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Mens en Maatschappij in Plato's „Republiek" ).
door
Dr. D . L O E N E N .
De bedoeling van mijn uiteenzetting is, U mijn houding duidelijk te
maken i n een kwestie, welke sedert het begin van de vorige eeuw philosophen, historici, staatstheoretici en philologen heeft geinteresseerd n.1.
zeer kort geformuleerd — deze, of Plato's ideale „ s t a t e n " eigenlijk absolute
staten moesten heten, welke hun burgers geheel voor zich opeisten zonder
erkenning van recht op vrijheid voor de enkeling op enig gebied. Daarmee
hing de vraag samen, of de overgrote meerderheid van hun burgers, de
z.g. derde stand, door Plato enkel en alleen werd beschouwd als een
instrument, om de noodzakelijke economische voorwaarden te scheppen
voor het bestaan en de verfijning van een gering aantal bestuurders.
Een groot aantal schrijvers van de vorige eeuw, vooral i n Duitsland,
maar ook i n Frankrijk, achtte persoonlijk leven, vrijheid en zelfstandigheid
van de enkeling i n Plato's „ s t a t e n " volkomen uitgesloten ) . Deze zouden
volgens hen het individu geheel absorberen, slechts i n zichzelf h u n doel
vinden, niet i n het bevorderen van de ontwikkeling en het geluk der
individuen, welke door opvoeding en levenswijze zoveel mogelijk tot
uniformiteit moesten opgekweekt worden. Ik waag het heden, op mijn
wijze, met volle achting voor mijn voorgangers, aan wie i k ten dele mijn
argumenten dank en door wie zeker mijn ogen verhelderd zijn, de "boven
i n het kort geschetste opvattingen te bestrijden, door Plato's concrete
uitingen na te gaan en zijn bedoelingen te peilen. De omvang van deze
rede laat niet toe, a l l e zijden van het thema „Mens en Maatschappij
bij Plato" te belichten, laat staan dat van de persoonlijkheid; betreffende
het essentiële echter i n Plato's meningen over de verhouding van de mens
tot de samenleving leg i k U de volgende argumenten en resultaten als
voor mij nu geldend voor.
a
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Wanneer Plato i n het tiende boek van de „Leges" ) de vragen behandelt, of er goden zijn, of ze zich om de mensen bekommeren en of ze
^Openbare les, gegeven op 29 Januari 1935 hij het aanvaarden van het privaatdocentschap in de Staatsphilosophie der Grieks-Romeinse Oudheid aan de Universiteit
van Amsterdam. De oorspronkelijke (minder juiste) titel luidde: „Mens en Maatschappij hij Plato."
) Zie voor een overzicht o.a.: Jellinek, Allgemeine Staatslehre * p. 292. v. Pöhlmann, GesduchU dersotialen Frage u.s.w. \ II p. 108 vlg. Ook later bleef deze opvatting
de overheersende. Hier te lande is o.a. de polemiek bekend tussen Kohnstamm en
Bierens de Haan; zie de rede van den eerstgenoemde: Staatspaedagogiek en Persoonliik!

heidspaedagogiek (1919) en verschillende jaargangen van het „Tijdschrift

voor Wijs-

begeerte en „Onze'Eeuw", nadien verschenen. — Scherp valt Valckenier Kips uit in
Nieuw Nederland", December, 1934. Verschillende Plato-kenners uit de kring van
btephan tieorge blijken ook tegenstanders van de bovengenoemde meningen. Overigens
moet ik nier afzien van een volledige opsomming, evenals van uitgebreid vermelden
van auteurs vóór of tegen in de verdere noten van dit artikel.
*) 903 b. vlg.
