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HOOFDSTUK 2 PLATO 

1. Ingetogenheid en tuchteloosheid 

Plato is in alle aspecten van de filosofie van het geluk een pionier geweest, al is een 
deel van zijn opvattingen ongetwijfeld afkomstig van zijn voorgangers, en met name 
van zijn leermeester Socrates. Een samenhangende theorie van het geluk is bij hem 
echter nauwelijks te vinden, mede omdat hij in zijn werken meermalen nieuwe 
wegen inslaat. Vanwege zijn pioniersrol zal ik in dit hoofdstuk toch kort ingaan op 
enige thema's uit zijn werk, zonder recht te kunnen doen aan de grote rijkdom van 
zijn denkbeelden. Een poging om zijn opvattingen te scheiden van die van Socrates, 
die meestal optreedt als zijn woordvoerder, zal ik daarbij niet ondernemen. 

In alle werken waar het onderwerp ter sprake komt lijkt Plato als vanzelfsprekend 
aan te nemen dat alle mensen naar geluk streven, en dat dit het laatste doel van al 
hun streven is. In Symposium wordt deze vanzelfsprekendheid geëxpliciteerd. De 
gelukkige mens is gelukkig door het bezit van goede dingen (agatha), en we hoeven 
niet meer verder te vragen waarom iemand die gelukkig wil zijn dat wil zijn, omdat 
hiermee het laatste woord gezegd is; welnu, deze wens (boulèsis) of deze begeerte 
(ems) is gemeenschappelijk aan alle mensen, en ze willen altijd goede dingen voor 
zichzelf (205a). Het geluksverlangen wordt hier (bij monde van Diotima) 
beschouwd als een vorm van erôs, in Symposium de algemene drijfveer van mens 
en dier. Het verlangen (epithumia) naar goede dingen en naar gelukkig zijn wordt 
zelfs de hoofdzaak of som (kefalaion) van de eros, datgene waarin zij kort wordt 
samengevat; het is de "grootste en alles bedriegende begeerte" (205c-d). 

De begeerte naar geluk neemt echter verschillende vormen aan, afhankelijk van 
het soort genot waaraan men de meeste waarde hecht. Die voorkeur wordt - althans 
grotendeels - bepaald door iemands karakter. Op grond van zijn driedeling van de 
ziel onderscheidt Plato drie menstypen, afhankelijk van het element dat dominant is, 
en elk type heeft zijn eigen genietingen (Po/581b-c). Plato lijkt hier te komen tot een 
relativisme: ieder menstype zal op de vraag welke leefwijze het aangenaamst is zijn 
eigen het eerst noemen, en weinig waarde hechten aan de genietingen van de andere 
typen (581c-d). Maar vervolgens gaat hij er toch toe over aan te tonen dat het genot 
van de kennis van de waarheid en van het voortdurende leren, waar de filosofos 
naar streeft, groter is dan dat van degene die naar eer en overwinning streeft, of van 
degene die naar lichamelijke genietingen en rijkdom streeft (582b). En dat alleen al 
op grond van de maatstaf van het aangename en het pijnloze, dus zonder de morele 
maatstaven van het fatsoenlijke en het schandelijke1, of het slechtere of het betere 
(581e-82a). 

Het gaat hier om een wezenlijk onderscheid. Geluk is volgens Plato zonder genot 
(hèdonê) ondenkbaar, maar om werkelijk van 'geluk' te kunnen spreken moet dat 
genot wel degelijk aan morele maatstaven voldoen. Zijn fundamentele bezwaar 
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tegen de gelijkstelling van 'het goed(e)' {to agathori) - het algemene object van ieders 
streven - met 'genot' is dat er ook slechte genietingen zijn {Pol 505c). Het streven 
naar genot is voor de mens natuurlijk, maar om gelukkig te kunnen worden moet hij 
daar op een menselijke manier naar streven, dat wil zeggen met besef van het morele 
onderscheid tussen goed en slecht. Daarop wijst Plato al in de vroegere dialoog 
Gorgias, waar hij voor het eerst zijn opvattingen over geluk uiteenzet: hij wijst daar 
de opvatting van zijn gespreksgenoot Callicles af dat iedereen die geniet, op welke 
wijze ook, gelukkig is, zonder onderscheid te maken tussen goede en slechte 
genietingen: het aangename {hèdu) en het goede {agathori) zijn niet zonder meer het 
zelfde, omdat er genietingen zijn die niet goed zijn; van schandknapen kan niet 
worden gezegd dat ze gelukkig zijn als ze in overvloed hebben wat ze behoeven, 
maar hun leven is schandelijk en ellendig (494e-95a). Zo vallen de twee betekenissen 
van agathon, het goed (als object van streven) en het goede (in morele zin) bij Plato 
samen. 

Dat is de uiteindelijke functie van de moraal: uitmaken of de genietingen die de 
mens van nature nastreeft goed of slecht zijn, dus al of niet dienen te worden 
nagestreefd. Daarbij gaat het ook om de mate waarin genietingen worden 
nagestreefd, en de middelen die daarbij worden aangewend. In het menselijk 
handelen moet dus naast de natuurlijke, dierlijke dimensie - het nastreven van genot, 
het mijden van pijn - steeds ook een morele dimensie aanwezig zijn, om te 
beoordelen of de beoogde genietingen wel door de beugel kunnen. Zonder die 
tweede dimensie mist de mens juist datgene wat hem tot 'mens' maakt, namelijk 
zedelijke deugdzaamheid. Dat is het geval bij degenen die, zoals Callicles (of zoals 
Philebus in de gelijknamige dialoog) beweren dat geluk zonder meer in genot 
bestaat. In de praktijk zijn zelfs de meeste mensen volgens Plato hedonisten; de 
'velen' {hoipolloi) denken dat genot het goed is {Pol 505b), dat genietingen voor ons 
het beste middel zijn tot goed-leven {to zèn eü) of geluk {Phil 67b).3 

Deze opvatting stelt Plato tegenover de mening dat dit goed of het goede leven 
bestaat in fronèsis, bedachtzaamheid, praktisch inzicht, wijsheid {Pol 505b, Phil 
12a). Maar fronèsis sluit genieten geenszins uit; zij dient alleen de morele controle 
van genietingen. Door genietingen voor genietingen en pijnen voor pijnen in te 
ruilen kan men niet tot ware deugd komen, betoogt Plato in Phaedo, alleen tot het 
bedrieglijke schaduwbeeld daarvan; ware deugd is zonder praktisch inzicht of 
praktische wijsheid {fronèsis) onmogelijk (69b). Voor wie naar deugdzaamheid 
streeft is de enige ware muntsoort niet pijn en genot, maar fronèsis, of genietingen 
nu worden toegevoegd of weggenomen (69a-b). 

In Politeia, waar hij voor dezelfde deugd de term sofra bezigt4, schrijft Plato dat we 
iemand 'wijs' {sofos) noemen op grond van het kleine deel in hem dat in hem heerst 
en bevelen geeft, omdat het de kennis in zich draagt van wat nuttig is voor elk van 
de drie delen afzonderlijk en voor het geheel (442c). Morele deugdzaamheid 
betekent in het algemeen dat de ziel 'op orde' is, en dat is zij wanneer de 'hoofdziel' 
(het logistikori) het voor het zeggen heeft, in plaats van de verlangens van de andere 
zielsdelen. Dat is ook de strekking van het begrip aretè, dat in het algemeen gebruikt 
wordt voor dingen (zoals gereedschappen) of levende wezens die naar verwachting 
functioneren, dus 'deugdelijk' of 'goed' zijn5, maar dat bij Plato vaak een 
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uitgesproken morele betekenis krijgt, voor het eerst in Mena, ingetogenheid 
{sôfrosunè) en rechtvaardigheid {dikaiosunè) maken de algemeen-menselijke aretè 
uit (73b). Over diezelfde twee deugden, die de kern van zijn ethiek uitmaken, schrijft 
hij in Gorgias dat ze de orde van de ziel uitmaken (506e-507a, 504d). Soms maakt 
hij een vergelijking met het lichaam: (morele) deugd is een soort 'gezondheid van de 
ziel', terwijl gezondheid de aretè van het lichaam is, omdat het dan op orde is {Pol 
444d, Gorg504c). 

In Politeia geeft Plato aan sôfrosunè een algemene betekenis van orde in de ziel: 
we noemen iemand sôfrôn of ingetogen als er harmonie {sumfonia) heerst tussen de 
delen van de ziel, als ze het er alledrie over eens zijn dat het logistikon de leiding 
heeft en er geen opstand of onenigheid is (442c-d). Maar doorgaans blijft deze deugd 
beperkt tot de beheersing van de fundamentele verlangens van het lichaam, eten, 
drinken en seks, waarop ook de bijbehorende ondeugd van de tuchteloosheid 
{akolasia) betrekking heeft.6 In Phaedo verwijst Plato naar de gangbare betekenis 
van akolasia: "geleid worden door genietingen" (68e). Onder sôfrosunè daarentegen 
wordt verstaan: zich niet laten meeslepen door zijn (lichamelijke) begeerten 
{epithumia) maar er geringschattend en gedisciplineerd {kosmios) tegenover staan 
(68c). Plato wijst de lichamelijke genietingen als zodanig geenszins af, maar hij wijst 
voortdurend op het gevaar dat hun natuurlijke maat wordt overschreden. Die 
natuurlijke maat wordt bepaald door de doeleinden van deze genietingen: 
zelfbehoud en behoud van de soort. Zolang ze daarop zijn gericht zijn ze goed, 
maar als ze los daarvan worden nagestreefd, dus omwille van zichzelf, worden ze 
slecht, omdat ze dan de orde van de ziel verstoren, en de leiding aan de rede 
ontnemen. 

Volgens Plato heeft de buikziel een natuurlijke neiging deze grenzen te 
overschrijden: zij is "van nature alleronverzadelijkst", en is er op uit de andere delen 
van de ziel aan zich te onderwerpen {Pol 442a, vgl. Nom 783a, 841a). Deze 
onverzadelijkheid {aplèstia) ligt besloten in de lichamelijke constitutie van de mens, 
als we afgaan op passages in Timaeus, waar Plato uitvoerig ingaat op de fysiologie 
van buik en onderbuik.7 In Politeia vergelijkt hij de buikziel ook met een 
monsterachtige, veelkoppige slang (590a). Een dergelijke voorstelling van zaken, 
waarin het lichaam als de grote vijand van de rede optreedt, wordt door latere 
filosofen niet onderschreven (zelfs niet door Augustinus). Zij wijzen erop dat het 
juist de rede zelf is die de lichamelijke begeerten doet toenemen. Niet de buik is 
onverzadelijk maar de bedrieglijke mening dat er geen grens bestaat aan het 
vermogen van de buik te worden gevuld, merkt Epicurus op, in navolging van 
Democritus.8 Plato lijkt de rol van de rede in de transformatie van verlangens zelf 
ook wel te hebben begrepen. Als hij het kind het 'onhandelbaarste van alle wilde 
schepselen noemt, is dat juist omdat het kind al beschikt over het vermogen te 
denken, een vermogen dat, zolang het nog niet is 'afgericht' en tot wasdom 
gekomen, hem tot een listig wezen maakt, het meest van alle wezens geneigd tot 
hubris, overmaat; daarom moet het kind, in de opvoeding, door vele teugels worden 
ingetoomd {Nom 808d). Hubris - hier in de betekenis van overmaat, woekering of 
wildgroei van het verlangen, komt bij Plato vaak op hetzelfde neer als akolasia. 

Het is nu in ieder geval begrijpelijk waarom Plato zo'n grote waarde hecht aan de 
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beheersing van de lichamelijke begeerten. In De wetten schrijft hij zelfs dat bij de 
mensen alles afhangt van de wijze waarop zij omgaan met deze drie begeerten, 
waarvan honger en dorst al vanaf de geboorte aanwezig zijn, en de geslachtsdrift -
de grootste en hevigste begeerte {eras) - pas op latere leeftijd: de juiste benadering 
ervan leidt tot aretè, de slechte tot het tegendeel (Nom 782d-83a). We moeten ze 
wenden naar wat het beste is, en niet naar wat zogenaamd het aangenaamst is, en 
we moeten hun groei en toestroom trachten te beperken door vrees, wet en ware 
rede (783a). 

2. Geluk en deugdzaamheid 

Toch gaat het Plato niet alleen om de aretè, de morele deugdzaamheid, maar ook, 
en misschien wel in de eerste plaats, om geluk, eudaimonia. Tiyo. uitgangspunt is 
juist dat geluk, het laatste doel van ieders streven, pas ten volle kan worden bereikt 
door degene die ook deugdzaamheid betracht. P.Nowell-Smith wijst erop dat Plato 
zijn meest uitvoerige verhandeling over de moraalfilosofie, de Politeia, weliswaar 
begint met de vraag wat rechtvaardigheid is, maar dat zijn voornaamste vraag luidt: 
wordt de mens gelukkig door rechtvaardig of door onrechtvaardig te zijn?10 

Hetzelfde kunnen we opmerken over de straks nader te bespreken discussie die 
Socrates en Callicles in Gorgias hebben over de sôfrosunè. zij vindt voortdurend 
plaats tegen de achtergrond van de vraag of men nu door deze deugd of juist door 
akolasia gelukkig wordt. Voor Plato is die vraag niet onzuiver, omdat er bij hem 
nog geen sprake is van een 'zuiver-zedelijke' handeling, waarin wordt afgezien van 
elke aanspraak op geluk. In zijn ethiek zijn de beide kernvragen, de vraag naar het 
gelukkige leven en de vraag naar goed en kwaad, nog onlosmakelijk verweven, in de 
ene vraag naar het 'goede leven'. Het goede leven is voor hem zowel het aangename 
als het moreel-correcte leven. Als Socrates in Crito opmerkt dat we niet aan leven 
zonder meer {to zèn), maar aan 'goed leven' (to eu zèn) de meeste waarde moeten 
hechten laat hij er op volgen dat 'goed' hier op hetzelfde neerkomt als 'fatsoenlijk' of 
eerzaam (kalôs) en rechtvaardig (48b). Dat sluit aangenaam leven geenszins uit. 
Plato verzet zich, zoals gezegd, alleen tegen de opvatting dat eu zèn uitsluitend in 
aangenaam leven bestaat, onafhankelijk van elke morele overweging. Zedelijk-goed 
handelen doet enerzijds weliswaar afbreuk aan het genot, omdat het de aanspraken 
daarop inperkt, maar anderzijds maakt juist die inperking zelf weer het leven 
aangenaam. Er hoeft geen tegenstelling tussen genot en deugd te bestaan, omdat 
genot een zeer ruim begrip is: we kunnen zeggen dat iemand die zich tuchteloos 
gedraagt daarin genot vindt, maar ook dat iemand die ingetogenheid betracht genot 
vindt in het ingetogen-zijn (Phil 12c-d). Niet de negatieve maar de positieve werking 
van de moraal, niet de afbreuk maar juist de bijdrage aan geluk, wordt door Plato 
benadrukt: wie echt gelukkig wil zijn, kan maar het best een deugdzaam leven 
leiden. 

