
RECEPTIETEKSTEN PLATO 

 

A. NIETZSCHE (1844-1900), SOCRATES EN CALLICLES 

 

Nietzsche werd geboren in 1844 in een protestants milieu: zijn vader was dominee en stierf toen Nietzsche vijf 

jaar was. Zijn moeder wilde dat hij in de traditie van de familie theologie ging studeren. 

Op school kreeg hij belangstelling voor de Griekse Oudheid en verder was hij vooral geïnteresseerd in filosofie 

en kunst. In Bonn begon hij theologie te studeren, maar na een jaar had hij er schoon genoeg van en vertrok 

naar Leipzig, waar hij zich inschreef voor Klassieke Talen. 

 

Schopenhauer 

 

Maar ook de filosofie liet hem niet los; in een antiquariaat vond hij bij toeval het werk van de Duitse filosoof 

Schopenhauer (1788-1860), las het in één adem uit en raakte in de ban van diens pessimistische visie op de 

wereld. Deze filosoof gaat ervan uit dat er strikt onderscheid gemaakt moet worden tussen de dingen zoals zij 

zich aan ons voordoen en de dingen zelf (Ding an sich). Het is voor de mens, aldus Schopenhauer, onmogelijk 

om de dingen te kennen zoals ze werkelijk zijn: de wereld die zich achter de wereld van de verschijningen 

bevindt, is voor ons verstand niet toegankelijk. Toch is er wel een mogelijkheid om het Ding an sich nader te 

bepalen, namelijk via ons innerlijk. Wij kunnen via de innerlijke weg, dat wil zeggen intuïtief, het wezen van 

onszelf achterhalen. We kunnen onszelf direct voelen. En in dat ‘voelen’ ervaren we onszelf als willende we-

zens. De Wil is de kern van ons wezen ofwel het Ding an sich. Al het zien, kennen en denken dat een mens 

doet, is een uitingsvorm van deze irrationele wilskracht. Het is een wil die zich manifesteert in begeerte, ver-

langen of afkeer, lust- of onlustgevoelens. Nietzsche was gefascineerd door deze theorie van Schopenhauer; 

met name de centrale plaats van de wil en de overtuiging dat er geen andere wereld te kennen valt dan die van 

de verschijningen, komen bij hem voortdurend terug. 

 

Die Geburt der Tragödie 

 

Als classicus wekte Nietzsche zulke grote verwachtingen bij zijn leermeester, dat deze hem voordroeg voor 

een professoraat. Nog voordat Nietzsche zijn studie had afgerond, werd hij op vierentwintigjarige leeftijd 

hoogleraar in de Klassieke Talen te Bazel. De baan viel hem echter zwaar, vooral omdat zijn gezondheid 

slechter werd en het werk hem niet goed beviel. 

Hij had liever een actief in plaats van een zittend beroep gehad en bovendien voelde hij zich steeds meer 

aangetrokken tot de filosofie en ook tot de muziek. ‘Zonder muziek’, zo zegt hij, ‘zou het leven een vergissing 

zijn’. In deze periode ontmoette hij de grote componist Wagner en hij werd een van de meest hartstochtelijke 

bewonderaars van diens muziek. De vriendschap had grote invloed op Nietzsche en onder de betovering van 

de grote componist begon Nietzsche zijn eerste belangrijke boek te schrijven, dat in 1871 verscheen onder de 

titel Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Het boek ging niet alleen over de Griekse cultuur, 

maar had een veel bredere invalshoek. Het werd dan ook binnen de wereld van de classici niet met veel en-

thousiasme ontvangen en soms zelfs volledig afgekraakt. 

Het uitgangspunt van het boek is het ontstaan van de Griekse tragedie te verklaren, die voor Nietzsche het 

hoogtepunt vormde van de Griekse kunst. Nietzsche ziet in de Griekse tragedie een product van de spanning 

tussen twee krachten: het dionysische en het apollinische. Maar het boek wil meer dan alleen de Griekse tra-

gedie verklaren. Door de belangrijkste elementen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van tragedie te 

analyseren, dringt Nietzsche door tot de wezen van de Griekse cultuur en van cultuur in het algemeen. 

 

Het dionysische en het apollinische 

 



Het dionysische is het best te karakteriseren als de vormloze oerwil (het Ding an sich), zoals die onmiddellijk 

tot uiting komt in de muziek; het is de roes, of de bedwelming die het gevolg is van drank, dans en muziek. 

Hierin ervaart men het ‘oer-ene’, de oorsprong van het bestaan, de natuur, waaruit alle elementen voortkomen 

en waarin zij weer willen verdwijnen. De ervaring van het dionysische wekt extreme lustgevoelens op (men 

heeft contact met zijn kern als mens), maar ook extreem leed, omdat het ‘ik’ wordt vernietigd. 

Apollo staat voor de macht van de maat en harmonie en is verbonden met de wereld van de ‘voorstelling’. Het 

apollinische is verbonden met de wording van het individu: het streeft ernaar alle dingen de vastomlijnde vorm 

te geven, die de dingen van elkaar onderscheidt. Het apollinische staat dus aan de kant van de voorstelling of 

verschijning en niet aan die van het Ding an sich. 

Volgens Nietzsche staan beide krachten voortdurend op gespannen voet met elkaar. Overal waar het dionysi-

sche verschijnt, wordt het apollinische verdrongen en vernietigd. Maar deze vernietiging is tijdelijk, want 

Apollo richt zich opnieuw op tegenover deze macht. Het is een strijd tussen roes en droom, werkelijkheid en 

illusie, tussen het extatische en de maat, tussen chaos en orde, het irrationele/instinct en het verstand. Deze 

strijd, die een algemeen kenmerk is van elke cultuur, maakt dat cultuur dynamisch is; en het is het evenwicht 

tussen beide aspecten in een cultuur dat de voedingsbodem vormt voor onder andere grootse kunstprestaties. 

Met het drama hebben de Grieken hun eigen pessimisme overwonnen. De Grieken kenden, volgens Nietzsche, 

‘de doornen van het bestaan heel goed’. De kunst was een middel om dit lijden te boven te komen en het 

Griekse drama laat zien dat het leven neerkomt op strijd: van hun eigen lijden hebben de Grieken kunst ge-

maakt. Dan verschijnt Socrates op het toneel. Zijn rol is, volgens Nietzsche, voor het Griekse toneel en voor 

de Griekse cultuur funest geweest. Socrates is in de ogen van Nietzsche de theoretische mens bij uitstek, bij 

hem begint als het ware een nieuwe fase in de Griekse cultuur die een definitieve breuk vormt met de vooraf-

gaande perioden. De tegenstelling is niet meer het dionysische tegenover het apollinische, maar het dionysische 

tegenover het Socratische. Met Socrates doet de kritische filosofie in plaats van de filosofische poëzie uit de 

voor-Socratische periode zijn intrede: wetenschap in plaats van kunst, het intellect in plaats van het instinct. 

Filosofie en logica zijn tekenen van verval. Het is Socrates geweest die het evenwicht tussen het apollinische 

en dionysische heeft verstoord en daarmee de cultuur van de Griekse tragedie heeft vernietigd. Maar Socrates 

krijgt een nog belangrijkere rol toegedicht. Bij hem gaat het definitief mis met de Europese cultuur. Zijn rati-

onalisme en opvatting van wetenschap maken hem tot ‘het ene draaipunt en het scharnier van de zogenaamde 

wereldgeschiedenis’. 

 

God is dood 

 

Een vraag die Nietzsche blijft bezighouden is of het dionysische, dat sinds Socrates in de cultuur van Europa 

op de achtergrond is geraakt, weer kan herleven. Aanvankelijk ziet hij die mogelijkheid in de Duitse muziek: 

‘Uit de dionysische wortel van de Duitse geest is een macht gerezen, die niets gemeen heeft met de oorspron-

kelijke omstandigheden van de Socratische cultuur . . . namelijk de Duitse muziek . . . in haar weidse zonnebaan 

van Bach naar Beethoven en van Beethoven naar Wagner’. Aan de verheerlijking van de muziek van Wagner 

kwam spoedig een einde, vooral toen Wagner bezig was aan zijn nieuwe opera Parsifal, die een verheerlijking 

werd van het christendom, het medelijden, de mystieke liefde en een wereld verlost ‘door een zuivere dwaas, 

de dwaas geïncarneerd in de Christus’. Vanaf de breuk met Wagner wordt Nietzsche ook kritischer tegenover 

andere meesters die hij tot dan toe had vereerd. Hij wordt kritisch ten aanzien van kunst en metafysica. Met 

meer nadruk verkondigt hij dat het wezen van de wereld de wil is, of preciezer: de wil tot macht. Met deze 

woorden wijst hij alle metafysica van de hand en alle pogingen van de filosofie en religie om naast, achter of 

boven deze wereld nog een tweede wereld te plaatsen of te denken. God is dood. Eeuwige Ideeën en het Ding 

an sich ziet hij als hersenschimmen of illusies. Hij beschouwt de Griekse filosoof Heraclitus als zijn voorloper 

in de waardering van de wereld om hem heen. 

 

De herenmoraal en de slavenmoraal 



 

Nietzsche wil filosoferen met de hamer: hij wil op harde wijze alle oude, overgeleverde waarden verbrijzelen, 

maar ook tegelijk nieuwe waarden instellen. Er zijn voor Nietzsche twee vormen van moraal: de herenmoraal 

en de slavenmoraal. De herenmoraal is de moraal van de gebieders, de machthebbers. Deze moraal was, vol-

gens Nietzsche, de heersende moraal in de Oudheid en vooral bij de Romeinen. Maar uit Azië en vooral met 

de joden komt de slavenmoraal op, de moraal van de kudde. Hun profeten hebben voor een radicale omkering 

van de schaal van waarden, normen en rangen gezorgd: streven naar gevaar en macht werd vervangen door 

streven naar veiligheid en vrede. Eer is heidens, Romeins, feodaal, aristocratisch; geweten is joods, christelijk, 

burgerlijk, democratisch. De laagste klassen van de maatschappij worden de norm. De ellendigen, de armen, 

de machtelozen, de zieke en lelijke mensen worden als goed beschouwd en de aristocratische gelijkstelling 

van goed = voornaam, schoon, machtig en gelukkig moet het veld ruimen. De sterke mens wordt gemaakt tot 

een dier, dat in de kooi van de zedelijkheid is opgesloten. Een moraal die voortkomt uit wrok wegens vermeend 

onrecht - men voelt zich bedreigd - noemt Nietzsche de moraal van het ressentiment. In plaats van de ander, 

door wie men zich bedreigd voelt, te lijf te gaan, ontkent men de waarde van die ander en wreekt men zich 

door zijn eigen zwakheden tot kwaliteiten te verheffen. Nietzsche zegt: de zwakheid wordt tot verdienste ‘om-

gelogen’, de angstige onderworpenheid tot deemoed, de onmacht zich daadwerkelijk te wreken tot goedheid. 

