
PIato en het verlangen naar onafhankelijkheid 

Tsjalling Swierstra 

Is er een 'betere' intellectueel denkbaar dan Socrates, die zegt te behoren tot "hen 
die zich graag laten weerleggen als ze iets onwaars zeggen, maar die ook met ge- 
noegen een ander zonden weerleggen, als die een onwaarheid uitspreekt", en die 
zijn gesprekspartner toevoegt: "gij moet uw eigen ideeÃ« volledig vrij uiteen knn- 
nen zetten, uitgaande van uw eigen basisprincipes en op de wijze die u goed- 
dunkt"? En is er daartegenover een 'foutere' intellectueel denkbaar dan de sofist 
Polus, die Socrates trots de volgende rhetorische waag stelt: "Kunnen zij [de so- 
fisten; Tsj] niet, evengoed als de dictators, doden wie ze maar willen, van hun be- 
zittingen beroven en uit de staat verbannen wie het hun goeddunkt", omdat zij ie- 
dereen kunnen "overreden met het woord? (1) 

Waarom is Socrates 'goed' en Polus 'fout'? Het antwoord ligt voor de hand: 
Socrates is de kampioen der rede, Polus die der macht : de eerste wil het Ware en 
Goede geheel belangeloos bloot leggen middels een machtsvrije dialoog, terwijl de 
laatste uit eigenbelang anderen manipuleert met geen ander doel dan gelijkte krij- 
gen. In deze conceptie van 'rede' en 'macht' worden dus kentheoretische, ethische 
en sociale componenten gecombineerd: niet alleen streeft Sonates in tegenstelling 
tot Polus w&l naar ware kennis, maar bovendien is hij een beter mens en gaat hij 
beter met andere mensen om. Geen wonder dat Popper de "bescheiden, rationele" 
(2) Socrates opvoert als een rasechte democraat. 

Degene die deze klassieke confrontatie tussen Socrates (rede) en de sofisten 
(macht) in scÃ¨n heeft gezet, kan er enige aanspraak op maken de uitvinder te zijn 
van het onderscheid tussen 'goede' en 'foute' intellectuelen. Hier doet zich echter 
wel een curieus probleem voor: er is nauwelijks een filosoof te bekennen die de 
laatste decennia in zwarter kleuren is afgeschilderd dan juist Plato. Is hij immers 
niet degene die, na de sofisten als machtswellustelingen in de hoek te hebben ge- 
zet, zelf een 'heilstaat' ontwerpt waarbij het machtsstreven van Polus verbleekt, 
omdat Plato alle politieke macht aan de filosofen toekent? Vooral sinds Plato door 
Popper werd gebrandmerkt als stamvader van het fascisme en Stalinisme, is het in 
brede kring gebruikelijk om hem op basis van zijn eigen tegenstelling tussen rede 

Van al diegenen die met dit stuk geholpen hebben, wil ik hier alleen Lolle Nauta met name 
noemen, omdat zonder hem de hier uiteengezette gedachtengang nooit ontwikkeld zou zijn. 

1 Citaten uit 'Gorgias', 452de-466bc in: Plato, Verzameld werk. Antwerpenmaarn 1978. (Ver- 
taling Xaveer de Win ) 

2 K.R. Popper, The Open Society and lts Ennemies. Volume l: Piato. London & New York 1945, 
p. 132. 



en macht bij de 'fouten' in te delen! 
De conclusie lijkt onontkoombaar: Plato's werk is fundamenteel inconsistent. 

Immers, legt hij Socrates niet afwisselend goede en foute standpunten in de mond? 
Een gangbare manier om deze inconsistentie te 'pacificeren' is het aanbrengen van 
een tweedeling in Plato's werk. Een goed voorbeeld van een dergelijke interpreta- 
tieve strategie wordt geleverd door Popper, die een strikt onderscheid maakt tussen 
de 'goede' Socrates en de 'foute' Plato: in de vroegere dialogen - bijvoorbeeld in 
de Apologie - zouden we dan de historische Socrates aan het werk zien, terwijl de 
Socrates uit bet latere werk - bijvoorbeeld De Staat - niet meer zou zijn dan een 
buikspreekpop voor Plato. Deze dualistische interpretatie van Plato's werk noopt 
Popper echter wel tot het maken van rare bokkesprongen. Wanneer Socrates in De 
Staat af en toe wat 'goeds' en 'redelijks' te berde brengt, is dat voor Popper geen 
reden om zijn interpretatie te herzien, maar een extra argument voor de 'waarheid' 
van Socrates' standpunten. Immers, zelfs de 'foute' Plato blijkt zich, aldus Pop- 
per, niet helemaal te kunnen onttrekken aan de overtuigingskracht daarvan. Zelfs 
Plato's politieke duisternis blijkt niet bestand tegen het felle schijnsel van Sccrates' 
rede. 

Dat dualistische interpretaties als die van Popper zich een een tamelijk grote 
populariteit mogen verheugen, neemt niet weg dat zij in hermeneutisch opzicht 
buitengewoon zwak zijn. De hermeneutiek vertrekt immers vanuit de aanname dat 
de te interpreteren auteur wÃ¨ consistent is. In dit artikel zal ik daarom aannemelijk 
maken dat er geen sprake is van een tegenstelling tussen de goede en redelijke So- 
crates enerzijds en een foute en machtsbeluste Sonates anderzijds. Daartoe zal ik 
eerst reconstrueren wat voor Plato 'goed' en 'fout' inhield, om vervolgens te on- 
derzoeken hoe hij deze waardeoordelen in verband bracht met de tegenstelling tus- 
sen rede en macht. 

Burger en slaaf 

Wanneer we willen onderzoeken wat voor Plato 'goed' en 'fout' was, moeten we - 
kort - ingaan op de historische context waarbinnen die waardeoordelen konden 
opkomen. 