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te verbidden zijn, dan stelt hij voor, den jongen twijfelaar o.a. op de volgende
wijze geloof aan de voorzienigheid van de godheid bij te brengen: „Laten
wij den jongen overtuigen, door te zeggen, dat door hem, die waakt over
het Universum, alles is geordend voor het behoud en de volmaking van
het geheel, waarvan ook' ieder deel, naar zijn potentie, het hem toekomende
doormaakt en zijn passende taak volbrengt
E n als een van die houdt
ook het kleine deel, dat het „ i k " van jou is, steeds het Universum i n het oog
en richt zich daarnaar, al is het nog zo uiterst klein. Maar jou ontgaat
daarin juist dit, dat de ontwikkeling als geheel hierom plaats vindt, opdat
het doel, hetwelk aan het leven van het Universum ten grondslag ligt,
tot zijn recht komt, want die ontwikkeling gebeurt niet o m jou, maar jij
(bent er) om haar
E n jou drukt het, niet te weten, h o e . het beste
voor ie samenvalt met de algemene loop der dingen." Ten duidelijkste
blijkt uit deze plaats het zoekende karakter van Plato's werkzaamheid,
zijn bijna beklemmende onzekerheid over de verhouding van de enkeling
tot het geheel, i n casu tot de kosmos, i n zijn levenswerk speciaal tot de
gemeenschap. Voor Plato was de mens, evenals voor Aristoteles, een wezen,
dat slechts mogelijkheid van bestaan en van hogere ontwikkeling kon
vinden i n een samenleving ) . Dit houdt in: de vervulling van 's mensen
lagere en hogere behoeften, de uitgroei ook en ontplooiing van zijn arete,
zijn eigenste ik, is d o e l , maar zonder het middel van de samenleving
is nauwelijks bestaan van de mens, laat staan zijn ontwikkeling als gecultiveerd wezen, te denken. Men kan de neiging begrijpen om te zeggen, dat
voor Plato de samenleving het gewichtigste is. Vooral, omdat hij zelf schrijft
in de „Leges" ) , dat het belang van de gemeenschap het leidende principe
is, i n zoverre echter — dit bedoelt hij — deze gemeenschap beantwoordt
aan haar eigenlijke functie, n.1. de mogelijkheid te scheppen voor de mens,
om zijn hoogste potentie te activeren. Plato interesseert zich ook niet i n de
allereerste plaats voor die vorm der samenleving, welke s t a a t heet.
Hij zoekt, als goed leerling van Socrates, i n de eerste plaats naar zin en
bestemming van de mens, naar diens innerlijke opbouw en plaats in het
universele leven. Tijdens dit zoeken schrijft hij een zijner beroemdste
werken, n.1. een werk over TÖ &(KCUOV, bij benadering te vertalen door de
gerechtigheid. D i t leeft i n ons aller herinnering als de Republiek van P l a t o ) .
In deze grote dialoog zoekt Plato naar de bouw van de ziel en de
gewenste gedragingen harer elementen en w i l deze duidelijker laten zien
in de grotere opbouw n.1. de samenleving van mensen met zielen, de
makrokosmos, de mens in groot schrift. De maatschappelijke verhoudingen
zijn een eï&coXov, een beeld voor de verhoudingen tussen de zielekrachten ).
, Bij zijn analyse bestudeert hij de ziel, welke hij zelf ook als een sociale
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) Zijn theorie over het ontstaan van de samenleving alleen al bewijst dit: in het
belang der individuen wordt aaneensluiting gezocht.
*) 75b.
r.
.
) De vraag, in hoeverre de „Republiek" een staat mag heten, kan ik hier met
beantwoorden: misschien komt eens de aanleiding» om mijn overtuiging „zij is geen
staat", te motiveren.
) Rep. 443 e. d. Plato ontkomt tijdens zijn beschouwing niet aan een petitio
principii — de ene eenheid immers spiegelt zich in de andere. Toch gaat zijn onderzoek in de allereerste plaats uit naar de mens, niet naar de mensheid.
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opbouw beschouwt, in zoverre zij als sociale eenheid optreedt; hij acht
immers alle sociale verschijnselen i n laatste instantie af te leiden van haar
aard in de verschillende individuen en deze verschijnselen geven o m gekeerd de beschouwer weer de beste sleutel i n handen voor het vinden
van het wezen der zielen, waaruit zij voortkwamen: samenlevingen komen
niet voort uit een eik of uit een rotsblok, maar uit de karakters van de
mensen, die ze vormen ) .
Hoe blijkt nu de opbouw van de ziel te zijn en wat is de aard van haar
ÖIKOUOV ? Welbewust van zijn schematische indeling laat Plato i n de ziel
drie krachten werkzaam zijn: T Ö X o y i c r t i K Ó v , de rede, T Ö dv&peïov,
de dapperheid, edele drift, zedelijke energie, TÖ éttiöo^riTiKÓv, het
complex van de instincten ). De rede, gesteund door de edele drift, moet
heersen over de instincten; het leven der ziel is een voortdurende actie
van de instincten, begeerten, impulsen, vermaand door de rede, door haar
ook bewaakt en zo nodig bedwongen met behulp van haar bondgenoot, de
zedelijke energie of edele drift. Ieder element heeft zijn eigen functie's,
welke het niet te buiten mag gaan; z ó alleen blijft het evenwicht bewaard
en wordt de ziel tot een sociale opbouw. Zij is een levend, i n zichzelf
strijdend organisme, zij verwezenlijkt d é n het B I K C U O V , de gerechtigheid,
wanneer ieder van haar krachten datgene doet, waartoe zij van nature,
(fiuosi, is aangewezen ) .