Als een van de ergste voorbeelden van de moraal van het ressentiment beschouwt Nietzsche het christendom. 

Het christendom is in zijn ogen de volkomen omdraaiing van de waarden van de sterkere. Voor Jezus had ieder 

mens gelijke waarde en gelijke rechten: uit zijn leer kwamen de democratie, het utilitarisme en het socialisme 

voort. Het christendom is voor Nietzsche het absolute neen-zeggen tegen alle natuurlijke waarden. Het ver-

kondigt een moraal van medelijden, waardoor het alle hardheid, uitbuiting en leed uitschakelt. De voorname, 

sterke mens wordt erdoor ziek gemaakt en getemd. Het produceert geen hogere typen mensen, maar begunstigt 

de reproductie van zwakke, zieke en middelmatige mensen. Het christendom heeft van deze wereld een tra-

nendal gemaakt en verplaatst het accent naar een leven in het hiernamaals. Hier in deze wereld dient men zich 

ascetisch te gedragen en zich zo voor te bereiden op die andere wereld. ‘De christelijke kerk heeft niets onbe-

roerd gelaten van haar verderf, zij heeft van elke waarde een onwaarde, van elke waarheid een leugen, van 

elke rechtschapenheid een laagheid van de ziel gemaakt. Men wage het niet voortaan nog mij van haar ‘huma-

nitaire’ zegeningen te spreken’. 

Ook de filosofie heeft, aldus Nietzsche, dat ascetisch ideaal overgenomen. Elke filosofie die binnen dat kader 

blijft, die de oppositie tussen de zintuiglijke wereld en een andere wereld voorstaat, vereeuwigt dit ascetisch 

ideaal en predikt een slavenmoraal. 

 

Nietzsche en Callicles 

 

Hoewel de naam Callicles nergens in het werk van Nietzsche wordt genoemd en Nietzsche zich waarschijnlijk 

niet bewust is geweest van de rol die de sofisten op intellectueel gebied in Athene hebben gespeeld, doen 

bepaalde opvattingen van Nietzsche sterk denken aan wat Callicles in de Gorgias van Plato onder woorden 

brengt. Ook Nietzsche verdedigt de natuurwet tegenover de menselijke wetten. Beiden vinden dat deze wetten 

een ‘slavenmoraal’ vertegenwoordigen. Nietzsches hekel aan de moraal van het ressentiment en zijn verheer-

lijking van de sterkere, hogere mens, het ‘roofdier’, zijn gedachten die Plato ook Callicles onder woorden laat 

brengen. Hier volgen twee fragmenten uit het werk van Nietzsche, die sterk aan het standpunt van Callicles 

doen denken. 

 

a. De roofvogel en het lam (receptie-tekst) 

 

‘Maar laten we tot ons onderwerp terugkeren: het probleem van de andere oorsprong van het ‘goede’, het 

goede zoals de ressentimentsmens dat voor zichzelf heeft uitgedacht, verlangt naar zijn eindconclusie. - Dat 

de lammeren boos zijn op de grote roofvogels bevreemdt ons niet: maar dat is nog geen reden het de grote 



roofvogels kwalijk te nemen dat ze lammetjes wegkapen. En als de lammetjes onder elkaar zeggen: ‘Die roof-

vogels zijn slecht; en degene die zo weinig roofvogel is als het maar kan, die veeleer hun tegenpool, een lam 

is . . . zou die niet goed wezen?’, dan valt er op deze constructie van een ideaal niets af te dingen, al is het dan 

zo dat de roofvogels er een licht ironische blik op zullen werpen en misschien bij zichzelf zullen zeggen: ‘Wij 

zijn helemaal niet boos op ze, op die goede lammetjes, we houden zelfs van ze: er is niets zo smakelijk als een 

zacht lam.’ - Van de sterkte eisen dat zij zich niet als sterkte uit, dat zij niet een wil om te overweldigen en 

neer te werpen en heer te worden, niet een dorst naar vijanden en weerstanden en triomfen is, is precies even 

onzinnig als van de zwakte te eisen dat zij zich als sterkte uit.’ 

(Over de Genealogie van de moraal, vert. door Thomas Graftdijk) 

 

b. De herenmoraal en de slavenmoraal (receptie-tekst) 

 

‘Tijdens een omzwerving door de vele fijnere en grovere moralen die tot nu toe op aarde hebben geheerst of 

nog heersen, ontdekte ik dat bepaalde kenmerken regelmatig gepaard terugkeerden en met elkaar samenhingen: 

tot zich tenslotte twee grondtypen aan mij openbaarden en er een fundamenteel verschil naar voren sprong. Er 

is herenmoraal en slavenmoraal - ik voeg hier direct aan toe dat er in alle hogere, meer gemengde culturen 

ook pogingen tot een verzoening van die twee moralen waargenomen kunnen worden, maar vaker een menge-

ling ervan, een verkeerd begrip van beide, soms bestaan zij zelfs vlak naast elkaar . . . in dezelfde mens, binnen 

één ziel. De morele waardeonderscheidingen zijn óf onder een heersende species (soort) ontstaan, die zich met 

een gevoel van welbehagen haar verschil ten opzichte van de beheerste species bewust werd - óf onder de 

overheersten, de slaven en afhankelijken tot op welke hoogte ook. In het eerste geval, als de heersenden het 

begrip ‘goed’ bepalen, zijn het de trotse, verheven zielsinhouden die als het onderscheidende, de rangorde 

bepalende worden gevoeld. De voorname mens zondert de wezens van zich af waarin het tegendeel van die 

trotse, verheven inhouden tot uiting komt: hij veracht hen. Ik merk hier meteen op, dat de tegenstelling ‘goed’ 

en ‘slecht’ in dit eerste type van moraal zoveel betekent als ‘voornaam’ en ‘verachtelijk’ - de tegenstelling 

‘goed’ en ‘kwaad’ is van andere oorsprong. Veracht wordt de laffe, angstige, onbeduidende, geborneerd om 

nuttigheid bezorgde mens; en ook de wantrouwige met zijn bevangen blik, de zich vernederende, het honden-

type dat zich laat mishandelen, de bedelende flikflooier en vooral de leugenaar - als het er op aankomt geloven 

alle aristocraten dat het gemene volk leugenachtig is. ‘Wij waarheidslievenden’ - zo noemden de edelen in het 

oude Griekenland zich. Het ligt voor de hand dat morele waardekwalificaties overal eerst aan mensen en alleen 

indirect en pas laat aan handelingen werden gehecht: reden waarom het een ernstige vergissing is, wanneer 

moraalhistorici van probleemstellingen uitgaan als: ‘Waarom werd de medelijdende handeling geprezen?’ De 

mens van het voorname type is voor zijn gevoel zelf waardebepalend, hij heeft geen goedkeuring van node, hij 

oordeelt: ‘Wat voor mij schadelijk is, is schadelijk als zodanig’, hij ziet zichzelf als iets waaraan de dingen 

eerst hun eer ontlenen, hij is waardescheppend. Alles wat hij over zichzelf weet eert hij: deze moraal is zelf-

verheerlijkend. Op de voorgrond staan het gevoel van overvloed, van macht die buiten haar oevers wil treden, 

het geluk van de hoogspanning, het bewustzijn van een rijkdom die zou willen schenken en afstaan - ook de 

voorname mens helpt de ongelukkige, niet of bijna niet uit medelijden, maar meer uit een drang die door 

machtsovervloed wordt teweeggebracht. (. . .) 

Anders is het gesteld met het tweede type van moraal, de slavenmoraal. Indien de overweldigde, verdrukte, 

lijdende, onvrije, onzekere en vermoeide mensen gaan moraliseren, wat zal dan de gemene deler van hun 

morele valuaties zijn? Waarschijnlijk zal er een pessimistische argwaan tegen de hele gesteldheid van de mens 

in tot uitdrukking komen, misschien zelfs een veroordeling van de mens met en benevens zijn gesteldheid. Het 

oog van de slaaf beziet de deugden der machtigen met afgunst: hij heeft skepsis en wantrouwen, hij heeft een 

subtiel wantrouwen tegen al het ‘goede’ dat daar geëerd wordt -, hij wil zichzelf ervan overtuigen dat het geluk 

daar op zichzelf al niet echt is. Omgekeerd worden die eigenschappen opgedolven en met licht overgoten, die 

ertoe dienen de lijdenden het bestaan te verlichten: hier komen het medelijden, de gedienstige, hulpvaardige 

hand, het warme hart, het geduld, de vlijt, de ootmoed, de vriendelijkheid tot eer en aanzien -, want dát zijn 



hier de nuttigste eigenschappen en bijna de enige middelen om de druk van het bestaan te verdragen. De sla-

venmoraal is in essentie een nuttigheidsmoraal.’ 

(Voorbij goed en kwaad, vert. door Thomas Graftdijk) 

 

  



B. DE RECEPTIE VAN PLATO 

 

Receptie en receptiegeschiedenis 

 

Receptie betekent letterlijk ‘ontvangst’. Onder receptie van een literair werk verstaan we de manier waarop 

dat werk door zijn lezers is ‘ontvangen’, d.w.z. de invloed die dat werk op zijn lezers heeft uitgeoefend. Dit 

kan zowel in positieve zin (applaus) als in negatieve zin (kritiek) zijn gebeurd. 

Iedere tijd en cultuur kijkt op zijn eigen manier naar een literair werk, legt zijn eigen accenten en geeft zijn 

eigen interpretaties. De manier waarop zo’n werk in verschillende perioden is ontvangen en de invloed die er 

in de loop der tijd van is uitgegaan, noemen we receptiegeschiedenis. 

 

Vormen van receptie 

 

Er zijn verschillende vormen van receptie. Receptie van klassieke auteurs vinden we meestal in literaire wer-

ken, zoals essays, gedichten, romans, toneelstukken. Maar ook kunnen bepaalde thema’s en personen uit de 

Oudheid als onderwerp worden gekozen door filosofen, beeldende kunstenaars, componisten en filmregis-

seurs. 

Literaire receptie kan op uiteenlopende manieren plaatsvinden: citaten zonder meer, citaten die worden voor-

zien van een eigen (positief of negatief) commentaar, het alleen maar noemen van namen, toespelingen, seri-

euze bewerkingen en parodieën. 

