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§ 1. Inleiding 

Het algemene oordeel over Plato’s dialoog de Staat is doorgaans niet zo positief. Plato’s 

ideaal van een staat waarin filosofen koningen zijn, klinkt misschien ook wel een beetje 

bizar. Zijn schets van het gemeenschapsleven in zijn ideale staat lijkt communistische 

of totalitaire trekken te vertonen; wat valt er te beginnen, met Plato’s Staat? Deze kijk is 

mede door filosofen gepropageerd. In deze paper wil ik echter een een nauwkeuriger 

interpretatie van Plato’s Staat voorleggen. Ik zal me daartoe richten op zijn begrip van 

rechtvaardigheid. Ik gebruik daarvoor in eerste instantie de dialoog de Staat, maar zal 

juist ter verbetering van ons begrip ook op enige andere dialogen een beroep doen.  

Om te beginnen moeten we opmerken dat in tegenstelling tot wat de titel doet 

vermoeden, Plato’s Staat, of Politeia, niet zozeer een politiek-filosofisch, maar eerder 

een ethisch werk is. De centrale vraag is namelijk wat rechtvaardigheid betekent, in de 

betekenis van wat het is om een rechtvaardig mens te zijn of om een rechtvaardig leven 

te leiden. Daartoe wijdt Plato wel uit over een ideale, rechtvaardige, samenleving, maar 

alleen om een antwoord te vinden op deze centrale vraag. Directe politiek-filosofische 

lessen zijn er, zoals wel gedacht is, derhalve ook niet aan te ontlenen.1 Dat betekent 

echter niet dat Plato’s schets als curiosum afgedaan kan worden. Onderzocht moet 

worden op welke manier zijn formulering van een ideale samenleving met zijn centrale 

ethische vraagstelling samenhangt. Het lijkt me overigens een basale filosofische hou-

ding dat, als het ons iets bizar in de oren klinkt we dan moeten onderzoeken of we 

datgene misschien niet anders moeten opvatten dan we in eerste instantie geneigd zijn 

te doen. De betekenis die ons vreemd of belachelijk voorkomt, klopt, juist daarom, mis-

schien wel niet.  

De opzet is als volgt: eerst zet ik Plato’s begrip van rechtvaardigheid uiteen  

(§ 2), en stel ik dat ter discussie (§ 3); daarna kom ik, in het licht daarvan, met een ana-

lyse van zijn politieke schets (§ 4). Ik besluit met enkele conclusies (§ 5). 

 

 

                                                 
1
 In het kleine doch scherpzinnige boekje Ancient Philosophy – A Very Short Introduction zet Julia Annas 

de receptiegeschiedenis van Plato’s Staat uiteen. 
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§ 2. Plato’s ethische opvattingen in de Staat 

Ik wil beginnen met het ontwikkelen van Plato’s ethische positie zoals we die in de 

Staat aantreffen. We kunnen eigenlijk niet zonder meer spreken over Plato’s ethische 

opvattingen alsof hij die in een welomlijnde theorie uitgewerkt heeft en in één ethisch 

werk tot ons gebracht heeft; in zijn dialogen zijn misschien wel meerdere posities te 

ontwaren, die met reden aan Plato (of de door hem opgevoerde Socrates) toegeschre-

ven kunnen worden. Hoe problematisch dat al dan niet is, zullen we in de volgende 

paragraaf bespreken, als we ingaan op andere dialogen.  

In de dialoog de Staat houden Socrates en zijn gesprekspartners zich bezig met 

de vraag wat nu eigenlijk rechtvaardigheid is. Rechtvaardigheid draait hier in eerste 

instantie om wat we nu noemen een ‘persoonlijke deugd’, en geldt pas in tweede in-

stantie als een vandaag de dag meer gangbare kwalificatie van een samenleving.2 Het 

gaat om de vraag wat het betekent een rechtvaardig mens te zijn, of een rechtvaardig 

leven te leiden. Het begint ermee dat de oude Cephalus, de vader van Polemarchus, bij 

wie de deelnemers aan het gesprek te gast zijn, stelt dat hij aan het einde van zijn leven 

zich aan het afvragen is of hij iemand misschien geen onrecht heeft aangedaan, of hij in 

zijn leven geen onrechtvaardigheden heeft begaan (330d) 3. Het blijkt in het gesprek 

vervolgens niet zo eenvoudig vast te stellen, waarin (on)rechtvaardigheid precies be-

staat. Het duurt lang voordat Socrates’ eigen visie, opgesteld naar analogie van recht-

vaardigheid in de staat, duidelijker wordt, en misschien moet de conclusie zijn dat uit 

deze dialoog überhaupt geen volkomen helder begrip van rechtvaardigheid naar voren 

komt.  

Ik zal niet proberen de discussie tussen Socrates, Polemarchus, Thrasymachus, 

Glauco en Adimantus zoals die in de dialoog verloopt hier nauwgezet weer te geven, 

maar in plaats daarvan een wat systematischer weergave van de begripsontwikkeling 

te geven. In dit eerste gedeelte van de dialoog lijkt het met het begrip meerdere kanten 

op te kunnen gaan, zodat we op het moment dat Socrates overstapt naar de beschrij-

ving van rechtvaardigheid in de staat alleen nog maar de contouren van een begrip 

van rechtvaardigheid in handen hebben. 

 

2.1 Een begrip van rechtvaardigheid 

De eerste lessen die we kunnen trekken komen in het begin van het gesprek aan bod. 

Op een gegeven moment wordt rechtvaardigheid bepaald als ‘het goede doen’, en dit 

lijkt absoluut van karakter te zijn (335d-e). Want vastgesteld wordt dat jegens iemand 

iets doen dat op die persoon een niet-goede uitwerking heeft, om die reden niet goed is. 

Iemand benadelen of schaden is altijd slecht. En wat niet goed is, kan niet tot het recht-

                                                 
2
 Dit geldt misschien pas vanaf het werk van John Rawls. 

3
 Ik verwijs zoals te doen gebruikelijk naar de Stephanus-paginering. Ik heb de oorspronkelijke, driedeli-

ge vertaling van X. de Win gebruikt, zie literatuurlijst. Af en toe, misschien wat willekeurig, heb ik voor 

de duidelijkheid het Grieks toegevoegd. Daarvoor heb ik de kritische editie van S.R. Slings geraadpleegd. 
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vaardige behoren, omdat het rechtvaardige en het goede als aan elkaar gelijk worden 

gesteld. Eigenlijk gaat het hier dus niet om een nadere bepaling, maar om een herdefi-

niëring: rechtvaardigheid als het goede doen. Tot je dienst, maar wat is het goede? Dit 

wordt niet ingevuld. 