Deze vereenzelviging van goedheid en geluk vinden we ook in de Wetten: wie 
goed handelt vanuit zedelijk oogpunt leeft ook aangenamer dan wie slecht handelt, 
betoogt Plato daar (Nom 663d). Anderen geen schade berokkenen bij voorbeeld is al 
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aangenaam, evenals geen schade lijden door anderen; en ook geprezen worden door 
goden en mensen is plezierig (663a). We moeten dus geen scheiding aanbrengen 
tussen genot aan de ene kant en zedelijke goedheid aan de andere; dit argument kan 
helpen iemand ervan te overtuigen dat hij rechtvaardig en vroom moet leven, want 
niemand zou vrijwillig een handeling ondernemen die hem meer pijn dan genot zou 
opleveren (663b). Plato komt daar later op terug als hij aantoont dat niet alleen de 
gevolgen van deugdzaam handelen aangenaam zijn, maar dat dit handelen het hele 
leven aangenaam maakt: juist omdat de mens, zoals alle sterfelijke dieren, in zijn 
handelen zo afhankelijk is van pijn en genot moeten we het zedelijk beste leven 
aanprijzen, niet alleen vanwege de goede reputatie maar ook omdat het beste is met 
betrekking tot datgene wat alle mensen trachten te bereiken, namelijk méér genot 
dan pijn, over het hele leven genomen (732e-733a). Dat is het leven waar we van 
nature behoefte aan hebben, en wie iets anders beweert spreekt uit onwetendheid en 
onervarenheid (733e). 

Toegepast op het onderscheid tussen tuchteloosheid en ingetogenheid ligt de 
uitslag van de vergelijking dus al vast. Wie bekend is met het ingetogen leven weet 
dat het liefelijk is, met milde pijnen en genietingen en kalme begeerten vrij van 
razernij. Het tuchteloze leven daarentegen is in alle opzichten heftig en razend. 
Terwijl in het ene leven de genietingen de overhand hebben op de pijnen, zijn in het 
andere de pijnen groter, talrijker en veelvuldiger (Nom 733e-734a). Daarom kan 
niemand die een aangenaam leven wil leiden uit vrije wil tuchteloos leven; en omdat 
iedereen aangenaam wil leven kan niemand vrijwillig tuchteloos leven; het is door 
onwetendheid (dus gebrek aan de deugd der praktische wijsheid) of door gebrek aan 
zelfbeheersing, of door allebei, dat de grote hoop van de mensen tuchteloos leeft 
(734b). Plato merkt nog op dat voor elke vorm van deugd geldt dat wie volgens die 
deugd leeft gelukkiger (eudaimonesteros) leeft dan degene die het tegengestelde 
leven leidt (734d-e). 

Plato prijst hier zedelijk goed gedrag dus aan met de 'hedonistische' argumenten 
van zijn tegenstanders: wie ervoor kiest doet ook de beste keuze uit het oogpunt van 
geluk. Daarbij maakt het in principe niet uit in welk van de drie zielsdelen men 
vooral zijn genot zoekt. Als onze begeerten die voortkomen uit de buikziel en de 
borstziel12 de leiding volgen van kennis en rede (Jogos) en wij alleen de genietingen 
nastreven waartoe het element van praktisch inzicht (to fronimori) ons leidt, zullen 
we de waarachtigste genietingen beleven, omdat ze de waarheid volgen (Po/586d). 
Dat is precies de toestand waarin we op orde zijn: als de hele ziel het naar wijsheid 
strevende deel (to Glosofon) volgt, zonder daartegen in opstand te komen, doet elk 
deel het zijne en is het in die zin rechtvaardig, en zal het bovendien zijn eigen 
genietingen verkrijgen, en wel de beste en zo waarachtig mogelijke (586e). Maar als 
een van de andere delen de macht heeft kan het zijn eigen genot niet bereiken, en 
dwingt het de andere twee een niet bij hen passend en onwaarachtig genot na te 
streven (587a). In het algemeen gaat het om het onderscheid tussen degenen die 
ervaren zijn in fronèsis en aretè, en de daarin onervarenen, die alleen willen genieten 
(586a). Strikt genomen zou dit onderscheid ook moeten gelden voor degenen die 
hun genot zoeken in leren en kennis, want ook in dat verlangen kan men over de 
schreef gaan, zonder de beteugeling van de fronèsis. iemand die zonder 
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kieskeurigheid elke soort kennis wil smaken, met graagte leert en daar onverzadelijk 
(apJèstos) in is noemen we geen filosoof {Pol Al5c). 

In Gorgias staat zoals gezegd de discussie tussen Socrates en Callicles over 
sôfrosunè en akolasia in het teken van de vraag naar geluk. Socrates verwoordt de 
opvatting die zonder enige twijfel ook van Plato zelf is: iedereen die gelukkig wil zijn 
moet ingetogenheid nastreven en zich daarin oefenen, en moet zo snel hij maar kan 
de tuchteloosheid ontvluchten (Gorg 507d, 492e). Callicles echter werpt Socrates 
tegen dat de zogenaamd ingetogen mensen eerder dwazen zijn. Want hoe kan 
iemand gelukkig ieudaimôrî) zijn als hij ergens slaaf van is (te weten van de 
hoofdziel, die de buikziel in bedwang houdt) (491e)? Juist tuchteloosheid is geluk 
(492c)! De rede moet haar niet bestrijden om de alleenheerschappij te verwerven, 
maar zich juist dienstbaar aan haar maken: "Wie op de juiste wijze wil leven moet 
zijn eigen lichamelijke verlangens (epithumia) niet bedwingen (JcoJazein13), maar zo 
groot mogelijk laten worden. Hij moet in staat zijn om zijn energie en verstand 
{fronèsis) in dienst te stellen van die extreme verlangens en telkens elk verlangen dat 
bij hem opkomt kunnen bevredigen" (491e). Fronèsis staat dan geheel in dienst van 
het verlangen naar (lichamelijk) genot; het gaat Callicles alleen om de slimheid die 
nodig is om een doel te bereiken. 

Socrates' bedoeling is Callicles ervan te overtuigen dat de ingetogen mens 
gelukkiger is dan de akolastos (493d, 494a). Dat doet hij door middel van twee 
vergelijkingen, die beide duidelijk moeten maken dat tuchteloosheid neerkomt op 
onverzadelijkheid {aplèstia), en daarom al ongelukkig is. De eerste vergelijking 
wordt door Socrates zelf 'nogal ongerijmd' genoemd, en is inderdaad niet al te 
duidelijk. Maar zij is interessant omdat zij lijkt te verwijzen naar de mythe van de 
Danaïden, de koningsdochters die als straf voor de moord op hun echtgenoten in de 
onderwereld met een lekke zeef water dragen even lekke vaten moesten 
volscheppen; het vat der Danaïden zal later een van de symbolen voor 
onverzadelijkheid worden, bij voorbeeld bij Lucretius en Schopenhauer.14 Socrates' 
bedoeling is in elk geval Callicles ertoe te bewegen niet te kiezen voor het 
"onverzadelijke en tuchteloze" leven maar voor het ingetogen15 leven, dat genoeg 
heeft aan wat voorhanden is en daarmee tevreden is (493c). 

Socrates geeft gelukkig nog een andere en duidelijker beeldspraak, waarin hij de 
ingetogen en de tuchteloze mensen vergelijkt met twee mannen die elk een groot 
aantal vaten hebben met wijn, melk, honing enzovoorts, allemaal schaarse goederen 
die alleen met grote inspanning zijn aan te vullen (de vaten staan hier voor de 
verlangens, of voor de zetel daarvan, zoals E.R.Dodds opmerkt16). De vaten van de 
bezonnen man zijn gaaf en blijven vol zodra ze gevuld zijn, zodat hij zich er niet 
meer druk over hoeft te maken en van zijn rust kan genieten. Maar de vaten van de 
ander zitten vol gaten en barsten, zodat hij is gedwongen ze dag en nacht aan te 
vullen, wil hij niet de grootste pijn lijden {Gorg 493e-494a). Ook hier wordt het 
verschil duidelijk gemaakt tussen verzadigbare en onverzadigbare verlangens. 

In deze vergelijking hanteert Socrates twee argumenten. Het eerste houdt in dat de 
onverzadelijke mens de meest extreme pijnen zou lijden indien hij zou verzuimen 
zijn vaten tijdig bij te vullen. De vooronderstelling is hier dat alle verlangens, althans 
alle verlangens die hier in het geding zijn, gepaard gaan met een vorm van 'pijn', de 
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gewaarwording van een gemis of gebrek, die blijft aanhouden tot het verlangen is 
bevredigd. Hoe heviger het verlangen, des te heviger ook de pijn die ermee gepaard 
gaat (vgl. Phil 45b). Ook honger en dorst zijn al vormen van pijn, zoals Socrates 
Callicles laat beamen (Gorg496d-e). Wie pijn wil mijden - en dat wil iedereen - doet 
er dus goed aan verlangens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de vervulling van de 
natuurlijke taken achterwege te laten. De akolastos zondigt in zijn streven naar 
geluk tegen deze regel: hij wil juist heviger en vaker genieten dan nodig is op grond 
van zijn lichamelijke behoeften, en in zijn onverzadelijkheid, waar elke bevrediging 
meteen weer plaats maakt voor een nieuw verlangen, lijdt hij dus voortdurend pijn. 

Callicles is niet overtuigd. Het komt er volgens hem op neer dat wie eenmaal 
verzadigd is geen enkel genot meer kan smaken; hij bevindt zich in een toestand 
waarin hij noch genot ervaart noch pijn lijdt, en dat is veeleer leven als een steen 
(Gorg494a.). Al eerder had hij, na Socrates' aanhaling van het gezegde dat 'degenen 
die niets nodig hebben gelukkig zijn', geantwoord dat dan stenen en lijken het 
gelukkigst zijn (492e). Socrates had daarop al gereageerd door te verwijzen naar het 
uit het orfische gedachtengoed ontleende gezegde dat juist het lichaam voor ons een 
'graf is (soma sêma) (493a). Achter de discussie gaat in feite al een verschil in 
opvatting schuil over het soort genot waarin geluk moet worden gezocht. Duidelijk 
blijkt dit verschil in Phaedo: de filosoof hecht geen waarde aan lichamelijke dingen, 
tenzij ze volstrekt noodzakelijk zijn, om al zijn aandacht te kunnen richten op zijn 
ziel (64d-e), terwijl de meeste mensen denken dat wie niet geeft om de genietingen 
van het lichaam niet verdient te leven en al zo goed als dood is (64d-65a). In het 
licht van deze tegenstelling kunnen we Callicles' tot Socrates gerichte verwijt lezen 
dat wie te lang doorgaat met filosoferen niet meer begrijpt wat de genietingen en 
verlangens van de mensen zijn (Gorg484d). Socrates had al opgemerkt dat hij met 
de massa ook helemaal niet wenst te disputeren (474a). 

Socrates' tweede argument voor de verkieslijkheid van sôfrosunè is dat de 
ingetogen mens, als hij eenmaal is verzadigd, niet meer voor nieuwe toestroom 
hoeft te zorgen en zich daar dus niet meer om hoeft te bekommeren, maar wat dat 
betreft kan genieten van zijn rust ( 6 ^ 4 9 3 6 ) ; hij heeft immers genoeg aan wat er 
voorhanden is en is daarmee voldaan (493c). De onverzadelijke en tuchteloze mens 
daarentegen is steeds in de weer: hij moet zich dag en nacht inspannen om zijn 
onverzadelijke behoeften te bevredigen. Socrates gaat er namelijk vanuit dat de 
bronnen van waaruit de vaten moeten worden aangevuld schaars en moeilijk 
bereikbaar zijn, en dat er alleen door veel zware arbeid uit kan worden geput (493e). 
Later in de dialoog noemt Socrates de pogingen van tuchteloze mensen om hun 
verlangens te bevredigen een "vergeefse (of eindeloze) ellende" (507e); in Phaedo 
spreekt hij in vergelijkbare zin van een "vergeefs werk", met als symbool Penelope 
die haar weefsel steeds weer ontrafelde (84a). Vergeefs, omdat deze mensen naar 
zijn mening van al hun genietingen niets wijzer worden; na elke bevrediging 
beginnen ze weer van voren af aan. 

Evenals het vorige zal ook dit argument in de loop der geschiedenis steeds weer 
worden herhaald: de onverzadelijke mens haalt zich allerlei overbodige moeite en 
rompslomp op de hals omdat hij allerlei overbodige verlangens wenst te bevredigen. 
Het argument gaat uit van de gedachte dat wat het lichaam werkelijk nodig heeft 
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makkelijk is te verkrijgen, zoals Democritus opmerkt.17 De gedachte heeft iets 
paradijselijks; zij gaat uit van een vrijgevige, overvloedige natuur die de 
noodzakelijke behoeften van de mens zonder veel inspanningen zijnerzijds kan 
bevredigen. Het meeste werk verricht hij voor dingen die hij welbeschouwd niet 
nodig heeft - de luxegoederen die door de tuchteloze mens worden verlangd. 

Dit argument heeft dus betrekking op de verhouding tussen doel en middel: wie 
een juiste afweging maakt tussen het genot dat hij van het bereiken van het doel 
verwacht en de pijn die de middelen hem kosten - want inspanning wordt hier als 
vanzelfsprekend als vorm van pijn beschouwd - zal volgens Plato tot de slotsom 
komen dat hij zich maar beter kan beperken tot de noodzakelijke, makkelijk 
bevredigbare behoeften. Ook door dit argument laat Callicles zich niet imponeren. 
Hij had het bij voorbaat al ontkracht, door op te merken dat luxe, akolasia en 
vrijheid pas geluk betekenen als je daarbij over hulpmiddelen beschikt {Gorg492c). 
Socrates omschrijft deze geluksopvatting later nog eens als "rijkelijk beschikken over 
datgene waar je behoefte aan hebt" (494e). Callicles' ideaal is dus een toestand 
waarin elk verlangen onmiddellijk kan worden bevredigd, zonder voorafgaande 
inspanning. Als Socrates hem vraagt of hij met het leven dat hij aanprijst zoiets 
bedoelt als "honger hebben en eten zodra je honger hebt" en "dorst hebben en 
drinken zodra je dorst hebt" beaamt hij dat, en hij voegt eraan toe dat je voor een 
gelukkig leven bovendien al je andere begeerten moet kunnen bevredigen en daar 
van genieten (494c). Met die voorwaarde weerlegt Callicles ook nog eens het eerste 
argument van Socrates, want bij iemand die in staat is zijn verlangens meteen te 
bevredigen als ze opkomen is de pijn die met die verlangens gepaard gaat te 
verwaarlozen. 

Een voorwaarde voor geluk is dus de beschikking over genoeg vermogens 
{powers, zoals Hobbes ze zal noemen) om de verlangens te bevredigen. Callicles had 
al opgemerkt dat voor het tuchteloze leven moed en slimheid nodig zijn. Welnu de 
werkelijk moedigen en slimmen weten zichzelf tot zo'n machtspositie op te werken 
(en zich daarin te handhaven) dat ze maar met hun vingers hoeven te knippen om 
hun wensen vervuld te krijgen. 