Ook het verwerken of gebruiken van (al of niet betrouwbare) biografische gegevens van een persoon uit de 

Oudheid is een vorm van receptie. 

 

Receptie van Plato 

 

Voor de receptie van een schrijver en filosoof als Plato ligt het accent uiteraard op zijn filosofische denkbeel-

den. Deze hebben in grote mate de geschiedenis van de Westerse filosofie bepaald. 

‘De hele geschiedenis van de Westerse filosofie bestaat uit een serie voetnoten bij Plato’ heeft een moderne 

filosoof eens gezegd.’ En de voetnoten zijn geschreven door Aristoteles’ was het snedige antwoord hierop. 

Deze uitspraken zijn misschien wat overdreven, maar ze geven wel aan dat de filosofische vragen en proble-

men die door Plato en Aristoteles zijn opgeworpen, de filosofen altijd hebben beziggehouden. 

Ook de vorm, waarin Plato zijn denkbeelden heeft gepresenteerd, de dialoogvorm, heeft veel invloed gehad en 

navolging gevonden. 

Apart hiervan is er nog de Socratesreceptie. Deze markante figuur - en vooral zijn dood - heeft in de loop der 

geschiedenis op veel mensen grote indruk gemaakt en veel pennen in beweging gebracht. 

Bij Plato moeten we een onderscheid maken tussen filosofische en literaire receptie, d.w.z. Plato’s receptie bij 

filosofen en niet-filosofen. Onder de laatsten verstaan we schrijvers en dichters die bepaalde elementen van 

Plato’s gedachtegoed in hun werk hebben opgenomen of verwerkt, maar niet in de eerste plaats filosoof zijn. 

 

Het Platonisme 

 

Bij de filosofische receptie van Plato gaat het om de verwerking van zijn gedachtegoed, d.w.z. de manier 

waarop door de eeuwen heen zijn opvattingen andere filosofen hebben geïnspireerd en door hen zijn opgeno-

men in hun eigen denkbeelden. Deze Plato-traditie wordt wel het Platonisme genoemd. Hierbij moeten we met 

drie dingen rekening houden: 

1. Zoals je hebt gelezen, is er een ontwikkeling in het denken van Plato aan te wijzen. De Plato-traditie echter 

ziet de filosofie van Plato als een geheel, als een coherent filosofisch systeem van dogmatische waarheden. Er 

wordt bijvoorbeeld nooit onderscheid gemaakt tussen de ‘Socratische’ Plato en de Plato bekend uit zijn latere 



dialogen. Bovendien zijn het vaak slechts enkele van deze dogmatische waarheden die in de receptie steeds 

terugkeren. 

2. Plato heeft zich vaak via anderen en mede ook dankzij het gezag van anderen verbreid. Dit heeft tot gevolg 

gehad dat authentieke Platoonse denkbeelden in de traditie vaak niet of nauwelijks te scheiden zijn van wat 

anderen in zijn dialogen meenden te lezen, of uit zijn opvattingen meenden te mogen concluderen. Zo heeft de 

echte Plato zich in de traditie vermengd met de latere Platonici. 

3. Verder is het zo dat bepaalde aspecten van de filosofie die Plato onlosmakelijk met elkaar verbindt, zoals 

ethiek en politiek, in de receptiegeschiedenis zelden in combinatie met elkaar voorkomen. 

 

Kenmerken van het Platonisme 

 

Plato is dus eigenlijk in de traditie een eigen leven gaan lijden en hijzelf zou veel van de latere opvattingen 

niet als zijn eigen filosofie hebben herkend. 

Waaraan kun je het Platonisme nu in het algemeen herkennen? Je hebt gezien dat centraal in de Plato van de 

middendialogen de zogenaamde Ideeënleer staat; deze gaat uit van twee werelden: aan de ene kant een wereld 

die met de zintuigen waargenomen kan worden, aan de andere kant een hogere, niet materiële werkelijkheid. 

Ook in het Platonisme blijft dit het meest kenmerkende aspect van Plato’s filosofie. 

De volgende thema’s zijn typisch platonistisch: 

1. het aannemen van een transcendente wereld, waarvan de onze slechts een afschaduwing is. 

2. het aannemen van meer niveaus binnen deze transcendente wereld. 

3. het geloof in de kracht van het intellect om de transcendente werkelijkheid te bereiken/begrijpen/schouwen. 

4. het onderscheid tussen lichaam en ziel, waarbij de ziel onsterfelijk is en tijdens het leven in het lichaam als 

in een gevangenis is opgesloten. 

5. het aannemen van Vormen/Ideeën met (de Vorm/Idee) Schoonheid en (de Vorm/Idee) het Goede als het 

allerhoogste, waarnaar de ziel moet streven. 

6. de (geestelijke)liefde als een drijvende kracht om de ziel tot het hogere inzicht te brengen. 

We geven hier een voorbeeld van de filosofische receptie en een voorbeeld van de literaire receptie. 

 

 

MARSILIO FICINO (1433-1499) EN PLATO 

 

De vertaling van Plato in het Latijn 

 

In het 15e eeuwse Florence vond een opbloei plaats in de letteren, kunsten en wetenschappen, waarbij men 

zich oriënteerde op de klassieke oudheid. Deze periode noemt men Renaissance. Verantwoordlijk hiervoor 

waren leden van de machtige en rijke familie de’Medici, die de stad tot politieke en culturele bloei brachten, 

enerzijds door verstandig beleid op zakelijk en politiek gebied en anderzijds door het geven van financiële 

steun aan kunstenaars en geleerden.  

In 1463 schonk Cosimo de’Medici aan de jonge geleerde Marsilio Ficino een handschrift met de Griekse tekst 

van alle dialogen van Plato. Bovendien stelde hij hem een huis ter beschikking om daar rustig aan de vertaling 

van Plato te kunnen werken. 

Cosimo was al als jongeman op zoek gegaan naar Griekse manuscripten en was erin geslaagd een grote bibli-

otheek aan te leggen. Hij had 45 schrijvers in dienst genomen om 200 pas gekochte boeken te kopiëren, waar-

onder de toppers van de klassieke literatuur. Hij steunde Ficino, die net als zijn vader medicijnen had gestu-

deerd, om Grieks te leren. Daarvoor was de situatie in Florence zeer gunstig. Want het Grieks werd voor het 

eerst in Europa aan de universiteit van Florence onderwezen. 

Ficino had dus alle gelegenheid om goed Grieks te leren en zich aan de Latijnse vertaling van Plato’s dialogen 

te wijden. 



In 1469 moet een eerste ruwe versie van alle dialogen klaar zijn geweest. Pas in 1484 - o.a. vanwege problemen 

om de druk gefinancierd te krijgen - werden 1025 exemplaren gedrukt: Platonis opera omnia, de eerste volle-

dige Platovertaling, opgedragen aan Lorenzo de’Medici. Deze vertaling is tot in de 18e eeuw toonaangevend 

geweest en door vele schrijvers, dichters en filosofen in West-Europa gelezen. 

 

De Plato-academie 

 

Ficino vereerde Plato en nam hem als voorbeeld voor zijn manier van leven. In zijn huis hield hij steeds een 

lampje brandend voor de buste van Plato (die afkomstig zou zijn uit de Akademia in Athene) als voor een 

heiligenbeeld. 

Op initiatief van Cosimo de’Medici had hij een grote groep van leidende intellectuelen, kunstenaars en politici 

om zich heen verzameld, die zich de Plato-academie noemden. Ze hielden openbare voordrachten in de kerk 

van Santa Maria degli Angeli, hetgeen niet bij iedereen in goede aarde viel, omdat een huis van God gebruikt 

werd als een soort filosofenschool. Ze vierden ook de geboorte- en sterfdag van Plato op 7 november met een 

diner (symposion) en gaven elkaar klassieke namen. 

 

Ficino en de filosofie van Plato 

 

Ficino heeft niet alleen alle werken van Plato in het Latijn vertaald, maar ook commentaren op Plato geschre-

ven, waaruit blijkt dat hij in zijn interpretatie van Plato’s filosofie elementen uit oude mystieke stromingen, 

het latere platonisme en het christendom heeft verwerkt. 

Alle filosofie van de Renaissance, ook die van Ficino, is in wezen theologie. Zelf zegt Ficino: ‘Het doel der 

filosofie is de kennis van goddelijke dingen’. Hij was op latere leeftijd priester geworden en probeerde steeds 

de christelijke leer als grondslag voor zijn beschouwingen te behouden. 

Wat hij vooral met de historische Plato gemeen heeft, is de samenhang waarin hij alles plaatst: de eenheid van 

metafysica en ethica en het belang hiervan voor de samenleving. Hij is evenals Plato ervan overtuigd dat de 

wijsbegeerte onmisbaar is voor het morele niveau, de saamhorigheid en de stabiliteit van de samenleving. 

 

In de filosofie van Plato zijn een paar denkbeelden die onverteerbaar waren voor de christenen. Hiertoe be-

hoorde de homoseksualiteit. In de allereerste Latijnse vertalingen waren homoseksuele passages of weggelaten 

of ‘weg’ vertaald. Ook Ficino doet dat. Hij motiveert dit als volgt: ‘Hoewel men Plato hier allegorisch moet 

verklaren, zouden mijn tijdgenoten, wier oren minder zuiver zijn dan die van de Atheners, het verkeerd kunnen 

begrijpen’. 

Hij vond de volgende ‘oplossing’ voor het probleem. Hij maakte, zoals Plato dat doet in het Symposion, een 

onderscheid tussen de hemelse/goddelijke liefde en de aardse/menselijke liefde. In het kader van de he-

melse/goddelijke liefde introduceert hij ook het begrip Platoonse of Socratische liefde. Dit is een vriendschaps-

band tussen mensen die samen met elkaar opgaan in de vita contemplativa (d.i. een leven gewijd aan beschou-

wing) en de liefde voor God. Ware vriendschap vereist dus minstens drie partners: de twee vrienden en God, 

die de eigenlijke grond en rechtvaardiging is van hun vriendschap. 

 

De Platoonse liefde (receptie-tekst) 

 

Jullie vragen wat het nut is van de Socratische (= Platoonse) liefde? Ten eerste wordt de minnaar hierdoor het 

meest geholpen om zijn vleugels terug te krijgen, waarmee hij naar zijn (eeuwige) vaderland kan terugvliegen. 

In de tweede plaats wordt zijn vaderland (op aarde) hierdoor zeer geholpen om eervol en gelukkig te leven. 