Even hiervoor hebben we dan al kunnen vaststellen, dat rechtvaardigheid niet 

op losse, op zichzelf staande handelingen kan slaan – om twee redenen. Ten eerste was 

er de bepaling van rechtvaardigheid als de regel ‘aan eenieder teruggeven wat men 

hem verschuldigd is’. De achterliggende gedachte is hier wellicht dat je eerlijk moet 

zijn, waarmee dan eerlijkheid als het principe van de rechtvaardigheid bepaald is. 

Maar geef je iemand wapens terug die je geleend hebt, als diegene in een toestand van 

waanzin verkeert? (331c) Mag je, om een ander bekend voorbeeld uit de filosofie aan te 

halen, liegen tegenover een potentiële moordenaar?4 Wat goed is om te doen, wat als 

rechtvaardig mag gelden, willen Socrates en zijn gesprekspartners vangen in een prin-

cipe, maar de suggestie is hier dat omstandigheden zoals de (mogelijke) gevolgen van 

een handeling ook meegewogen moeten worden bij het vellen van een oordeel of een 

handeling al dan niet rechtvaardig is. Een principe of een algemene regel voor recht-

vaardig handelen zoals ‘altijd eerlijk zijn’ kan nooit voldoende zijn voor het bepalen 

van wat rechtvaardigheid is. Ten tweede legt Socrates ook uit dat rechtvaardigheid niet 

kan bestaan in de bepaling ‘rechtvaardig te zijn tegenover vrienden en onrechtvaardig 

tegenover vijanden’, met als argument namelijk dat je je erin kunt vergissen wie waar-

lijk (en niet in louter schijn) vriend en vijand zijn (334c-d). Je kunt je er dus in vergissen 

of je wel echt iets goeds doet – losse handelingen zijn in wat ze betekenen als het ware 

ondergedetermineerd. Losse handelingen kunnen dus ten eerste niet als rechtvaardig 

bepaald worden, omdat een algemeen principe tekortschiet en ten tweede omdat hun 

betekenis niet vaststaat.  

Dit wordt niet met zoveel woorden geconcludeerd, maar impliciet blijkt dit wel 

uit de formulering van de vraagstelling in de dialoog: die is steeds gericht op een 

rechtvaardig leven: het is de vraag die Socrates het meeste bezig houdt, al zijn hele le-

ven lang (367d): hoe te leven? (352d) Het gaat om het vinden van een ‘regel’ voor ‘heel 

het leven’ (344e). Specifieker nog: Socrates en zijn gesprekspartners onderzoeken de 

vraag of de rechtvaardigen beter leven dan de onrechtvaardigen, en of ze gelukkiger 

zijn (352d, 357b). (Op ‘geluk’ zal ik nog terugkomen.) 

 

2.2 De algemene opvatting: genot boven rechtvaardigheid 

Een kwestie die vervolgens meer op zichzelf staat, leert ons meer over wat centraal 

staat in de dialoog: als we streven naar rechtvaardigheid, waarom streven we er dan 

naar? Volgens de zogenoemde ‘algemene opvatting’ over rechtvaardigheid, die onder 

de massa heersend is – die uitgebreid naar voren komt en waartegen Socrates zich ver-

volgens zal afzetten –, gaat het er alleen maar om rechtvaardig te schijnen, niet per se 

                                                 
4
 In Socrates’ ideale samenleving mogen de leiders dat wel, als het het welzijn dient; zie 382c en 389b-c. 
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het ook te zijn; als het maar positieve gevolgen oplevert. Glauco stelt in dit verband 

(357a-358a): voor zover leven eruit bestaat te streven naar bepaalde goederen, kunnen 

we die goederen in drie verschillende typen indelen. (1) Goederen die we niet om zich-

zelf maar om hun gevolgen wensen, zoals lichaamsoefening, geneeskundige behande-

ling of geld verdienen (dingen die we om henzelf misschien helemaal niet willen, die 

dus als last ervaren worden); (2) goederen die we juist wel om zichzelf willen, zoals 

vreugde; en tot slot (3) goederen die we zowel om zichzelf als om de gevolgen ervan 

willen, zoals verstandig zijn en gezondheid. Volgens Socrates behoort rechtvaardig-

heid tot deze laatste categorie, terwijl de algemene opvatting onder de mensen is dat 

rechtvaardigheid vooral iets lastigs is dat alleen om haar gevolgen wenselijk is (type 

(1)). Deze visie is daarvoor al uiteengezet door Thrasymachus, en wordt min of meer 

ook door Glauco en Adimantus naar voren gebracht. (Resp. 338c-344c en 358e-367e) 

Tamelijk levendig en kleurrijk wordt gesteld hoe ‘de velen’ in het leven staan, 

hoe de massa tegen het leven aankijkt. De mensen bekommeren zich niet om recht-

vaardigheid; eigenlijk iedereen is alleen maar uit op zijn eigen belang en wenst sim-

pelweg zijn behoeften te bevredigen. Niemand is uit vrije wil rechtvaardig; wie ertoe in 

staat is, wie bij machte is, die doet alles waar hij zin in heeft. De manier waarop dit ge-

beurt, is van secundair belang. Op z’n hoogst moet je fatsoenlijk, eerlijk of rechtvaardig 

lijken of schijnen, omdat je dat een gunstige reputatie oplevert; maar dat is dan instru-

ment tot het eigenlijke doel: voordeel, winst, genot. Zolang je door jou gepleegd on-

recht verborgen weet te houden, of aan straf weet te ontsnappen, is er niks aan de hand. 

Waar mogelijk, moet je juist profiteren van mensen die zich wel aan de regels houden. 

Alleen pragmatisch, uit noodzaak, uit onmacht, moet je je ook aan regels van recht-

vaardigheid houden. Waar er in het bevredigen van behoeften conflicten ontstaan, 

geldt het ‘recht’ van de sterkste: wie als overwinnaar uit de strijd komt, kan zijn gang 

gaan.  

Het leven bestaat in deze opvatting uit het streven naar genot, je beweegt in de 

richting waarin begeerte je drijft. Als ‘goed’ geldt dat je de mogelijkheid hebt om te 

doen wat je wil. Onrechtvaardigheid wordt gekwalificeerd als bedachtzaamheid (348d), 

die gewoon meer profijt oplevert (348b). De door Glauco geïntroduceerde categorie van 

dingen die je om henzelf wil, bestaat dan dus eigenlijk niet, het gaat altijd om de aan-

gename, profijtelijke, voordelige gevolgen van wat je doet (363a). Om die reden ook 

willen Glauco en Adimantus van Socrates de lof ‘horen maken van rechtvaardigheid 

om haarzelfs wil’ (358d). Vreemd genoeg was het juist Socrates zelf die rechtvaardig-

heid in de categorie van goederen die je behalve om zichzelf óók om de gevolgen ervan 

wil. Adimantus nuanceert dit door te stellen dat het gaat ‘om hun gevolgen, doch veel 

meer nog om zichzelf […] en al wat verder door eigen wezen (physei) en niet om zijn 

faam waardevol is.’ (367c-d, mijn cursiveringen, zie ook 367b). Wat is nu van toepassing 

op rechtvaardigheid? Tegenover de breed uitgemeten instrumentele kijk op rechtvaar-

digheid, als iets secundairs ten opzichte van het streven naar genot, verwacht je een 

begrip van rechtvaardigheid als een doel op zichzelf. Maar Socrates vermengt beide 
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met elkaar, en zal blijven spreken over de voordelen en genietingen van het rechtvaar-

dige leven. Op dit punt zal straks mijn kritiek aangrijpen. 