Wie in de Atheense democratie de oorsprong van de moderne democratieÃ« 
riet, legt eerder de nadruk op de overeenkomsten dan op de verschillen tussen bei- 
de. Toegegeven, vrouwen, slaven en vreemdelingen bezaten weliswaar nog geen 
burgerrechten (3), maar het is toch vooral het beeld van een agora vol debatteren- 
de burgers dat op het netvlies blijft hangen. Een dergelijke benadering gaat er ech- 
ter aan voorbij, dat een beperkte democratie niet alleen maar 'minder van het zelf- 
de' is, maar daarvan wezenlijk verschilt. In Mms and Elite in Democratie Athens: 
Rhetoric, Ideology and the Power of the People (4) laat J .  Ober zien dat het (po- 
sitieve) zelfbegrip van de Atheense burger juist op deze uitsluiting berustte: 

3 Over de exacte cijfers bestaat weinig overeenstemming' Ober 1989 geeft als cirfers voor 
AtUca in de 4e eeuw: plusminus 20-30.000 burgers op een bevolking van 150-250.000 en 
nooit meer dan 15.20% (p. 128). 

4 Nsw Yorkl 989. 
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"The citizen population of Athens was collectivefy a political elite vis-d-vis 
noncitizens, and a eitizen's status was normal& inherited. Foreigners and 
slaves, who were excludedfrom citizenship, could be looked down upon by 
even the poorest and least well-educated citizen. The cttizen 'in-group' was, 
therefore, a hereditary aristocracy when compared u noncitizen 'out-groups'." 
(P. 261) 

Deze hÃ¯erarchisch verhouding tussen vrije burgers en slaven en vrouwen werd in 
morele termen gelegitimeerd: heersers heersen omdat ze in moreel opzicht betere 
mensen zijn, de onderworpenen worden overheerst omdat ze in moreel opzicht 
minderemensen zijn. (5) Omdat sociale posities en rollen enerzijds, morele kwa- 
lificaties anderzijds, onlosmakelijk verbonden waren, was 'vrijheid' zowel een 
descriptieve als een normatieve term. Veelvuldig komt men dan ook formuleringen 
tegen als 'Het is welIniet passend voor een vrije man om...'. Het gaat hierbij niet 
zozeer om negatieve vrijheid, maar om positievevrijheid, dat wil zeggen vrijheid 
opgevat als zelfbepaling, autonomie in de letterlijke zin van zichzelf de wet voor- 
schrijven in plaats van te moeten gehoorzamen aan andermans wetten en geboden. 
In deze conceptie van vrijheid belichaamt de slaaf dus de anti-these van de vrije 
burger. (6) 

De normatief geladen oppositie tussen de onafhankelijkheid van de vrije bur- 
ger en de afhankeli~kheid van de slaaf vormt de steeds terugkerende kern van de 
Atheense moraliteit. Beide posities werden geassocieerd met een heel stelsel van 
waarden-opposities. Zo werd het als vanzelfsprekend beschouwd dat alleen een 
vrij man eerlijk en betrouwbaar kon zijn, omdat hij niemand naar de mond hoefde 
te praten. De slaaf daarentegen was iemands bezit en kon dus nooit zelf de verant- 
woordelijkheid nemen voor zijn uitspraken. Deze onbetrouwbaarheid werd nog 
versterkt, doordat de slaaf de 'natuurlijke' vijand van de 'natuurlijke' orde was. 
Op een soortgelijke wijze werden andere deugden als rechtvaardigheid, dapperheid 
en grootmoedigheid met de onafhankelijkheid van de vrije burger verbonden, ter- 
wijl de slaaf vanwege zijn moreel verwerpelijke afhankelijkheid en vijandigheid 
beschouwd werd als onrechtvaardig en laf. 

Deze burger-slaaf tegenstelling heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste 
zagen Plato en zijn tijdgenoten de relatie tussen de vrije burger en de slaaf (de 
vrouw) niet als een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie, maar als een relatie waar- 
aan elk spoor van symmetrie ontbreekt. Een dergelijke symmetrie zou zijn ervaren 
als een regelrechte contradictie in terminis: was de vrije burger immers ook afhan- 
kelijk van de slaaf, dan zou er - logisch geredeneerd - geen sprake meer zijn van 
een meester-slaaf verhouding, maar van een relatie tussen slaven. Deze asymmetrie 
impliceert dat de vrije burger wel los van de slaaf 'gedacht* kon worden, terwijl de 
slaaf alleen in relatie tot de vrije burger 'gedacht' kon worden, namelijk als diens 
bezit. Iedereen die slechts gedefinieerd kan worden in termen van zijn relatie tot 

5 De aristocraten werden bijvoorbeeld aangeduid als de kaloik'agafhoi, dat wil zeggen als de 
schonen en de goeden/deugdzamen. 

6 Cf. Ober a.w., p 270. 



iemands anders, is feitelijk afhankelijk van die ander en dus niet meer dan een slaaf 
(of vrouw). De onafhankelijkheid van de vrije man vormt de antithese van elke 
vormvan relationaliteit, omdat zij volstrekt in zichzelf besloten ligt en altijd gede- 
finieerd kan worden zonder naar iets daarbuiten te verwijzen. 

Het tweede kenmerk van de tegenstelling tussen onafhankelijk en afhankelijk is 
dat zij onlosmakelijk verbonden is met een normatief geladen gehoorzaamheidsre- 
latie: het is de natuurlijke plicht van de slaaf en de vrouw te gehoorzamen aan de 
vrije burger. Omgekeerd was het voor een antieke Athener onvoorstelbaar om te 
gehoorzamen aan iemand die 'minder' was. Interessant is wel dat dit gehoorzamen 
niet zozeer in het belang van de onafhankelijke werd geacht te zijn, maar eerder in 
dat van de afhankelijke. De reden daarvoor is simpel: een echt onafhankelijk ie- 
mand heeft - qualitate qua - geen belangen voor de realisering waarvan hij op an- 
deren is aangewezen. Daarom heeft hij als het ware de handen vrij om zich volle- 
dig te wijden aan het realiseren van andermans belangen. AltruÃ¯sm is zo een 
noodzakelijk gevolg van onafhankelijkheid. 

We hebben nu voldoende achtergrondinformatie om te kunnen begrijpen waar- 
om Socrates voor Plato de ultieme goede intellectueel belichaamde, en Polus C.S. 

de foute. 