Een staat bestaat niet uit stenen, maar uit mensen. Deze moeten echter, net als bomen, van jongs af aan verzorgd 

en begeleid worden om goede vruchten te dragen. Ouders en opvoeders dragen zorg voor hun kinderen. Een-

maal volwassen overschrijden zij de grenzen die hun door hun ouders en opvoeders zijn gesteld onder de 



slechte invloed van het volk. Ze zouden immers de thuis aangeleerde goede manier van leven volgen, als ze 

niet door de omgang met slechte mensen, vooral met diegenen die hen naar de mond praten, van het goede pad 

werden gebracht. Wat zal Socrates nu doen? Hij zal toch niet toelaten dat de jeugd, die het zaad vormt van de 

toekomstige staat, bedorven wordt door omgang met slechte mensen. Wanneer hij dat toeliet, waar is dan zijn 

liefde voor zijn vaderland gebleven? Socrates zal dus zijn vaderland helpen en de zoons ervan, zijn eigen 

broers, van de ondergang redden. Hij zal misschien nieuwe wetten opstellen, waarmee hij slechte mannen de 

omgang met jonge volwassenen zal verbieden. Maar wij kunnen niet allemaal een Solon of Lykourgos zijn. 

Aan weinigen is het gezag gegeven om wetten in te stellen. Zeer weinigen gehoorzamen aan de bestaande 

wetten. Wat zal Socrates dus doen? Zal hij geweld gebruiken en met harde hand de zedeloze volwassenen van 

de jeugd afhouden? Neen, alleen Herakles heeft, naar men zegt, monsters overwonnen. Een dergelijke geweld-

dadigheid is voor anderen zeer gevaarlijk. Zal hij misschien slechte mensen waarschuwen, vermanen of beris-

pen? De verdorven geest minacht dergelijke woorden en, wat erger is, hij gaat wild tekeer tegen degene die ze 

uitspreekt. Daarom werd Socrates, toen hij dit probeerde, door de een met de vuist geslagen, door de ander 

met de voet getrapt. Eén manier blijft er over om de jeugd te redden, namelijk de omgang met Socrates. Dus 

uit liefde voor zijn vaderland gaat hij, door het orakel van Apollo als de wijste der Grieken beschouwd, overal 

met hen om en spoort ze aan, omstuwd door een grote groep jongelui. Zo beschermt de ware minnaar, als een 

herder, zijn kudde schapen tegen de vernietigende vraatzucht van onoprechte minnaars, als van wolven. Omdat 

echter gelijken makkelijk met gelijken omgaan, maakt Socrates zich gelijk aan de jeugd door zijn zuivere 

levenswijze, zijn eenvoudig taalgebruik, zijn scherts, grappen en lolletjes. Als oude man gedraagt hij zich als 

jongeman om op een gegeven moment de jongens door zijn vertrouwelijke en hartelijke omgang zich als oude 

mannen te laten gedragen. De jeugd, geneigd tot genoegens, pakt men alleen door genoegens; voor strenge 

leermeesters vlucht ze weg. Vandaar dat onze beschermer van de jeugd, voor het behoud van zijn vaderland, 

met verontachtzaming van zijn eigen belangen, de zorg voor de jeugd op zich neemt. In de eerste plaats wint 

hij hen voor zich door zijn prettige en hartelijke omgang. Wanneer ze eenmaal gestrikt zijn, vermaant hij ze, 

daarna een beetje strenger, en tenslotte straft hij ze met harde kritiek. Op deze manier heeft hij de jonge Phaedo, 

die geprostitueerd werd in een openbaar bordeel, uit deze ellende vrijgekocht en tot filosoof gemaakt. Plato, 

die aan poëzie verslaafd was, heeft hij gedwongen zijn tragedies in het vuur te gooien en een waardevollere 

studie op te pakken, waarvan we nog dagelijks de vruchten plukken. Xenophon bracht hij van een ordinair 

luxueus leven tot de nuchterheid der wijzen. Aeschines en Aristippus maakte hij van armen tot rijken, Phaedrus 

van redenaar tot filosoof, Alcibiades van onwetende tot zeer geleerd. Charmides maakte hij ernstig en ingeto-

gen, Theages een rechtvaardig en dapper burger in de staat. Euthydemos en Meno bracht hij van de spitsvon-

digheden der sofisten tot de ware wijsheid. Daardoor was de omgang met Socrates weliswaar prettig, maar 

ook nuttig, en hij is veel vuriger door jongelieden bemind, zoals Alcibiades zegt, dan dat hij hen heeft bemind. 

 

De drie Gratiën 

 

In de filosofie van Ficino en de zijnen neemt de (hemelse) liefde, zoals je hebt gelezen, een centrale plaats in. 

In verband hiermee spelen de drie Gratiën, als begeleidsters van de godin van de Liefde, een belangrijke rol. 

De drie Gratiën symboliseren als het ware het zielenverkeer tussen mens en God: de liefde brengt God ertoe 

zijn ziel over de wereld uit te storten, en de liefde brengt de mens ertoe zich te richten tot het schone, d.w.z. 

God. Op een medaille (zie afb. 15) van een vooraanstaand lid van de Plato-Academie staan de drie Gratiën 

afgebeeld met als opschrift Pulchritudo, Amor, Voluptas: Schoonheid, Liefde, Genot. 

Deze medaille vormt een treffende illustratie van een tekst van Ficino, die hieronder is vertaald. De functie die 

hier aan Amor wordt toebedeeld als intermediair tussen Pulchritudo (Schoonheid) en Voluptas (Genot) komt 

letterlijk overeen met de omschrijving van Eros die Plato in het Symposion geeft en vervolgens door de Pla-

tonici is overgenomen, namelijk ‘Liefde is het verlangen naar schoonheid’ (a[llo ti oJ “Erw~ kavllou~ a]n ei[h 

e[rw~…). 

 



Het verband tussen Schoonheid en Liefde (receptie-tekst) 

 

‘De goddelijke schoonheid heeft in alle dingen liefde, d.w.z. een verlangen naar haarzelf, opgewekt. Omdat 

immers God de wereld naar zichzelf toetrekt en de wereld naar Hem toegetrokken wordt, is er een constante 

aantrekkingskracht die bij God begint, naar de wereld overgaat en tenslotte weer bij God terugkomt en, om zo 

te zeggen, in een kringloop weer bij haar uitgangspunt terugkeert. Deze een en dezelfde kringloop, van God 

naar de wereld en van de wereld naar God, heeft drie namen. Voorzover hij bij God begint en naar Hem 

toetrekt, heet hij Schoonheid (Pulchritudo), voorzover hij naar de wereld overgaat en deze naar zich toetrekt 

heet hij Liefde (Amor); voorzover hij, naar zijn Schepper terugkerend, hem met zijn schepping verbindt, heet 

hij Genot (Voluptas). De liefde eindigt dus, vanuit de schoonheid(komend), in/bij het genot. 

De liefde is noodzakelijkerwijze goed, omdat ze, uit het Goede ontstaan, naar het Goede terugkeert. Want het 

is dezelfde God naar Wiens schoonheid alle wezens verlangen, in Wiens bezit ze allen tot rust komen. Vanuit 

Hem wordt ons verlangen dus gewekt; daar komt het liefdesverlangen tot rust, niet gedoofd, maar vervuld. 

Niet ten onrechte wordt God met de zon vergeleken. Want zoals de zon de stoffelijke wereld verlicht en ver-

warmt, evenzo verleent God de zielen het licht van de waarheid en de gloed van de liefde.’ 

 

Overigens werden de drie Gratiën, al naar gelang de context, ook op andere manieren geïnterpreteerd: als 

symbool van de Vrijgevigheid, waarbij de ene (zuster) geeft, de ander ontvangt en de derde een wederdienst 

bewijst; of als Kuisheid, Schoonheid en Liefde of als Bloei, Vreugde en Glans. 

 

Brieven van Ficino 

 

Ficino heeft een grote verzameling brieven geschreven, die voor het eerst zijn uitgegeven in 1495 in Venetië. 

De brieven zijn geschreven tussen de jaren 1457 en 1476 en hebben een filosofisch karakter. Van de twee 

brieven die volgen, is de eerste brief gericht aan de vorst Cosimo de’Medici en de tweede aan de humanist 

Giovanni Cavalcanti. 

 

a. De weg tot het geluk (brief 2, receptie-tekst) 

 

Marsilio Ficino groet de grote Cosimo. 

 

Zodra ik kan, zal ik met het grootste genoegen naar u toekomen. Wat is er immers aangenamer dan in Careggi, 

het land der gratiën, te verkeren tezamen met Cosimo, de vader der gratiën? Verneem intussen in het kort, wat 

volgens de Platonisten de geschiktste weg tot het geluk is. En hoe onjuist ik het ook acht om diegene de weg 

te wijzen, die reeds bijna het einddoel bereikt heeft, heb ik toch gemeend dat aan uw wens gehoorzaamd moet 

worden, zowel in uw aanwezigheid als in uw afwezigheid. 

Alle mensen willen juist handelen, dat wil zeggen: juist leven. Maar zij leven pas juist als hun zoveel mogelijk 

gaven ter beschikking staan. Deze goede gaven noemt men terecht: rijkdom, gezondheid, schoonheid, kracht, 

edele geboorte, eer, macht, een helder verstand; voorts rechtvaardigheid, onverschrokkenheid, matigheid en 

bovenal wijsheid, die voorzeker het hele wezen van het geluk omvat. Het geluk bestaat immers uit het voor-

spoedig bereiken van het gewenste doel en het is wijsheid die dit op ieder gebied volbrengt. Zo bereiken be-

kwame fluitspelers in het fluitspel de beste resultaten en geleerde taalkundigen in het lezen en schrijven. Ook 

bereiken kundige stuurlui eerder een veilige haven. Evenzo voert ook de wijze veldheer oorlog met het minste 

risico en herstelt de wijze dokter beter de gewenste gezondheid van het lichaam. En daarom maakt de wijsheid 

dat wij, naar gelang van onze inspanningen, in alle menselijke activiteiten onze wensen vervuld zien. Zij dwaalt 

nooit, noch vergist zij zich, anders zou het geen echte wijsheid zijn. Omdat wijsheid er dus de oorzaak van is 

dat het doel bereikt wordt, moet zij wel van de allergrootste waarde zijn voor het verwezenlijken van geluk. 

Bovendien zegt men dat alleen die mensen gelukkig zijn, die de meeste gaven hebben. Zij zijn echter niet 



gelukkig alvorens die gaven hun tot voordeel zijn en deze zullen hun nooit tot voordeel zijn, tenzij ze deze 

gebruiken. Het louter bezit van gaven zonder gebruik draagt immers niets bij tot het geluk. Maar het gebruik 

zelf is niet voldoende, want hij die zijn gaven slecht gebruikt, wordt eerder geschaad dan geholpen. 