 

2.3 Socrates’ opvatting van rechtvaardigheid: de ziel 

Hoewel Socrates niet spreekt van rechtvaardigheid als louter doel op zichzelf, wil hij 

tegenover de ‘algemene opvatting’ van rechtvaardigheid als iets secundairs ten opzich-

te van het streven naar genot wel laten zien dat het nooit voordeliger is om bij wat je 

ook doet dit op onrechtvaardige wijze te doen, omdat de rechtvaardige altijd beter af is 

dan de onrechtvaardige. Het argument hiervoor vergt echter eerst de beschrijving van 

wat Socrates onder rechtvaardigheid verstaat. Hijzelf schetst daarvoor ter analogie 

eerst de rechtvaardige samenleving, maar dat laten wij hier eerst links liggen, op het 

besluit na dat een samenleving ‘rechtvaardig is, wanneer de drie natuurlijke klassen 

die erin voorkomen, ieder hun eigen taak vervullen’ (435b).  

Het vervullen van een eigen taak of functie is dan al eerder ter sprake gekomen. 

Al bij Socrates’ reactie op Thrasymachus’ betoog vinden we daarom elementen van zijn 

begrip van rechtvaardigheid. Socrates stelt dat onrecht of onrechtvaardigheid binnen 

een groep mensen die samenwerken om gezamenlijk iets te ondernemen tot onenig-

heid, haat en strijd leidt, met als gevolg dat men niet komt tot gezamenlijke actie. 

Rechtvaardigheid brengt daarentegen juist eenheid, eensgezindheid en vriendschap in 

een groep, waardoor men juist veel bekwamer wordt om tot collectieve actie te komen. 

Dit geldt volgens Socrates ook in de enkeling: ook binnen een individu kan er strijd of 

tweedracht zijn, een individu kan als het ware een vijand van zichzelf zijn, zodat die-

gene onbekwaam tot handelen wordt. Maar een individu is toch geen groep? Hoe kan 

er binnenin een individu sprake zijn van onenigheid of tweedracht? Pas in het moment 

hierna, in de dialoog, introduceert Socrates wat nog weer later zijn uitgewerkte verkla-

ring wordt: een mens heeft een ziel, die uit meerdere onderdelen bestaat, zodat de on-

enigheid of strijd tussen de delen van de ziel kan bestaan, waardoor die ziel niet langer 

een eenheid is met als gevolg dat de bezitter van die ziel slechter in staat tot handelen 

is (351a-352a). 

Vlak na dit punt gemaakt te hebben brengt Socrates de ziel naar voren, als hij 

uitlegt dat eigenlijk elk ding een ‘functie’ (ergon) heeft en om die functie te kunnen ver-

vullen, op de een of andere manier deugdelijk moet functioneren, oftewel een ‘deugde-

lijkheid’ (aretè) bezit. Ogen hebben als functie ‘zien’, en je kunt alleen maar zien als je 

ogen goed werken. Een snoeimes gebruik je om druiventrossen van de plant los te 

snijden, mits dit een deugdelijk mes is. Zo ook heeft de ziel een functie: namelijk rede-

neren, besturen, vooruitkijken, of eigenlijk, leven. Deze functie vervult de ziel, als ze 

deugdelijkheid bezit, en Socrates stelt nu rechtvaardigheid als een deugdelijkheid van 

de ziel (352d-353e). Onrechtvaardigheid maakte de enkeling onbekwaam tot handelen, 

en rechtvaardigheid bewerkstelligt dus het tegenovergestelde, en dit heeft ermee te 

maken of de ziel al dan niet deugdelijk functioneert.  
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Na de eerste uiteenzetting van zijn modelstaat legt Socrates uit dat de ziel net als de 

ideale samenleving uit drie delen bestaat, en dat een deugdelijk functioneren, dus 

rechtvaardigheid, bestaat in het op de juiste manier samenwerken van de delen van de 

ziel (434d-444e). Zijn ‘theorie’ bewijst hij door enkele voorbeelden van menselijk gedrag 

ermee te verklaren. De drie delen van de ziel zijn volgens Socrates de rede, de drift of 

de vurigheid, en de begeerte. Elk leidt, op zichzelf, tot een soort activiteit, tot een vorm 

van activiteit of tot een toestand, maar het is altijd de gehele ziel die iets doet, als uit-

komst van een soort onderling spel tussen de delen van de ziel. De begeerte is het deel 

dat aanzet tot het vervullen van behoeften. De rede is het beredenerende deel, dat 

maakt dat de ziel niet ten prooi is aan de begeerte, omdat ze een instantie is die de ziel 

(of misschien preciezer de bezitter ervan) kan afhouden van wat de begeerte wil. Er is 

dan nog een derde deel, de drift, die iemand ‘toornig’ kan maken in het geval dat be-

geerte hem tegen de rede in meesleept, of die überhaupt iemand in een bepaalde drif-

tigheid kan brengen, ook als de rede (nog) helemaal niet aanwezig is (zoals bij kinde-

ren, aldus Socrates). 

Het gaat er nu niet om of deze psychologie wel helemaal juist is. Het belang-

rijkste is dat Socrates in de menselijke ziel een vermogen tot redelijkheid veronderstelt 

dat maakt dat de mens geen speelbal is van begeerten en driften, maar een redenerend 

wezen dat aldus bewust, op basis van beslissing, kan handelen. Het redelijke deel moet 

de leiding hebben over de ziel, omdat het (als enige) in staat is tot zorg over de ‘ganse’ 

ziel, daar het weet wat voor elk deel van de ziel nuttig is. De drift is daarbij een onder-

steunende kracht; het is de begeerte, ‘feitelijke het grootste deel van de ziel’ (442a), die 

door samenwerking van beide geleid dient te worden. Als de begeerte in de ziel zou 

heersen, zou dat ‘gans het leven van het geheel ondersteboven’ keren (442b), zou dat 

een toestand van ‘slavernij’ betekenen. Rechtvaardig is derhalve degene die zich laat 

leiden door het redelijke deel van zijn ziel, onder leiding waarvan de ziel in zijn geheel 

tot innerlijke harmonie komt. Rechtvaardigheid is niet een uiterlijke activiteit (443d), 

maar iets innerlijks, een ‘vriendschappelijke overeenstemming’ (philiai kai symphooniai) 

(442c) van de drie delen, waarbij deze ordening hiërarchisch is: de rede staat als leider 

het hoogste, daarna de drift, en onderaan de begeerte. Dit is een natuurlijke ordening, 

zodat onrechtvaardigheid een wanorde in de ziel, een ziekte van de ziel, betekent 

(444b-d). 