Een b e e l d dan van dit 5[KGCIOV ), deze gerechtigheid, is de goede
samenleving. A a n de rede in de ziel beantwoordt in de samenleving de
groep der nadenkende, leiding gevende mensen, aan de dapperheid en de
edele drift, de bewakende, steunende, militaire klasse, aan het complex
der instincten, het naar gewin of lust strevende deel, liever gezegd de warenproducerende en distribuerende bevolking. De samenleving vormt een
kosmos, wanneer de grote producerende klasse zich gewillig laat leiden
en besturen door de regerende en beschermende klassen en wanneer dezen
op h u n beurt een goed bewind voeren over de dragers van het economische
leven en deze kloek beschermen tegen gevaren van binnen en van buiten.
A l l e klassen moeten hun plaats kennen en deze willen innemen; gene
mag zich begeven op anderer terrein, want door de n a t u u r is ieder
voor haar functie aangewezen ). Geschiedt dit, dan is ook i n de maatschappij het 5IKCUOV verwezenlijkt, de goede verhouding tussen de naar
hun aard tot verschillende functie's aangewezen bevolkingsgroepen (e8vr|).
De rede is het kleine deel; onder de bevolking zijn de zuivere dragers
van de rede gering in aantal; weinigen hebben inzicht en aandacht voor
het algemene en blijvende, de velen leven slechts voor de verschijnselen
en feiten van het ogenblik. Zoals n u in de ziel het kleinste deel moet
regeren, rust de plicht tot besturen ook i n de samenleving op enkelen.
E e n wijs ingerichte gemeenschap is die, waarin de talrijke producerende
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) Rep. 544 d. Vgl. 435 c.
) Ik laat hier de andere benamingen weg van de drie zielekrachten. De vertaling
van ro inthvinjttiSa varieer ik, vooral om de geijkte, doch m.i. verkeerde voorstellingen wekkende term „begeerten" niet te laten praedomineren.
) Er-moet op gewezen worden, dat Plato allerlei schakeringen met nadruk
noemt: Rep. 443 d. 603 d. Vgl. ook 548 d. De verschillende namen trouwens voor de
genoemde drie krachten verbieden ons, Plato van schematisering te verdenken.
) Voor de definitie: Rep. 433 a. 444 b. 586 e.
») Rep. 397 e. 434 a vlg. 414 d vlg.
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stand zich willig laat voeren door de weinigen, welke het hoogste inzicht
bezitten. Geen enkele wet of regeling van staatsrechtelijke aard is i n de z.g.
Republiek te vinden; haar grondwet blijkt echter te zijn: de wijzen regeren.
Dit feit alleen al waarschuwt ons voor de opvatting, i n dit werk van Plato
althans de opzet voor een ideale s t a a t te zien. Het is een o n d e r z o e k
naar wezen en doel van de mens en i n zoverre deze slechts i n een verband
van mensen tot zijn recht kan komen, heeft Plato de schildering van een
samenleving nodig. Want Plato ziet het individu niet als een geïsoleerd
zelf, maar als lid van een geordende maatschappij, bestemd ook om binnen
die orde een functie te vervullen, omdat hij aan haar de mogelijkheid van
zijn bestaan en ontplooiing dankt. Het b i K o a o v , de gerechtigheid, verwezenlijken blijkt voor de m e n s , de kosmos i n eigen ziel op te bouwen,
voor het 1 i d der g e m e e n s c h a p , die plaats gewillig i n te nemen
in de maatschappij, welke hem toekomt naar de praedominerende aanleg
of trek van zijn wezen. Door i e d e r e enkeling kan de gerechtigheid
verwezenlijkt worden, zodra hij de wil toont en in de praktijk brengt, om
de plichten van zijn, door de natuur bepaald wezen, te vervullen en daar
niet buiten te gaan; door ieder lid van de gemeenschap, wanneer hij
naar verhouding van zijn ziele- en geesteskrachten zijn plaats in het
geheel w i l innemen.
Zo'n houding eist inzicht bij ieder i n eigen wezen en i n eigen waarde
ten opzichte van het geheel. Hoe zou Plato anders kunnen verlangen,
dat de burgers g e w i l l i g hun plaats innemen ? Ipsis verbis kent
Plato het X o y l O t i K Ó v niet toe aan de dragers van de begeerten, maar
hoe kunnen dezen de hen wel geschonken deugd van de ococppooóvn,
het zijn plaats kennen en die willen innemen, de beheersing, de bezonnenheid, toepassen zonder begrip van en nadenken over die plaats, zonder
inzicht dus ook i n eigen wezen en i n de positie van hun heersers ?