Socrates: nobele onafhankelijkheid 

In zijn autobiografische 7e brief beschrijft Plato hoe hij, na aanvankelijk enthou- 
siasme voor de praktische politiek, deze uiteindelijk bitter teleurgesteld de rug toe 
keerde om zich te wijden aan een leven van theoretische contemplatie. Alleen een 
dergelijk leven kon zijns inziens werkelijk deugdzaam zijn. Hoewel het ons niet 
bovenmatig verbaast wanneer een filosoof de serene rust van de studeerkamer 
verkiest boven het politieke strijdgewoel, moet Plato's vlucht uit de politiek rijn 
stadsgenoten destijds buitengewoon bevreemd hebben: door de openbaarheid van 
de polis gedag te zeggen kwam hij terecht bij de slaven en wouwen in de privÃ© 
sfeer (oikos), waarbinnen geen 'vrijheid' en 'deugdzaamheid' denkbaar was. Zo 
moeten we ook Callicles' verwijt aan Socrates begrijpen, wanneer hij eerst vast 
stelt dat filosofie misschien nuttig is voor jonge kinderen, om dan te vervolgen: 

"Zie ik echter een oudere man nog altijd doorgaan metfilosofie, zonder er zich 
van te kunnen ontdoen, dan verdient hij m langzamerhand een pak slaag, 
dunkt me, Socrates. Want (..) zo'n mens, hoe begaafd ook, moet tenslotte alle 
mannelijkheid verliezen, hij ontvlucht het hart van de stad en de samenkomsten 
waar, naar het woord van de dichter, demannen zich onder$cheiden.Voor zijn 
hele verdere leven is hij een ondergedokene die ergens in een hoek met drie, 
vier jongelui verstolen staat te fluisteren, zonder ooit een vrij, een groot, een 
raak woord te laten horen." (Gorgias 485de) 

Verre van een aktiviteit voor trotse mannen te zijn, is de filosofie in de ogen van 
Callicles - en in die van de gemiddelde Athener, mogen we aannemen - eerder een 
onmannelijke, laffe en kruiperige activiteit die hij slaven, vrouwen en kinderen 



past. Plato pareert deze aanvallen door in de tegenaanval te gaan: niet de politiek is 
een edele activiteit die vrije burgers waardig is, maar de filosofie. Hij draait Calli- 
cles'verwijt dus om, waarbij hij evenals zijn tegenstander teruggrijpt op sociale 
waarden en betekenissen die in het 5e en 4e eeuwse Athene volstrekt gemeengoed 
waren onder de mannelijke vrije burgers. Maar Plato doet meer dan aan bestaande 
waarden appeleren: hij transfomeert en herinterpreteert ze op een dusdanige wijze, 
dat hij op basis daarvan volstrekt nieuwe conclusies kan trekken. 

Politiek actief zijn bestond er in Plato's Athene vooral uit dat men het woord 
voerde op een van de publieke fora die de stad rijk was. Politiek en redekunst hin- 
gen dan ook onlosmakelijk samen. Zo zegt bijvoorbeeld de redekunstenaar Gorgi- 
as over zijn vak: 

"[De redekunst is] wat werkelijk het hoogste goed is: wat mensen <die het be- 
zitten> de vrijheid bezorgt, en ieder in z@ eigen vaderlandde heerschappij 
over anderen verzekert." (Gorgias 452de) 

Gorgias zegt hier in feite dat de redekunst de sleutel biedt tot het goede leven, op- 
gevat als een leven gewijd aan de praktische politiek. Immers, vrijheid (onafhan- 
kelijkheid) vormde voor de Atheense burger de hoogste waarde. Plato houdt echter 
staande dat de redekunst de mensen niet vrij maakt en ze niet in staat stelt om over 
andere mensen te heersen, maar dat de redekunstenaar juist onvrij is en slaaf van 
anderen. 

Plato's aanval op de redekunst profiteert in hoge mate van een al bestaand 
wantrouwen ten aanzien van de macht van de rhetores . Zich hiervan terdege b- 
wust, probeerden deze openbare sprekers zichzelf altijd als eerlijk en eerbiedwaar- 
dig aan de volksvergadering te presenteren, en juist hun opponenten in discrediet 
te brengen als onbetrouwbare volksmenners, die onder het mom van het algemene 
belang in feite particuliere belangen najoegen. Tot dit doel bestond er een aantal 
bekende retorische tropen, waarvan ook Plato dankbaar gebruik maakt om de filo- 
soof in een gunstig, en de redekunstenaar in een ongunstig licht te plaatsen. On- 
danks zijn neerbuigende opmerkingen over de Atheense burgerij blijft Plato binnen 
de retorische traditie, waarin de opponenten in discrediet gebracht werden door ze, 
via de associatie met slaven, als onbetrouwbaar af te schilderen. Dat wordt vooral 
duidelijk wanneer we Plato's kritiek op de retorici vergelijken met het beeld van 
Socrates, zoals dat oprijst uit de Apologie , de 'grondtekst' van het westerseratio- 
nalisme. 

In Plato's aanval op de redekunst kunnen we een viertal lijnen onderscheiden. 
Ten eerste brengt Plato de redekunst nooit te berde zonder meer of minder terloops 
te wijzen op het loon dat de retorica-leraren voor hun goede diensten vroegen. In 
het antieke Athene stond het verrichten van arbeid voor loon niet hoog in aanzien, 
omdat het de vrije burger gevaarlijk dicht in de buurt bracht van de slaven. Maar in 
het bijzonder de rhetores konden zwaar in discrediet gebracht worden wanneer 
bleek dat zij zich lieten betalen voor hun optreden in de volksvergadering. (7) Zo 
iemand sprak niet als vrije burger, maar als afhankelijke, als loon'slaaf, en diende 
- 

7 cf. Ober a.w., p 167. 



derhalve als onbetrouwbaar eediskwalificeerd te worden. Wanneer Plato/Socrates 
dus wijst op het loon van de redekunstenaars benadrukt hij daarmee hun slaven- 
status. Daartegenover benadrukt Socrates in de Apologie nooit geld te hebben 
ontvangen voor zijn educatieve diensten (19d) en attendeert zijn publiek zo op zijn 
status van vrije, onafhankelijke burger. 