Callicles denkt aan koningen of tirannen die zonder enige belemmering kunnen 
genieten van de goede dingen des levens {Gorg492b). De opvatting dat ook slechte 
machthebbers vanzelfsprekend gelukkig zijn, omdat ze rijkelijk met geluksgoederen 
zijn gezegend, was in dezelfde dialoog al verwoord door Polus, die de 
Macedonische koning Archelaos als voorbeeld noemt (470d); hij noemt ook de 
'grote koning' (namelijk die van Perzië), die voor de Grieken de spreekwoordelijke 
belichaming was van het opperste geluk (470e).18 Socrates stelt daar zijn mening 
tegenover dat een eerbare en goede1 man of vrouw gelukkig, en een 
onrechtvaardige en slechte ellendig is (470e). In zijn visie vallen de twee 
betekenissen van euprattein, 'het goed maken' (dus gelukkig zijn) en 'goed handelen' 
(in morele zin), ook in feite samen: de goede mens doet het goede bij al wat hij doet, 
en hij die het goed maakt is zalig {makarios) en gelukkig {eudaimôn). Het 
omgekeerde geldt ook: iemand die slecht handelt maakt het ook slecht, hij is ellendig 
(507c). Ondanks al zijn 'hedonistische' argumenten voor een deugdzaam leven 
blijft dit voor Plato een onbetwistbaar uitgangspunt. Een slecht mens kan niet 
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gelukkig zijn. 

3. Rechtvaardigheid en pleonexie 

De tuchteloze mens, zegt Socrates in Gorgias, leidt het leven van een rover, die 
noch bij zijn medemensen noch bij de goden geliefd is, want hij kan van niemand 
deelgenoot zijn, en waar geen gemeenschap bestaat kan ook geen liefde of 
vriendschap (Ma) bestaan (507e). Daarmee gaat de tuchteloze in tegen de 
grondbeginselen van de maatschappij en van de hele kosmos: "Volgens de 
geleerden, Callicles, worden hemel en aarde, god en mens door gemeenschap 
(koinônia) bijeengehouden, door vriendschap (Ma), evenwichtigheid, zelfbeheersing 
(sôfrosunè) en rechtvaardigheid. Het geheel noemen ze daarom kosmos, orde, en 
niet wanorde of ongeremdheid {akolasia), m'n beste" (508a22). 

De ondeugd der tuchteloosheid wordt hier in een groter, zelfs het grootst 
mogelijke verband geplaatst. De samenhang tussen ingetogenheid en 
rechtvaardigheid (dikaiosunè, dikaiotès) is hier van wezenlijk belang. Ze worden 
door Plato vaak in één adem genoemd, evenals hun tegendelen, tuchteloosheid en 
onrechtvaardigheid (adikia) (bijv. Gorg Mit, Pol 364a). Rechtvaardigheid is voor 
hem de deugd der deugden, overeenkomstig het gangbare Griekse taalgebruik, 
waarin dikaios kan slaan op al het gedrag dat moreel juist is.23 Maar bezonnenheid 
is eigenlijk even fundamenteel, want het rechtvaardige staat nooit los van het 
ingetogen-zijn (Nom 696c). De samenhang wordt helemaal hecht omdat Plato 
rechtvaardigheid primair als een innerlijke gesteldheid opvat, die het uitgangspunt 
vormt voor al iemands 'uiterlijke' handelingen, dat wil zeggen handelingen die 
betrekking hebben op andere mensen. Rechtvaardigheid is dan de toestand waarin 
alle drie elementen van de ziel zich aan hun eigen taak wijden, en zich niet in 
eikaars aangelegenheden mengen (Pol 443d-e). 

Het tegendeel van rechtvaardigheid is in algemene zin onrechtvaardigheid 
(adikia), maar Plato gebruikt ook een ander woord voor deze ondeugd, namelijk 
pleonexia. Dit woord wordt vertaald met uiteenlopende termen als 'eigenbelang', 
'voordeel' of'hebzucht'24, maar het is (evenals bij akolasia) verhelderend om de meer 
letterlijke betekenis van het woord in het oog te houden. Het is afgeleid van het 
werkwoord pleonektein, dat weer is gevormd uit pleon echein (het méér hebben); 
vandaar is de betekenis verschoven naar 'meer willen hebben (dan anderen). 
Pleonexie (een term die ik kortheids- en duidelijkheidshalve zal gebruiken) is het 
verlangen méér te hebben dan anderen. G.Vlastos stelt dat rechtvaardigheid voor 
Plato neerkomt op 'afzien van pleonexie', maar we moeten hier een nuance 
aanbrengen, op grond van het onderscheid dat Plato's leerling Aristoteles maakt 
tussen rechtvaardigheid in algemene zin, die geen deel van de deugd is maar de 
"hele deugd", en in bijzondere zin; in het laatste geval is zij het tegendeel van 
pleonexia: de adikos, de onrechtvaardige, is dan de pleonektès ((EN 1130a5-10, 
1129b0), degene die to pleon (het merendeel, het leeuwendeel) neemt.25 Pleonexie is 
daarom te beschouwen als een overtreding van het principe van gelijkheid (to ison, 
ook 'billijkheid'); de pleonektès is tevens de anisos (EN U28b30). Overigens is Plato 
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noch Aristoteles van mening dat in een ideale staat alle mensen met alle goederen 
gelijk zouden moeten worden bedeeld, omdat niet alle mensen gelijk zijn.26 

Pleonexie gaat gepaard met strijd en wedijver. In De wetten noemt Plato 
pleonexie in één adem met filonikia, wedijver, de drang om de eerste te zijn (Nom 
677b). Aristoteles betrekt pleonexie op geld, eerbewijzen en lichamelijke 
genietingen, dat wil zeggen de goederen die door de 'velen' (hoi polloi) worden 
nagestreefd; omdat ze zich beijveren die goederen te verkrijgen vechten ze erom (EN 
1168b 15). Plato beschrijft in Politeia de wedijver van de massa, die wordt gedreven 
door een onverzadelijke hang naar lichamelijk genot, en naar de middelen om dat te 
bereiken: zij mesten zichzelf vet en bespringen elkaar, en in hun pleonexia 
vertrappen ze elkaar en stoten ze tegen elkaar met stalen hoeven en horens, en ze 
vermoorden elkaar wegens hun onverzadelijkheid (586a-b).27 Een dergelijk gedrag is 
overigens ook te vinden bij degenen die, op grond van hun borstziel (thumoëides) 
zonder rede of verstand tot zatheid toe eer of triomf najagen, en die afgunstig zijn 
uit eerzucht, gewelddadig uit de zucht te overwinnen of toornig uit ontevredenheid 
(586c-d). 

Pleonexie bestrijkt dus een ruimer gebied dan akolasia, als we dat begrip tot de 
lichamelijke genietingen beperken. In ieder geval bestaat er een negatief verband 
tussen beide: als rechtvaardigheid niet mogelijk is zonder ingetogenheid, zoals Plato 
meent, kan de akolastos nooit rechtvaardig zijn. Maar bovendien lijkt hij te menen 
dat de tuchteloze mens in zijn onverzadelijkheid vanzelf geneigd is tot pleonexie. 
Het wekt dan ook geen verbazing dat Callicles, de verdediger van de tuchteloosheid, 
in een eerdere passage van Gorgias eveneens de pleonexie verdedigt. Om zijn geluk 
te vinden in tuchteloosheid is niet alleen slimheid (fronèsis) nodig maar ook moed 
(andreia) (Gorg 492a). Degenen die akolasia schandelijk noemen doen dat uit 
onmacht (adunamia): omdat ze zelf niet in staat zijn zichzelf tot verzadigens toe 
deze genietingen te verschaffen prijzen ze ingetogenheid en rechtvaardigheid, 
vanwege hun eigen gebrek aan moed (492a-b). Daarmee maken ze degenen die van 
nature de beste mensen zijn tot slaaf (492a); voor zover dezen namelijk gedwongen 
worden zich aan te passen aan hun moraal, en zich zo 'slaaf te maken van hun rede 
(zie 491e). De 'besten' zijn volgens Callicles de sterken en moedigen, die zich door 
niemand laten beperken in hun vrijheid om hun begeerten te bevredigen. Welnu, 
datzelfde onderscheid tussen zwak en sterk, moedig en laf vinden we bij de 
pleonexie: degenen die te zwak zijn om zelf meer te nemen dan anderen zeggen dat 
pleonexie schandelijk en onrechtvaardig is en ontwerpen uit eigenbelang wetten, om 
degenen die wél in staat zijn het leeuwendeel te nemen (pleon echein) grote schrik 
aan te jagen (483b-c). Zowel voor pleonexie als voor tuchteloosheid zijn volgens 
Callicles moed en kracht nodig, moet er dus een beroep worden gedaan op de 
filonikia, de overwinningsdrang die eigen is aan de borstziel. Zo krijgt dit zielsdeel 
bij Callicles een taak die precies tegengesteld is aan de taak die Plato eraan 
toebedeelt, namelijk de rede te helpen in haar strijd tegen de buikziel. De kracht van 
het denken is namelijk onvoldoende om de passie der begeerten te overwinnen; 
daartoe is nog de moed nodig van de borstziel die, woedend over het onrecht dat 
door de buikziel wordt veroorzaakt, de rede helpt in de strijd daartegen (vgl. Pol 
442a-b, Nom 836e).28 
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4. Callicles versus Plato: twee wereldbeelden 

Callicles zoekt in zijn pleidooi voor pleonexie steun bij de natuur: "De natuur zelf 
laat zien dat het rechtvaardig is dat wie superieur is méér heeft dan de 
minderwaardige, en de sterkere dan de zwakkere. Op velerlei gebied blijkt dat zo te 
zijn, zowel bij de andere dieren als bij hele staten en mensenrassen" (Gorg483d). In 
Callicles' wereld heerst het recht van de sterkste, en daarom kan hij pleonexie een 
'wet van de natuur' {nomos tès fuseôs) of'het van nature rechtvaardige' {to tès fuseôs 
dikaion) noemen (483e, 484a). Het gaat dan natuurlijk om een heel andere wet dan 
de "door ons gemaakte", die dient om de sterksten en besten naar ons model te 
kneden, en reeds in hun kindertijd als leeuwen te kooien, door hun te leren 
genoegen te nemen met een gelijk deel, omdat dat rechtvaardig en zedelijk goed zou 
zijn (483e-84a). Alleen een zeer sterke mens kan zich daartegen weren; hij komt in 
opstand en betoont zich onze heer en meester {despotes); in hem bereikt het 
natuurlijke recht een stralend hoogtepunt (484a). De tirannieke alleenheerser is voor 
Callicles de belichaming bij uitstek van zowel de pleonexie als de akolasia, doordat 
hij de conventionele wetten en normen aan zijn laars durft te lappen. 

Tegenover de onverbiddelijke wet van de natuur staat dus de menselijke wet, die 
een produkt is van afspraak of conventie - ook die betekenis heeft het Griekse 
nomos. In die zin zegt Callicles dat het alleen maar een kwestie van afspraak of 
conventie is om pleonexie onrechtvaardig en schandelijk te noemen (Gorg 483c). De 
tegenstelling tussen fusis en nomos, zo kenmerkend voor het sofistische denken, 
bepaalt dus in beide gevallen Callicles' opvatting: tuchteloosheid en pleonexie zijn 
beide natuurlijke verschijnselen, de morele verwerping ervan berust daarentegen op 
conventie. 

Nu gelooft ook Plato dat mensen van nature een zekere neiging tot pleonexie 
hebben. In De wetten is dat voor hem een argument voor het primaat van de wet in 
de staat: ook al zou iemand met zijn verstand inzien dat het in het politieke bedrijf 
om het algemene belang gaat en niet om het privébelang, dan nog zou hij door zijn 
sterfelijke natuur altijd worden gedreven tot pleonexia, tot handelen uit eigenbelang 
{idiopragia), zonder tussenkomst van de rede pijn mijdend en genot nastrevend, en 
beide zaken stellend boven wat rechtvaardiger en beter is {Nom 875b-c). In zoverre 
zou Plato het eens zijn met Callicles, en ook met de gangbare opvatting die Glaucon 
zegt weer te geven in Politeia: als we zowel de onrechtvaardige als de rechtvaardige 
de kans zouden geven hun begeerte vrijelijk te volgen, dan zou de laatste door 
toedoen van zijn pleonexie dezelfde weg blijken te bewandelen als de eerste, 
namelijk de weg die elk wezen in de natuur van nature volgt als de goede weg, 
terwijl hij alleen door de macht van de wet tot eerbied voor het principe van 
gelijkheid of billijkheid {to ison) wordt gebracht" {Pol 359c). Maar zo'n experiment 
zou alleen uitvoerbaar zijn met een tovermiddel, zoals de ring van Gyges, die de 
bezitter onzichtbaar maakt, en de rechtvaardige dus de kans zou geven zijn diepste 
wil te volgen (359c-60d). 

Maar er is een hemelsbreed verschil tussen Callicles en Plato. De eerste meent dat 
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de natuurlijke wet de mens gebiedt deze neiging onbeperkt te volgen, de tweede dat 
zij hem juist gebiedt deze neiging de baas te worden. Callicles haalt een ode van 
Pindarus aan waarin het recht van de sterkste als een wet wordt beschouwd die als 
koning heerst over alles wat sterfelijk en onsterfelijk is {Gorg484b).29 In De wetten 
verwijst 'de Athener' naar hetzelfde gedicht, maar dan om te ontkennen dat dit 
natuurlijke recht van de sterkste algemene geldings-kracht heeft. Het is ook niet het 
belangrijkste recht: dat is het recht op grond waarvan de wijze over de onwetenden 
heerst. En deze heerschappij over willige onderdanen en zonder geweld druist 
allerminst in tegen de natuur, houdt hij Pindarus voor, maar komt daar veeleer mee 
overeen {Nom 690b-c). Dit laatste recht is een produkt van de rede, het eerste staat 
los van elke rede, want het is, zoals ook Callicles opmerkt, al bij dieren te vinden. 
Maar het dier kan niet anders dan leven volgens de natuur, de mens wel degelijk, 
namelijk door lichamelijke kracht te vervangen door de wijsheid van zijn verstand. 
Bij de mens maakt juist de rede in de eerste plaats zijn natuur uit. We moeten hier 
niet alleen denken aan het leiderschap binnen de staat (in De wetten weerlegt het 
inzicht in de menselijke natuur, de neiging tot pleonexie, juist zijn in Politeia 
gestelde ideaal van de staatsman-filosoof, die louter op grond van redelijk inzicht 
zou kunnen regeren), maar ook aan het leiderschap van de rede in de individuele 
mens, die dient te regeren over de lichamelijke verlangens en hartstochten, zodat een 
harmonieuze en vreedzame orde ontstaat, in plaats van een voortdurende wanorde 
en strijd. 