Zoals wij dus aan het bezit het gebruik toevoegen, evenzo moeten wij aan het gebruik het juiste gebruik toe-

voegen, opdat wij niet alleen gebruik maken van onze gaven, doch ook een juist gebruik. Maar de wijsheid 

staat als enige borg voor dat juiste gebruik. Dit valt duidelijk waar te nemen in de kunst, waarin alleen degenen 

die bekwaam zijn, zowel een juist gebruik van hun materialen als van hun instrumenten maken. Om dezelfde 

reden zorgt wijsheid ervoor dat een juist gebruik wordt gemaakt van rijkdom, gezondheid, schoonheid, kracht 

en de overige kwaliteiten, die wij gaven noemen. Daarom is bij het bezit, het gebruik en het toepassen van 

deze gaven, kennis altijd de oorzaak van het doeltreffend en juist handelen. Want degene die zonder nadenken 

veel bezit en veel gebruikt, lijdt meer schade naarmate hij meer bezit, omdat hij er meer misbruik van kan 

maken. Wie onwetend is, dwaalt dan ook minder naarmate hij minder handelt. Naarmate hij minder dwaalt, 

handelt hij ook minder slecht. Hoe minder slecht hij handelt, des te minder ongelukkig is hij. Zeker handelt hij 

minder, wanneer hij arm is dan wanneer hij rijk is, minder wanneer hij zwak dan wanneer hij sterk is, vrees-

achtig dan stoutmoedig, sloom dan waakzaam, traag dan vlug, stompzinnig dan scherp. Daarom zijn geen van 

die gaven, die hierboven goed werden genoemd, goed op zichzelf. Want wanneer zij door onwetendheid over-

heerst worden, zijn zij zoveel slechter dan hun tegendeel, dat zij aan de verdorven vorst rijkelijk de hulpmid-

delen voor zijn misdaden kunnen verschaffen. Maar indien verstand en wijsheid hen leiden, dan werken zij ten 

goede. Op zichzelf toch zijn zij noch goed noch slecht. Voor een wijs mens blijken zowel gunstige als ongun-

stige omstandigheden nuttig te zijn want hij maakt van beide een goed gebruik. Maar het tegenovergestelde 

geldt voor de onwetende. Daarom is van al onze gaven alleen de wijsheid op zichzelf goed en de onwetendheid 

op zichzelf slecht. 

En aangezien wij allen gelukkig willen zijn en wij dat geluk niet kunnen verkrijgen zonder het juiste gebruik 

van onze gaven, en aangezien kennis ons dit juiste gebruik voorhoudt, daarom moet een ieder met voorbijgaan 

van al het andere en geheel vervuld van liefde tot de wijsheid en met de grootste toewijding ernaar streven zo 

wijs mogelijk te worden, want zo wordt onze ziel het meest gelijk aan God, die de wijsheid zelve is. Juist in 

dit gelijkzijn bestaat volgens Plato de hoogste graad van gelukzaligheid. 

(vert. School voor filosofie) 

 

b. Het juiste doel van de liefde is haar toepassing (brief 29, receptie-tekst) 

 

Marsilio Ficino groet Giovanni Cavalcanti, zijn bijzondere vriend. 

 

Ge vraagt welke reden mij er in het bijzonder toe gebracht heeft menige brief over de liefde te schrijven. Er 

zijn veel mensen, Giovanni, die, pratend of schrijvend over de liefde, van haar regels afwijken. Een dergelijke 

fout is echter even schadelijk als de juiste liefde nuttig is. En er zijn evenveel vormen van liefde als er mensen 

zijn die liefhebben. 

Alle mensen hebben lief, mensen, zeg ik, Giovanni, want wie niemand liefheeft is geen mens. Dus heb ik niet 

alleen in het boek dat ik over de liefde heb geschreven, maar ook in mijn brieven aan hen die liefhebben een 

doel gesteld tot waar zij kunnen gaan, omdat hij die het doel voorbijschiet een ware vijand voor zichzelf is en 

geen ware vriend voor anderen kan zijn. Alleen hij zal het gestelde doel in het spreken en schrijven in acht 

nemen, die zich voordien, in het denken, aan dit doel heeft gehouden. Want hij die in de geest gezien heeft wat 

ware schoonheid is en wat geen ware schoonheid is, maar slechts een afspiegeling ervan, alleen hij, zeg ik, zal 

het gestelde doel in het denken bewaren. 

Het gestelde doel van de liefde is haar toepassing. Deze heeft drie aspecten: het denken, het zien en het luiste-

ren. Want liefde is, zoals alle filosofen ons verklaren, niets anders dan het verlangen naar schoonheid. De 

schoonheid van het lichaam is niet aanwezig in de duisternis van zijn materie, maar juist in de lichte bevallig-

heid van zijn gestalte, niet in de duistere massiviteit, maar in de heldere verhoudingen, niet in het lompe en 



zware gewicht, maar in de harmonie van getal en maat. Maar wij worden het licht, de bevalligheid, het begrip 

van getal en maat en van verhouding slechts deelachtig door te denken, te zien en te horen. Dit is het terrein 

dat omvat wordt door de ware liefde van degene die werkelijk liefheeft. 

Maar het verlangen van de overige zintuigen is geen liefde, wanneer zij naar de materie, naar de massa, naar 

het gewicht en de misvorming grijpen, die tegengesteld zijn aan schoonheid en liefde, integendeel, het is een 

wellustige, dwaze, lastige en lelijke begeerte. Maar waarom geef ik al zo lang liever aan anderen dan aan 

mijzelf raad volgens de regels van onze Socrates en Plato? Want hoe meer ik tracht te voorkomen dat de 

mensen op schandelijke wijze liefhebben, des te sterker zullen deze zwakke en ondankbare mensen menen dat 

mijn liefde bovenmatig is. En dit is, naar men zegt, ook de goddelijke helden Socrates en Plato, onze voorgan-

gers, overkomen. 

Laat hierover dus voorlopig meer dan genoeg gezegd zijn. 

Vaarwel. 

(vert. School voor filosofie) 

 

 

  



C. DICHTERS 

 

Plato heeft dan wel de dichters uit zijn ideale samenleving verbannen, maar zijn denkbeelden over schoonheid 

en Eros, zijn uiteenzettingen over poëtische inspiratie en bezetenheid, en het poëtisch taalgebruik in zijn my-

then hebben dichters aangesproken, vooral tijdens en na de Romantiek. Beroemde voorbeelden zijn de roman-

tische Engelse dichters Shelley en Wordsworth en de Nederlander Boutens. 

 

1. Percy Bysshe Shelley (1792-1822) 

 

Shelley kende Plato in het Grieks en vertaalde zelfs het Symposion. In het voorwoord daarbij schrijft hij: “His 

language is that of an immortal spirit, rather than a man. His imitator, Cicero, sinks in the comparision into an 

ape mocking the gestures of a man”. Voor Shelley was Plato “essentially a poet - the truth and splendour of his 

imagery and the melody of his language are the most intense that is possible to conceive”. 

Shelley, die niet godsdienstig was, zag in die aspecten van Plato die veel christenen hebben aangesproken, niet 

zoveel. Wat hij bij Plato vond was in de eerste plaats zijn affiniteit met poëzie, die hij zelfs bij de beroemde 

Romeinse dichter Horatius miste. In dit verband maakt hij een variatie op de uitspraak die we bij Cicero zijn 

tegengekomen (zie pag. 243): (“Fortunately Plato is of my opinion,) and I had rather err with Plato than be 

right with Horace.” 

Plato had de filosofie boven de poëzie verkozen, maar voor Shelley stond de poëzie op de eerste plaats. Voor 

hem was de kunstenaar een directe vertolker van de Ideeën, en niet de kopiist van de kopieën van de Ideeën. 

Met deze opvatting bevindt hij zich duidelijk in het gezelschap van de neoplatonist Plotinos (zie pag. 246). 

Shelley zegt hierover in zijn lyrisch drama Prometheus unbound, in de passage waar Prometheus het beeld 

schetst van een gelukkige toekomst: 

And lovely apparitions, dim at first,  

Then radiant, as the mind, arising bright 

From the embrace of beauty (whence the Forms  

Of which these are the phantoms), casts on them  

The gathered rays which are reality, 

Shall visit us, the progeny immortal 

Of Painting, Sculpture and Rapt Poesy. 

De volgende tekst legt hij in de mond van een lid van een “chorus of Spirits”:  

On a poet’s lips I slept 

Dreaming like a love-adept 

 

In the sound his breathing kept; 

Nor seeks nor finds he mortal blisses,  

But feeds on the aërial kisses 

Of shapes that haunt thought's wilderness.  

He will watch from dawn to gloom 

The lake-reflected sun illume 

The yellow bees in the ivy-bloom, 

Nor heed nor see, what things they be;  

But from these create he can 

Forms more real than living man,  

Nurslings of immortality! 

[Prometheus Unbound Act I, 737 e.v.] 

 

Shelley’s onsterfelijkheid is in de eerste plaats een poëtische onsterfelijkheid. In 1821 schreef hij het gedicht 



Adonais voor de jonggestorven dichter John Keats. Als motto gaf hij het een aan Plato toegeschreven epigram: 

“Vroeger heb je onder de levenden gestraald als Morgenster,  

Nu straal je, gestorven, als de Avondster onder de doden.” 

Shelley besluit het gedicht met de poëtische duiding hiervan:  

“The soul of Adonais, like a star, 

Beacons from the abode where the Eternal are.” 

Het volgende fragment uit de Adonais is duidelijk Platonistisch:  

The One Remains, the Many change and pass; 

Heaven’s light forever shines, Earth’s shadows fly;  

Life, like a dome of many-coloured glass, 

Stains the white radiance of Eternity, 

Until Death tramples it to fragments. - Die, 

If thou wouldst be with that which thou dost seek!  

Follow where all is fled! 

[Adonais 460-66] 

 

Omdat Shelley in deze wereld niets heeft kunnen vinden waarmee hij zijn dromen kon vervullen, dichtte hij 

zijn Platoonse Hymn to Intellectual Beauty. 

Spirit of Beauty, that dost consecrate 

With thine own hues all thou dost shine upon 

Of human thought or form, - where art thou gone? 

Why dost thou pass away and leave our state,  

This dim vast vale of tears, vacant and desolate? 