Dit is ook de conclusie van Plato's tweede argumentatielijn. De redekunstenaar 
beroept zich er expliciet op zijn publiek, zoals verzameld in de volksvergadering en 
in de rechtbanken, te kunnen overtuigen. Een vereiste voor succes is dat hij zijn 
standpunt zo nauw mogelijk doet aansluiten bij de meningen, die hij bij zijn gehoor 
aanwezig weet. In Plato's termen: de redekunstenaar probeert de verlangens van 
zijn gehoor te bevredigen. Plato wijst dan op de eigenschap van het grote publiek 
om geen onaangename waarheden te willen horen, en vergelijkt de redekunstenaar 
met een kok, die aan alle verlangens van een stel kinderen tegemoet komt zonder 
daarbij op hun gezondheid te letten. De redekunstenaars daarom "zijn enkel goed 
om te dienen en om de menselijke begeerten te bevredigen." (Gorgias 5%). Door 
de redekunst te ontmaskeren als vleikunst brengt Plato haar onder in het rijtje 
'slaaf, kok, dienaar', en maakt zo duidelijk dat het een werkelijk vrije man niet 
past om zich daarmee in te laten: 

"Omschrijf me dan eens precies tot welke van beide vormen van staatsverzor- 
ging ge me uitnodigt: moet ik het tegen de Atheners opnemen als een genees- 
heer, om hen zo goed mogelijk te maken? Of zal ik, als hun gedweeÃ dienaar, 
met hen omgaan om hen te behagen?" (Gorgias 512 a; mijn cursivering) 

Uit de Apologie blijkt zonneklaar dat Socrates voor de eerste gedragslijn opteert. 
Daar maakt hij, ogenschijnlijk verkerend in de meest afhankelijke positie die maar 
voorstelbaar is, overduidelijk zichzelf geenszins zo te zien. Hem ontbreekt name- 
lijk datgene, wat hem in zo'n afhankelijkheidspositie zou brengen: de angst voor 
de dood. Sterker: zijn rechters zijn van h&m afhankelijk: "Weet het immers wel: 
doodt ge me - ... - dan ben niet ik het voornaamste slachtoffer: dat zijt gijzelt." 
(30cd) Socrates verlangt niets, hij geeft alleen maar: 

. . o m  zo alles te verwaarlozen als ik gedaan heb, en om, zoveel jaren al, erin 
te berusten dat mijn persoonlijke zaken verlopen terwijl ik maar steeds uw be- 
langen behartig, door ieder van u persoonlijk op te zoeken alsof ik een vader of 
een oudere broer was en door ieder ertoe aan te sporen zich op de deugd toe te 
leggen." (3lab) 

Het derde en belangrijkste bezwaar dat Socrates tegen de redekunstenaar aanvoert, 
is dat die feitelijk helemaal niet 'vrij' is, aangezien hij nog de slaaf is van zijn eigen 
behoeften en belangen: 

"dat zowel de redenaars als de dictators het minst van ai in de staten vermogen 
(.J; want niets, om zo te zeggen, doen ze van wat ze willen, al doen ze dan 
ook al wat hun het beste dunkt." (Gorgias 466de) 



Zonder inzicht in wat je ware belangen zijn is het zelfs goed denkbaar die belan- 
gen in feite te schaden terwijl je ervan overtuigd bent die te dienen. Alleen iemand 
die zich niet laat leiden door zijn impulsen en verlangens maar door ware kennis 
van wat "rechtvaardigen onrechtvaardig is", is vrij. Daarom is alleen de filosoof 
werkelijk vrij om te doen wat hij 'echt' wil. Is er een indrukwekkender voorbeeld 
denkbaar van iemand die zijn 'lagere' zelf volkomen meester is dan Socrates die 
zelfs zijn angst voor de dood overwonnen beeft? 

Plato's laatste argumentatielijn heeft in plaats van op de persoon van de rede- 
kunstenaar betrekking op diens taalgebruik. De redekunstenaar is gedwongen tot 
mooi-praterij, tot het hanteren van kunstmatig taalgebruik dat helemaal afgestemd 
is op het aangenaam beroerenvan zijn publiek. Daarin stemt zijn taal, aldus Plato, 
precies overeen met die van de slaaf, die immers vanwege zijn positie ook ge- 
dwongen is zijn meester naar de mond te praten en zijn eigen menig ofwel voor 
zich te houden, ofwel steels binnen zijn taalmee te smokkelen: 

"[De vleierij is] kwaadstichtend, misleidend, lmg en slaafs; een bedriegerij 
door poses, make-up, epileren, kleren-opdirkerij. Vreemde schoonheid wordt 
bijgesleept, met het gevolg dat men de eigen natuurlijke schoonheid (..) gaat 
verwaarlozen." (Gorgias 465b) 

Slaafs staat bij Plato dus tegenover 'van vreemde elementen vrij', dat wil zeggen 
tegenover zuiver of zelf-identiek. Het woord van de slaaflredekunstenaar kan niet 
op eigen benen staan, het is geen trots en vrij woord dat zichzelf hier bekend 
maakt, ongeacht de gevolgen; integendeel, bet woord zelf is afhankelijk van 
'vreemde' steun om te kunnen worden uitgesproken en dus niet eenduidig, trans- 
parant en zuiver. Geen wonder dat Socrates aan het begin van de Apologie zijn 
toehoorders erop attent maakt dat hij zich, in tegenstelling tot zijn aanklagers, niet 
wenst te bedienen van "sierlijke taal ... zoals de hunne, opgesmukt met kunstige 
termen en frasen." (17b) 

Als de Apologie 66x1 ding duidelijk maakt, dan is het wel dat we hier met ie- 
mand van doen hebben die slaaf is van niets of niemand. Plato portretteert Socrates 
als iemand, die als geen ander het antieke ideaal van de onafhankelijke burger be- 
lichaamt, als iemand die zichzelf verbiedt "wegens het gevaar, iets laags of slaafs 
te ... doen" (38a), als iemand, die zijn rechters uit de hoogte toevoegt: "De moei- 
lijkheid, mijne heren, is niet de dood te vermijden, vrees ik; de moeilijkheid is veel 
meer de laagheid te vermijden." (39a) 

Het is moeilijk voorstelbaar dat Popper juist in deze barse, ongenaakbare en 
aristocratische Socrates een toonbeeld ziet van bescheidenheid en democratische 
gezindheid! Hoewel, het is inderdaad onloochenbaar dat Socrates zich bescheiden 
presenteert als iemand die de Waarheid dient.. Is dat dan allemaal valse pretentie? 
Toch niet, zoals duidelijk wordt wanneer we de Platoonse conceptie van rede na- 
der onderzoeken. 