Ten slotte is er het belangrijkste leiderschap, namelijk dat van de goddelijke rede in 
de kosmos. Juist hier blijkt het wezenlijke verschil in opvatting tussen Callicles en 
Plato. Socrates merkt op dat Callicles, hoe slim (sofos) hij ook is, geen oog heeft 
voor de grote macht van de geometrische gelijkheid (isotès) die zowel onder goden 
als mensen heerst; hij meent dat men pleonexie moet beoefenen omdat hij zich niet 
bekommert om geometrie {Gorg508a).30 Als Callicles, met andere woorden, inzicht 
in de juiste verhoudingen binnen de wereld zou hebben, zou hij inzien dat pleonexie 
voor de mens ongepast is. Zelfs de strijd om het bestaan tussen de dieren (waarop 
Callicles zijn pleidooi voor pleonexie baseert) komt dan in een ander daglicht te 
staan. De regel 'de een zijn dood is de ander zijn brood' geldt niet zonder beperking; 
het wordt al beperkt door de natuurlijke ouderliefde, die dieren aanzet hun zwakke 
kroost te beschermen tegen roofdieren (Symp 207b). In de natuur staat de strijd om 
het bestaan in het teken van het behoud van de soorten, zoals ook blijkt uit de 
scheppingsmythe in Protagoras: door de voorzienige schepping van de natuur 
krijgen de zwakke dieren toch de gelegenheid aan de sterke te ontkomen, niet 
allemaal, maar genoeg om de soorten in stand te houden (Prot. 320e-21b). Dat 
kader wordt door Callicles veronachtzaamd, terwijl volgens Plato het individu door 
voortplanting juist deel heeft aan de goddelijkheid en eeuwigheid (Symp. 206c, 
207c-d). Ook de strijd op leven en dood - het 'kwaad' in de dierenwereld - maakt nog 
deel uit van de goddelijke, dus redelijke orde. 

In Plato's ogen is Callicles' wereldbeeld de uiting van een goddeloos denken, zoals 
dat in de vijfde eeuw - door historici wel als de periode van de 'Ionische Verlichting' 
aangeduid - door natuurfilosofen en sofisten was gepropageerd. Elke redelijkheid, 
planmatigheid en voorzienigheid is volgens hen in het universum afwezig; de enige 
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principes die ze erkennen zijn natuur (msis), toeval (tuchè) en kunst(vaardigheid) of 
techniek (technè) (Nom 889a). Alleen door natuur en toeval is de hele zichtbare 
wereld - hemellichamen, aarde, dieren en planten - tot stand gekomen, niet door 
toedoen van verstand, door god of kunst (889c). Bij de mensen is alleen sprake van 
'kunst'; ook politiek wordt nog hoofdzakelijk als een technè beschouwd, en heeft 
maar voor een klein deel betrekking op de natuur (889d). Goden bestaan alleen op 
grond van kunst en conventie (nomos), niet van nature, want ze verschillen van volk 
tot volk, afhankelijk van hun wetten, en ook de moraal is een produkt van kunst; 
over wat 'rechtvaardig' is wordt immers voortdurend gedisputeerd en de meningen 
erover veranderen steeds (889e). Van deze 'geleerden' nu (sofos krijgt hier een 
dubbelzinnige klank) leert de jeugd dat "zich superieur betonen door geweld te 
gebruiken" het toppunt van rechtvaardigheid is, en door hun toedoen wordt ze 
bevangen door goddeloosheid (asebeia); de jeugd wordt overgehaald tot een leven 
dat het juiste heet te zijn omdat het 'volgens de natuur' is, en dat er welbeschouwd in 
bestaat te leven als heerser over alle anderen, in plaats van onderdanig aan anderen 
te zijn op grond van conventie (890a). Als dergelijke argumenten tegen het bestaan 
van de goden niet al zo ongeveer onder alle mensen verbreid waren, zouden er geen 
tegenargumenten nodig zijn om het bestaan van de goden te verdedigen, maar nu 
zijn die nodig (891b). Plato wil dan ook bewijzen dat de goden bestaan, en dat ze 
bovendien voor ons zorgen (905d). Zijn goden zijn wel niet meer de mythische 
goden van de Olympus, maar nog wel helpende, straffende en belonende machten, 
anders dan de louter contemplerende goden van Aristoteles of Epicurus. 

De begrippen koinônia en Ma, die we al tegenkwamen in het citaat aan het begin 
van deze paragraaf, staan centraal in Plato's wereldbeeld. Koinônia) heeft ongeveer 
de betekenis van het latijnse communia, het deel-hebben aan iets, iets 
gemeenschappelijk-hebben, verwantschap, broederschap. Het bijbehorende adjectief 
koinos (gemeenschappelijk, bij elkaar horend) heeft ook meer in het bijzonder 
betrekking tot de politieke gemeenschap of de staat; het vormt dan een tegenstelling 
met idios, 'afgezonderd van de gemeenschap', individueel. Als substantiva hebben to 
idion en to koinon ook de betekenis van 'individueel belang' (of 'eigenbelang') en 
'algemeen belang'. In die zin gebruikt Plato deze woorden in de Wetten: het 
algemeen belang bindt de staten (polis) bijeen, het eigenbelang trekt ze uiteen (Nom 
875a). Uiteraard dient volgens Plato in een staat het gemeenschappelijk belang 
voorop te staan, en dient het individuele belang dit te volgen (875b). Alleen dan 
strookt de maatschappelijke orde met de kosmische. 

De kosmische dimensie van de koinônia of gemeenschap wordt nog eens 
beklemtoond in De wetten, waar de 'Athener' een fictieve rede houdt tot een 
'koppige jongeman'. God, leert hij, heeft alle delen ondergeschikt gemaakt aan het 
grote geheel: alle dingen zijn door hem samengevoegd met het oog op "het behoud 
(sôtèria) en de ideale toestand (aretè) van het geheel" (Nom 903b). Alles ontstaat 
opdat er voor het leven van het Al een gelukkig bestaan (eudaimôn ousia) is, en dat 
Al "dat is niet omwille van jou ontstaan, maar jij omwille daarvan" (903c). Zoals 
elke vakbekwame handwerksman (dèmiourgos) werkt God immers omwille van het 
geheel en streeft hij naar wat het beste is voor het gemeenschappelijke verband 
(koinèi); hij maakt de delen voor het geheel, en niet het geheel voor de delen (903c). 
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Je bent alleen maar zo ontevreden omdat je niet weet dat wat het beste is voor het 
geheel ook het beste is voor jou, door toedoen van de gemeenschappelijke {koinos) 
oorsprong (903 d). 

Het gaat dus in de eerste plaats om het geluk van het geheel, dat bestaat in het 
behoud daarvan in de toestand van aretè. Elk individu moet aan dat geluk zijn 
steentje bijdragen, de dieren door zich voort te planten en hun soort te behouden, de 
mens bovendien door te leven overeenkomstig zijn specifieke aretè, die strookt met 
die van het geheel. Hij kan alleen gelukkig zijn door bij te dragen aan het geluk van 
het geheel. De individuele vrijheid die het menselijk geluksstreven veronderstelt 
(vergeleken met het dier dat louter voor de soort leeft) wordt dus door Plato aan 
strikte voorwaarden gebonden. Voor hem is de vrijheid {eleutheria) die Callicles 
verbindt met het geluk van de akolasia {Gorg 492c) een vorm van anarchie, een 
opstand tegen de goddelijke orde. In Callicles' ogen is de mens meester van zijn 
eigen bestaan, dat hij naar believen mag inrichten, zich storend aan god noch gebod. 
Elke gedachte van koinônia is hem vreemd - "ieder voor zich", zou zijn lijfspreuk 
kunnen zijn. Voor Plato is de mens bezit (ktèrna) van de goden en de demonen31, 
aan wier zijde hij moet strijden tegen het kwaad, in de eerste plaats dat in hemzelf: 
"wat ons vernietigt is onrechtvaardigheid en woekerende begeerte {hubris"1) samen 
met onverstand, wat ons redt {sôizeiri) is rechtvaardigheid en ingetogenheid samen 
met wijsheid {fronèsis), die huizen in de bezielde machten van de goden, en 
waarvan - zoveel is duidelijk - ook een beetje in ons woont" {Nom 906a-b). Juist van 
datgene wat de mens gemeenschappelijk heeft met de goden, het vermogen tot 
zedelijke deugd, maakt Callicles' akolastos of pleonektès zich los - meer nog, hij 
keert het volledig om, zodat zijn gedrag een opstand is tegen de goddelijke orde. 

5. Eigenliefde 

Om de betekenis van Elia in Plato's wereldbeeld beter te begrijpen kunnen we te rade 
gaan bij een belangrijke passage in De wetten {Nom 731d-732b). Het grootste van 
alle kwaden, schrijft hij daar, is bij de massa {hoipolloi) aangeboren in hun ziel, en 
geen van hen ziet dan ook reden om zich ervoor te verontschuldiging of te pogen 
eraan te ontkomen. Dit kwaad wordt aangeduid door het gezegde dat elke mens van 
nature zichzelf dierbaar {ßlos autôi, 'zijn eigen vriend') is, en dat het ook juist is dat 
te zijn (731e). Maar in waarheid, vervolgt Plato, is de hevige zelfliefde {sfodra 
heautou Ma) bij iedereen de oorzaak van al zijn zonden; want wie liefheeft is blind 
ten aanzien van het beminde object, zodat hij slecht oordeelt over wat rechtvaardig 
en goed en zedelijk-schoon {kalos) is, "omdat hij aanneemt dat hij wat van hemzelf 
is altijd hoger behoort te waarderen {timaô) dan wat waar is". Wie echter voor een 
groot man wil doorgaan moet noch aan zichzelf noch aan het zijne een grote 
waarde hechten {stergô, liefhebben, vereren, hoogachten), maar aan wat 
rechtvaardig is, of dat nu door hemzelf of door een ander wordt gedaan (731e-732a). 

De vraag is nu of volgens Plato de zelfliefde altijd, dus per se, hevig is, of dat hij 
het hier heeft over een bijzondere, 'hevige' vorm van zelfliefde. In dat laatste geval 
zou er een onderscheid zijn tussen wat bij alle mensen van nature aanwezig is (en 
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daarom op zichzelf niet slecht kan zijn) en tussen wat bij de meeste mensen in hun 
ziel is aangeboren {emmtos, 'ingeplant'). Plato lijkt het gezegde dat iedereen van 
nature zichzelf dierbaar is als zodanig niet te bestrijden, en dat hoeft hij ook niet 
omdat alleen de hevige variant van die natuurlijke zelfliefde de bron is van het 
kwaad. Deze lezing, waarin 'zelfliefde' en 'hevige zelfliefde' moeten worden 
onderscheiden, lijkt mij het waarschijnlijkst, ook al omdat zij strookt met de 
opvattingen van de andere in dit boek besproken filosofen, in de eerste plaats met 
die van Plato's directe leerling Aristoteles. 

Hier zou dan voor het eerst sprake zijn van het onderscheid tussen 'zelfliefde' en 
'eigenliefde', dat ik al in hoofdstuk 1 van deze studie ter sprake heb gebracht (§1, en 
nader in §6). Zelfliefde is natuurlijk, omdat zij onlosmakelijk is verbonden met de 
drang tot levensbehoud en dus gemeenschappelijk is aan mens en dier, terwijl 
eigenliefde de vorm is die zelfliefde aanneemt onder de (verkeerde) invloed van de 
rede. Dat blijkt uit Plato's opvatting dat hevige zelfliefde het morele oordeel 
corrumpeert, wat al het vermogen tot zo'n oordeel veronderstelt, en dat er 
bovendien een waardeoordeel aan ten grondslag ligt. Dit laatste element vinden we 
terug bij latere auteurs: eigenliefde bestaat juist hierin dat men zichzelf een (te) hoge 
waarde toekent in vergelijking met andere mensen, of gemeten naar een absolute 
maatstaf - in dit geval de waarheid, 'dat wat waar is'. De eigenliefde is dus in 
beginsel op te heffen, namelijk wanneer het foutieve waardeoordeel wordt 
vervangen door het juiste, dus door een inzicht van de rede in de ware verhoudingen 
binnen de wereld. Plato kan dan ook zeggen dat ieder mens moet mijden zichzelf 
hevig lief te hebben en altijd moet nastreven wie beter is dan hemzelf {Nom 732b). 
Deze aansporing kan gelden als de summa van zijn ethiek; het is de 'zedelijke wet' 
die strookt met het natuurlijke recht dat hij eerder in De wetten had geformuleerd. 
Plato gebruikt hier ook dezelfde termen {feugein/diôkein) die gebruikt worden om 
de algemene "bewegingswet' van het dierenrijk - het mijden van pijn en streven naar 
genot - aan te geven. 

Maar hoe is deze aansporing te rijmen met Plato's opmerking dat deze hevige 
zelfliefde de meeste mensen is aangeboren? Wat is aangeboren lijkt immers 
onvermijdelijk te zijn. Als eigenliefde echter pas ontstaat onder invloed van de rede 
kan zij niet als zodanig zijn aangeboren, omdat de rede zich in de mens pas 
geleidelijk ontwikkelt. Het moet dan eerder gaan om een in het karakter gegronde 
neiging tot eigenliefde, zoals Plato aan de meeste of zelfs aan alle mensen een 
neiging tot tuchteloosheid en pleonexie toeschrijft. Ook deze neigingen kunnen zich 
pas ontplooien met de groei van de rede. Dat er een verband bestaat tussen 
pleonexie en eigenliefde kunnen we wel vermoeden. Pleonexie is een vorm van 
onrechtvaardigheid, met als kenmerk dat men geen genoegen neemt met een gelijk 
deel als de anderen, maar zichzelf een groter deel waard acht; dat lijkt al te 
veronderstellen dat men zich belangrijker acht dan anderen, méér waard dan zij. En 
daarmee wordt de geometrische gelijkheid {isotès) onder goden en mensen {Gorg 
508a) al geschonden, een gelijkheid die voor Plato de 'waarheid' vertegenwoordigt. 
In De wetten legt Plato een verband tussen isotès en vriendschap of liefde {filotès), 
als hij een "aloud en waar gezegde" aanhaalt, namelijk "gelijkheid bewerkt 
vriendschap" {Nom 757a). Die vriendschap lijkt onverenigbaar te zijn met de 
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eigenliefde. Maar pas Aristoteles zal pleonexie en eigenliefde expliciet met elkaar in 
verband brengen: degenen die filautoi worden genoemd zijn degenen die zichzelf 
het merendeel toebedelen van de door hen begeerde goederen (NE 1168M5). 

De mens die zich door eigenliefde laat leiden, die zichzelf het belangrijkst vindt, 
plaatst zich buiten de filia van de wereldorde. We kunnen ook zeggen: hij denkt 
alleen aan zijn eigen geluk, zonder rekening te houden met het geluk van het geheel. 
Zijn ik stelt zich in het middelpunt en neemt zichzelf tot maatstaf van de wereld. 
Wie daarentegen de maatstaf van zijn leven zoekt in God, of in de waarheid, wie 
dus ingetogenheid en rechtvaardigheid betracht, voegt zich in de orde, maar dan 
door toedoen van zijn rede. Hij beseft dat de wereld niet omwille van hemzelf 
bestaat, maar hij omwille van de wereld, zoals de 'Athener' aan de 'koppige 
jongeman' voorhield, en dat hij niet in de eerste plaats aan zijn eigen geluk moet 
denken, maar aan het geluk van het geheel. Juist daardoor zal hij ook gelukkig 
worden. Want de mens wordt pas gelukkig wanneer hij deemoedig de goddelijke 
wet naleeft, als volgeling van Dikè, de godin van de straffende gerechtigheid (Nom 
716a). Tegenover de deemoed van de vromen staat de hovaardij (megalauchia) van 
degenen die groot gaan op hun rijkdom, eer of lichamelijke schoonheid, wat 
gepaard gaat met onbezonnenheid en jeugdige dwaasheid; hun ziel wordt zo 
verzengd door hubris (hier "brooddronkenheid', overmoed) dat ze denken geen 
leidsman of gids nodig te hebben, en integendeel bekwaam genoeg zijn om zelf ook 
anderen de weg te wijzen (716a). In de steek gelaten door God slepen ze ook nog 
anderen mee in hun toestand van verwarring (716b). Maar, leert Plato dan, niet de 
mens maar God is de maat van alle dingen 3, en wie geliefd wil zijn bij God moet 
ook lijken op God, en dat betekent dat hij ingetogen en rechtvaardig moet zijn 
(716c). Het is juist de door eigenliefde bevangen mens die zichzelf tot maat van alle 
dingen maakt, die in zijn hovaardij alle waarden op zichzelf betrekt. 