Inzicht moet i n a 11 e burgers aanwezig zijn, men kan alleen spreken
van een meer en een minder; enkelen bezitten het in zeer bijzondere mate,
vandaar dat deze recht hebben op de leiding, maar ook de plicht, om als
lid van de samenleving deze te aanvaarden. De voüq, de rede, werkt
dus in twee richtingen als sociale factor, bij de onderdanen, die hun plaats
door haar leren kennen en willen innemen, bij de heersers, welke krachtens
hun inzicht i n het hoogste goed ieders en eigen plaats bepalen en het
geheel i n aller belang leiden.
DE combineerde al enkele malen „inzicht in eigen wezen en daardoor
zijn plaats willen innemen". Plato formuleerde dit laatste als T & C X Ü T O Ü
irpócTTE iv. Naast de eis van inzicht in eigen krachten stelt hij dus aan
ieder de eis van de d a a d . Ieder is n.1. door de natuur aangewezen voor
bepaalde arbeid, daarom moet hij als lid van de samenleving op de hem
passende gebieden arbeiden en op deze alléén, i n zijn m a a t s c h a p p e l i j k e functie mag ieder slechts op één gebied werkzaam zijn *) tot heil
van het geheel; nadrukkelijk spreekt Plato hier over de p r e s t a t i e s
t e g e n o v e r d e g e m e e n s c h a p . Dit beteekent niet een eenzijdige
ontwikkeling van de individuen, noch voert het tot eenvormigheid of despotische inperking op één levensgebied, zoals dat i n Plato's dagen met de
Spartanen geschiedde. Plato zegt (ik paraphraseer): „ D a t een schoenJ
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) Belangrijk zijn: Rep. 370 a. b. 374 a. 397 e. 433 a.

maker bij zijn leest moet blijven, is slechts als beeld bedoeld van de gerechtigheid. De ware gerechtigheid is niet iets, wat te maken heeft met de
uiterlijke werkzaamheid van de mens, maar met zijn innerlijke; zij bestaat
hierin, dat men i n zich zelf evenwicht tussen zijn zielekrachten bewaart,
zijn eigenste i k behoudt, zichzelf weet te regeren. Dan wordt de ziel een
harmonie van hoge, lage en midden-tonen, i n alle mogelijke schakeringen
en wie deze ongestoord weet te behouden, bij het verwerven van bezit,
de verzorging van zijn lichaam, of ook i n politiek optreden of i n zaken van
particuliere aard, staat in dienst van de verwezenlijking der gerechtigheid" ) .
Plato spreekt i n het verband van deze plaats over mensen, die zich
aan hun vak moeten houden, doch alleen als voorbeeld, om te laten zien,
hoe elk z i e l s - deel zijn eigen plaats moet innemen; hij zegt niets over
het absoluut gebonden zijn aan één werkzaamheid; elders laat hij vaklieden
volkomen de vrijheid om te veranderen van groep of om er iets anders
naast te beoefenen ) . Ten tweede blijkt ook hier ten duidelijkste, dat hij
méér gaven in ieder aanwezig acht, welke ontwikkeling gedogen en ook
verschillende schakeringen tussen de drie genoemde zielekrachten *).
Hier raken wij een fout van vele critici: men heeft zich de persoonlijkheden
bij. Plato te weinig gecompliceerd gedacht en daardoor te uniform, verleid
door Plato's schematische voorstelling, die hij echter duidelijk als zodanig
aandiende. Eindelijk wijst het voorbeeld van die genoemde schoenmaker
er alleen op, dat deze zich niet moet bemoeien met de taak van een andere
groep n.1. met diegene, welke het staatsbestuur en de militaire bescherming
zich als taak van nature ziet toegewezen. Plato zegt immers elders: „een
schoenmaker zullen wij in ónze samenleving als schoenmaker aantreffen
en niet als stuurman er nog bij, noch een boer, die tevens rechter is of een
soldaat als koopman" ) .