 

2.4 Rechtvaardigheid en geluk 

Socrates’ min of meer psychologische begrip van rechtvaardigheid – rechtvaardigheid 

draait om de juiste, redelijke, zielshuishouding – ontwikkelt hij in het kader van de be-

argumentering van de stelling, dat onrechtvaardigheid nooit ‘voordeliger’ is dan 

rechtvaardigheid. De ‘algemene opvatting’ was dat rechtvaardigheid voor het streven 

naar genot maar een last was, en dat onrechtvaardigheid als het zo uitkwam te prefere-

ren was. Maar met Socrates’ uitleg van rechtvaardigheid als de deugdelijkheid van de 

ziel, als het in harmonie samenwerken van de delen van de ziel onder leiding van de 
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rede, betekent onrechtvaardigheid een wanorde binnen de ziel, oftewel, een zich laten 

beheersen door de begeerte of de drift, wat als ziekte, verdorvenheid of ‘slavernij’ 

wordt gekenschetst. En dat is dan per definitie een bron van ongeluk (576b). De wan-

orde in de ziel waarin de begeerte de andere delen overheerst, geldt als verdorvenheid, 

omdat volgens Socrates het redelijke deel het deftigste (epieikestaton, 577d) of het waar-

lijk bestaande (586b) of het edelste (589d) deel van de ziel is; dat is simpelweg de na-

tuurlijke orde. Als die orde er is en je dus rechtvaardig bent, ben je gelukkig. 

Een argument dat Socrates ook nog aanvoert voor zijn stelling is het feit dat de 

rechtvaardige, die zich dus door zijn rede laat leiden, de hoogste of aangenaamste ge-

noegens geniet. Elk deel van de ziel heeft in zekere zin zijn eigen genoegen: de rede het 

inzicht, de drift de eer en de begeerte de winst (580d-581b). Telkens één van deze ge-

noegens voert in mensen de boventoon; aan de hand van het telkens overheersende 

genoegen kunnen we mensen classificeren in drie groepen. Als we vragen welk soort 

leven nu het aangenaamste is, zal elke groep het verkrijgen van zijn genoegen als aan-

genaamste betitelen. Wie heeft dan gelijk? Wat is dan waar? Socrates betoogt dat de 

genoegens van de rede het aangenaamste zijn, zoals de groep van mensen die zich 

door de rede laten leiden zal zeggen, omdat alleen mensen bij wie de rede het over-

heersende beginsel is überhaupt tot een juist antwoord in staat zijn. Socrates volgt hier 

dus een formele redenering. Ten eerste is dit het geval op basis van ervaring: de ge-

noegens van de begeerte en de drift kennen alle drie de groepen, terwijl de ervaring 

van de genoegens van de rede alleen bij de door de rede geleide mensen aanwezig is, 

zodat zij als enige tot een volledige vergelijking in staat zijn. Ten tweede wordt een 

oordeel geveld juist door het redenerende deel van de ziel, en bij de mensen bij wie dat 

beginsel overheerst, komt er dus het beste oordeel uitrollen. De groep ‘redelijke’ men-

sen is dus het ‘meest bevoegd’; hun antwoord zal dus als eerste in aanmerking komen 

voor de waarheid ervan. 

Een inhoudelijke redering volgt dan ook nog: de vervulling van de behoefte 

van de rede is namelijk de ‘echtste’ (alèthestera), want dat gebeurt met het ‘meer werke-

lijk-zijnde’ (mallon ontos), met dat wat meer deel heeft aan het ‘zuivere zijn’ (katharas 

ousias) (585b). Zo kwalificeert Socrates althans de soort ‘inzicht’, terwijl het genoegen 

‘winst’, of althans de lichamelijke genoegens die daarmee verkregen kunnen worden, 

slechts voorkomt in het steeds veranderlijke en sterfelijke, en dat bezit minder ‘zijn’ 

(583b-585e). 

Werkelijker en waarachtiger genot, het echte en zuivere genot, dat is weggelegd 

voor de rechtvaardige, in wie het redelijke deel zijn ziel leidt – daarmee bereikt die ziel 

ook het hoogste geluk. Dat betekent overigens niet dat de andere genoegens genegeerd 

of uitgeband worden; ook zij vinden hun vervulling, wanneer tenminste de rede lei-

dend is, oftewel voor de hele ziel zorg draagt. De rede toont de begeerte en de drift wat 

verstandig nagestreefd kan worden. Zoals gezegd vervult elk deel dan dus zijn eigen 

functie. 
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§ 3. Discussie 

Ik heb nu Socrates’ opvatting van rechtvaardigheid gegeven; hier wil ik die ter discus-

sie stellen en tevens relativeren. Socrates lijkt met een invulling van het goede, recht-

vaardige leven te komen, wat niet strookt met een moderne kijk op rechtvaardigheid 

waarin het aan een ieder vrij gelaten wordt die invulling zelf te zoeken, en tevens lijkt 

rechtvaardigheid geen doel op zich te zijn. Of misschien toch wel?  

 

3.1 Moderne kritiek: koppeling van rechtvaardigheid aan geluk 

Met zijn ‘psychologische’ begrip van rechtvaardigheid en de welhaast causale relatie 

tot genot en geluk, geeft Socrates een invulling van het rechtvaardige of goede leven: je 

ziel moet onder leiding van de rede, in een toestand van innerlijke harmonie, zich rich-

ten op de genoegens van de rede: op het verwerven van inzicht. Met dit inzicht ben je 

namelijk nog beter in staat aan je rechtvaardige toestand vervolg te geven. Zoals net 

aangegeven, worden de activiteiten die gerelateerd zijn aan de andere delen van de ziel, 

drift en begeerte, niet genegeerd of uitgeband, maar het gaat erom dat deze activiteiten 

de innerlijke harmonie niet verstoren; met andere woorden, je moet bij alles wat je doet 

maat weten te houden (443e-444a).5 

Juist omdat Socrates dit ‘psychologische’ begrip hanteert, waarbij uiterlijke ac-

tiviteit beoordeeld wordt op zijn invloed op de innerlijke zielstoestand, is het mogelijk 

rechtvaardigheid te zien als een goed dat je ook moet willen om zijn gevolgen, en niet 

louter om zichzelf. Tegenover de algemene opvatting van rechtvaardigheid als een 

‘last’ die vooral te wensen is als instrument tot het doel van aangename gevolgen, 

kwam Socrates dus niet met een begrip van rechtvaardigheid als louter een doel op 

zichzelf. Doel op zichzelf is misschien nog wel de toestand van innerlijke harmonie – je 

door het redelijke deel van je ziel laten leiden om niet tot speelbal van begeerte of drift 

te worden –, maar het gaat Socrates ook om de gevolgen van deze vorm van recht-

vaardigheid, namelijk de zuiverste, aangenaamste en meest ware genoegens, die ie-

mand het meest volmaakt gelukkig maken.  