6. Fronèsis: slimheid of wijsheid 

Eigenliefde is onverenigbaar met het inzicht in de waarheid, hebben we in de vorige 
paragraaf gezien: men hecht meer waarde aan het 'eigene' dan aan het 'ware'. Wie 
aan eigenliefde lijdt sluit zich af voor de waarheid. Door die zonde (hamartoma), 
schrijft Plato, komt het dat iedereen zich verbeeldt dat zijn onverstand (amathia) 
'wijsheid' (soßä) is; vandaar dat we, terwijl we eigenlijk niets weten, denken dat we 
alles weten (Nom 732a).34 

De ondeugd der onwetendheid of 'onwijsheid' is heel goed te rijmen met grote 
slimheid van de calculerende rede. Socrates noemt Callicles 'slim' (sofos), juist als hij 
hem verwijt geen oog te hebben voor de ware, geometrische verhoudingen in de 
wereld. Voor Callicles is fronèsis niets anders dan de slimheid die, samen met moed 
of mannelijkheid, nodig is om zijn verlangens optimaal te bevredigen, zoals we 
hebben gezien (§2, zie Gorg 492a). We kunnen mensen als onwetend (amatheis) 
betichten, schrijft Plato, ook al zijn het uitstekende redeneerders of rekenaars 
(logistikoi) en zijn ze geoefend in alle listigheden en alles wat is aangelegd op 
snelheid van geest, terwijl de mensen met de tegengestelde houding 'wijs' kunnen 
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worden genoemd, zelfs al kunnen ze - volgens het gezegde - 'lezen noch zwemmen' 
(Nom 689c-d). Sofia en fronèsis, bij Plato gelijkwaardige termen, kunnen zowel 
deze slimheid betekenen als de wijsheid die hij zelf bedoelt. 

Slimheid is de deugd van de eigenliefde. Tegenover dat egocentrische denken van 
de slimme rede plaatst Plato het kosmocentrische (of theocentrische) denken van de 
wijze rede. Het gaat hem om een manier van denken die berust op het inzicht dat 
het geheel er niet is omwille van de delen, maar de delen omwille van het geheel. 
Tegenover de fragmentarische benadering van de op eigen belang gerichte rede stelt 
hij de holistische benadering van de rede die uitgaat van het gemeenschappelijk 
belang. 

Verrassend is dat volgens Plato deze twee zo uiteenlopende vormen van rede in 
wezen diep verwant zijn, omdat ze dezelfde oorsprong hebben. Vlak na de bekende 
grotvergelijking gaat hij nader in op het vermogen tot denken of inzicht (fronèsis), 
dat hij even te voren had omgeschreven als een vermogen (dunamis) dat in ieders 
ziel voorhanden is en dat het orgaan of werktuig (organon) is waarmee ieder tot 
grondig begrip kan komen35 (Pol 518c). Dit "meer goddelijke" vermogen van de 
mens verliest nooit zijn kracht, maar het kan die kracht wel op twee geheel 
verschillende manieren aanwenden: afhankelijk van de richting die eraan wordt 
gegeven wordt dit vermogen nuttig en bruikbaar of onnuttig en schadelijk (518e). De 
mensen die 'slecht maar slim (sofos)' worden genoemd hebben een scherpe blik en 
doorzien de dingen waarop ze gericht zijn heel snel; hun gezichtsvermogen van hun 
geest is zelf niet slecht, maar het wordt gedwongen slechte zaken te dienen, zodat ze 
des te meer kwaad bewerkstelligen naarmate hun blik scherper is (519a). 

Dit is niet alleen een fraaie maar ook een zeer invloedrijke gedachte, die de kern 
zal uitmaken van het denken van latere denkers, met name Augustinus en 
Rousseau. Het vermogen om te begrijpen kan worden 'geperverteerd' (verdraaid, 
omgekeerd), om Augustinus' term te gebruiken, doordat het op de verkeerde 
doeleinden wordt gericht. Plato zelf gebruikt in de bovenstaande passage het woord 
'wending' (periagôgè), zoals hij ook de verba periagein (518c), (peri)strefein (518c, 
519b) en trepein gebruikt, die alle 'wenden' of'draaien' betekenen. Van dat wenden 
was al sprake in de vergelijking van de grot, waar de geestesblik geleidelijk naar de 
ultieme werkelijkheid (de idee van het Goede) wordt gewend, zoals de ogen naar de 
zon (515c-d). Het gaat dus om het schouwen van de ideeën, maar we moeten de 
wending zeker niet alleen in intellectualistische zin begrijpen; uit bovenstaande 
passage blijkt juist dat de wending volgens Plato wezenlijk van zedelijke aard is -
zoals het 'Goede' zelf ook in zedelijke zin moet worden begrepen. 

Pas door fronèsis is de mens tot zedelijk handelen in staat, zoals we in § 1 hebben 
gezien (Phaedo 69a-b), maar die fronèsis kan ook een heel andere gedaante 
aannemen. Dit goddelijke vermogen kan de mens, bij een juiste opvoeding, tot 
morele goedheid brengen, maar ook tot morele slechtheid, bij gebrek aan opvoeding. 
In het eerste geval transformeert het de zelfliefde in liefde voor het grote, goddelijke 
geheel (het koinon), in het tweede geval perverteert het de zelfliefde tot eigenliefde, 
die alleen met het individuele belang, het idion, rekening houdt. Dan wordt fronèsis 
zelf louter een instrument voor de bevrediging van de eigen, uit het geluksverlangen 
voortkomende begeerten (dit is de opvatting van Callicles, zie § 2, GorgA9\t). Maar 
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deze 'pervertering' is geen onvermijdelijk proces: het verlangen naar wijsheid kan 
worden behouden en gecultiveerd door de redelijke ziel zo op te voeden dat zij zich 
afwendt van de wereld van verandering (de lichamelijke wereld) naar de eeuwige 
werkelijkheid (Pol 519a-b). 

Belangrijk is dat Plato dit niveau van de rede onderscheidt van een ander, dat 
alleen betrekking lijkt te hebben op het gebruik van dingen. De ziel heeft namelijk 
ook andere vermogens, die nauw verwant zijn met het lichaam, en die (anders dan 
de 'goddelijke' fronèsis) aanvankelijk niet aanwezig zijn maar pas door gewoonte en 
oefening worden ontwikkeld (Po/518d-e). Dit lichamelijke, sterfelijke deel van de 
rede onttrekt zich dus aan de mogelijkheid van wending of omkering, 'pervertering'. 
We mogen aannemen dat dit deel, behalve het algemene vermogen tot redeneren en 
berekenen (logistikon) dat berust op het gebruik van taal en algemene begrippen, 
ook de vermogens betreft die Aristoteles toeschrijft aan de 'productieve rede', en die 
nodig zijn voor de vervulling van de aan het lichaam gebonden natuurlijke taken, 
die de mens deelt met de dieren: zelfbehoud en behoud van de soort. Het gaat dan 
om de uitvinding en beheersing van allerlei vormen van techniek of 
kunstvaardigheid (technè), die de mens in staat stellen tot het maken, bemachtigen 
en gebruiken van dingen, zoals voedsel, kleding, onderdak. 

Van oorsprong is de 'geperverteerde' fronèsis totaal verschillend van de op gebruik 
gerichte, 'technische' rede, maar naar de vorm is zij er alleen maar een uitbreiding 
van: naast dingen en dieren worden nu ook rationele wezens louter behandeld als 
gebruiksvoorwerp, als middel om de eigen doeleinden - in laatste instantie het eigen 
geluk - te bereiken. Dat geldt voor andere mensen, maar zelfs voor de goden. Plato 
gaat tekeer tegen de door hem alom geconstateerde neiging van mensen de goden 
voor hun eigen karretje te spannen, door offers, magie of gebeden van hen gedaan te 
krijgen dat ze hulp bieden bij hun misdaden en hen vrijwaren van straf (Pol 364c-d, 
Nom 948c). 

7. Filosofia 

Door fronèsis als een (in oorsprong) goddelijk vermogen op te vatten neemt Plato 
ondubbelzinnig afstand van de naturalistische tendens van zijn tijd, zoals die blijkt 
uit het mensbeeld van Callicles. De mens is niet een dier met een hoog ontwikkeld 
intellect, een animal rationale, al heeft het daar de schijn van wanneer de fronèsis is 
geperverteerd tot louter slimheid. Nee, hij is een dubbel wezen, van zowel dierlijke 
als goddelijke herkomst. De twee helften van de grote keten van het zijn, de 
lichamelijke en de spirituele, komen in hem samen. De mens, maakt Plato in 
Timaeus duidelijk, heeft twee natuurlijke begeerten, de begeerte naar voedsel 
omwille van het lichaam, en de begeerte naar wijsheid (fronèsis) omwille van het 
goddelijkste in ons ( Tim 88b). De begeerte naar eer valt hier, zoals vaker, buiten de 
boot. Zij wordt in Plato's werk steeds doorkruist door de tweedeling tussen het 
dierlijk-lichamelijke en het goddelijk-spirituele. Als het verlangen naar eer daarin een 
plaats krijgt, dan aan de kant van het lichaam. Het thumoëides komt immers ook al 
voor bij de hogere dieren. In Phaedo schaart Plato degenen die naar rijkdom en naar 
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eer verlangen, de filochrèmatos en de filotimos, nog onder de algemene noemer 
filosômatos, dat dan de algemene betekenis krijgt van: degene die gericht is op alles 
wat met het lichamelijke, op aardse goederen gerichte zelf te maken heeft (Phaedo 
68b-c).36 

De driedeling in menstypen die Plato in Politeia maakt, wordt in dezelfde dialoog 
weer ondergraven door de bijzondere status van de filosofia. Het verlangen naar 
wijsheid gaat daar ver uit boven het praktisch inzicht dat de vrome mens behoeft om 
deugdzaamheid te betrachten; het wordt een verlangen naar het doorgronden van de 
waarheid. Op degene die dit verlangen volgt ligt een wereld van eeuwige en 
goddelijke ideeën te wachten die alleen door lange en moeilijke studie kan worden 
doorreisd. Het is alleen de filosoof, de wijsgeer, die hierin een bron van genot kan 
vinden, en wel van het grootste genot dat voor de mens is weggelegd. Het wijsgerige 
leven biedt dus een eigen, exquise vorm van geluk (Pol496c, 498c). Maar het geluk 
dat bestaat in het genot van theoretische kennis wordt nog vermeerderd door het 
geluk van het praktische levensinzicht dat volgens Plato uit die kennis voortvloeit. 
Filosofen zijn de 'ware rijken'; hun rijkdom bestaat niet uit geld, maar uit "het geluk 
van een goed en verstandig leven" (Po/521a). 

Plato is misschien van mening dat alleen de wijsgeer die de idee van het Goede 
heeft aanschouwd het wezen van de zedelijkheid kan doorgronden, en op grond van 
dat inzicht zijn leven kan transformeren: voortaan zou die filosoof nog liever 
dagloner zijn dan leven zoals de anderen doen (Po/516d-e).37 Maar hij beweert toch 
niet dat men filosoof moet zijn om een zedelijk-goed mens te kunnen zijn. 
Meermalen benadrukt hij de verwantschap tussen vroomheid en zedelijke goedheid 
(Nom 663b, Gorg 505b). Ook de vrome mens beseft - op het niveau van het geloof, 
niet van het weten - deel uit te maken van een groter geheel, en heeft nog ontzag 
voor hogere machten dan het eigen ik. Cruciaal is het deemoedige besef dat het voor 
elk wezen beter is onder de leiding van goddelijke wijsheid te staan (Po/590d). Juist 
omdat ook religie een solide basis kan vormen voor moreel gedrag gaat Plato zo fel 
te keer tegen de moderne goddeloosheid, waarin het bestaan van de goden botweg 
wordt ontkend, of waarin ze hooguit als middel voor het eigen geluk worden 
beschouwd. 

Het meest 'platonische' dat Plato in Politeia over de filosofia zegt, kan in dit 
hoofdstuk maar heel kort aan de orde komen. Zij blijkt in laatste instantie de diepste 
begeerte van alle mensen te zijn, omdat de ziel onsterfelijk is en vóór haar incarnatie 
in het lichaam toegang heeft gehad tot het rijk der ideeën. In zijn hemelse, zuivere 
natuur kent de ziel niets dan dit ene verlangen, en het superieure geluk van de 
bevrediging ervan; door de incarnatie op aarde echter wordt het geheel bedekt door 
de verlangens naar de dingen waarvan wordt gezegd dat ze gelukkig maken, zoals 
de zeegod Glaucus die na een lang verblijf in zee onherkenbaar werd, bedekt met 
een korst van schelpen en stenen (.Po/611b-612a). Er is dus veeleer sprake van een 
herontdekking dan van een ontdekking der ideeën: in de geest kan door educatie 
geen kennis worden gestopt die daar tevoren niet was, alsof men het 
gezichtsvermogen in blinde ogen zou leggen (Pol 518b). Kennis der ideeën is dan 
anamnesis, het weer ophalen, in de herinnering roepen van reeds aanwezige kennis 
(vgl. Meno 81e e.V.). We vinden hier weer de metafoor van het wenden: door 
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opvoeding kunnen kinderen worden losgemaakt van de loden gewichten die horen 
bij de wereld van het worden, en die nog aangroeien door de genietingen van het 
eten en andere gulzigheden, waardoor de blik van de ziel verder omlaag wordt 
gewend; zo kan de ziel weer worden gewend naar de waarheid, en die even scherp 
leren zien als de dingen waarnaar zij nu is gewend (Po/519b-c). 

Het is dus het verlangen naar de lichamelijke en aardse goederen die de blik van de 
ziel terneerdrukt, die de loden last of de zware korst van Glaucus vormt. We kunnen 
daarom ook spreken van een afbuiging van het verlangen; de oorspronkelijke liefde 
voor de waarheid raakt door de incarnatie geperverteerd tot een verlangen naar 
lichamelijke en wereldse genietingen. Begeerten die sterk naar één kant neigen, 
schrijft Plato, worden naar de andere kanten des te zwakker, zoals een stroom die in 
één richting wordt geleid. Wanneer ze zijn gericht op de wetenschap en al wat dies 
meer zij, gaan ze uit naar het genot van de ziel en verzwakt de gerichtheid op 
lichamelijke genietingen, als het tenminste een echte filosoof is (Fol 4S5d). 