Het blijkt ten duidelijkste op de betreffende plaatsen, dat Plato
critiek uitoefent op de toestanden i n Athene, speciaal op het z.g. dilettantisme i n het staatsbestuur en i n de rechtbanken. Wanneer maar elk l i d
van een bepaalde categorie zich i n zake de samenleving ) onthoudt van
arbeid, welke buiten zijn capaciteit ligt, mag hij wel alle individuele eigenschappen oiKEÏa, i n zich ontwikkelen. Plato zal er niets tegen hebben,
wanneer iemand i n en buiten zijn taak als lid Van een gemeenschap zich
een goed vriend toont, sportsman of kunstzinnige, natuurliefhebber of
gelovige, mits hij maar zijn sociale functie op de juiste manier opvat en
vervult. Want Plato beschrijft i n zijn Republiek alleen het sociale aspect
van de mens en doet op deze plaatsen een waarschuwing horen tegen
beunhazerij op maatschappelijk gebied, doch formuleert geen dwangmaatregelen tegen het individu met zijn vele facetten en mogelijkheden. Dit
moeten wij goed zien: Plato beschrijft de mens i n zijn contact met anderen,
als lid dus van een samenleving, laat daarom veel onbesproken, wat wij,
als persoonlijk leven stilzwijgend voorondersteld, aanwezig moeten achten.
E n bedenken wij nogmaals, dat Plato zich van het schematisch karakter
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') Rep. 443 c. d. ) Rep. 434 a.
) Ik wijs hier ook op het meervoud ra abroö izpArrtiv, dat we op de betreffende plaatsen consequent zien terugkeren.
*) Rep- 397 e- Vgl. 434 a vgl. 551 e.
) Rep- 433 a. Vgl. 443 b.
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zijner zielsindeling bewust was, dan kunnen wij ons in zijn samenleving
een eindeloos aantal gevarieerde en door hem als berechtigd erkende
karakters en levensvormen denken. Zijn eigen ideale wachter trouwens
in het tweede boek van de „Republiek", zijn philosoof in het zesde boek
van hetzelfde werk en de „wijze" in zijn „Theaetetus", vertonen een combinatie van kwaliteiten ). Plato vraagt immers van de gemeenschap voor
ieder arbeid in overeenstemming met zijn individualiteit. Zijn arbeidsdeling is niet in de eerste plaats een systeem van economische productie,
maar een onvermijdelijk uitvloeisel van een goed geordende maatschappij
d.w.z. een gemeenschap, waarin de persoonlijke krachten in ieder hun
passend terrein van activiteit vinden, tot heil van het geheel. Daarnaast
prikkelt Plato tot doeltreffende arbeid; hij verlangt de grootste prestatie
van de enkeling op zijn eigen gebied. Hij beoogt op zijn wijze efficiency:
geen parasieten b.v. mogen er leven in zijn gemeenschap *), de arbeidskracht van de vrouw — de helft van de maatschappelijke krachten — moet
geëxploiteerd worden, hij betreurt en verbiedt in zijn staat het verwaarlozen
van de linkerhand en zeer tekenend is in dit verband wel, dat de kinderen
in zijn speeltuin al met speelgereedschap worden bezig gehouden.
1

*
In een samenleving moet volgens Plato ieder dus die arbeid kunnen
verrichten, waartoe zijn aanleg hem heeft bestemd. Dat is het van
nature gegeven recht van ieder, daarin ligt de mogelijkheid voor zijn
vorm van geluk en de voorwaarde voor de versterking van de a l l e n
tot voordeel strekkende gemeenschap ). Wij moeten zo zegt hij, ieder
datgene geven, waar hij naar zijn aanleg recht op heeft *); dit is de
conditio sine qua non. voor een goede maatschappij-ordening. Treffend
is de vergelijking die hij maakt tussen zijn maatschappij en een geschilderd portret: geen van de lichaamsdelen mag u i t z o n d e r l i j k
schoon zijn, maar naar zijn aard, in verband met het geheel. Plato
is een bevrijder, niet een despoot; zijn „staat" bevordert, ja eist van de
enkeling het najagen van zijn, door de natuur bepaalde, doeleinden, maar
kiest hem dan uit voor de taak, welke hem het beste ligt en waardoor hij
een bruikbaar lid van de gemeenschap wordt: iedere individualiteit wordt
v r ij gemaakt. De mogelijkheid voor de ontwikkeling van ieders krachten
mag niet afhankelijk zijn van bezit, rang, stand of geboorte, Plato's
gemeenschap breekt deze banden der jonge persoonlijkheden, zij eist in volle
gaafheid, zoals de natuur ze schiep, de jongeren op en zal hen keuren in
alle zuiverheid, naar hun geschiktheid, tot geluk voor henzelf en tot haar
eigen versterking. Ieder zal naar zijn aanleg arbeid ontvangen en die
moeten verrichten en ieder zal ook naar zijn moreel en intellectueel peil
3

Ook de lectuur van Politic. 310 b vlg. Leg. 734 e. 773 c stemt tot scepsis over
de vraag, of Plato eenzijdigheid in de karakters en uniformiteit in de samenleving
gewenst acht! Zie ook Tim. 18 a. De verhoudingen in de Academie wijzen daar ook
niet op! Welk een uiteenlopende figuren en talenten! En hoe bont is de schare van
Plato's karakters in zijn dialogen!
