef. Bovendien verstaat Sokrates onder de democratische 
staatsvorm iets héél anders dan wij: bij hem gaat het om vrijheid die zó totaal is, dat 
ze in anarchie omslaat. Zelfs de slaven zijn vrij en dat kán toch niet in een door ‘god’ 
gegeven ordening! Maar het volgende citaat, ontleend aan pagina 305, lees ik als een 
kritische noot bij het functioneren van ónze democratie: 
 

Men bekommert zich in het geheel niet om de achtergrond van de mensen die 
in de politiek gaan en politieke beslissingen nemen, zolang zij maar beweren 
dat ze de de massa van het volk goedgezind zijn. 

 
Inmiddels kijk ik reikhalzend uit naar het volgende hoofdstuk. 
 
 
VII. GELUK EN PSYCHISCHE CONSTITUTIE 
 
Sokrates onderzoekt in hoofdstuk 7 de verhouding tussen karakter en geluk. Hij wil 
aantonen, dat de dictator het meest ongelukkige menstype is, gevangen als hij zit in de 
door hemzelf gecreëerde politieke situatie. Daarbij redeneert hij via verschillende 
lijnen, onder andere die van het genot. Zo neemt hij aan, dat bij de drie lagen in de 
psyche drie specifieke vormen van genot horen: inzicht is het genot dat bij de ra-
tionele laag hoort (het wetenschappelijke type), macht, succes en status bij het tem-
perament (het ambitieuze type) en eten, drinken en seks bij de laag van de begeerten 
(het materialistische type). Het gelukkigst is hij die rationeel is: hij heeft ervaring met 
status en begeerten, maar kent ook het hoogste. Vanuit zijn rationaliteit ‘regeert’ hij 
de psyche, waardoor die drie lagen op een harmonieuze manier aan hun specifieke 
genot komen. Juist dictatoriale begeerten brengen een persoon uit zijn evenwicht. 
Daarom is de dictator het verst verwijderd van zuiver of geestelijk genot. 
 
Mijn commentaar bij dit deel betreft de opbouw van Sokrates’ betoog. Die getuigt van 
grote consistentie. Zo grijpt hij terug op de vraag waar heel de discussie mee begon: 
‘Loont immoreel gedrag?’ Het antwoord luidt: nee. Waarom niet? Simpelweg omdat 
het niet het hoogste genot oplevert. Sokrates zegt op pagina 348: 
 

Hoe je het dus ook bekijkt, vanuit het oogpunt van genot, reputatie of voor-
deel: immoreel gedrag aanbevelen kan nooit juist zijn. Wie kritiek uitoefent op 
morele waarden kletst maar wat en weet niet wat hij zegt. 

 
Er is nóg een punt waarop ik Plato het voordeel van de twijfel gun: op mijn eerdere 
vraag ‘Denkt Plato totalitair? meen ik nu een voorzichtig ‘nee’ te kunnen antwoorden. 
Het ontwerp van een ideale staat lijkt geen blauwdruk voor een maatschappij die met 
alle geweld in die richting moet worden gekneed, maar ‘slechts’ een gedachtespel. 
Aan het eind van het hoofdstuk wordt duidelijk onderscheiden tussen de feitelijke en 
de ideaal gedachte samenleving. Sokrates betoogt, dat een wetenschappelijk gevormd 
mens in zijn maatschappelijke carrière elke functie zal vermijden die een ongunstige 
invloed zou kunnen hebben op zijn psychische structuur. Op pagina 351 en 352 wordt 
hoofdstuk 7 als volgt afgesloten: 
 

Gesprekspartner: Als hij zich tegen ongunstige invloeden wil beschermen, zal 
een verstandig mens dus ook niet bereid zijn zich met politiek in te laten. 
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Sokrates: O, jawel, in zijn eigen maatschappij beslist wel, alleen waarschijn-
lijk niet in zijn vaderland, of er moest een wonder gebeuren. 
 
Gesprekspartner: Ik begrijp het, in die maatschappij die wij hebben ontworpen, 
bedoelt u, die theoretische, want op aarde zal die wel nergens bestaan. 
 
Sokrates: Maar in de hemel vermoedelijk wel, als een model voor wie haar wil 
zien en zichzelf zo’n constitutie wil geven. Overigens maakt het geen verschil 
of zij al dan niet bestaat of in de toekomst zal bestaan. Het is in elk geval de 
enige samenleving waarin een verstandig mens ooit politieke verantwoorde-
lijkheid zal willen dragen. 
 