De richting die deze drijfveer aanneemt hangt dus af van de waarde die aan 
genietingen wordt toegekend: hoe meer men lichamelijke en wereldse genietingen 
waard acht, des te verder is zij neergebogen naar de betreffende goederen, en des te 
minder waarde wordt gehecht aan haar oorspronkelijke object, de waarheid. 
Filosofes en filosômatos kunnen in één persoon verenigd zijn, in omgekeerde 
evenredigheid: hoe meer van de ene neiging, hoe minder van de andere. Het leven 
van de filosoof doet zich voor als een bevrijdingsproces, waarin de ßlosoßa steeds 
meer de overhand krijgt. Het is echter niet zozeer een bevrijding van het lichaam (en 
van de wereld waarmee dat verbonden is) als wel van de overmatige gehechtheid 
van de ziel aan het lichaam, dus ook van de al te grote waarde die zij hecht aan de 
lichamelijke (en wereldse) genietingen. Plato prijst geen ascetisme aan; hij gaat 
ervan uit dat lichamelijke genietingen noodzakelijk en natuurlijk zijn, zolang ze 
natuurlijke doelen dienen. De ziel is geen gevangene van het lichaam, maar van 
haar eigen foute - want door de gangbare opinie gevoede - opvattingen over het 
gelukkige leven. Zelfs in Phaedo, zijn meest lichaamsvijandige werk, waarin het 
lichaam wordt beschreven als een kerker waarin de ziel gevangen zit, merkt Plato op 
dat het ongehoorde van deze situatie is dat de gevangene, als bron van begeerten, 
zelf de voornaamste bijdrage levert aan zijn gevangenschap - dit inzicht wordt juist 
door de filosofie geleverd (82e).38 

Zoals er natuurlijke vermogens van de rede zijn die niet tot de goddelijke fronèsis 
kunnen worden herleid, zijn er ook natuurlijke lichamelijke verlangens (inclusief die 
van het thumoëides) die hun eigen, lichaamsgebonden bron hebben, en dus losstaan 
van de ßlosoßa. Dat komt tot uiting in de dubbelheid van de menselijke natuur. 
Lichamelijke en wereldse verlangens zijn pas 'geperverteerd' wanneer ze de 
natuurlijke behoeften te boven gaan, en worden nagestreefd omwille van het geluk, 
een geluk dat het vergeten geluk van de onsterfelijke ziel moet vervangen. 

Binnen dit mensbeeld is de ßlosofos niet zomaar één van de drie menstypen, maar 
de mens die door zijn bijzondere geaardheid en aanleg in staat en bereid is zijn 
verlangen naar wijsheid, de hoogste vorm van eros, terug te buigen in de 
oorspronkelijke richting. De anderen komen door hun eigenliefde nooit toe aan het 
zoeken naar wijsheid, omdat ze menen die al in pacht te hebben. De onwetenden 
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filosoferen niet en willen niet wijs worden, schrijft Plato ook in Het symposium, 
want het vervelende van onwetendheid is dat wie niet al zedelijk goed en verstandig 
ifionimos) is meent dat hij zelf wel genoeg weet; wie gelooft dat hij ergens geen 
behoefte aan heeft verlangt dat immers ook niet (204a). De filosofes is degene die bij 
voorbaat al gemotiveerd is om zijn leven te wijden aan het zoeken naar de 
waarheid. Hij bezit, anders gezegd, de kracht om zich aan de gangbare meningen 
over geluk te onttrekken, en zijn geluk te zoeken in een leven dat bij de goegemeente 
volstrekt geen aanzien heeft {Gorg. 486c, vgl. Phaedo 65a en Aristoteles EN 
1179al0-15). De filosoof is een buitenstaander, en in die zin is juist hij de ware 
individualist. 

B 

8. De herders van de bergen 

Binnen de cyclische geschiedopvatting die Plato huldigt begint de geschiedenis van 
de mensheid in elke wereldcyclus weer van voren af aan. Het stramien van deze 
geschiedenis van de mensheid is voor Plato, zoals voor alle latere denkers, de 
ontwikkeling of vervolmaking van de rede. Exemplarisch voor die ontwikkeling is 
de geschiedenis van Athene, na de zondvloed die niet alleen het legendarische 
Atlantis had verzwolgen, maar ook zijn rivaal Athene die tevoren een oorlog tussen 
beide had gewonnen {Tim 25b-d, zie hoofdstuk 1, § 7). Alleen de verspreid levende 
bergherders overleefden de ramp die de stad Athene trof, en met hen begon de 
ontwikkeling van de metropool en de grootmacht die de stadstaat in Plato's eigen 
tijd was geworden. Hun beschavingsniveau was primitief omdat zij, als 
achtergebleven groep, nog nauwelijks deelhadden aan de kennis die in het machtige 
en hoogbeschaafde oer-Athene was bereikt: alleen de ongeletterden en 
onontwikkelden bleven gespaard ( Tim 23b). 

Deze herders richtten zich nog op de natuurlijke doeleinden van zelfbehoud en 
behoud van het nageslacht. De primaire ontwikkeling was dan ook die van de 
'productieve rede', van de technische vaardigheden, parallel aan de groei der 
behoeften. In § 6 is gebleken dat het hier moet gaan om vermogens die nauw 
verbonden zijn met het lichaam, en die door oefening en gewoonte worden 
verkregen. De herders leefden hoofdzakelijk van hun kudden, waaraan ze (behalve 
misschien in het allereerste begin) geen gebrek hadden, en hadden dus volop vlees 
en melk {Nom 679a). Bovendien verkregen ze nog voedsel door te jagen. Ze waren 
ook ruim voorzien van kleren en beddegoed en huizen en met kookgerei en niet-
vuurbestendig huisraad, want er is geen ijzer nodig voor pottenbakken en weven, de 
twee kunsten die God de mensen gaf om hun al het nodige te verschaffen opdat zij, 
in een dergelijke moeilijke toestand beland, toch zouden kunnen ontspruiten en zich 
vermeerderen (679b). Voortplanting heeft hier dus nog de prioriteit, na de zondvloed 
die de bevolking voor het overgrote deel heeft weggevaagd. Omdat ook de mijnen 
voor ijzererts en andere metalen waren overstroomd, moesten de winning en 
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bewerking van metalen weer opnieuw worden uitgevonden, wat pas na vele 
generaties gebeurde (678d). Gedurende al die tijd waren de mensen technisch 
onbeholpen, vergeleken met degenen die vóór de zondvloed leefden en met de 
huidige mensen (679e). Landbouw ontstaat pas in een late fase, toen de families al 
niet meer verspreid woonden maar zich tot grotere gemeenschappen aaneensloten, 
in nederzettingen die door hekken en muren tegen wilde dieren werden beschermd 
(680e-81a, vgl. Prot322b). 

De ontwikkeling van de praktisch-morele rede stond ook nog in de 
kinderschoenen. De mensen van toen waren 'goed' {agathos), en wel om twee 
redenen. Ten eerste boden hun levensomstandigheden geen aanleiding tot 
slechtheid. Er waren in die tijd nog zo weinig mensen dat ze blij waren als ze 
iemand anders zagen, temeer daar met de technische kunsten ook de 
vervoermiddelen over land en zee verloren waren gegaan, zodat sociaal verkeer niet 
erg makkelijk was {Nom 678c). Door hun eenzaamheid waren ze vriendelijk en 
gastvrij voor elkaar, en omdat ze bovendien geen reden hadden te vechten om 
voedsel waren er in die tijd opstanden noch oorlogen (678e). Ze waren niet 
bijzonder arm, zodat ze niet om die reden genoodzaakt waren elkaar te beroven, en 
anderzijds waren ze ook niet rijk omdat ze geen goud of zilver kenden (679b). Nu 
worden in een samenleving zonder armoede of rijkdom haast altijd de edelste 
karakters geboren, "want daarin ontstaan geen wildgroei van het verlangen {hubris) 
en geen onrechtvaardigheid, geen ijverzucht en geen afgunst" (679b-c). 

Maar naast deze uiterlijke factoren speelde ook de toenmalige gesteldheid van de 
mensen zelf een rol: ze waren ook 'goed' vanwege hun zogenoemde onnozelheid 
{euêtheia, ook: goedigheid, goedhartigheid) {Nom 679c). Want in hun naïveteit 
namen ze wat ze hoorden zeggen over 'fatsoenlijk' en 'schandelijk' aan voor de 
grootste waarheid en werden ze erdoor overtuigd; geen van hen bezat, anders dan 
de mensen van nu, de slimheid {sofia) om wantrouwen te koesteren en bedrog te 
vermoeden, maar zij leefden met gebruiken en gewoonten die in overeenstemming 
waren met de uitspraken over goden en mensen, die ze zonder meer als waar 
beschouwden (679c). Ze waren bovendien, vergeleken met de mensen voor en na 
hen, nog onwetend in de technieken of kunsten van het oorlogvoeren, inclusief de in 
de stadstaat {polis) bedreven kunsten die 'privaatprocessen' en 'partijtwisten' worden 
genoemd, en die er alleen maar op zijn gericht met woord en daad alle mogelijke 
listigheden te beramen om elkaar kwaad te berokkenen en onrecht te doen (679d, 
vgl. 677b). 

Kortom, de herders waren naïever en dapperder, en tegelijk ook ingetogener en in 
alle opzichten rechtvaardiger dan hun voor- en nazaten {Nom 679e). Maar deze 
deugdzaamheid van de herders was, afgezien van gunstige levensomstandigheden, 
juist mogelijk door onnozelheid en goedhartigheid, hun onervarenheid met 
praktijken die dienen om anderen het leven zuur te maken. Ze slikten alles voor 
zoete koek, omdat ze nog niet beschikten over de intellectuele bagage die het 
mogelijk maakt om traditionele waarden en normen aan te vechten. Wegens hun 
goedmoedigheid en sobere leefwijze hadden ze ook nog geen wetten nodig in de 
moderne zin van het woord, en konden die ook nog niet hebben omdat in dat 
stadium van de kringloop (periodos) de schrijfkunst nog niet bestond. Maar daarom 
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waren ze nog niet wetteloos: ze leefden volgens traditionele gewoonten en 
patriarchale wetten, en kenden daarmee al een vorm van bestuur {politeiä), dat zelfs 
nu nog bij de Grieken bestaat en verspreid is onder de barbaren (680a-b). Dit is het 
soort bestuur dat Homerus beschrijft bij de Cyclopen: ieder gezinshoofd maakt zijn 
eigen wetten voor vrouw en kinderen (680b-c). Dit soort bestuur ontstond dus bij 
mensen die verspreid leefden in één enkele familie (oikia) of stam (genos): de oudste 
en eerbiedwaardigste man regeert over hen, op grond van een van zijn ouders 
overgeërfd leiderschap, en door hem te volgen vormen ze één kudde of schare, zoals 
bij vogels, en leven ze onder het meest rechtvaardige koningschap van allemaal 
(680d-e). Nooit in de geschiedenis heeft ooit een mens zonder enige regering en wet 
geleefd - zelfs Hobbes zal dat later beklemtonen. Het is, aan het begin van de 
geschiedenis, dus het familie- of stamhoofd dat de (ongeschreven) wet bepaalt, maar 
dat doet hij weer op grond van de overgeleverde gebruiken van zijn voorouders. 
Plato maakt op de naïveteit van de herdersbevolking geen uitzondering voor de 
patriarchen; we hoeven niet te denken aan grote wetgevers als Solon en Lycurgus, 
die nodig waren in het tijdperk van de polis, De herders, benadrukt de Athener, 
waren juist alles vergeten waarover door ons nu zoveel wordt gepraat wordt -
stadstaten, staatsbestuur en wetgeving (678a). 

Over het geluk van de herders laat Plato zich niet uit, maar hij zal hen 
ongetwijfeld als gelukkige mensen hebben beschouwd, levend in een Gouden 
Tijdperk.39 Omdat zij zich nog beperkten tot de vervulling van hun natuurlijke taken 
dachten ze nog niet aan 'geluk' in individualistische zin, als een toestand die moet 
worden bewerkstelligd door een welbewuste inrichting van het eigen leven. Het 
waren nog gemeenschapswezens, levend als in een kudde. Met hun nog natuurlijke 
sôfrosunè beantwoordden ze aan de door Socrates in Gorgias aangehaalde stelregel 
dat 'wie niets nodig heeft gelukkig is' (zie § 1, 492e). Ze hadden nog geen behoeften 
buiten de natuurlijke behoeften die ze zonder veel moeite kunnen bevredigen, zodat 
ze noch het ongeluk van de onbevredigbaarheid kennen, noch het ongemak van de 
inspanningen om allerlei door het geluksstreven voortgebrachte verlangens te 
bevredigen. Hun geluk lag in hun tevredenheid met de bestaande situatie. Ze 
streefden nog niet naar geluk, als een toestand die verschilt van de huidige. Hun 
rechtvaardigheid en de afwezigheid van afgunst en ijverzucht betekent dat de 
pleonexie, het verlangen méér te hebben dan anderen, hun nog vreemd was. De 
herders waren nog onervaren in de listen (mèchanê) die stedelingen tegen elkaar 
gebruiken terwille van hun pleonexie en wedijver (filoneikia), en alle andere kwade 
praktijken die ze tegen elkaar uitdenken (Nom 677b). Alle slimheid die de stedeling 
heeft ontwikkeld lijkt te zijn gericht op de optimale behartiging van zijn eigen 
belang. Ze kenden dus ook nog niet het ongeluk van de onderlinge strijd en van het 
kwaad dat mensen elkaar berokkenen in hun egoïstisch geluksstreven. 

9. De geboorte van de stad 

Er is geen groter contrast dan dat tussen de serene herderssamenleving en de stad 
van Plato's eigen tijd, waar het individualisme een hoogtepunt heeft bereikt. De 
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hechte gemeenschap van de familiale samenleving heeft plaats gemaakt voor een 
stedelijke samenleving waarin de burgers in de eerste plaats aan zichzelf denken. Op 
zoek naar oorzaken van de teloorgang van de militaire training - ten behoeve van de 
verdediging, niet alleen van de soldaten zelf en hun bezittingen maar van de hele 
staat {Nom 830c) - stuit de 'Athener' op een hevige begeerte naar rijkdom {eras 
ploutoü) die geen vrije tijd meer overlaat om zich bezig te houden met iets anders 
dan de eigen, individuele bezittingen {ton idiôn ktèmatôn) en met de dagelijkse 
winst; ieder is graag bereid om voor zichzelf {idiâî) elke kennis en wetenschap die 
daartoe bijdraagt te leren en in de praktijk te brengen, en maakt alle andere 
belachelijk (831c). Zo is te begrijpen dat staten zich niet meer toeleggen op militaire 
training of andere schone en goede zaken40, en dat elke man vanwege zijn 
onverzadelijke verlangen naar goud en zilver bereid is elke vaardigheid {technè) en 
elke list {mèchanê), fatsoenlijk of onbehoorlijk, te gebruiken als hij daar maar rijk 
van wordt; hij is bereid om zonder problemen elke daad - heilig of onheilig en zelfs 
volstrekt schandelijk - te verrichten, als hij maar beschikt over de macht of het 
vermogen {dunamis, wat Hobbes 'powe/ zal noemen) om als een wild beest te 
zwelgen in alle mogelijke soorten van eten, drinken en zinnelijke liefde (831d-e). Dit 
levenslange onverzadelijke streven nu neemt ieders tijd in beslag en verhindert dat 
men zich met militaire zaken bezighoudt (832a-b). Het is te begrijpen dat Plato 
sympathie koesterde voor Sparta, waar de krijgsdeugden nog niet waren opgeofferd 
aan individuele zucht naar gewin. 