) Rep. 564 c. Vgl. ook 406 c.
) Rep. 421 c.
) Hij gebruikt ajro&tfüvrer: Rep. 420 d. 415 c. Polit. 295 a. Van belang is
ook het herhaald gebruik van TÓ npoorpov, wat bij iemand hoort of past, het hem
toekomende: Rep. 420 d. Polit. 295 a. Leg. 903 a. Vergeleken met Rep. 332 c. blijkt
dit begrip ook weer de bij Plato zo bekende „Umwertung" te hebben ondergaan.—
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geluk en vreugde genieten. Suum cuique i n wel zeer brede en diepe zin,
maar de verwezenlijking ervan betekent ook niet minder dan de verwezenlijking van de hoogste gerechtigheid ) .
1

De opvoeding dient dit doel voor a l l e groepen. Weliswaar ontbreekt
in de, „Republiek" een uitvoerige beschrijving van opleiding, positie en
arbeid van de z.g. derde klasse, maar deze is niet uit minachting nagelaten
of uit onderschatting van haar betekenis. Plato laat immers reeds i n dit
werk hier en daar belangstelling blijken voor de functie van de producerende
groepen; i n de „Leges" lezen wij zelfs een uitvoerige beschrijving van
boeren-leven, waarin de opvoeding van a l l e n een grote plaats inneemt,
een opvoeding waaraan zelfs gedeeltelijk slaven-kinderen deel hebben.
In de „Republiek" blijkt ieder iets met zijn krachten aan de gemeenschap te kunnen bijdragen ); ook a l behoeft de meerderheid de
bijzondere dragers van het goddelijke als leiders, om het zwakker i n haar
levende deel van het goede te realiseren ) . Over het handwerk en de beoefenaars daarvan zegt Plato scherpe dingen weliswaar ), maar dit is geen
grond, om Plato alle belangstelling voor die stand te ontzeggen, laat staan
hem'niets dan verachting er voor toe te dichten. E n wanneer hij er over
spreekt, dat het niet zo erg is, wanneer handwerkers eens niet deugen,
dan zegt hij dit i n vergelijking met de belangrijkheid van de regeerders en
er staat bovendien niet d e, zoals meer dan één criticus belieft te vertalen ).
Plato spreekt op een andere plaats zelfs over de goede invloed, welke
vaklieden met hun producten op zijn wachters kunnen uitoefenen ").
Plato wordt i n het algemeen alle belangstelling voor de categorieën van
handwerkers, boeren, kooplui enz. ontzegd, dus onverschilligheid toegedicht voor het economische leven. Men vergeet dan, dat Plato al i n de
„Republiek" kwestie's van economische aard regelt ' ) , terwijl hij i n de
„ S t a a t der Wetten" zeer gedetailleerd het boerenleven en bedrijf beschrijft,
ook distributie, handel, marktwezen, prijsregeling enz. Hij bekommer t-zich
om het zedelijk welzijn van „mindere" burgers ), bemoeit zich ernstig
met de slavenkwestie, schrijft zelfs het juiste uur van opstaan aan de
boeren voor, enz. ) . Het is absurd, te veronderstellen, dat dit werk b.v.
geschreven zou zijn zonder lange nauwkeurige voorstudie op dit en andere
gebieden, één der feiten m.i., waardoor alleen al de schematische voorstelling „Plato idealist, Aristoteles realist", aan bedenking onderhevig
mag geacht worden.
De opvoeding dient — ik poneer dit met nadruk — de verwezenlijking
yan de arbeidsdeeling voor a l l e groepen. Hoe zou zonder de lichamelijke
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n/mzTStv blijkt dtxatov ttvai. Rep. 586 e. Vgl. 443 b. en 444 b.
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) 5i9e.
) 59* c. d. Vgl. Charmides 163 a vlg.
) Rep. 495 d. Vgl. 590 c. Symp. 203 a. 209 a vlg.
*J Rep. 421 a. Vgl. 434 a.
) Rep. 401 b.
') b.v. 422 d. Vgl. a en c. 552 a. Vgl. 556 a. 556 b.
) Leg. 920 a. c. 919 c.