Gesprekspartner: Ja, dat is begrijpelijk.  

 
 
VIII. KUNST EN CENSUUR 
 
Om twee redenen veegt Plato de vloer aan met kunst. Kunst beeldt af wat op zich al 
afbeelding is: de dingen zijn immers niet meer dan een ‘plaatje’ van het origineel, de 
Idee. Kunst is een kopie van een kopie. Daarmee staat ze nog verder van de waarheid 
af dan de dingen zelf. Kortom, méér dan wat ook leidt kunst af van de waarheid. 
Bovendien spreekt ze de onderste laag van de psyche aan, die van de driften en be-
geerten. Plato laat Sokrates op pagina 368 daar het volgende over zeggen: ‘Want 
doordat zijn werk (dat van de kunstenaar – red.) het lagere element van de psyche 
voedt en sterk maakt, vernietigt dit het rationele element’.  
 
Een samenleving zonder kunst? Je had het kunnen zien aankomen. Plato liet zich al in 
een vroeg stadium Sokrates negatief buikspreken over kunst. Hij ziet kunst als mime-
sis, níet als een eigen domein waarin de fantasie naar hartenlust nieuwe wer-
kelijkheden schept. Kunst als ‘plaatje’ van heftige emoties en gruweldaden, zoals in 
tragedies, is verderfelijk in een samenleving waarin de ratio en het zoeken naar waar-
heid hoog genoteerd staan. Inmiddels is wel duidelijk wat de ideale staat van Plato 

inhoudt: tellen, meten, rationaliseren, logisch redeneren, de mo-
raal hooghouden, de wet respecteren en misschien ook wel cen-
suur. In zo’n maatschappij kan en wil ik niet leven. Daar is niets 
te béleven, saai, braaf en gortdroog als zo’n samenleving is. Daar 
bedank ik voor!  

 
  
IX. ONSTERFELIJKHEID 
 
Hoewel kort vind ik dit een uitermate boeiend hoofdstuk: Plato laat het achterste eind 
van zijn ‘geloofstong’ zien. Wat beweert hij? Alles is aan verval onderhevig en ver-
dwijnt, behalve de psyche. Die kan zich weliswaar negatief ontwikkelen, maar nooit 
bezwijken. In haar aardse ‘omhulsel’ lijkt ze op een scheepswrak op de bodem van de 
zee: verminkt door de golven, in onderdelen uiteengevallen en begroeid met mossels 
en zeewier. Niets doet denken aan het volmaakte schip dat het was en in wezen ook is. 
Want de psyche naar haar ware aard, als Idee, is één en volmaakt. Ze is onsterfelijk en 
eeuwig. Dus is er ook een vast aantal psyches. Dat is een eeuwig gegeven. 
 



De politeia van Plato                                                                      13                                                                        verre van ideaal 

Dit laatste intrigeert me. Als je die eeuwigheid, zeg maar: het niet geschapen zijn, van 
de psyche letterlijk neemt, ligt reïncarnatie, logisch geredeneerd, in de rede. Plato’s 
psychen moeten noodgedwongen steeds weer opnieuw reïncarneren. Het is een eeu-
wigdurend proces.  
Stel, ik ben zo’n psyche en besef dat aan mijn reïncarneren geen einde komt. Dat is 
onvoorstel- en onverteerbaar! Politeia schrijft er geen letter over. 
 
 
X. HET VERHAAL VAN ER 
 
Plato laat Sokrates zijn betoog afsluiten met een verhaal. Een verhaal nota bene! En 
dan nog eens boordevol fantasie, net een sprookje, ook al zegt Sokrates dat het geen 
sprookje genoemd mag worden! Maar vergis je niet: er worden geen emoties beschre-
ven. Het verhaal beschrijft sec de gebeurtenissen die de psychen te wachten staan als 
ze het lichaam verlaten hebben. Er is een mysterieuze plaats tussen een wereld boven, 
een soort van hemel, en een wereld beneden, zeg maar: hel. Beide vertonen twee 
gaten. Psychen die net hun lichaam hebben verlaten worden geoordeeld en verdwij-
nen door één van de twee gaten in de ‘hemel’ of in de ‘hel’. Daar beginnen ze een 
duizendjarige reis. Aan het eind van die reis komen ze door dat tweede gat weer terug 
in mysterieuze tussengebied om voor een nieuw leven op aarde te kiezen. Wie door de 
‘hemel’ gereisd heeft, vergeet weleens voor ‘ratio’, ‘normen’ en ‘wet’ te kiezen en zet 
liever in op ‘macht’ en ‘rijkdom’. Als zijn leven op aarde vervolgens pijnlijk verloopt, 
de psyche van deze persoon na de dood opnieuw geoordeeld wordt en via het gat in 
de ‘hel’ aan een duizendjarige reis begint, bestaat de kans, dat na terugkomst in het 
mysterieze tussenland wél voor een nieuw leven volgens Plato’s ideale staat gekozen 
wordt. Niet ‘god’ maar iedere psyche zélf is verantwoordelijk voor hoe zijn leven 
verloopt. Er is geen lot of noodlot. Maar wat maakt het uit: over die oneindige reeks 
reïncarnaties zijn goede en minder goede levens toch met elkaar in balans?   
 