Rede: het ware en goede 

'Speuren naar het Ware en Goede', hoe gaat dat volgens Plato in zijn werk? Het is 
een geaccepteerd feit dat Plato zijn kennisideaal modelleerde naar de geometrie. 
Immers, nergens heeft de Platoonsevisie, dat waarneembare dingen slechts on- 
volmaakte copieÃ« zijn van alleen met de rede vaststelbare ideeÃ«n zo'n intuÃ¯tiev 
geloofwaardigheid als in de geometrie, waar de in het zand getrokken cirkels en 
driehoeken nooit meer dan benaderingen zijn van de ideale cirkels en driehoeken 
die het eigenlijke onderwerp van de geometrie vormen. (8) Waarom hij de geo- 
metrie tot model koos, is echter veel minder duidelijk. Mijn antwoord op deze 
vraae is dat Plato in het eeometrische kennisideaai de erondsuuctuur van het bur- 
ger-slaaf model herkende, inclusief de karakteristieke asymmetrie daarvan en de 
daarmee gepaard gaande gehoorzaamheidsverplichting. Epistemologische en so- 
ciale categorieÃ« blijken bij Plato onlosmakelijk verbonden te zijn. 

Het onderwerp van de Socratische dialogen is veelal een poging om gezamen- 
lijk een definitie op te stellen van centrale begrippen als 'rechtvaardigheid', 'dap- 
perheid', 'vriendschap', 'deugd', etcetera. De dialectiek voert zo tot theoretische 
kennis van het wezen der dingen. Deze definities blijken nu door Plato op basis 
van de burger-slaaf dichotomie onderverdeeld te worden: de goede definitie heeft 
de kenmerken van de vrije burger en de gebrekkige definitie die van de slaaf. De 
geldigheid van een goede definitie is volkomen onafhankelijk van welke omstan- 
digheden dan ook: zij geldt absoluut. Een foute definitie is daarentegen gebrekkig, 
omdat zij 'hulp' van buitenaf behoeft om juist te zijn: haar geldigheid is slechts re- 
latief. 

Voortbouwend op Socrates' onderzoek naar definities ontwikkelt Plato zijn 
ideeÃ«nleer volgens welke de werkelijkheid is opgedeeld in een ware, hogere wer- 
kelijkheid van eeuwige essenties, en een schijnbare, lagere werkelijkheid van de 
gebrekkige empirische realiseringen van deze ideeÃ«n Na de mensheid en het indi- 
vidu, deelt Plato nu ook de werkelijkheid zelf op in een volmaakt, onafhankelijk 
deel en een onvolmaakt, afhankelijk deel. De verhouding tussen de ware en de 
schijnbare wereld is op precies dezelfde wijze asymmetrisch als die tussen de vrije 
man en de slaaf: de empirische werkelijkheid is volkomen ondenkbaar zonder de 
ideeÃ«n terwijl die ideeÃ« blijven voortbestaan, ook al zouden al hun empirische 
verschijningsvormen op houden te bestaan. 

In de zuivere wereld der ideeÃ« is alles wat-het-is en niets anders. De essenties 
zijn bevrijd van alle bijkomstigheden. Uit deze onafhankelijkheid van de ideeÃ« 
vloeit voort dat ze niet gebonden zijn aan de grenzen van ruimte en tijd: ze zijn 
universeel en eeuwig. Zo voert Plato in een passage over God diens eeuwigheid en 
onveranderlijkheid op als een consequentie van diens volmaakte onafhankelijkheid: 

"Alles (..) wat in goede toestand verkeert hetzij door natuur, hetzij door kunst, 
hetzij door beide, is het minst van al onderhevig aan verandering van buiten 
uit. (..)Dan is het ook uitgesloten (..j dat God zichzelf zou willen veranderen. 

- 

8 Zie voor een willekeurig voorbeeldvan deze Gangbare visie: E.J. Dijksterhuis, De mechanise- 
ring van het wereldbeeld. Amsterdam 1989 (oorspronkeli~ke uitgave 19501, pp. 13-14. 



Integendeel is het duidelijk, dat elke god, omdat hij zo schoon en zo goed mo- 
gelijk is, steeds onveranderlijk in de hem eigen gedaante blijft." (De Staat 
381a-c; mijn cursivering) 

Wat Plato hier over God zegt kan veralgemeniseerd worden voor alle ideeÃ«n Uit 
hun onafhankelijkheid, en dus onveranderlijkheid, kan afgeleid worden dat er tus- 
sen de afzonderlijke ideeÃ« nooit sprake kan zijn van conflicten of spanningen, 
aangezien alle ideeÃ« (bijna) zelfgenoegzaam zijn en rusten in een volmaakte ver- 
stildheid. 

Let wel: 'bijna', want de ideeÃ« zijn niet gelijkwaardig: ook al vertegenwoor- 
digen ze vanuit menselijk perspectief het onafhankelijke per se, toch bestaan er 
tussen de ideeÃ« onderling gradaties van onafhankelijkheid Een algemeen idee 
'omvat' meer dan een meer bijzonder idee. Het algemenere idee wordt door Plato 
(vanzelfsprekend) niet opgevat als een abstractie van meer bijzondere ideeÃ«n maar 
als de daaraan voorafgaande essentie die de meer bijzondere ideeÃ« eerst mogelijk 
maakt. Tussen de ideeÃ« onderling bestaat dus weer dezelfde asymmetrie als tus- 
sen de vrije burger en de slaaf: de meer algemene ideeÃ« zijn onafhankelijk van de 
meer bijzondere, die op hun beurt wÃ¨ afhankelijk zijn van de meer algemene. 

We kunnen nu een belangrijke conclusie trekken: Plato's onafhankelijkheids- 
metaforiek is ook altijd een afhankelijkheidsmetaforiek. Dat b onafhankelijk van a 
is, sluit niet uit dat b wel afhankelijk van c is en daaraan gehoorzaamheid ver- 
schuldigd is. Dat Socrates qua onafhankelijkheid zijns gelijke niet heeft, verhindert 
bijvoorbeeld niet dat hij na zijn terdoodveroordeling de wetten van de polis als 
volgt sprekend opvoert: 

"...kunt gij er dan ... iets tegen inbrengen &t gijzelf onze zoon en onze slaaf 
zijt, ..." (Crito 50e) 

Immers, de polis is algemener dan haar individuele burgers die van haar afhanke- 
lijk zijn. Socrates gaat er dan ook prat op zijn gehoorzaamheidsverplichting aan 
wat boven hem staat niet te ontlopen, en zich dus niet bloot te stellen aan het vol- 
gende verwijt van de (nog steeds sprekend opgevoerde) wenen van de polis: 

"Nu echter, (..) zonder u om ons, de Wetten, te bekreunen, tracht ge ons te 
vernielen, en doet ge wat de vulgairste slaaf zou doen: ge probeert 'm te sme- 
ren regen de afspraken en verbintenissen in." (Crito 52d) 

De polis is onafhankelijker dan Socrates, die derhalve gehoorzaamheid verplicht is 
aan de wetten van de polis en inderdaad de uiterste consequenties aanvaardt en 
sterft. 