Het is precies deze koppeling aan het geluk, als gevolg of resultaat van recht-

vaardig handelen, die in tegenspraak staat met een modern begrip van rechtvaardig-

heid, waarin niet zozeer geluk ertoe doet, maar waarin vooral plaats wordt ingeruimd 

voor de notie van menselijke waardigheid, die het handelen van mensen begrenst, in 

relatie tot andere mensen. Zoals Kant het stelt: in ons handelen moet de menselijke 

waardigheid een uitdrukking krijgen, doordat we andere mensen nooit louter als mid-

del behandelen. Ook Plato komt in de Staat wel met een inperking van het handelen, 

met een kritiek van het uit zijn op behoeftebevrediging ten koste van anderen of van 

wat dan ook, maar dan gefundeerd in een begrip van een gezonde, harmonieuze ziels-

toestand, waarbij ‘obsessief genieten’ een vorm van slavernij is, terwijl het ware geluk 

                                                 
5
 Vooral in de Philebus werkt Plato het thema van ‘maat houden’ uit, zie o.m. .  
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in de innerlijke harmonie ligt; deze inperking wordt dus niet beredeneerd vanuit een 

begrip van een absolute menselijke waardigheid maar vanuit het doeleinde van het 

geluk. Modern zeggen we: er is meer dan het handelen dat tot geluk zou moeten leiden: 

ook je op een bepaalde manier verhouden tot anderen is waardevol, en niet omdat het 

iets oplevert, maar intrinsiek, omwille van zichzelf. Het vraagstuk van de verhouding 

tot de ander is in de Staat echter nauwelijks aanwezig in de uitwerking van wat recht-

vaardigheid als persoonlijke deugd is.6 

Nog in een ander opzicht is Socrates’ opvatting niet modern. Socrates geeft na-

melijk een specifieke ‘invulling’ van het goede leven en het geluk: de mens leidt daarin 

aan de hand van inzicht en redelijkheid een gematigd leven, omwille van zijn psycho-

logische welbevinden in het zichzelf beheersen. Wie deze psychologie echter loslaat, 

wie de rede niet per se als het hoogste deel van de ziel opvat, of wie zich laten leiden 

door begeerte niet begrijpt als een ziekte-toestand van de ziel, kan tot een ander idee 

van geluk komen, en rechtvaardigheid in moderne zin vereist juist vanwege mogelijke 

meningsverschillen over wat geluk is dat het aan eenieder vrij gelaten wordt om naar 

eigen opvattingen te leven, mits wel de notie van menselijke waardigheid in acht ge-

nomen wordt.7 

 

3.2 Relativering: andere dialogen 

Aan het begin van § 2 vermeldde ik al dat we eigenlijk niet zonder meer van Plato’s 

ethische positie kunnen spreken. Twee zaken vereisen dat we Plato’s ‘ethische positie’ 

tussen aanhalingstekens plaatsen. Ten eerste zijn er in verschillende dialogen meerdere 

posities te ontwaren, die met reden aan Plato (of de door hem opgevoerde Socrates) 

toegeschreven kunnen worden. Het lijkt erop dat de context van de dialoog de precieze 

beantwoording van de onderhavige vraagstukken beïnvloedt. In de Staat debiteert So-

crates zijn begrip van rechtvaardigheid tegenover de ‘algemene opvatting’ van recht-

vaardigheid, tegenover de onmatige, slaafse manier van leven van de massa; juist daar-

tegenover geeft Socrates zijn invulling van het goede leven. Nu we de koppeling tussen 

rechtvaardigheid en geluk hebben vastgesteld, valt ook op dat in de Staat die beide be-

grippen ook in de vraagstelling telkens bij elkaar worden gebracht: al in de discussie 

met Thrasymachus gaat het om het voordeel dat rechtvaardigheid zou moeten opleve-

ren (347e-348b); en dit wordt met enige variatie herhaald: het gaat om ‘de vraag hoe de 

pure rechtvaardigheid zich verhoudt tot de pure onrechtvaardigheid op het stuk van 

geluk of ongeluk’ (545a; zie ook 339b, 344a, 444e-445a, 472c, 544a, 576b-577b, 612b).  

                                                 
6
 In bijvoorbeeld het betoog van Glauco worden wel voorbeelden van onrechtvaardigheid genoemd als 

diefstal, verkrachting en moord (360b-c), maar de onrechtvaardigheid hiervan wordt uiteindelijk toch als 

een uit zijn op genot waarbij de ziel in onbalans is uitgelegd, als een zich laten leiden door driften en be-

geerten, en niet als handelen dat ingaat tegen de menselijke waardigheid, of als ‘schending van mensen-

rechten’, zoals er nu wel over gesproken wordt. 
7
 Socrates zal deze ‘subjectivering’ van het goede leven bestrijden, en proberen uit te leggen dat op dit 

vlak ware, ‘objectieve’ inzichten, en dus niet louter meningen, te verkrijgen zijn. 
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Het zou dus kunnen zijn dat Plato’s begrip van rechtvaardigheid er iets anders uit 

komt te zien als het losgekoppeld is van het geluk. Dat zien we ook. Zoals we al opge-

merkt hebben, had de eerste bepaling van rechtvaardigheid in de Staat een absoluut 

karakter: altijd het goede doen. Van een relativering hiervan in het licht van mogelijke 

beloningen, was op dat punt nog geen sprake. Het is dit absolute karakter dat we ook 

in bijvoorbeeld de Gorgias tegenkomen, waar Socrates uiteenzet dat het altijd beter is 

onrecht te ondergaan dan onrecht te plegen (Gorgias, 469c). Daar lijkt rechtvaardigheid 

dus veel meer op het modern-rechtvaardige handelen als doel op zichzelf, omwille van 

de intrinsieke waarde van een rechtvaardige daad. Maar ook in de Gorgias vinden we 

het verband met geluk en rechtvaardigheid als een harmonieuze zielstoestand 

(rondom Gorgias 477e). Ook in de Alcibiades I ligt het verwerven van rechtvaardigheid 

in lijn met het verkrijgen van inzicht in de eigen ziel (Alcibiades I, 132c) 

In de Apologie en de Crito vinden we dan wellicht weer de sterkste absolute be-

palingen van rechtvaardigheid als doel op zichzelf, zonder relatering aan het geluk en 

het deugdelijk functioneren van de ziel. Daar stelt Socrates:  

 

‘Ge zijt er naast, man, als ge denkt dat een man van enige waarde, hoe gering ook, zijn 

daden moet berekenen naar de kans op leven of dood. Hij heeft maar één zaak te be-

schouwen: zijn die daden rechtvaardig of onrechtvaardig, zijn het de daden van een 

goed of van een slecht man?’ (Apologie, 28b) 

 