") De geijkte voorstelling over Plato's aristocratische verachting van alle handenarbeid komt in een eigenaardig licht te staan, wanneer we bedenken, dat in zijn
.Republiek" geen slaven bestaan. Burgers dus, die verwant zijn aan hun leiders
(415 a. Vgl. 414 e) ja, hun broeders, doen de z.g. slavenarbeid.;:
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en geestelijke verzorging van de z.g. derde stand de mogelijkheid bestaan
tot schifting der edelsten en meest intelligenten uit a l l e standen, een
maatregel, welke door de goden gesanctiönneerd wordt? ) . E n zou Plato
juist deze stand met de minste zedelijke en redelijke weerbaarheid aan
zichzelf overlaten en dus laten degenereren tot een element i n de samenleving, dat steeds de ordening zal dreigen te verstoren? Zou hij voor hen
géén behoedende maatregelen nemen tijdens de opvoeding, b.v. door
censuur op de leerstof, muziek en lectuur zoals hij dat toch voorstelt bij
a j n beschrijving van de opleiding der wachters ? E n waarin zou zijn gemeenschap dan toch excelleren boven de bestaande, welke hij beschuldigde van
verwaarlozing juist inzake de opvoeding ? ) . Plato stelt toch de algemene
eis, dat de staatslieden hun medeburgers beter moeten maken en critiseert
hen, die deze plicht verzaakten ) ; zou hij zelf haar vergeten voor zijn
samenlevingen ? E n hoe zouden de burgers zich g e w i l l i g kunnen schikken, onder invloed van overreding en met toepassing van de acDCppoouvn )
wanneer niet systematisch — minstens i n hun jeugd — aan de opbouw
van hun karakter en inzicht werd gearbeid? Op tal van plaatsen blijkt
zonneklaar, dat Plato bezorgd is voor het morele welzijn van a l l e n .
E n waarom zou de eerste klasse, n.1. die der heersers, moeten offeren en
lijden om het geheel, indien de betekenis van de overgrote meerderheid
binnen dat geheel door Plato zo gering werd geschat, als velen het wensen
voor te stellen? Trouwens — en dit is het gewichtigste — wat bedoelt
Plato met klassen of standen? Wij zijn bij het horen van „de derde klasse"
i n sociologisch verband direct geneigd te denken aan mensen, die door
hun geboorte of bezit tot de minderen behoren; bij Plato leidt dit tot een
geheel verkeerde voorstelling. In zijn „staten" behoort ieder slechts
krachtens zijn psychische en intellectuele aanleg tot een klasse, zijn klasseindeling berust op de natuur en is slechts gemaakt, om globaal de zielekrachten en haar dragers aan te duiden. Klasse is voor hem een begrip,
ontleend aan de maatschappijen van zijn tijd, maar gevuld met geheel
nieuwe waarden ). Tijdens de opvoeding wordt geobserveerd, voor welke
arbeid ieder geschikt is en deze bepaalt zijn klasse ) .
De opvoeding wordt nu ingedeeld i n verschillende stadia, welke i k
niet i n bijzonderheden kan beschrijven. Tijdens en na elk stadium worden
de jongere en oudere pupillen geobserveerd, gekeurd en geschift naar
karakter-eigenschappen, kennis en begrip, om ieders natuurlijke functie
x
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Rep. 423 c. d. 415 b. c.
*) Leg. 819 d.
) Gorgias 513 e. 515 a. d. 517 a. Politic. 297 b. Vgl. ook Apol. 29 d. e. A l l e n
moeten tot het goede opgevoed worden. Zie o.a. v. Pöhlmann, l.c. II p. 64.
) Zie p. 4. Ik kan hier niet uitvoerig over het begrip xstStó spreken: zeker
staat het vaak dicht bij opvoeding of bij vermaning en preek.
) Het w o o r d klasse is trouwens een suggestieve vertaling van ëfios, wat
Plato voor zijn bevolkingsgroepen gebru.kt; het is aan de terminologie van onze tijd
ontleend en aan hedendaagse verhoudingen; voor zover deze in Plato's tijd bestonden
wilde hij deze „umwerten". De betere vertaling van sff>os is: groep.
) Een sprekend bewijs voor de ernst waarmee Plato dit door wil voeren: in de
„Staat der Wetten" wordt bij het spel al waargenomen, waartoe ieder kind aangelegd
is en hem wordt naar zijn neigingen het reeds door mij gemelde speelgereedschap
gegeven. Het spel is dus reeds een voorbereiding voor de latere arbeidsdeling. Verder
moeten wij wijzen op de mogelijkheid, van groep te wisselen, wanneer het gemeenschapsbelang dit eist: Rep. 423 c. d.