Logisch doordenkend komen we echter aan &n idee, die zo algemeen is dat hij 
alle andere 'omvat' en mogelijk maakt. Deze is Plato's idee van het Goede: zij 
vormt de ontstaansgrond van al het bestaande, ideÃ«e of materieel, is dus als enige 
volmaakt onafhankelijk en presidieert daarom over alle andere ideeÃ«n Hier stuiten 
we op de metafoor, die het meest wezenlijk is voor Plato's filosofie en in het hart 
van zijn denken staat: de zon. In De Staat omschrijft Plato de idee van het Goede 



als de zon, die alleen maar geeft (licht en warmte) en zo het leven mogelijk maakt 
zonder daarvoor iets in ruil voor terug te verlangen. De zon is het volmaakte begin, 
die 'output' produceert zonder daartoe 'input' te behoeven. We zijn hier kortom 
weer terug bij de Apologie, waarin Socrates zijn verhouding met de rest van de 
Atheense burgerij in precies dezelfde termen beschrijft. 

De vrije burger-slaaf tegenstelling vormt zo in twee opzichten de bepalende in- 
vloed op Plato's conceptie van de idee'nwereld: ten eerste bepaalt zij wat een idee 
is, ten tweede hoe de onderlinge verhouding tussen de ideeÃ« gedacht dient te 
worden. 

We kunnen nu ookverklaren waarom er geen sprake is van een tegenstelling 
tussen Socrates' politieke 'arrogantie' en zijn kentheoretische bescheidenheid. Het 
dienen van de Waarheid is namelijk een van de zeer weinige vormen van dienst- 
baarheiddie volgens Plato niet strijdig is met de status van de vrije burger. (9) De 
reden is dat de Waarheid (God)volmaakter onafhankelijk is dan welk mens dan 
ook en dat het - wals we eerder zagen - een plicht is zich te onderwerpen aan iets/- 
iemand datldie onafhankelijker is, omdat men daar zelf uiteindelijk bij wint. Mid- 
dels de theoretische bespiegeling op de (relatief) onafhankelijke essenties 'gehoor- 
zaamt' de filosoof als enige onder de mensen, aan iets wat onafhankelijker is dan 
de mens, waardoor hij zichzelf verheft en anderen verplicht zijn hem te gehoorza- 
men. 'Kennen' is daarom bij Plato een duidelijk ethisch-politiek geladen activiteit. 
Plato schetst kortom een grote kosmische onafhankelijkheidshiÃ«rarchie waarbiin- 
nen God of de idee van het Goede aan de top staat, de slaaf dicht bij de basis ver- 
keert, en de filosoof middenin op de grens tussen de ideÃ«l en materiÃ«l wereld 
balanceert. 

Rede: belangeloosheid 

De Platoonsevisie op Waarheid en Goedheid, evenals op het zoeken daarnaar, 
blijkt dus doortrokken te zijn van het verlangen naar onafhankelijkheid, inclusief 
de daarmee verbonden asymmetrie en gehoorzaamheidsverplichting. Hoe zit dat 
dan met dat tweede 'element' van de rede: het ideaal van de belangeloosheid? Om 
die vraag te beantwoorden moeten we kort OD Plato's mensbeeld ingaan. 

 oew wel Plato in de menselijke ziel drie elementen onderscheidde (de rede, de 
vurigheidjwil en het begeren) is voor hem de mens allereerst een combinatie van 
ziel en lichaam. Beide staan (weer) als meester en slaaf tegenover elkaar. Het a- 
symmetrische karakter van deze relatie keert terug in Plato's overtuiging dat de ziel 
onsterfelijk is en dus heel goed wnder het lichaam kan, terwijl dit omgekeerd ze- 
ker niet het geval is. Er wordt nogal eens beweerd dat Plato het lichaam haatte. 
Strikt genomen is dat niet het geval, omdat 'haat' - zie ook Nietzsche, die in dit 
opzicht zeer dicht bij de aristocratische Plato blijft - een typisch 'slaafse' aandoe- 
ning van het gemoed is: net zomin als de meester de slaaf haat, haat de ziel het 
licmaam, hoewel zij er wel op neer kijkt. Het lichaam daarentegen is zeer wel in 

9 De andere grootheden waaraan het een vrije man past zich te onderwerpen zijn de polis, God 
en de diaiectiewredenering. 
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staat de nel te haten, omdat het daar de slaaf van is. De ziel moet, aldus Plato, over 
het lichaam heersen als een verlicht despoot en het lichaam geven wat het beter 
maakt, wat niet noodzakelijk hetzelfde is als wat het lichaam verlangt. Daarbij moet 
de ziel steeds bedacht zijn op 'coup-pogingen' van de zijde van het lichaam, dat 
'van nature' tegen de natuurlijke orde is, zoals ook de slaaf dat 'van nature' is. Het 
verlangende lichaam moet zich -voor zijn eigen bestwil - onderschikken aan de 
geboden van de ziel. 

Geheel analoog aan zijn benadering van definities, onderscheidt Plato tussen 
redelijke en onredelijke, met andere woorden onafhankelijke en afhankelijke, ge- 
noegens. Eten, drinken en sex zijn voorbeelden van het laatste type, omdat ze be- 
rusten op een gemis, een 'welzijnstekort'. Eten verschaft alleen genoegen als je 
eerst honger hebt, en idem dito met drinken en sex. Deze aktiviteiten zijn dus die- 
nend en - typerend voor slaven - niet zuiver en volmaakt, maar troebele mengvor- 
men van genoegen en pijn. Bovendien rijn voedsel, drank en beminden zelf geen 
onafhankelijke objecten van begeerte, maar is hun waarde relatief tot, dat wil zeg- 
gen afhankelijk van, onze begeerte. (10) 

Een goed leven vereist dat men zich zo volledig mogelijk dergelijke relatieve 
genoegens ontzegt, niet alleen omdat het afhankelijke, slaafse genoegens zijn, 
maar vooral omdat zij ons zelf degraderen tot de status van de afhankelijke, de 
slaaf. Voor de bevrediging van onze honger, dorst en seksuele begeerte zijn we 
immers afhankelijk van dingen en mensen, die slechts contingent aanwezig zijn. 
Maar wat moeten we ons dan voorstellen bij 'volmaakte genoegens' als we die niet 
mogen verbinden met 'onvolmaakte objecten'? Volgens Plato zijn alleen die ge- 
noegens volmaakt die niet berusten op een gemis, maar genoegelijk zijn vanwege 
het intrinsiekgoede karakter van hun objecten, die noodzakelijk, dat wil zeggen 
altijd en overal, gegeven zijn. 