[N]iet aan ‘leven’ dient de hoogste waarde te worden gehecht, maar aan ‘goed leven’ 

[…] synoniem […] van […] rechtvaardig leven. (Crito, 48b) 

 

Zelfs als de dood erop volgt, moet men rechtvaardigheid verkiezen boven onrecht-

vaardigheid, aldus Socrates.8  

Het lijkt er al met al dus op dat Socrates, of Plato, een ‘dubbel’ begrip van 

rechtvaardigheid erop na houdt: ergens is hij wel de ‘moderne’ overtuiging toegedaan 

dat rechtvaardigheid een soort absolute waarde heeft, die gebiedt dat je altijd, ongeacht 

de gevolgen, rechtvaardig moet handelen, maar hij probeert deze norm in sommige ge-

vallen te ondersteunen met een psychologie op basis waarvan de rechtvaardige altijd 

gelukkiger af is. Normativiteit valt echter nooit inhoudelijk te rechtvaardigen met een 

verklaring of beschrijving van feiten (dat iets moet, kan niet afgeleid worden uit wat is), 

dus van een echte ondersteuning is geen sprake. Hoe dan ook vinden we zowel dit 

meer moderne element van een absolute bepaling van rechtvaardigheid als doel op 

zichzelf, als het meer psychologische begrip van rechtvaardigheid dat gekoppeld is aan 

een invulling van het geluk, en deze spanning vindt in de Staat geen uitweg. 

Een tweede relativering moeten we nog vaststellen in het feit dat Plato heeft 

gekozen voor de vorm van de dialoog, waarin niet één positie uitgewerkt wordt, maar 

                                                 
8
 Alhoewel ook in deze gevallen soms rekening lijkt te worden gehouden met een leven na de dood, dat 

begint met een beoordeling: is die negatief dan volgt een ‘helse’ straf, is die positief dan volgt een ‘he-

melse’ beloning. 
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waarin meerdere stemmen klinken en waarin Socrates en zijn gesprekspartners juist 

het onderzoeken van opvattingen en vermeende waarheden zelf op de voorgrond 

plaatsen. Dat Plato dialogen schrijft die over een bepaald onderwerp gaan, is niet het-

zelfde als dat hij ten aanzien van dat onderwerp een bepaalde positie inneemt. Inte-

gendeel, het zoeken naar een antwoord zelf staat centraal, zodat we niet al te veel moe-

ten ophangen aan een positie, om die vervolgens te verwerpen. In die zin vormt de ge-

constateerde spanning geen probleem. Het is veel belangwekkender dat Socrates über-

haupt reflecteert, discussieert en onderzoekt. Socrates is ook zelf de eerste om, ondanks 

dat hij soms een standpunt inneemt, te benadrukken dat hij het eigenlijk helemaal niet 

weet. Plato laat juist Socrates aan het woord, die telkens weer benadrukt dat hij degene 

is die slechts weet dat hij niets weet. In de Apologie legt Socrates dit het meest duidelijk 

uit, waar hij verhaalt hoe het orakel van Delphi hem als de meest geleerde man aan-

wees (Apologie 20d-24a). Waar er dus een spanning bestaat tussen een meer modern be-

grip van rechtvaardigheid en Socrates’ min of meer psychologische begrip dat verbon-

den is met geluk, staat deze invulling van het rechtvaardige leven als een gematigd of 

bezonnen leven, geformuleerd tegenover de leefwijze van de ‘slaven’ van begeerte en 

drift, dus ook in spanning met Socrates’ ‘weten niet te weten’. In de Alcibiades I conclu-

deert Socrates in gesprek met Alcibiades dat die nog helemaal geen verstand heeft van 

datgene wat hij juist nodig heeft als hij zich met staatszaken wil bemoeien of zelfs lei-

der in de polis wil worden: rechtvaardigheid. Socrates zelf ook niet, zo zegt hij, hij zou 

graag bij een ‘leermeester’ op dat vlak in de leer gaan (Alcibiades I, 109d). Ook in de Staat 

maakt Socrates een voorbehoud bij wat hij zelf te berde brengt (336e, 337e). 

 

 

§ 4. Plato’s politieke schets 

We zijn nu nog nauwelijks ingegaan op het meest in het oog springende deel van de 

Staat, Socrates’ beschrijving van de ideale staat, of liever, van de ideale samenleving. 

We moesten ook nog nagaan wat precies bedoeld wordt met filosofen als koningen. 

Maar bovendien kan de schets misschien nog licht werpen op het gevonden begrip van 

rechtvaardigheid: heeft een van de beide elementen van het dubbele begrip wellicht de 

boventoon?  

Zoals gezegd wijdt Socrates uit over de ideale samenleving, om aan de hand 

van dit model vast te stellen wat rechtvaardigheid betekent (368e-329a, 472c); het gaat 

hem niet primair om een politiek programma dat verwezenlijkt dient te worden (473a).9 

Ik zal Socrates’ verhaal kort weergeven; eerst legt Socrates uit hoe de samenleving in 

elkaar zit, vervolgens waarom filosofen de leiders van die samenleving moeten zijn. 

Daarna zal ik ingaan op het begrip van rechtvaardigheid. 

 

                                                 
9
 Verderop toch weer wel, zo lijkt het. 
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4.1 De ideale samenleving: filosofen als leiders 

Socrates denkt de samenleving (de stadstaat, polis) vanuit de behoeftige mens (369b-

374e). Om te leven, hebben we elkaar nodig; om onze behoeften te vervullen, leven we 

met elkaar samen in staatsverband. Alleen met meerdere mensen kunnen we voort-

brengen wat we allemaal nodig hebben. We slagen daarin door een arbeidsdeling te 

organiseren. Natuurlijke aanleg bepaalt wie welk werk het beste kan doen; zo functio-

neert het voorzien in wat we nodig hebben het effectiefst. 

Onder wat we nodig hebben wordt ook veiligheid tegenover gevaar van bui-

tenaf en het voortbestaan van de samenleving überhaupt geschaard. Immers, zonder 

samenleving ben je voor zowel overleven als leven nergens, dus het voortbestaan van 

de staat is in ieders belang. Daarom moet er voor de verdediging van de samenleving 

een leger zijn. (Dat trouwens ook zelf kan aanvallen in het geval dat de samenleving 

naar meer verlangt dan het zelf kan voortbrengen: dan kan land of eigendom van an-

dere samenlevingen ingenomen worden (373d-e).) Ook oorlog voeren is een kunst, 

waar niet iedereen geschikt voor is. Deze taken vereisen dat wachters – de term die Pla-

to hanteert voor hen die waken over de samenleving: leiders in zowel het leger als in 

heel de samenleving, dus militair en politiek10 –net als rashonden zijn: ook die moeten 

namelijk ‘zo zacht mogelijk zijn jegens vertrouwden en bekenden, maar het tegendeel 

tegenover onbekenden.’ (375e) Het cruciale punt is hier dat de wachters kennis moeten 

hebben om te kunnen onderscheiden tussen vriend en vijand, tussen vertrouwd en 

vreemd. Daarom móeten de wachters wel filosofen zijn, want kennis verwerven gaat 

niet, zo is vervolgens de redenering, als je niet wijsgerig of leergierig van aard bent. Dat 

moet dus wel de noodzakelijke aard van de wachters zijn; aanleg alleen is vervolgens 

niet genoeg – een grondig programma van opvoeding en onderwijs dient de vereiste 

aanleg uit te werken.11, 12 

                                                 
10

 Deze verschuiving van militairen die de samenleving ten tijde van oorlog moeten verdedigen naar ‘be-

wakers’ van heel de samenleving, dus politieke leiders, is in de tekst nauwelijks aanwijsbaar: kennelijk 

sprak het vanzelf dat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. (Dit zou een aanwijzing kunnen 

zijn dat de Griekse stadstaten voor onze begrippen relatief militaristisch waren.) 
11