Het verlangen naar rijkdom of geld staat dus niet op zichzelf, maar komt voort uit 
de lichamelijke begeerten. Plato lokaliseert het ook in de buikziel, zoals we in § 5 
van hoofdstuk 1 hebben gezien. Het verlangen naar geld is zo alomtegenwoordig 
omdat het een middel is om alle mogelijke begeerten te bevredigen. De lichamelijke 
begeerte {epithumia) is de grootste oorzaak van moord met voorbedachten rade, en 
wel het meest waar zij gepaard gaat met het meest voorkomende en krachtigste 
verlangen van de grote massa, dat naar geld. Geld heeft bij 'de velen' {hoi polloi), 
zowel door hun natuur als door hun gebrek aan opvoeding, het vermogen om 
talloze verlangens op te wekken die haar nopen tot een onverzadelijk en eindeloos 
verwerven daarvan {Nom 870a). Door dit gebrek aan opvoeding wordt geld zowel 
bij de Grieken als bij de barbaren ten onrechte als het eerste goed geprezen, tot 
schade van zowel hun nakomelingen als van henzelf (870b). Van deze 
corrumperende invloed van het geld waren de herders gevrijwaard - zij kenden 
immers goud noch zilver. In zijn schetsen van de ideale staat, zowel in Politeia als in 
De wetten, zorgt Plato er dan ook voor dat het gebruik van geld tot het 
hoogstnoodzakelijke beperkt blijft, en dat de verwerving ervan de laagste prioriteit 
heeft - in Politeia mogen de wachters, waaruit ook de leiders van de staat worden 
gerecruteerd, helemaal geen geld hebben (416e-417a). 

Plato begrijpt wel het voordeel van geld in de overgang van ruilhandel naar 
handel, in de totstandkoming van een markt waar handelaren zich als 
tussenpersoon opwerpen bij het verkeer van geproduceerde goederen {Nom 731b-c). 
Maar daardoor wordt ook de groei van de luxe mogelijk, en dat is het begin van het 
einde. Als Socrates in Politeia een (veeleer sociaal-ekonomische dan historische) 
reconstructie maakt van de beginnende staat trekt hij de grens tussen de naar zijn 
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mening 'ware', want gezonde staat, waarin men zich nog houdt aan basisbehoeften 
{t'anankaia) in voeding, behuizing en kleding, en de "in weelde zwelgende staat", 
waar ook ligbedden, tafels en andere meubelstukken, en toespijzen, wierook, myrre, 
hetaeren, en gebak tot de behoeften gaan behoren {Pol 372e-73a). Talloze mensen, 
zoals ambachtslieden en kunstenaars van diverse pluimage, houden zich dan bezig 
met de productie van goederen die niet langer tot de noodzakelijke behoeften van 
een staat behoren. De beschrijving van de 'gezonde staat', veeleer een gemeenschap 
van door arbeidsdeling op elkaar aangewezen werkers zonder centraal gezag, 
vertoont trekjes van de Gouden Eeuw: ze leven sober van gerste- en tarwebrood, 
slapen op taxis- of mirtestro, maar genieten van het leven, in aangenaam samenzijn 
houden ze smulpartijen met hun kinderen, drinken wijn, met bekranste hoofden en 
de godenhymnen zingend, en ook lekkernijen als vijgen en eikels ontzeggen ze zich 
niet (372b-c). Zo leven ze in vrede en gezondheid, en naar alle waarschijnlijkheid 
geven ze, zelf hun leven in ouderdom voltooiend, hun leefwijze door aan hun 
nageslacht (372d). 

Van deze idylle, die nog herinnert aan de mythe van de Gouden Eeuw, is in de 
luxe-staat geen sprake meer. In Socrates' reconstructie gaat het om de vraag naar de 
oorsprong van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid in een polis, wat neerkomt 
op de vraag naar de oorsprong van het onderscheid tussen goed en kwaad, dus van 
het zedelijk bewustzijn. Daartoe moet de grens van de natuurlijke behoeften - die 
bepaald worden door de natuurlijke doeleinden van eigen levensbehoud en behoud 
van de soort - worden overschreden. De traditionele, van generatie op generatie 
overgeleverde leefwijze maakt nu plaats voor een voortdurende toename van luxe en 
rijkdom, samen met een steeds verdergaande arbeidsdeling. De hang naar luxe en 
rijkdom is de oorsprong van het kwaad, zowel in individu als gemeenschap {Pol 
373e); in het laatste geval is het ook de oorsprong van oorlog, want het bouwland 
dat voorheen voldoende was om alle bewoners te voeden, is nu te klein geworden, 
zodat de staat, die zodra hij de grens van de noodzakelijke behoeften heeft 
overschreden de weg is ingeslagen van de eindeloze verwerving van bezittingen, het 
oog laat vallen op het grondgebied van de buren (373d-e). Geen wonder dat Plato, 
die zijn ideale staat modelleert op basis van deze reconstructie, laat zien hoe hij weer 
geheel wordt gezuiverd van luxe (399e). 

Als Clinias in De wetten zegt dat elk individu zowel publiekelijk als privé de 
vijand is van elk ander individu, zoals ook elk individu zijn eigen vijand is {Nom 
626d), dan schetst hij de sitatie zoals die ook volgens Plato bestaat in de 
samenleving van zijn tijd. Die wordt beheerst door een individualistisch en 
egoïstisch streven naar geluk, en door de daarbij behorende ondeugden, 
tuchteloosheid en pleonexie, die bij de meeste mensen te vinden zijn. In Phaedo 
beschrijft hij een situatie van voortdurende strijd waarin, door de zorg voor de 
talloze lichamelijke en wereldse verlangens, de diepste drijfveer van de mens geen 
kans krijgt zich te ontplooien. Het lichaam "vervult ons met begeerten, verlangens, 
angsten en zo veel vormen van inbeelding en gebeuzel dat het gezegde dat het 
lichaam ons geen enkele gelegenheid voor bezinning {fronèsai) laat, volstrekt waar 
is. Immers: oorlog, oproer en strijd is aan niets anders dan aan het lichaam en zijn 
verlangens te wijten. Alle oorlogen ontstaan uit de behoefte aan geld, en tot die 
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behoefte worden we gedwongen door ons lichaam, dat ons als slaven laat werken. 
Vanwege dit alles blijft er geen tijd over voor de filosofie (fllosoßa)" (Phaedo 66c-
d ). Wederom moeten we hier bij 'lichaam' denken aan de op het lichamelijke (en 
wereldse) gerichte ziel, die de sfeer van het lichamelijke uitbreidt en verabsoluteert, 
ten koste van de sfeer van het geestelijke. 

Natuurlijk gaat het Plato om een beschrijving van de stadstaten van zijn tijd, en 
met name zijn woonplaats Athene. Dit beeld past bij zijn constatering dat de morele 
normen die besloten lagen in de traditionele vroomheid zijn verdwenen of aangetast 
(zie § 4). Naast de secularisering van het leven acht hij ook de heersende democratie, 
na de tirannie de slechtste staatsvorm, verantwoordelijk voor het verval. In deze 
democratie heeft ieder individu de vrijheid zijn leven naar believen in te richten (Pol 
557b), doen de politici hun best in het gevlij te komen bij het volk (558b), bestaat 
geen dwang om deel te nemen aan het bestuur van de stad, noch om zich aan het 
gezag te onderwerpen, noch om deel te nemen aan oorlogen wanneer die worden 
gevoerd, noch om tijdens een toestand van vrede zelfde vrede te bewaren, als je zelf 
niet van vrede houdt (557d). Het is een aangenaam-ogende, anarchistische, bonte 
staatsvorm, waarin ieder, gelijk of ongelijk, gelijkelijk wordt bedeeld (558c). En 
daarbij passen 'democratische karakters', individuen die hebben geleerd dat 
welopgevoedheid hetzelfde is als hubris, vrijheid hetzelfde als anarchie, moed 
hetzelfde als schaamteloosheid, en dat het onzin is zich te houden aan de 
noodzakelijke verlangens (560e-61a); daarom maken ze geen onderscheid tussen 
goede en slechte genietingen, hebben ze lak aan disciplinering42 en onderwerping 
van slechte verlangens (561b-c); ze leven bij de dag en richten zich naar wat hun op 
dat moment welgevallig is en naar het verlangen dat toevallig bij hen opkomt (561c); 
in hun leven is orde noch dwang, en zo'n leven noemen ze aangenaam en vrij en 
gelukzalig, en ze hebben er voortdurend behoefte aan (561d).43 

10. De ontwikkeling van de rede 

In plaats van het egoïstische en anarchistische geluk waarnaar hij de mensen van 
zijn tijd ziet streven stelt Plato het geluk overeenkomstig de zedelijke aretè. Maar die 
volmaaktheid was niet meteen gegeven bij het begin van de geschiedenis, zoals we 
in § 8 hebben gezien; hun goedheid was nog te danken aan onnozelheid. De mensen 
van toen, schrijft Plato in De wetten, hadden noch de volmaaktheid bereikt in 
deugdzaamheid {aretè), noch in morele slechtheid (kakia), wegens hun 
onervarenheid met stedelijke aangelegenheden (ta kata ta astè) - of die nu van 
zedelijke schoonheid getuigen of juist van het tegendeel (Nom 678b). 

Het is in al haar eenvoud een passage van grote betekenis omdat hier wellicht voor 
het eerst in de geschiedenis het inzicht wordt verwoord dat morele deugdzaamheid 
pas ten volle mogelijk is waar ook morele slechtheid ten volle mogelijk is. Wie 
onbekend is met het kwaad kan ook nooit werkelijk goed zijn. De ontwikkeling van 
het begrip van zedelijke goedheid is ondenkbaar zonder dat ook het begrip van 
zedelijke slechtheid zich ontwikkelt. Het contrast tussen beide, bij de herders nog 
amper aanwezig, vergroot zich in de loop der geschiedenis, en bereikt pas zijn volle 
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omvang in de schoot van de stedelijke samenleving. De deugdzame mens heeft zich 
ontdaan van alle naïveteit die de herders tot 'goede' mensen maakte; hij weet maar al 
te goed wat slechtheid is, hetzij uit eigen ervaring, hetzij omdat hij haar kent van 
zijn medemensen. 

Dit inzicht, dat zal terugkeren bij haast alle andere in dit boek behandelde 
filosofen, wordt voorbeeldig verwoord door Seneca, nadat hij een idyllische 
beschrijving heeft gegeven van het simpele leven van de eerste mensen, in contrast 
met de verdorvenheden van de stad: "Maar hoe prachtig ook hun leven was en vrij 
van bedrog, wijzen waren zij niet, omdat die naam nu eenmaal verbonden is aan de 
meest verheven activiteit. [...] Want zedelijke volmaaktheid is iets dat de natuur niet 
geeft: goed worden is cultuur {ars). [...] Wat is dus de conclusie? Zij waren 
onschuldig uit onkunde {ignorantia rerum innocentes erant). Maar het maakt een 
groot verschil of iemand een fout niet wil dan wel niet kan begaan. Zij kenden de 
rechtvaardigheid niet, zij kenden de voorzichtigheid niet, zij kenden de 
zelfbeheersing en de dapperheid niet. Het primitieve leven bevatte elementen die op 
deze morele kwaliteiten lijken: maar echte morele kwaliteit {vhtus) kan alleen eigen 
zijn aan een geest die ontwikkeld is, die weet waar het om gaat, en die door 
voortdurende oefening de perfectie bereikt. Wij worden geboren om die te bereiken, 
maar zonder haar te bezitten, en ook in de beste mensen is, voordat zij zich 
ontwikkelen, wel de aanleg tot zedelijke volmaaktheid {virtus), maar niet de 
volmaaktheid zelf aanwezig".4 De ontwikkeling is dus die van een naïeve of 
natuurlijke goedheid naar een zedelijk-volmaakte goedheid op het niveau van de 
rede. In de eerste toestand kan de mens geen fout begaan, in de laatste kan hij dat 
wel maar wilhx] het niet, omdat hij "weet waar het om gaat", dus doordrongen is 
van het morele verschil tussen goed en kwaad. 

Bij Plato is Seneca's fundamentele onderscheid al aanwezig. Hij geeft er bovendien 
nog een dimensie aan die voor de verdere traditie eveneens van groot belang is. De 
naïeve rede berust op een nog natuurlijk gemeenschapsgevoel, kenmerkend voor de 
familiale samenleving, die het karakter heeft van een kudde of schare (zie § 8). De 
ontwikkeling van het morele besef valt samen met het proces van individualisering, 
dat twee richtingen aanneemt. Het morele kwaad ontwikkelt zich uit een steeds 
sterkere gerichtheid op het eigen ik, het idion, afgezonderd van de gemeenschap; 
deze gerichtheid komt tot uiting in pleonexie en eigenliefde, met als toppunt (of 
dieptepunt) het leven van de tiran. Morele goedheid ontwikkelt zich uit een 
gerichtheid op het gemeenschappelijke, koinon, zowel in maatschappelijke als 
kosmische zin, maar dan vanuit een individuele gezindheid. De naar 
deugdzaamheid strevende mens is niet langer deel van een kudde of schare maar 
voegt zich als zelfbewust individu in het grotere geheel, wetend dat alleen op die 
manier zijn streven vervulling kan vinden. 

Dit tweeledige individualisme blijkt hieruit dat zowel de slechte als de goede mens 
volgens Plato naar hun persoonlijke geluk streven, zij het op heel verschillende 
manier: de eerste door zich alleen op zijn eigen goed te richten, en zich als individu 
af te zetten tegen andere individuen, de andere juist door zich te richten op het 
gemeenschappelijke goed, en uit te gaan van zijn verbondenheid met andere 
individuen, zelfs met alles in de kosmos. Voor Plato ligt hier het verschil tussen 
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wanorde en orde. Het streven naar persoonlijk geluk, zoals dat kenmerkend is voor 
de burgers van de polis, lijkt een onontbeerlijke voorwaarde te zijn voor de volledige 
ontwikkeling van de morele rede. Zolang de mensheid zich blijft houden aan de 
door de natuur opgelegde taken, zelfbehoud en behoud van de soort, zolang hij dus 
nog in een famüiaal verband blijft leven, blijft het contrast tussen goed en kwaad nog 
zwak en vaag. Niet alleen de slechte mens maar ook de goede mens is een 
individualist. 