Welke objecten rijn er dan aanwijsbaar die een absolute waarde hebben, dat wil 
zeggen een waarde die onafhankelijk is van ons verlangen? Alleen de ideeÃ« ko- ' 

men daarvoor in aanmerking omdat ze intrinsiek goed zijn. Daarom biedt de filo- 
sofie haar beoefenaar het grootste en meest zuivere van alle genoegens in het con- 
templeren van de idee'n. 

Het is dus niet helemaal precies om Plato's conceptie van de 'rede' te verbin- 
den met 'belangeloosheid', omdat de filosoof wel degelijk 'belang stelt' in het wa- 
re en goede. Hij is alleen belangeloos in die zin dat hij, in tegenstelling tot derede- 
kunstenaar, niet wordt voortgedreven door afhankelijke, onzuivere belangen en 
dus geen slaaf van zijn begeerten is. In vergelijking met zijn medemensen over- 
troeft de filosoof iedereen in onafhankelijkheid en mag op grond daarvan eisen dat 
rij hem gehoorzamen. 

Rede: het machtsvrije gesprek 

Zowel Plato's kennisideaal als zijn conceptie van belangeloosheid vormen dus 

10 Hier bouw ik voort op M. Nussbaum, The Fragility of Goodness. Luck a d  Ethics in Greek 
Tragedy andphilisophy. Cambridge 1986, hfdst. 5. 



functies van het overkoepelende ideaal van absolute onafhankelijkheid. Geen 
wonder dat dit ideaal ook doorwerkt in het Socratische gesprek. Het soort argu- 
menten dat daarbinnen uiteindelijk de doorslag geven, zijn die argumenten die be- 
antwoorden aan het hierboven geformuleerde kennisideaal. En ook de toegang tot 
het Socratische gesprek is via de notie van de 'onafhankelijkheid van het lagere 
zelf strikt seresuleerd. zoals het voorbeeld van Thrasvmachus kan illustreren. 

EÃ© van de voornaamste redenen waarom Plato geen prozateksten schreef maar 
dialogen, feitelijk kleine theaterstukjes, was dat dit hem de literaire mogelijkheden 
bood om het intrinsieke verband tussen persoonlijkheid en dialectisch vermogen 
aanschouwelijk ten tonele te voeren. (1 1) Thrasymachus belichaamt in De Staat 
het tegendeel van dit ideaal. Platointroduceert hem, via de verteller Socrates, zo: 

"Al meer &n eens, nog tijdens ons gesprek, had Thrasymachus geprobeerd 
aan het woord te komen, maar de omzittenden hadden hem daarvan weerhou- 
den, want ze wilden onze redenering tot het einde toe aanhoren. Zodra we ech- 
ter. na die laatste woorden van mij. een pauze maakten. kon hii zich niet laneer 
bedwingen. Hij dook ineen als een wild dier voor de sprong en stormde op ons 
af  met de klaarblijkelijke bedoeling ons te verscheuren. Zowel ik als Polemar- 
chus stoven uit schrik van onze plaats op. Hij brulde het ganse gezelschap toe: 
'Wat is dit nu voor een geleuter ... Die woorden brachten me helemaal van 
streek. Zijn aanblik joeg me de schrik op het lijf. Had ik hem. niet eerder aan- 
gekeken dan hij mij, ik zou mijn spraak verloren hebben, geloof ik (12) ... Ik 
nam dus het woord, al beefde ik wel een beetje. -O! O! Thrasymachus. Wees 
niet boos op ons..." (De Staat 336a-e) 

Letterlijk hlke zin in dit citaat spreekt boekdelen. We lezen gelijk al dat Thrasyma- 
chus geen zelf-beheersing bezit, maar door anderen op zijn plaats gedwongen 
wordt. Ten tweede heeft hij geen eerbied voor de redenering, maar wil hij haar 
verstoren. In de verdere beschrijving valt op dat Plato vooral termen hanteert, die 
direct verwijzen naar het lichamelijke, animale en emotionele: Thrasymachus 
"duikt ineen voor de sprong" en hij "stormt erop af', hij "verscheurt" en "brult" als 
een leeuw van agressieve boosheid. Met zo iemand praten heeft geen zin. De con- 
clusie is duidelijk: wie zich met succes wil wagen aan de dialectiek moet voldoende 
onafhankelijk van zijn lagere zelf en van andere mensen zijn, om zich te kunnen 
wijden aan het bloot leggen van de waarheid. Wat pregnanter uitgedrukt: men moet 
al Socrates zijn, diens kennis- en levensideaal delen, alvorens men meemagpra- 
ten. 

Plato's consistentie 

Wanneer Plato inderdaad, zoals hier betoogd is, zowel zijn 'goede intellectueel' als 

11 Cf. Nussbaum, a.w., p. 122 e.v. 
12 Volgens het Griekse volksgeloof verloor de man die, bij een ontmoeting met een wolf, door de 

wolf werd gezien voordat hijzelf het beest zag, zijn spraak. Door dil gezegde aan te halen 
versterkt Socrates de suggestie van hel animale in Thrasymachus 



zijn conceptie van 'rede' modelleert naar de asymmetrische relatie tussen 'onaf- 
hankelijk' en 'afhankelijk', blijkt er geen sprake te zijn van een inconsistentie tus- 
sen een 'goede' en 'foute' Plato. Zijn politieke denkbeelden sluiten naadloos aan 
op de rest van zijn denken. Laat ik dit illustreren aan de handvan een tweetal 
voorbeelden. 