Ask why the sunlight not forever 

Weaves rainbows o’er yon mountain river,  

Why aught should fail and fade that once is shown, 

Why fear and dream and death and birth  

Cast on the daylight of this earth 

Such gloom, - why man has such a scope  

For love and hate, despondency and hope? 

 

No voice from some sublimer world hath ever  

To sage or poet these responses given - 

Therefore the names of Daemon, Ghost, and Heaven, 

Remain the records of their vain endeavour, 

Frail spells - whose uttered charm might not avail to sever,  

From all we hear and all we see, 

Doubt, chance, and mutability. 

Thy light alone - like mist o’er mountains driven,  

Or music by the night wind sent 

Through strings of some still instrument,  

Or moonlight on a midnight stream, 

Gives grace and truth to life’s unquiet dream. 

[Hymn to Intellectual Beauty, 2e en 3e strofe) 

 

2. William Wordsworth (1770-1850) 

 

Ook in de gedichten van Wordsworth treffen we Platoonse thema’s aan, hoewel hij Plato niet, zoals Shelley, 



uit directe bron kende. De preëxistentie van de ziel en de anamnesis bijvoorbeeld heeft hij verwerkt in zijn 

Ode on Intimations of Immortality. De vierde strofe luidt: 

Our birth is but a sleep and a forgetting;  

The soul that rises with us, our life’s Star, 

Hath had elsewhere its setting  

And cometh form afar; 

Not in entire forgetfulness,  

And not in utter nakedness, 

But trailing clouds of glory do we come  

From God, who is our home: 

Heaven lies about us in our infancy!  

Shades of the prison-house begin to close 

Upon the growing Boy, 

But he beholds the light, and whence it flows,  

He sees it in his joy; 

The Youth, who daily farther from the east  

Must travel, still is Nature’s priest,  

And by the vision splendid 

Is on his way attended; 

At length the Man perceives it die away,  

And fade into the light of common day. 

 

3. P.C. Boutens (1870-1943) 

 

De Nederlandse dichter P.C. Boutens was classicus en vertaalde de Griekse dichters Homeros, Aischylos, 

Sophokles en Sappho. Volgens moderne maatstaven doen die vertalingen erg plechtstatig aan, met veel neo-

logismen en woorden die niet in de normale spreektaal voorkomen. 

Van Plato vertaalde hij Symposium, Phaedo en Phaedrus. De in deze dialogen verwoorde liefdes- en schoon-

heidsleer van Plato zijn belangrijk geweest voor het denken van Boutens. De eerste regels poëzie van zijn 

eerste bundel Verzen zijn veelzeggend, zowel qua thematiek als qua taalgebruik: 

“Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel, ( )  

Al wat mij lief was uit den grooten tuin 

Der Wereld, had ik lang met teedre zorg  

Overgeplant in warmen zielegrond.” 

Met deze woorden bedoelt hij dat hij zijn blik naar binnen richt en zijn ziel voor de buitenwereld afsluit. Zijn 

ogen hebben genoeg van deze wereld gezien. Gesloten gaan ze opnieuw kijken: ze schouwen nu een verheven 

gebied, vervuld van het Goede, het Schone en het Ware. De eeuwige schoonheid is voor hem nog bereikbaar, 

en de weg erheen noemt hij ergens “een open pad”, te bewandelen voor wie in liefde gaat, waarbij de geliefde 

het goddelijke in zich heeft en nauwelijks nog een menselijke verschijning is. 

Het thema van de val van de ziel en het groeien van de vleugels zien we in de volgende passages: 

O gouden wanhoop van de ziel  

Die op dees bloeiende aarde viel  

En in haar jonge vleezen kleed  

Om prille vreugd en ondiep leed 

Een tijd verdwaasd zich-zelf vergeet 

[Stemmen] 

 

Wij dolen, onvervulde stoffelijke schimmen, 



Door den verluchten brand van hof en tuin en laan,  

En breiden moeizaam vochte vleugelen tot klimmen,  

Als heemlen in uw laaiende’ avond opengaan. 

 

Om ’t helle sterven van wat niets verstond dan leven,  

En nu niet verder dan zijn schoonen dood vermoedt,  

Zouden wij reede als vreemd en onbegeerlijk goed  

De zekerheid van alle komend voorjaar geven. 

[Uit October in Stemmen] 

 

4. Ida Gerhardt (1905-1997) 

 

De dichteres Ida Gerhardt is classica en tot 1963 als lerares klassieke talen werkzaam geweest. Zij heeft be-

roemde vertalingen gemaakt van de Romeinse dichters Lucretius en Vergilius. Een vriendin van haar schreef 

naar aanleiding van haar poëzie: “Een wereld waarin Lucretius een vriend is, Sappho een voorbeeld, Socrates 

een leermeester, is in ieder geval een wereld waarin men ruimer adem haalt dan daar waar men alleen zijnsge-

lijken tegenkomt”. 

We geven van haar drie gedichten uit de bundel Sonnetten van een leraar uit 1951, herinneringen aan de jaren 

dat zij in Kampen op het lyceum onder anderen Plato doceerde: 

 

Bij een eindexamenfoto 

 

Een Streber, jongens, strebt omdat hij streben moet.  

Want dat is zijn natuur: zo moet een bunzing stinken.  

Bijbels: hij heeft zijn ziel verkocht voor werelds goed.  

Klassiek: hij zal zijn eigen vleugelpaard verminken. 

Een Streber, jongens, strebt omdat hij streben moet.  

Mocht één van jullie ooit tot dat bestaan verzinken 

-mijn klas, die ik met Plato’s Phaedros heb gevoed-  

dan zie ik liever, dat hij eerlijk zal verdrinken. 

 

Ik heb dat alles wèl nooit op het bord gezet. 

Ik heb het je, uit schuwheid, nooit zozeer verteld.  

De ethica bleef steeds zwijgend verondersteld. 

 

Nu word ik achteraf door dit verzuim gekweld.  

Mijn knappe klas-ik zie met zorg naar je portret.  

Laat het niet nodig zijn.-Vergeef mij dit sonnet. 

 

Portret 

 

Een stoere Urkerknul, vaak met negotie 

- schol, bot of poon - met vader aan de dijk.  

Zijn ouders zijn een zon op de promotie:  

met karpoetsmuts en vlammend jak te prijk. 

 

Zijn beurt baart altijd enige emotie.  

Want, naast een stukkezak van beddetijk, 



voert hij een ruig schrift, waar-zwàrt van devotie  

wendingen in staan, die ìk nooit bereik. 

 

Soms kan hij Plato als een lier vertalen,  

om dan-dat blijft in toga zo! -kalm-an  

zijn neus met ratelslagen op te halen. 

 

Ik las de Phaedrus: het gevleugeld span. 

Stil wees hij bij. Zéér groot, zéér recht. Een man  

die verten ziet: idee en idealen. 

 

Psyche 

 

Ik las de Phaedo met mijn vijfde klas; 

en in de tekst kwam het woord yuchv voor:  

ik legde, aan ’t nog kinderlijk gehoor, 

uit waarom yuchv ‘ziel’ èn ‘vlinder’ was. 

 

Terwijl ik nog eens de passage las 

was er ineens een ritseling, en een spoor 

van glanzen kwam, van ’t raam, de ruimte door.  

Er zat een grote vlinder voor het glas. 

 

Het was een dagpauwoog. En ieder zag 

de purperen gloed, die op zijn vleugels lag;  

de ogen, waar het aetherblauw in brandt. 

 

Ten laatste - hij zat rustig op de hand –  

bracht hem een jongen weg. Onaangerand,  

zei hij, was hij ontweken naar het blauw. 

 

We geven van haar nog twee gedichten uit de bundel De zomer van het licht uit 1983. In deze bundel vertelt 

zij hoe zij ooit, geïnspireerd door Socrates’ rede over Eros in het Symposium, ervoor gekozen heeft dichteres 

te worden. Ook een groot deel van dit essay is hier opgenomen. 

 

De Oproep 

Groningen, 11 november 1938 

 

Sint Maarten. - Het lichtende lint  

van de kinderoptocht, de rij  

die zijn liedje zingt, huis aan huis,  

bij de ommegang met lampions.  

     Geposteerd op de welvende brug  

van de gracht waar zij gaan om de bocht,  

zie ik halverwege de stoet  

hem naderen met dansende gang,  

de havenjongen, het kind  

dat hier soms, als er feest is, verschijnt  



en mij door zijn schoonheid vervaart.  

Ik volg hoe hij voetelings komt,  

en hìj kijkt omhoog naar de plek  

waar ik sta. - Het heeft zo moeten zijn:  

en hij roept, als een vogel, triomf. 

 

En ik kàntel het van mijn af,  

het onzalig voordien; en ik weet,  

als wie dakloos is na een brand,  

dat ik niets meer èn alles bezit.  

     Hij ìs het: ik heb hem herkend,  

herkend aan de tweelingster  

van zijn ogen, en aan de kroon  

van het stralende, waaiende haar.  

En met lachende jongenstrots  

heft hij omhoog als een toorts  

zijn lampion aan de stok,  

en draagt hem zingend ten toon.  

Eroos Anikètos, de zoon  

van Penia en Poros. 

 

Het Symposion 

 

Ik was zeer laat. En ik ben altìjd vervaard  

als de draaideur gaat draaien om zijn as.  

Helaas. - Mijn vaste plaats was al bezet.  

Een imponerend iemand, zwaargebaard.  

Een vreemdeling? Wàt een Silenuskop!  

Hij nam mij, niet onhoffelijk, even op.  

De ober kwam met borden en servet.  

Ik keek steeds aan zijn table à deux voorbij,  

maar merkte desondanks met schrik dat hij  

alleen zat of hij met z’n tweeën was. 

 

Opeens schoof hij het nagerecht kort weg  

en hief-de wijn ving nog wat late zon -  

tot zijn gespreksgenoot het fonkelend glas.  

Hier was geen twijfel mogelijk: hij begon  

thans met de ander het symposion.  

Ik had nog niets besteld: ik kòn nog gaan.  

Reeds ving, diep in mijn hart, dat branden aan  

dat ik zo vrees, en dat maar niet geneest.  

Eergisteren. - Wie kan het zijn geweest  

die, toen hij zo herkennend naar mij keek,  

op Socrates en op Verlaine leek? 