 Het gaat vervolgens om meer dan alleen kennis van vertrouwd en vreemd, zo blijkt uit de verhandeling 

over de opvoeding: de wachters moeten ‘dappere, zelfbeheerste, vrome en vrije mensen’ (395c) worden. 
12

 De opvoeding bevat tevens een soort ‘beproevingen’, om te testen of de wijsgerigen wel in staat zijn de 

te verwerven kennis te dragen (502d-511e), met name de ‘hoogste kennis’, die Socrates in de ‘idee van het 

goede’ ziet. De term ‘goed’ is hier enigszins vreemd, omdat het vooral om een epistemologisch verhaal 

lijkt te gaan: over wat (ware) kennis is tegenover de mening, en vooral over wat een algemeen, abstract 

begrip of concept (het ‘ding op zichzelf’) is tegenover een bijzonder, concreet geval of situatie daarvan 

(de ‘veelvuldigheid van diverse particuliere dingen’); en vervolgens over begrijpen-kennen en begrippen 

analoog aan zien en zichtbare dingen, waarbij als derde, veroorzakend element in het tweede geval het 

licht van de zon hoort en in het eerste geval, analoog daaraan, de idee van het goede. Om ware kennis van 

begrippen of ideeën te hebben, moet je ook de ‘oorzaak’ ervan kennen: de idee van het goede. Met andere 

woorden: de wijsgeren die politieke leiders moeten worden, moeten vooral het begrip of het idee recht-

vaardigheid leren kennen, maar óók wat het begrip tot begrip maakt. Dus: überhaupt begrijpen hoe be-

grippen en werkelijkheid samenhangen, oftewel, een begrip van het begrip ontwikkelen, het concept 

‘concept’ snappen. Ik acht het niet nodig om aan dit nastreven van deze idee van het goede, de ‘oorzaak’ 

van alle begrip, van waarheid en van kennis, een religieuze interpretatie te geven, zoals te vinden in Vic-

tor Kal, De liberale democratie en de religie, pp. 10-14, want hoewel de idee van het goede van een ande-

re aard is (‘aan gene zijde van het zijn’ – wat de interpretatie van Kal benadrukt) dan de begrippen of de 
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Als op die manier bereikt wordt dat een groep van goed opgevoede en opgeleide filo-

sofen aan het roer staat, vanwege het feit dat zij als enige de benodigde kennis hebben 

kunnen verwerven om überhaupt te kunnen leiden, kan zo een samenleving wijs, dap-

per, bezonnen en ook – het gezochte – rechtvaardig genoemd worden.  

De benodigde kennis, oftewel wijsheid, die de wachters oftewel de filosofen-

koningen verworven moeten hebben betekent hier: kennis ‘met betrekking tot de staat-

als-geheel: nl. over de wijze waarop de staat het best zijn betrekkingen regelt, zowel 

met zichzelf als met andere staten’ (428d). Als de klasse van wachters aan deze kennis 

of wijsheid deelheeft, is de samenleving als geheel wijs, omdat die samenleving dan 

namelijk het best bestuurd, georganiseerd en opgevoed wordt. Als de andere klassen 

vervolgens deze klasse van leiders als zodanig accepteert, als de onderdanen en de re-

geerders een soort akkoord over die staatsvorm hebben, betekent dat dat de samenle-

ving in innerlijke harmonie verkeert, zichzelf meester is en dus matig oftewel bezon-

nen (430d-432b). Als de eensgezindheid op haar beurt inhoudt dat ieder zijn taak ver-

vult, zowel ieder individu als iedere klasse, en dat zowel de wijsheid als de dapper-

heid13 als de bezonnenheid haar plek heeft binnen de samenleving, dan is de samenle-

ving in zijn geheel ook rechtvaardig (433a-434c).  

 

4.2 Rechtvaardigheid en geluk in de samenleving 

Nog eens samengevat: een samenleving is er om in onze behoeften te voorzien; dat 

doen we het meest efficiënt wanneer iedereen doet waar hij goed in is (door aanleg en 

opleiding); de filosofen zijn het beste in kennis verwerven en zijn dus als enige in staat 

om de samenleving te leiden omdat daar zekere kennis voor nodig is; als iedereen zijn 

plaats en taak goed uitvoert en de arbeidsdeling accepteert, is er sprake van een recht-

vaardige samenleving. Meer is het niet. Hoe verhoudt zich dit begrip van rechtvaar-

digheid op het niveau van de samenleving dan nu met het boven uiteengezette dubbe-

le begrip van rechtvaardigheid op het niveau van het individuele leven? 

Als iedereen moet doen waar hij toevallig aanleg voor heeft, omdat dat de effec-

tiefste manier is van voorzien in wat nodig is, dan lijkt individuele vrijheid op basis 

van een notie van een absolute menselijke waardigheid niet te bestaan.14 Enkele curi-

euze passages over geneeskunde en rechtspraak suggereren dat ook: wie slecht, niet 

sterk genoeg is, en onverbeterlijk, of het nu wat betreft lichaam of ziel is – zulke men-

sen moet je laten sterven of ter dood brengen, want ze zijn noch voor henzelf, noch 

voor de staat als geheel ‘van nut’, en dan is de dood ‘de beste oplossing’ (407d-408b, 

410a).15 Het lijkt erop dat consequent alles ondergeschikt wordt gemaakt aan het zo ef-

                                                                                                                                               
werkelijkheden die daarmee aangeduid worden, gaat het om de nuttige toepassing ervan in de politieke 

praktijk, zoals blijkt uit enkele passages na de grotallegorie: 517b-e, 518c-d, 518e, 519c-d, 520e. 
13

 Hier niet uitgewerkt; maar aanwezig in de klasse van hen die strijden (429b). 
14

 Alhoewel enige ‘sociale dynamiek’ wel mogelijk lijkt, zie bijvoorbeeld .  
15

 Je knippert met je ogen, maar het staat er echt. Bij de eerste passage gaat het nog om de opvatting van 

Asclepius, en zou de instemmende reactie van Glauco ‘Gij maakt van Asclepius een echt staatsman!’ als 
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ficiënt mogelijk voorzien in de behoeften van de inwoners van de polis, waarbij de ar-

beidsdeling ervoor zorgt dat een ieder kan (moet) doen waar hij goed in is – dat is dan 

rechtvaardig. 