Als ik over dit afsluitende verhaal reflecteer, merk ik het volgene op: ‘hemel’ en ‘hel’ 
zijn niet definitief. Zij zijn een herkansingsmoment in ‘een eeuwige wederkeer van de 
dingen’. Elke psyche kiest steeds een nieuw leven en dit speelt zich af op aarde, het 
‘land der Vergetelheid’. Hier komt geen eind aan. Als eeuwige kringloop maakt het 
deel van de kosmos uit. De verrekening van goede en slechte daden komt niet van 
‘god’, maar zit in het systeem zelf. Er is geen theodicee of rechtvaardiging van ‘god’ 
vanwege een schepsel dat goed leeft maar veel kwaad in zijn leven te verduren heeft. 
De Platoonse mens is immers geen schepsel, maar een eeuwige psyche die steeds  
weer opnieuw voor een bepaald leven kiest, vervolgens geboren wordt en dus verant-
woordelijk is voor haar eigen ‘lot’. 
Daarmee hangt samen, dat de tijd in Plato’s wereldbeeld niet lineair maar circulair is. 
Welke rol ‘god’ daarin vervult wordt niet duidelijk: hij líjkt een persoon, maar doet 
níets persoonlijks. Ieder ding is volmaakt als Idee: misschien is ‘god’ wel de Idee van 
die volmaaktheid op zich. God zal het weten.  
 

 
 

TOT SLOT 
 
De dialoogvorm geeft Plato’s ‘theorie van de ideale staat’ haar aantrekkelijkheid. De 
gesprekspartners van Sokrates zijn meestal gedwee in hun reacties op wat ‘de meester’ 
zegt, maar soms ook zeer fel. Sokrates vertelt niet gortdroog en recht toe recht aan: hij 
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aarzelt soms, twijfelt of hij wel een bepaald onderwerp aan moet snijden en voelt zich 
vaak dooor zijn gesprekspartners uitgedaagd dat wél te doen. Dit maakt het geheel le-
vendig. Wat mij nog meer aangenaam verrast, is dat Plato’s ontwerp van de ideale 
samenleving zeer consistent is. Herhaaldelijk grijpt hij terug op wat eerder gezegd is. 
Een voorbeeld: helemaal in het begin blijkt hij geen voorstander te zijn van kunst, in 
één van de laatste hoofdstukken komt hij er uitgebreid op terug. Ik spreek mijn waar-
dering uit voor het mooie afgeronde geheel dat hij zijn lezers biedt. 
 
Wetenscháppelijk is er op zijn theorie wel wat af te dingen: Plato laat Sokrates een 
betoog houden dat stap na stap wordt opgebouwd. Die ‘denkstappen’ zijn voor ons, 
mensen uit de 21e eeuw, verrassend. Waarom? Omdat ze niet altijd logisch in de lijn 
van de voorgaande ‘denkstappen’ liggen: Sokrates gaat kennelijk uit van zaken, aan-
namen en veronderstellingen die in zijn tijd vanzelfsprekend zijn. Dat blijke ook uit 
de steeds terugkerende frase: ‘Je zult toch met me eens zijn beste (er volgt dan een naam van 

een één van Sokrates’ gesprekspartners) dat …..?’ Onze wetenschapsopvatting is, dat je je aanna-
men altijd kritisch moet bevragen. Dat Sokrates dat níet doet, mag hem niet kwalijk 
worden genomen. Toen was wetenschap nog niet kritisch in ónze zin van het woord. 
Inhoúdelijk heeft Plato mij weinig te bieden: ik versta bijvoorbeeld onder democratie 
– géén garantie maar wél de meest voor de hand liggende staatsvorm voor een geluk-
kige samenleving – beslist iets anders dan hij. En Plato’s ideale samenleving is de 
mijne niet. Er is te weinig ruimte voor spel en fantasie, te weinig aandacht voor 
emoties, voor intuïtie. Het lichaam is slechts een ‘kerker van de psyche’. Politeia is té 
bedacht. Zo’n samenleving moet juist níet door een klein groepje wetenschappelijk 
gevormde mensen of filosofen worden geregeerd. Wetenschappelijke vorming mis-
staat een politicus niet, maar staatsmanschap vraagt om méér en vooral praktischer 
competenties. 
 