 

Ter Oriëntatie 



 

Ik heb, vanaf mijn laatste gymnasium-jaren, altijd een voorkeur gehad voor de dialogen van Plato, en in het 

bijzonder voor het Symposion. Op de avond van 11 november 1938 (een datum die men op blz. 10 van deze 

bundel vindt) ontwaakte ik, door een schijnbaar toeval, plotseling tot het inzicht dat de rede van Socrates in 

Plato’s Symposion een onontkoombare opdracht voor mij inhield. Ik zou afstand moeten doen - op dìt moment 

en voorgoed - van de min of meer uitgestippelde en beveiligde toekomst die ik mij, na vele jaren van bijna 

smadelijke armoede, niet zonder verlichting had voorgesteld. Veeleer zou het de poëzie zijn die mij, hoè ik 

dan ook in mijn onderhoud zou moeten voorzien, voortaan gebiedend de wet zou stellen. De zo geheten ‘per-

soonlijke verlangens’ waren hiermee nietig verklaard. Het mag de lezers van het vers ‘De oproep’ mogelijk 

ongeloofwaardig voorkomen dat het toevallig passeren van een kind in een juist langskomende St. Maartens-

optocht (‘de havenjongen, het kind/dat hier soms, als er feest is, verschijnt’) de oorzaak zou zijn van deze 

revelatie, - wat geschied is blijft daarom niet minder waar. Deze uitheemse passant (ik schatte hem op ongeveer 

veertien jaar), een jongen van uitzonderlijke schoonheid, was buiten twijfel een Griek. Een efebe, zoals deze 

soms wel op antieke Griekse vazen worden afgebeeld; een enkele maal met het bijschrift Eroos. Tevens was 

hij, hoe jong ook, geheel de Eroos zoals hij in het Symposion getekend wordt: ‘arm, schraal, schamel gekleed 

. . . levend in gebrek’; en tegelijk bijna koninklijk imponerend: ‘dapper en energiek . . ., een die alles wil 

begrijpen . . ., Eroos, de zoon van twee ouders, zo wordt ons verteld, die elkaars tegengestelden zijn: van Penia, 

de berooidheid, de armoede; en van Poros, de rijkdom, de overvloed. 

 

Ik zou willen dat ieder die Nederlands kent, en helder en zuiver denken niet is ontwend, het zichzelf niet 

ontzegde die enkele bladzijden te lezen die men kan vinden in Poëtica van de dichter Bloem. Zij dragen de 

titel ‘Het Verlangen’ en zijn in hun doorleefdheid en voornaamheid onovertroffen. En mocht hij, denk ik dan, 

het zichzelf daarnà niet ontzeggen om de Eroos-rede van Socrates in het Symposion te lezen; zo mogelijk in 

het oorspronkelijk Grieks, en anders in een vertaling. Beide stukken getuigen, op authentieke en onaantastbare 

wijze, van het eeuwigheidsverlangen dat in de mens is gelegd, de goddelijke onvervuldheid (het woord is van 

Bloem) die hem vermag uit te heffen boven het toevallige, en boven de slagen van het lot. Socrates geeft in 

zijn rede deze goddelijke onvervuldheid de naam Eroos en, op indrukwekkende wijze, ook de gestalte van de 

mythische Eroos. - Er staat van Socrates, die een voor ons nauwelijks voorstelbare denkarbeid heeft verricht 

en voor talloos velen, vooral jongeren, nieuwe verten heeft geopend, in het Symposion een aangrijpende uit-

spraak over zichzelf. Aangrijpend omdat er in die enkele woorden waarmee hij zichzelf tekent - o}~ oujdevn 

fhmi a[llo ejpistavsqai h] ta; ejrwtikav (‘ik die graag wil verklaren dat ik/enkel versta wat van Eroos is’) - 

zóveel ligt vervat. Een grote bescheidenheid en tevens het besef een geroepene te zijn; een zachtzinnige en 

tegelijk ongenadige ironie tegenover wie zichzelf ‘algemeen ontwikkeld’ achten; èn een lichte, doch tegelijk 

niets verhelende, zelfspot. Maar het is toch het meest een welhaast onbereikbare eenzaamheid die ons in dit 

getuigenis treft. Bovenal het onopvallende oujdevn a[llo h] (‘enkel’, ‘alleen maar’): zó simpel en praegnant 

uitgesproken dat men het hoofd buigen moet. Dit was het dan, alleen maar dìt, waarvan hij - naar zijn eigen 

getuigenis - wèrkelijk zeker was, waarvan hij weet had, naar de diepste betekenis van dat woord. Eroos, het 

onstilbaar verlangen, dat hem steeds weer tot zijn werk opriep - zoals het ook de kunstenaar rust noch duur 

laat - en dat hem tenslotte op een doodvonnis is komen te staan.  

Altijd opnieuw is het mij, in de jaren dat ik docent was, opgevallen met welk een feilloze intuïtie jonge mensen, 

soms bijna nog kinderen, het gehalte van een passage als de boven geciteerde weten te schatten. Het was een 

zestienjarige die mij indertijd ten aanzien van dit oujde;n a[llo h[ de weg wees.  

En ik dacht er wederom aan hoe gaarne Socrates met jongeren sprak, hoe vaak zij hem inspireerden, gelijk hij 

hèn inspireerde. Naïef waren deze jonge gesprekspartners allerminst, maar zij waren onbedorven. En: zij wis-

ten wat schroom is. Aijdwv~, die kostbare eigenschap (door Socrates en eveneens door Plato zo hoog geschat) 

die een voornaam en sterk karakter kenmerkt. 

 



5. Moderne Nederlands dichters 

 

Tot slot - in chronologische volgorde - enkele meer eigentijdse gedichten, waarin Plato of Socrates op de een 

of ander manier te herkennen valt: 

 

Filosofen verdriet 

Schrei niet, kleine filosoof,  

Om wat je misdaan is, 

Nu je lieve Agatha  

Ervandoor gegaan is. 

 

Trek niet, kleine filosoof,  

Zulke galgetronies, 

Want de ware filosoof  

Mint het best platonisch. 

 

Die de wijsheid leren wil,  

Mijde vrouwenlippen,  

Want voor elke Socrates  

Is er een Xanthippe. 

[Daan Zonderland, Liedjes voor Luigina 1954] 

 

en over kerkhoven mensen  

door eeuwen stofwisseling  

schreeuwt hij naar het donker 

 

Eli! Eli! Eli! 

 

Eli! breng jij als ’t je blieft  

die haan terug... 

 

dan is zijn taak volbracht en  

langzaam vult de nacht zijn hart 

 

zijn lichaam spreekt de laatste  

verloren dialoog: de dood. 

[R. Waskovsky, Verspreide Gedichten 1959-1979] 

 

Ik sliep nog, 

toen ik onwillekeurig 

al begon te lachen om zo  

veel dwaasheid om niets:  

Alcibiades, Alcibiades 

 

dromerig. Socrates echter,  

op het punt om met open ogen  

het keldergat in 

te struikelen, Socrates  



besloop plantaardigste koude.  

Zo wilde het immers de dai  

moon die hem tot zich nam; 

hem zelfs nu nog meesleurt  

door alle slachthuizen 

die zo’n vernietigend  

trefpunt rijk is. 

[Faverey, Chrysanten, Roeiers 1977] 

 

Holbewoner 

Niets op de muur, zelfs Plato’s schimmen niet.  

Het koud porfier en kouder nog ’t graniet,  

waarin ik holen houw en graven delf, 

zijn het heelal, de basis en ’t gewelf. 

 

Daarbinnen heb ik tovenaar en elf, 

de goud waarden, de nagalm en ’t verschiet  

begraven in de holte, maar ikzelf 

ben er te veel die leef en overschiet. 

 

Alleen de dood is machtig in de kloof.  

Tijd, de vernietiging, heeft er de roof  

gepleegd van zin en rede, en mijn geloof, 

 

horende doof en ziende blind en weg  

uit het gehots van liefde en overleg,  

bestaat alleen uit wat ik mij ontzeg. 

[J. de Haes, Verzamelde gedichten 1986] 

 

Begeerte-Epithumia 

Eerste begeerte verwondt-hoeveel meer haar ontketende vuurvlam!  

Jij wekt begeert in mij, en mijn ziel wordt schier onbestuurbaar. 

Goden, help wie zo lijdt: het is al lachen met tranen... 

 

Epigram 

Grote ontroeringen slaan ons gemoed met de kracht van een bliksem, maar wat werklijkheid heet is maar een 

waan van de ziel. 

[Plato Jeugdgedichten, ontworpen door Theun de Vries 1987] 

 

Gevlekte scheerling (Conium maculatum) 

Manshoog dit giftige kruid  

niet minder vals dan 

de gevlekte panter. 

 

Klassieke gifplant 

in gifbekers gemengd 

o.a. Socrates 

van voetzool tot kruin  



langzaam verlammend; 

 

gunt wel de tijd 

voor een afscheidsrede,  

een levenswijsheid 

een bemoedigend woord  

voor de nabestaanden. 

[L. Vleugelhof, De Beeldentuin 1990] 

 

  



D. KRITIEK OP DE STAATSIDEEËN VAN PLATO: POPPER 

 

Tijdens de opkomst van het fascisme en gedurende de Tweede Wereldoorlog zag men gebeuren of ondervond 

men aan den lijve wat men bij Plato geadviseerd meende te zien. Theoretici van het nationaal-socialisme ver-

wezen naar Plato als autoriteit: ze meenden hun Führer, eugenetiek, militarisme en nog veel meer bij Plato 

terug te vinden. Dit heeft tot scherpe kritiek op Plato geleid, waarvan die van Karl Popper de meeste bekend-

heid heeft gekregen. 

 

Karl Popper (1902-1994) 

 

Karl Popper, een groot geleerde op het gebied van de logica en de wetenschapsfilosofie, wist in de jaren ’30 

tijdig zijn fascistisch vaderland Oostenrijk te verlaten. In zijn werken verzet hij zich hevig tegen alle theorieën 

die menen een bepaalde wetmatigheid, d.w.z. een vaste opeenvolging van periodes, in het verloop van de 

menselijke geschiedenis te kunnen aantonen, en vooral tegen die van Hegel en Marx. Deze theorieën, door 

hem met de verzamelnaam historicisme aangeduid, leiden volgens hem tot dwang en dictatuur. Dit komt omdat 

de aanhangers ervan menen te weten hoe de geschiedenis verloopt en zelf de toekomstige ontwikkeling daar-

van in de hand willen nemen. Hierbij worden ideeën die van deze ontwikkeling afwijken, vaak onderdrukt, 

omdat ze niet in overeenstemming zouden zijn met de loop der geschiedenis. Zijn kritiek op het historicisme 

heeft Popper uitgewerkt in het boek The Open Society and its Enemies, dat in 1945, dus aan het eind van de 

Tweede Wereldoorlog is verschenen. Een van die ‘enemies’ was Plato en het boek sloeg in als een bom. De 

hele geleerde Plato-wereld kwam in het geweer om hun Plato tegen deze onverlaat te verdedigen. 