Is hier dan misschien wel ruimte voor het psychologische begrip van recht-

vaardigheid, waarbij een rechtvaardig leven leidt tot geluk? Als Glauco interveniëert 

en stelt dat de klasse van wachters nauwelijks gelukkig genoemd kan worden, baseert 

hij ‘geluk’ nog op het bevredigen van begeerte en het behalen van ‘voordeel’ (419a). 

Vervolgens legt Socrates uit dat het er niet om gaat een bepaalde klasse gelukkig te 

maken, maar de samenleving in het geheel, waarna dan elke afzonderlijke klasse haar 

deel daarin kan hebben (421c). Wat dat dan precies zou inhouden wordt niet uitge-

werkt. Maar we weten uit de uiteenzetting in § 2 dat geluk in de rechtvaardige, har-

monieuze en bezonnen toestand bestaat, dus per definitie is de rechtvaardige samenle-

ving zoals Socrates die schetst gelukkig. Maar binnen die samenleving is dan toch niet 

elke klasse gelukkig, omdat de bezonnenheid of matigheid weliswaar in de hele sa-

menleving aanwezig was, maar alleen als harmonie of akkoord tussen de klassen, en 

niet in de klasse van de massa:  

 

Maar de eenvoudige en matige begeerten, die onder de leiding van de rede staan en die 

het verstand en de juiste mening volgen, die zult ge slechts aantreffen bij weinigen, en 

wel bij de hen die de beste aard aan de beste opvoeding paren. […] Maar ziet ge tevens 

niet hoe daar de begeerten van de vulgaire massa in bedwang gehouden worden door 

de begeerten en de bezonnenheid van de meest fatsoenlijke minderheid? (431c-d) 

 

Op het niveau van het individu is geluk, als we Socrates’ psychologische begrip van 

rechtvaardigheid volgen, alleen weggelegd voor de klasse van de wachters, in wier ziel 

immers de rede de leiding heeft over drift en begeerte, en die juist door zich te richten 

op het verwerven van inzicht als enigen in staat zijn om te bepalen welke begeerten 

‘goed’ zijn en dus verstandig nagestreefd kunnen worden.16 

 

 

§ 5. Besluit 

Wat kunnen we uit dit alles concluderen? Plato/Socrates houdt er een dubbel begrip 

van rechtvaardigheid op na, met een ‘modern’ element van absolute waarde, maar in 

de Staat is rechtvaardigheid voornamelijk iets psychologisch (een harmonieuze ziels-

toestand) dat leidt tot geluk. Zoals gezegd, vanuit modern oogpunt gezien is het 

                                                                                                                                               
spot of ironie kunnen worden opgevat; daarna zijn het echt Socrates en Glauco die dezelfde conclusie 

trekken. 
16

 Zie ook 520a. Vanwege deze opvatting van het geluk moet het leven van de wachters erin bestaan alleen 

uit te zijn op het beste voor de samenleving; daarvoor moeten de staatsbelangen samenvallen met eigen 

belangen (412d), of eigenlijk moet hen hun private belangen ontnomen worden, want privé eigendom en 

met name geld zijn de oorzaak ‘van een heleboel gemeenheden’ (417a) en zet ertoe aan ‘medeburgers 

kwaad te doen’ (416c). 
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vreemd dat Plato rechtvaardigheid aan geluk koppelt, omdat ze daarmee niet louter 

een doel op zichzelf is. Beide elementen zijn wat het werk dat ik heb bestudeerd betreft 

niet met elkaar te rijmen. Wellicht dat andere dialogen hier nog een ander licht op 

kunnen werpen. Misschien moet daarbij ook gekeken worden naar de relatie tussen 

rechtvaardigheid en vroomheid, aangezien Plato die soms als bij elkaar horend naar 

voren brengt.17 Dit religieuze aspect van het leven, dat er voor Plato zeker is, heb ik 

hier links laten liggen.  

Ik heb de uiteenzetting van de ideale samenleving met sympathie proberen te 

lezen, maar deze schets stijgt niet uit boven de gedachte dat de samenleving er louter is 

om in het bestaan te kunnen voorzien. Er is een vorm van eenheid, wat ik als positief 

beschouw, maar die bestaat dan in het verwezenlijken van de harmonieus-

rechtvaardige ordening in de verschillende klassen en in de acceptatie van die orde, en 

het enige doel is het gematigde leven dat bestaat in het vervullen van je taak. Met So-

crates’ meer ‘moderne’ begrip van rechtvaardigheid correspondeert de politieke schets 

niet, met het ‘psychologische’ begrip maar ten dele.18 

We kunnen nog wel de nuttige les kunnen trekken dat samen leven op zich gro-

tendeels een praktische, op het mogelijk maken van het alledaagse leven gerichte aan-

gelegenheid is. Maar opvallend is vooral dat de noties ‘waarde’ of ‘vrijheid’ (gebaseerd 

op absolute waarde of waardigheid) er ontbreken, terwijl ze, vanuit modern perspec-

tief, juist zo nodig zijn; er is meer van ‘waarde’ dan welvaart alleen. 

 

(Plato; Annas; Kal; Slings) 
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 Zie Victor Kal, De liberale democratie en de religie, p. 13 
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 Dat is opvallend, want dat een politieke positie überhaupt met een ethische positie correspondeert, 

vormt de kern van de dialoog de Staat. Regelmatig spreekt Socrates van ‘de man die aan zulke staat be-

antwoordt’ ‘andere staatsregelingen […] welke mensen eraan beantwoordden’ (o.m. 449a; 543d-544a). In 

Boek VIII van de Staat behandelt Plato vier staatsvormen, die hij steeds laat volgen door een correspon-

derend type mens. Zo spreekt hij van de oligarchie en de oligarchische mens, van de timocratie en de ti-

mocratische mens, en zo verder voor democratie en tirannie. Deze uiteenzetting wordt al aan het einde 

van Boek IV en aan het begin van Boek V aangekondigd, als Socrates na de eerste beschrijving van zijn 

modelstaat vier andere staatsvormen wil bespreken die van het ideaal afwijken om de tekortkomingen 

ervan te demonstreren: ‘“Goed” en “juist” noem ik dan een zodanige staat en een zodanige staatsvorm 

[‘die we tot hiertoe hebben uiteengezet’ (445d)], en zo noem ik ook de man die daaraan beantwoordt. 

“Slecht” en “verkeerd” noem ik daarentegen de andere – aangezien die eerste de juiste is – en dit zowel 

ten opzichte van de staatsregeling als van de inrichting van het karakter van de individuele ziel. (449a)’ 