Morele goedheid betekent de wil om zich te voegen naar de goddelijke orde, niet 
langer op het niveau van de natuurlijke onmiddellijkheid, maar op het niveau van de 
zelfbewuste rede. Door morele slechtheid, eveneens een produkt van de rede, stelt 
de mens zich juist buiten die orde. Maar zou die afkering van het geheel,'deze 
negativiteit van het kwaad, niet ook nog tot de goddelijke orde kunnen behoren, 
zoals het niet-morele kwaad in de dierenwereld (de agressie van de sterkere, dé 
gewelddadige dood) ondergeschikt is aan het hogere, goddelijke doel van'het 
behoud van de soorten? Zou juist de ontwikkeling van de 'geperverteerde' fronèsis, 
de slimheid in dienst van het door eigenliefde gedreven geluksstreven, niet een 
voorwaarde zijn voor de ontwikkeling van de fronèsis als basis van de ware 
zedelijkheid?45 Kant zal betogen dat hebzucht, eerzucht en heerszucht juist het 
middel zijn waarmee de voorzienigheid de mens dwingt zich te vervolmaken, en de 
luiheid te verlaten waarin de Arcadische herders zijn blijven steken.46 

Ook wat het geluksstreven betreft zou in de geschiedenis een dergelijke 
ontwikkeling kunnen worden ontwaard. Goedheid en geluk zijn bij Plato immers 
verbonden. Aan het begin staat het geluk van de herders, dat was gelegen in de nog 
vanzelfsprekende onderworpenheid aan de taken der natuur, en in die zin aan de 
goddelijke orde. Zij waren tevreden zodra hun lichamelijke behoeften waren 
bevredigd. Bovendien heerste vrede onder hen en was jaloezie afwezig; ze 
berokkenden elkaar in hun goedigheid geen ongeluk. Aan het einde staat het geluk 
van de zedelijk volmaakte mens, dat is gelegen in de welbewuste onderworpenheid 
van de rede aan de goddelijke wet; omdat hij zijn geluk vindt in het 
gemeenschappelijke en niet in het eigen belang kent ook hij geen jaloezie en 
wedijver - hij zou zijn geluk met iedereen willen delen. De herders bereikten hun 
bestemming nog als dierlijke wezens (weliswaar reeds geholpen door hun 
ontluikende rede), de zedelijk volmaakte mens bereikt zijn bestemming als goddelijk 
wezen. Tussen die twee polen staat het stadium van ongeluk, gebaseerd op de illusie 
dat de mens zelf, als individu, zijn bestemming zou kunnen bereiken door zelf zijn 
geluk te bewerkstelligen, volgens zijn eigen normen. Juist omdat de mens in dit 
stadium de goddelijke orde veronachtzaamt en alleen aan zijn eigen voorspoed 
denkt, niet aan die van het geheel, is hij volgens Plato al slecht en dus per definitie 
ongelukkig, ook volgens de hedonistische normen die de mens daarbij zelf aanlegt 
(zie § 2). Het is het stadium van de innerlijke gespletenheid, de strijd tussen de 
goddelijke rede die wil vasthouden aan haar bestemming, en de lichaamsgebonden 
rede die steeds de alleenheerschappij tracht te verwerven in haar streven naar genot. 
De mensen lijden in dat stadium niet alleen onder de onverzadelijkheid van hun 
lichamelijke begeerten, maar ook het onverzadelijke streven naar geld, het middel 
om die begeerten te vervullen. Dit laatste streven houdt, als een honger van de ziel, 

65 



het hele leven aan en maakt de mensen door en door ongelukkig {Nom 832a). 
Daarbij komt nog het leed dat individuen elkaar berokkenen in hun pleonexie en 
onderlinge wedijver, gevoed door afgunst op eikaars (vermeende) geluk, en op de 
middelen die voor dat geluk nodig worden geacht. 

11. De ideale staat en de filosoof 

Ondanks Plato' tirades tegen de democratie wijst hij deze staatsvorm in De wetten 
niet zonder meer af omdat hij haar, met de monarchie, beschouwt als de 'moeder' 
der overige staatsvormen {Nom 693d). Verwerpelijk is pas een pure democratie, 
waarin aan de vrijheid der individuen geen maat wordt gesteld, zodat eigenliefde en 
eigenbelang er hoogtij vieren. Daarom pleit hij voor een mengeling van beide 
staatsvormen, waarin vrijheid gepaard gaat met 'vriendschap' {film) en praktische 
wijsheid {fionèsis) (693d-e). Dat zijn juist de principes die het staatsbestel funderen 
in de natuur, en die worden belichaamd in de wijze koning, als een vader heersend 
over zijn onderdanen. Plato noemt als voorbeeld de Perzische koning Cyrus die de 
gemeenschap liet delen in zijn wijsheid, waardoor alles floreerde, door de 
combinatie van vrijheid, vriendschap en gemeenschappelijkheid {koinônia) van 
geest (694b). 

Daarom zou een politiek bestel {politeia) altijd het midden moeten houden tussen 
democratie en monarchie {Nom 756e), gemodelleerd volgens de kosmische 
principes van filia en koinônia. In de ideale staat Magnesia die Plato in De wetten 
schetst wordt de door hem zo verfoeide vrijheid van de Atheense democratie 
uitgesloten door strikte organisatie en door een wetgeving die elke uitwas van 
begeerten bestraft, en waarin discipline tijdens de opvoeding de burgers moet 
voorbereiden op een optimaal gebruik van hun nogal schaarse vrije tijd scholè. die 
moet geheel zijn gewijd aan de zorg voor de perfectie, aretè van lichaam en ziel, 
omdat alleen zo'n leven de naam 'leven' waardig is (807c). De wetgever moet de 
staat en de burgers zo goed en gelukkig mogelijk maken, ervan uitgaande dat geluk 
noodzakelijkerwijs gepaard gaat met morele goedheid (742d-e). 

Ook in Politeia ontwierp Plato zijn staat met het oog op de harmonie met de 
kosmische orde. De rechtvaardigheid die heerst binnen de ziel van de goede mens 
moet ook heersen binnen de staat. De bevolking is ingedeeld in drie klassen, op 
grond van de driedeling van menstypen en van de drieledigheid van de menselijke 
ziel. De filosofen, in wie het verlangen naar wijsheid en kennis domineert, worden 
belast met de inrichting en het bestuur, juist omdat zij kennis hebben van de 
goddelijke werkelijkheid, van de orde en verwantschap die de kosmos beheersen, en 
zich zelf daar naar richten: de ware filosoof, wiens denken is gericht op de 
werkelijkheid, heeft geen tijd {scholè) om zich bezig te houden met de bezigheden 
van de mensen, en om, strijdend met hen, te worden vervuld van afgunst en 
vijandigheid; hij wordt te zeer in beslag genomen door het domein van regelmaat en 
eeuwigheid, waar geen onrecht heerst maar alles ordelijk en volgens de rede 
verloopt, en dat tracht hij na te bootsen en zich er zoveel mogelijk aan gelijk te 
maken {Pol 500b-c).47 De filosoof die verkeert met de goddelijke orde wordt zelf 
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ordelijk en goddelijk zoveel als een mens dat maar kan zijn (500c-d). Hij is 
bovendien genoodzaakt om ervoor te zorgen niet alleen zichzelf te kneden naar wat 
hij heeft gezien, maar ook de zeden van de mensen, zowel van het individu als van 
de gemeenschap (500d). Hij is er namelijk van overtuigd dat een polis op geen 
andere manier gelukkig kan zijn dan wanneer zij wordt geschetst door 
kunstschilders die zich van een goddelijk voorbeeld bedienen (500e). 

Bij het modelleren van de staat die naar onze mening gelukkig is, schrijft Plato, 
gaat het om het geheel, niet om een paar individuen die we van de rest afzonderen 
(Pol 420c, vgl. 466a). We zien hier eenzelfde verwerping van het egocentrische 
geluksstreven als in De wetten, waar zelfs het geluk van het Al als uiteindelijke doel 
werd beschouwd (Nom 903c, zie §4). Wat betreft de centrale klasse, die van de 
wachters (Makes) die belast is met de verdediging van de staat en waaruit ook de 
leiders van de staat worden gerecruteerd, gaat het dan ook niet om "het grootste 
geluk voor henzelf' maar om dat van de polis, we moeten van hen door overreding 
gedaan krijgen dat ze de best mogelijke vakman worden in hun werk, zoals ook alle 
anderen, en zo laten we, terwijl de stad groeit en fraai gebouwd wordt, aan elk van 
de klassen het geluk dat ze van hun natuur meekrijgen (421c). Het gaat er dus om 
dat elke klasse zo goed mogelijk functioneert binnen het geheel, en alleen daaraan, 
aan de optimale uitoefening van de hun toebedeelde taak, mogen de individuen hun 
geluk ontlenen. Ze mogen niet in de verleiding komen aan iets anders te denken, en 
daardoor individualisten of egoïsten te worden. Wachters mogen geen privébezit 
hebben, want als ze land, huizen of geld hadden zouden ze boeren en zakenlieden 
worden in plaats van wachters, despoten in plaats van bondgenoten voor hun 
medeburgers, en met hen in wederzijdse haat en intriges leven (417a-b). We moeten 
ze niet het geluk geven dat van hen alles zou maken behalve wachters (420d). 

Dat geldt ook voor de laagste, ekonomische klasse. Als boeren of pottenbakkers 
een koninklijk leventje zou worden toegestaan zouden het weldra geen boeren en 
pottenbakkers meer zijn; we zouden ieder op dergelijke wijze gelukzaligheid kunnen 
bezorgen, om zo de hele stad gelukkig te maken, maar op die manier zou de hele 
karakteristieke vorm (schema) van de stad verloren gaan (Pol 420e-21a). 
Terugdringen van de luxe en rijkdom, is de eerste eis voor Plato's ideale staat, 
hebben we in § 9 al gezien (dat geldt niet minder voor Magnesia, de ideale staat die 
in De wetten wordt geschetst). Alles dient te zijn gericht op het behoud van het 
geheel - door ekonomische, militaire en wijsgerige inspanning. Zoals elk van de 
individuen, door zich geheel aan de bij zijn natuur passende taak te wijden, een 
eenheid is en geen veelheid, zo moet ook de hele staat een eenheid worden in plaats 
van een veelheid (423d). 

Alles in deze staat is erop gericht het verfoeide individualistische geluksstreven uit 
te bannen. Plato lijkt terug te verlangen naar het verleden, niet van de herders maar 
van het verdwenen oer-Athene. Critias merkt in Timaeus op dat het verhaal dat zijn 
grootvader daarover van Solon had gehoord opvallende gelijkenis vertoont met 
Socrates' beschrijving van de ideale staat in Politeia (25e). Overigens schrijft Plato 
ook lovend over Atlantis, waar gemeenschappelijke vriendschap (filia koinè) 
gepaard ging met aretè (Critias 121a). Dat duurde tot in de Atlantiden hun 
goddelijke deel verzwakte en zij niet langer in staat waren hun weelde met 
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deugdzaamheid te dragen; alleen in de ogen van degenen die niet zien wat het 
waarlijk gelukkige leven is konden ze toen nog voor gelukzalige mensen doorgaan, 
vervuld als ze waren van onrechtscheppende pleonexia en macht {Critias 121b). 
Plato's cyclische geschiedopvatting houdt in dat geen enkele staat het eeuwige leven 
is beschoren, zelfs zijn ideale staat zou, indien ooit gerealiseerd, weer degenereren. 
Alle geschapen dingen zijn immers vergankelijk, dus ook dit {Pol 546a). 
Onvermijdelijk zullen sommigen uit de leidersklasse naar land, een eigen huis, goud 
en zilver gaan verlangen, het gemeenschappelijk bezit zal worden verdeeld, de 
laagste klassen zullen worden onderworpen door sterke, strijdbare leiders en tot 
slavernij vervallen (547b).48 

Het gaat dus mis met de ideale staat zodra individuen beginnen in de eerste plaats 
aan zichzelf te denken - aan hun eigen geluk. Maar zelfs in zijn ideale staat is Plato 
er niet in geslaagd dat element buiten te sluiten. Paradoxaal genoeg wordt de hechte 
collectiviteit, de organische eenheid, juist doorbroken door de staatslieden-filosofen 
zelf, die bij toerbeurt regeren. Zij zijn langdurig opgeleid voor deze taak, en van hen 
wordt ook geëist haar op zich te nemen, want de staat is juist gebaseerd op het 
principe dat elke burger niet zomaar doet wat hij wil, maar dat ieder wordt gebruikt 
voor het grote verband van de polis {Pol 520a). Ze mogen niet weigeren, maar 
zouden dat het liefst wel doen; ze beschouwen regeren als een dwang (520e, vgl. 
540b). Dat is juist goed voor de staat, betoogt Plato, want zulke leiders zijn niet 
geneigd tot machtsmisbruik; hun rijkdom bestaat niet in geld maar in het geluk van 
een goed en verstandig leven. Wie met grote graagte regeert zoekt een politieke 
carrière als compensatie voor het gebrek aan innerlijke rijkdom; zulke mensen 
vechten om de macht en ruïneren zowel zichzelf als de staat (521a). 

Maar waarom zien de filosofen zo op tegen regeren? Als ze niet aan de beurt zijn 
om zich, niet voor de eer maar uit noodzaak, bezig te houden met het zware werk 
van de politicus besteden ze hun meeste tijd aan de filosofie {Pol 540b, 520e). En 
daar, in de bevrediging van hun verlangen naar kennis, vinden ze nu juist een genot 
dat verheven is boven alle genietingen die door de rest van de burgers worden 
nagestreefd. Naast het geluk van de innerlijke harmonie, die dankzij de leiding van 
het filosofische element tot stand komt, smaken ze ook de genietingen die eigen zijn 
aan dat element, en die de beste en waarachtigste genietingen zijn die voor de ziel 
maar mogelijk zijn (586e-87a). 

Al in de bestaande samenleving, merkt Plato op, begrijpen de weinigen die tot 
filosofie in staat zijn hoe zoet en gelukzalig hun bezit is in vergelijking met de 
waanzin van de massa; ze zien hoe ongezond het politieke bedrijfis en houden zich 
verre van het kwaad van de anderen: ze zoeken rust en leven op zichzelf {Pol. 496c-
d). Filosofen zijn in zo'n verdorven maatschappij ook niet verplicht deel te nemen 
aan het bestuur van de samenleving, ze kunnen daar alleen maar groeien door eigen 
kracht of wil, tegen de wil of bedoeling van het staatsbestel in, en omdat ze zichzelf 
hebben gevoed zijn ze ook niemand kostgeld verschuldigd (520a-b). Filosofen zijn 
daar de outsiders bij uitstek (zie het slot van §7). In een passende samenleving - de 
ideale staat van Plato - kan de filosoof weliswaar veel beter tot ontwikkeling komen 
en kan hij voor het behoud zorgen zowel van zichzelf {idion) als van de 
gemeenschap {koinori) (497a). Maar ook daar blijft hij nog een buitenstaander. Hij 
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reserveert voor zichzelf het privédomein, de scholè, waarin zijn streven naar geluk 
zich kan ontplooien. Van zijn medeburgers verwacht hij dat die zich zonder morren 
aan de hun opgedragen taken wijden, zelf doet hij dat slechts met de grootste 
tegenzin, omdat hij dan moet afzien van zijn grootste geluk. Ondertussen zorgt hij 
er wel voor dat de maatschappij zo wordt ingericht dat hij zijn vrije tijd in alle rust 
kan doorbrengen, zoals Hannah Ahrendt opmerkt.49 In een samenleving bedoeld 
om het moderne, individualistische geluksstreven uit te bannen is juist de filosoof 
het enige relict van dat streven. Je zou haast zeggen dat hij, door als machthebber 
zichzelf op het terrein van geluk méér te gunnen dan de anderen, in een verder 
pleonexievrije samenleving de enige is die aan pleonexie lijdt. 
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