 

De kritiek van Popper 

 

In The Open Society and its Enemies heeft Popper kritiek op iedere vorm van dogmatisme, daar deze de on-

verzoenlijke vijand is van zijn ideaal van de open, vrije samenleving. Dit is een samenleving die niet verankerd 

is in een stelsel van onveranderlijke, d.w.z. historisch bepaalde, waarden, maar die open staat voor nieuwe 

waarden. 

Het eerste deel van dit werk is bijna geheel aan Plato gewijd, met de veelzeggende titel The Spell of Plato: ‘In 

de Ban van Plato’. 

Hierin geeft Popper zijn interpretatie van Plato’s politieke doctrines, zoals die zijn verwoord in de Politeia en 

de Nomoi, en gaat er fel tegen tekeer. Gedreven door afschuw over wat hij aan totalitaire dictatuur om zich 

heen zag, stelde hij zich ten doel aan de kaak te stellen wat hij als de wortel van het totalitaire kwaad be-

schouwde. 

De kritiek van Popper was met name gericht op de volgende punten: 

- zijn eugenetische opvattingen: de leiders van de staat moeten de stand van de wachters, als gold het een 

hondenras, zuiver houden, door de besten op gezette tijden aan elkaar te koppelen, en de kinderen van minder 

goeden of kinderen met een handicap te verwijderen, dit alles buiten medeweten van de ouders. 

- censuur op literatuur, kunst en muziek. Een citaat: ‘als Homeros zich bij onze grenzen zou melden, zouden 

we hem bijna als een god vereren, maar hem vervolgens niet toelaten’. 

- de leiders mogen de burgers misleiden of grof geweld tegen hen gebruiken, als dit in het belang van de staat 

is. 

- ver doorgevoerd militarisme, waar voor zelfstandige meningsvorming van het individu geen plaats is. 

- het ontbreken van een grondwet en van politieke rechten voor de grootste groep burgers (de productieve en 

dienstverlenende sector). 

Hoe Plato tot dergelijke opvattingen kwam, verklaart Popper als volgt: 

Plato leefde in een samenleving die bezig was ‘open’ te worden, vrij van taboes. Zo’n proces bracht het verlies 

van zekerheden met zich mee, hetgeen Plato beangstigde; hij wilde terug naar de veiligheid en stabiliteit van 



een ‘gesloten’ samenleving, zoals een stam die kent. Daar voegt het individu zich naar het geheel en is het 

belang van de groep de hoogste norm. Voor Plato betekende elke verandering een verslechtering, want het 

goede was te vinden in het verre verleden. Verder zat hij vol aristocratische vooroordelen en vertrouwde ge-

wone mensen niet het vermogen toe om zelf beslissingen te nemen. Wel had hij medelijden met deze mensen 

en wilde hen bevrijden van de spanningen die de gecompliceerde, ‘open wordende’, samenleving bij hen op-

riepen. Daarom wilde hij terug naar het verleden, waar de wijsgeer de normen voor goed bestuur kan vinden. 

De wijsgeer, als leider van de staat, kan deze normen in ere herstellen en in stand houden door een strak 

autoritair regime, dat aan het hoofd staat van een militaristische politiestaat, met scherp onderscheid tussen de 

standen. Dit onderscheid berust op een biologisch verschil: eugenetiek is een der belangrijkste pijlers van de 

nieuwe staat. Een pervers programma van indoctrinatie, inquisitie, politieke leugens en censuur moet dienen 

om de rust in die staat te verzekeren. De metafysisch-kentheoretische kern ervan wordt gevormd door de We-

reld van de Vormen, die volgens Popper een volstrekt statische wereld is, naar welk voorbeeld de menselijke 

samenleving is gemodelleerd tot een statische, conservatieve maatschappij. 

Plato zou een gefrustreerde aristocraat zijn die met de ideale filosoof-koning niemand anders dan zichzelf 

bedoelt in een naar zijn politieke opvattingen hervormd Athene. 

 

Plato’s antidemocratisme 

 

Popper overdrijft sterk; zijn afkeer van Plato brengt hem tot al te wilde uitspraken over Plato’s karakter, poli-

tieke motivatie en ‘geheime bedoelingen’, maar ook soms tot een vertekening van de wijsgerige kern van 

Plato’s leer.  

Het is jammer dat Popper door zijn overdrijvingen en vertekende interpretaties zijn voornaamste stellingname 

in gevaar brengt. Want zijn stelling dat de Staat van Plato een gesloten maatschappij is, is volkomen juist. 

Door de Vormen voor te stellen als absolute normen, die boven de individuele mens uitgaan, heeft Plato in 

principe de primaire voorwaarden voor vrijheid en gerechtigheid vastgelegd: het zijn deze normen, waardoor 

de bestuurders, na een jarenlange opleiding, worden geleid; het zijn deze normen die de bestuurders moeten 

handhaven. Maar zoals uit de Politeia blijkt, zijn de middelen die de bestuurders kunnen gebruiken om dit te 

bereiken, absoluut autoritair en repressief. De elitaire groep van filosoof-regeerders heeft het uiteindelijk voor 

het zeggen. Als zij meent - in alle oprechtheid - dat iets zus of zo is en zus of zo moet, dan kan de individuele 

burger daar niets tegenin brengen. Door het met hen oneens te zijn bestempelt hij zichzelf als blind voor de 

door hen geschouwde waarheid en, voor zijn eigen bestwil, zullen zij hem met alle middelen moeten bestrijden, 

zelfs met gebruikmaking van de leugen. Het belang van het individu is dus volkomen ondergeschikt aan het 

algemene belang gemaakt. Hier ligt de kern van Plato’s antidemocratische houding. Zijn samenleving ligt 

verankerd binnen de grenzen die gesteld zijn door het denken van de elite, die op haar beurt weer gebonden is 

aan de Vormen/Ideeën. Dit houdt in dat Plato’s model in wezen een gesloten model is en zijn maatschappij 

een closed society. In een open maatschappij moet men immers bereid zijn in principe alles, inclusief de eigen 

normen, kritisch te bekijken. Dit kan Plato - vanuit zijn standpunt volkomen consequent - niet toelaten. Daarom 

moet Plato’s systeem wel leiden tot intolerantie en onderdrukking omwille van de waarheid. 

 

Socrates als democraat 

 

Popper stelt dat de opkomst van de filosofie in de 6e/5e eeuw een antwoord was op de ondergang van de 

gesloten maatschappij: theorieën en mythen werden niet langer zonder meer geaccepteerd, maar ter discussie 

gesteld en geloof in de rationele mens en in een open maatschappij begon vorm te krijgen. Popper beschouwt 

Socrates als de grote voorvechter en martelaar van dit vertrouwen in de mens: Socrates had kritiek op Athene 

en haar democratisch bestel, niet als tegenstander, maar als democraat. Wat Socrates bekritiseert in de 

Atheense democratie en haar leiders, is het gebrek aan intellectuele en morele capaciteiten. Hij vindt dat men 

te weinig aandacht besteedt aan de zorg voor de ziel: men is alleen maar uit op macht. Waarom liet hij zich als 



voorstander van de democratie dan in met antidemocraten als Alcibiades, Critias en Charmides? Dit deed hij 

omdat hij de zelfgenoegzaamheid van de jonge ambitieuze aristocraten aan de kaak wilde stellen die, door het 

volk naar de mond te praten, naar persoonlijke eer en macht streefden. Maar hij hoopte ze ook te beïnvloeden 

en te veranderen. Deze connecties zouden zijn dood betekenen: Socrates werd ervan beschuldigd de mannen 

te hebben opgevoed die de democratie hadden verraden en hadden samengespannen met Sparta, en wel onder 

de vage aanklacht van het bederven van de jeugd; vanwege de heersende amnestie (zie pag. 6) mochten de 

namen van de betreffende jongeren niet worden genoemd. 

Socrates’ democratische gezindheid blijkt, volgens Popper, uit het volgende. In zijn verdediging verklaart hij 

nadrukkelijk dat hij geen sympathie had met de Dertig, dat hij zelfs zijn leven heeft geriskeerd door een op-

dracht van hen niet uit te voeren en dat de felle democraat Chaerephon een van zijn intiemste vrienden en 

leerlingen was. Hij noemt zichzelf een door god gezonden ‘horzel’, die de Atheners steeds ‘wakker moet hou-

den’ en hen op hun verantwoordelijkheden moet wijzen. Anytus, zijn belangrijkste aanklager, wilde geen mar-

telaar van hem maken; hij was eigenlijk uit op verbanning. Dit spel wilde Socrates niet meespelen. Hij eiste 

uitdagend een van de grootste eerbewijzen van Athene, namelijk een levenslang gratis diner in het Stadhuis, 

met welke eis hij zijn doodsvonnis tekende. Ook wilde hij de democratisch aangenomen wetten niet ondermij-

nen, toen hem in de gevangenis de gelegenheid werd geboden, ja zelfs opgedrongen, om te vluchten. Door te 

blijven bewees hij zijn trouw aan de democratie en haar wetten. Zijn grootste loyaliteit bleek uit zijn bereidheid 

om voor die wetten te sterven. 

 

Plato als Socrates’ meest ontrouwe leerling 

 

Plato, de meest begaafde leerling van Socrates, heeft zich, aldus Popper, ontpopt tot zijn meest ontrouwe leer-

ling. 

In de Nomoi worden kritiek op politieke instellingen, het ventileren van nieuwe ideeën en verandering van 

godsdientige praktijken als halsmisdaden beschouwd. In Plato’s ‘ideale’ Staat zou Socrates niet eens de gele-

genheid hebben gehad zich in het openbaar te verdedigen: hij zou allang door de Geheime Dienst zijn opgepakt. 

Plato geeft zijn eigen interpretatie van Socrates, die altijd het volk en zijn leiders had bekritiseerd wegens hun 

gebrek aan kennis. Socrates zou geloofd hebben in een gesloten maatschappij en hij zou een regering van 

ontwikkelde en geleerde filosofen hebben toegejuicht. Dit is de reden, volgens Popper, waarom Plato Socrates 

als spreekbuis van zijn eigen, zeer van Socrates afwijkende, theorieën heeft behouden. Hiermee is Plato dus 

Socrates’ Judas geweest, die de leer van de Meester niet alleen gruwelijk heeft verdraaid, maar zelfs nog in de 

mond van zijn leermeester heeft durven leggen! 