De kracht van Politeia is vooral van filosofische aard, 
omdat Plato zijn hoofdpersoon Sokrates met zijn dis-
cussiegenoten out of the box laat denken. Zij stappen 
als het ware uit de feitelijke Atheense samenleving van 
hun tijd, gaan erbuíten staan en ontwerpen al pratende 
een ideale samenleving. Op afstand reflecteren over de 
werkelijkheid waar je deel van uitmaakt, dát is voor mij 
het eigene van filosofie. Bovendien blijkt hij die niet 
van literatuur houdt een schrijver van formaat!  
  



De politeia van Plato                                                                      15                                                                        verre van ideaal 

 
                                                
1 Plato, De ideale staat, Politeia, vertaling: Gerard Koolschijn, 19751, Atheneum – Polak & Van Gennip, Amsterdam, 2012 11. 
2 Weinig historische zekerheid, tóch een lange voetnoot. Voor Sokrates is filosoferen zoeken naar waarheid. Dat doet hij bij 
voorkeur in dialoog met anderen. Hij heeft geen geschreven werk nagelaten. Om het uiterlijk geeft hij niet – wordt hij daarom 
meestal als een lelijke man afgebeeld? – maar is vooral op het innerlijk van de mens gericht, op zijn motieven, beweegredenen en 
overwegingen. Daarom spelen gesprekstechnieken als doorvragen en argumenteren zo’n grote rol bij hem. Hij is een ‘buiten-
mens’: in Athene is hij, wandelend door de straten en op de pleinen, in gesprek met Jan en alleman, waaronder vooral jongeren 
uit aristocratische families. Die zijn graag met hem in discussie. Naast zijn vrouw Xantippe voorzien zij hem van eten en geld.  
Ongewild wordt Sokrates meegezogen in de politieke strijd tussen ‘democraten’, zeg maar: machtige vrije burgers, en aris-
tocraten. Deze laatsten hadden niet veel op met ‘democratie’. Maar Sokrates kiest liever geen partij. Zijn ‘demon’, zeg maar: de 
stem van het geweten, verbiedt hem dat. Hij lacht liever om alles en heeft overal op- en aanmerkingen bij, soms op het ironische 
af. Op de ‘burgerlijke politici’ werkt dat als een rode lap op een stier: twee keer wordt hij gedaagd om verantwoording af te 
leggen, maar door politieke machtsverschuivingen komt het niet tot een veroordeling. Maar dán is het raak. De aanklacht luidt: 
Sokrates gelooft niet in de goden van de stad en hij brengt de jeugd op verkeerde gedachten. Hij wordt veroordeeld tot het drin-
ken van de gifbeker, in die tijd een gebruikelijke doodstraf in Athene. In feite willen de politici deze criticaster van de Atheense 
democratie simpelweg uit de weg ruimen. Sokrates vraagt niet om genade en weigert, hoewel dat gemakkelijk kan, te vluchten. 
Ironie, een kritische geest en een rationale instelling sieren zijn leven en nú de aanvaarding van zijn lot.  
3 Heel kort geformuleerd, komt die leer op het volgende neer: ideeën zijn de meest werkelijke entiteiten. De belichamingen daar-
van zijn minder werkelijk. Een voorbeeld: de idee ‘boom’ is werkelijker dan fysieke bomen. Deze laatste zijn is als het ware een 
afgeleide daarvan, staan op een lager niveau en hebben minder werkelijkheid dan de idee ‘boom’. Deze denkwijze wordt ook wel 
idealisme genoemd. 
4 Plato bedient zich in zijn dialogen van de dialectiek. Daarbij wordt kennis langzaam maar zeker ontvouwd door de personages 
in het gesprek te laten denken en spreken van stelling via  tegenstelling naar synthese. Plato maakt graag gebruik van drogre-
denen en argumentaties die niet kloppen. Daarom moet je als lezer van zijn werk ‘goed bij de les blijven’. 