Waarop precies fundeert Plato de politieke machtsclaim van de filosofen? Het 
gangbare antwoord op die vraag luidt ongeveer als volgt. Plato zou het politieke 
bedrijf zien als een praktische aktiviteit als alle andere, dat wil zeggen als techm?. 
Elke technk vereist echter kennis en zoals 'schoenmaken' en 'het besturen van een 
schip' overgelaten moeten worden aan mensen die daar de vereiste kennis voor 
bezitten, moet ook het politieke bedrijf overgelaten worden aan deskundigen. (13) 
Hierteeenover verdedie ik de stelline dat Plato's elitisme in laatste instantie niet 
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berust op een kennisclaim, maar op de superieure onafhankelijkheid van de filoso- 
fen. Het is in de eerste plaats de bestaande politieke ongelijkheid die de Platoonse 
conceptie van 'rede' legitimeert! Pas in tweede instantie legitimeert deze conceptie 
van rede, waarvan naast kentheoretische ook ethische en sociale elementen deel 
uitmaken, de heerschappij van de filosoof-koning. Het is moeilijk om niet met 
ontzag vervuld te raken van Plato's retorische inventiviteit: door de sociale waar- 
den die de politieke ongelijkheid in het antieke Athene legitimeerden, te radicalise- 
ren, scherpt hij die politieke hiÃ«rarchi zelf aan: boven de kaloi k'agathoi projec- 
teert hij een nieuwe kaste van whrkelijk onafhankelijke mensen: de filosoof-konin- 
gen. 

De nobele onafhankelijkheid die Socrates tegenover zijn rechters ten toon 
spreidt, is dezelfde die hen tot een ideale koning maakt. De filosoof heeft zich k- 
vrijd van zijn afhankelijkheid van anderen envan zijn eigen lagere zelf, dat wil 
zeggen van zijn emoties, begeerten en belangen. En juist dit feit, dat de filosofen 
geen 'afhankelijke', dat wil zeggen relatieve en subjectieve, belangen hebben te 
verdedigen, maakt hen voor Plato zo geschikt voor het uitoefenen van politieke 
macht. De belangeloosheid van de filosoof vormt namelijk de enige garantie tegen 
machtsmisbruik. Wanneer we - zoals Plato - 'macht' verbinden met de aanwezig- 
heid van subjectieve belangen, dan is het volkomen terecht om aan zijn filosofische 
dictatuur predikaten als machtsvrijheid en rationaliteit toe te kennen. 

Een tweede voorbeeld. Popper verwijt Plato de sociale orde te willen funderen 
op een natuurlijke orde. Een kras staaltje 'waarheidsmacht' avant la lettre dus. De- 
ze visie is niet onjuist, maar te weinig specifiek. We hebben hierboven geconsta- 
teerd dat Plato's essentialisme, dat wil zeggen zijn ideeÃ«nleer een uitvloeisel is van 
rijn verlangen naar onafhankelijkheid. De filosofische aktiviteit bestaat - analoog 
hieraan - uit het uiteenleggen van samengestelde, chaotische, veranderlijke, vloei- 
bare, troebele gehelen in hun zuivere essenties, om die vervolgens weer samen te 
voegen tot een geheel dat er aanspraak op kan maken zelf onafhankelijk te zijn. 
Plato's kentheorie en politieke theorie blijken nu precies dezelfde grondstructuur te 
hebben. De natuurlijke orde waar Plato over schrijft is eveneens een geordend ge- 
heel van essenties, dat praktisch-politiek in een zo zuiver mogekijke vorm moeten 

13 Een willekeurig voorbeeld van een dergelijke visie: M. Waker, Spheres of Juslice New York 
1983, pp. 285-8. 



worden gerealiseerd. De politieke taak van de filosoof-koning is het analyserend 
scheppen en bewaren van een zo zuiver en esentieelmogelijke orde. Het politieke 
hoofdprobleem binnen deze Platoonse conceptie is daarmee het vermijden van de 
vermenging en vertroebeling van essentiÃ«l maatschappelijke domeinen, of - in 
Plato's eigen woorden - het vermijden van onrechtvaardigheid. 

Democratisering van de  rede 

Wanneer Plato zelf niet inconsistent was, waar komt dan toch die indruk vandaan? 
Het antwoord op die waag is simpel: niet Plato, maar het merendeel van zijn inter- 
pretatoren is inconsistent. Op het niveau van de politiek heeft Plato's ideaal van 
absolute onafhankelijkheid inmiddels alle geloofwaardigheid verloren. Dit ideaal is 
immers zo 'fout' als het maar kan, aangezien het alleen mogelijk is dankzij het 
ontkennen van alle manieren waarop de vrije burgers afhankelijk zijn van de arbeid 
van slaven en vrouwen. Dat pikt niemand meer, evenmin als iemand nog de uit- 
spraak voor zijn of haar rekening zal willen nemen dat vrouwen en slaven 'van 
nature' gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan mannelijke burgers. Het Platoonse 
ideaal van de absolute onafhankelijkheid behoort kortom tot de ideologische baga- 
ge van een door en door sexistische, slavenhoudende maatschappij. Geen wonder 
dat zijn rond dit ideaal van onafhankelijkheid opgetrokken politieke filosofie even 
hiÃ«rarchisc is. Het enige wonder is dat dit ideaal van onafhankelijkheid nog 
steeds grote invloed uitoefent op de moderne filosofie. Daar heeft de democratise- 
ring blijkbaar nog niet, of te weinig, doorgezet. 

Toch is dat absoluut noodzakelijk. Immers, zolang intellectuelen M e '  blijven 
verbinden met gehoorzamen aan wat van ons onafhankelijk is (bijvoorbeeld de 
objectieve werkelijkheid of de geboden van de praktische rede), kunnen ze van 
anderen eisen dat die hen gehoorzamen omdat ze minder onafhankelijk zijn dan de 
intellectuelen zelf. Om deze reden is de Platoonse, op het politieke onafhankelijk- 
heidsideaal gebaseerde conceptie van rede 'fout'. Het is immers juist deze ken- 
theoretische en ethische 'dienstbaarheid' die de politieke machtsclaim van de intel- 
lectuelen rechtvaardigt. Zolang we de rede, in zowel kentheoretisch, ethisch en 
sociaal opzicht, niet democratiseren, blijft de filosoof-koning nog stevig op zijn 
troon. 