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in de samenleving te bepalen. Het gehele proces duurt tot de vijftig-jarige
leeftijd toe. Natuurlijk vallen telkens alumni af; dit is eigenlijk onaangenaam uitgedrukt. Men moet zeggen: natuurlijk vinden tijdens deze opvoeding de meesten de hun toekomende taak. Want hij stuurt die z.g.
zwakkeren niet naar een verbeterhuis, om misschien later gereclasseerd
te worden, noch worden zij mislukkingen ten laste van de maatschappij,
zijn opvoeding is ook niet een school, waar telkens weer jongens afvallen,
om ergens heen te verdwijnen, neen, zijn scholing is er juist op gericht,
te ontdekken, .waar ieder heen moet en helpt ieder tot in de maatschappij
aan de doelmatige plaats; het is een zorgen voor individu en voor gemeenschap beide, omdat zij moet leiden tot ontdekking van het in ieders natuur
liggende doel en het mogelijk maakt, dat ieder naar zijn aanleg ingeschakeld
wordt in de arbeidsgemeenschap, die menselijke samenleving heet. De
opvoeding is de onmisbare voorbereiding voor de verwezenlijking van de
ware sociale gerechtigheid.
Vrij maken van ieders kwaliteiten tot activering in de burger-gemeenschap bleek een belangrijke opgave van de opvoeding: speciaal wil ik nog
spreken over de betekenis van het vrijmaken van de vouq, de rede, die
bijzondere dp£Tr| in de meest-begaafden naar intellect en karakter. De
<pi\óao<t>oq heeft inzicht in het dyocGóv, het wezenlijk goede en ware en
bezit daardoor op sociaal gebied het recht, om zijn medeburgers hun plaats
toe te kennen en te regeren naar de zin van het Universum, welks wezen
en doel hij heeft aanschouwd. Dat inzicht betekent naar Socratisch*
Platonische opvatting echter ook de wil, om het goede, schone en rechtvaardige in daad om te zetten. Het onvermijdelijk uitvloeisel van zuiver
inzicht is immers het vrijwillig niets-kwaads-doen. Want doet de cp lAóacxpoc;
dat, dan ontbreekt hem het inzicht nog in het algemene en voor hemzelf
goede. Intellect is slecht één werkzaamheid van de vouq; voöq en
AoyiOTiKÓv zijn beter door rede en redelijkheid te vertalen, wanneer
men althans een poging wil doen, om deze woorden in het Hollands weer
te geven. Inzicht en wil zijn de beide krachten, waaraan de opbouw van de
ziel tot een harmonie is toevertrouwd. De sterkste dragers van inzicht en
wil zijn ook de dragers der gemeenschap. Zij zijn de vorsten, waarover
Plato in de „Politicus" zegt, dat hun persoonlijkheid steeds boven wetten
uitgaat, zij zijn degenen, die naar ieder geval afzonderlijk, naar iedere
situatie of persoon kunnen oordelen, kortom, die wijzen, welke tot het
goede voor het geheel kunnen besluiten *); daarom wordt het ook in de
„Repubfiek" niet nodig geacht, om over bijzondere economische of politieke regelingen uit te wijden. Ook dit stellen van de persoon boven de
wetten bewijst wel, dat Plato niet een star staatsregime wenst, maar een
leiding door de levende persoonlijkheid.
En waarom mogen zij absolute macht uitoefenen? Om hun inzicht
in het wezen der dingen en in het doel van de samenleving, maar ook,
omdat hun rede inde s t e e d s - voortdurende zielestrijd overwinnaar
blijft over hun instincten. Zij willen de „lagere" zielekrachten niet vernietigen, doch veredelen en beheersen, om zó hun ziel om te scheppen
Passim in Plato's staatsphilosophische werken. Zie o.a. Polit. 296 d. e. Leg.
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tot een harmonisch geheel. Het hoogste ligt, — zij weten het — buiten de
zinnelijk-waarneembare wereld, maar binnen het lichamelijke leven
ondergaan de wijzen een louteringsproces, een bekering, waarvan de
verschillende stadia zijn beschreven in het Symposion. Wanneer men deze
dialoog b,v. naast de „Phaedo" en de „Gorgias" leest, in welk gesprek o.a. de
eis van het „liever onrecht lijden dan onrecht doen" wordt gesteld, doet het
zonderling aan te bedenken, dat men Plato een zuiver rationalistische
opvoeding toeschrijft ). Dat het genoemde proces van volmaking bij de
verschillende individuen uiteenlopend zal zijn, blijkt uit de relativistische
beschouwing over ieders mogelijkheden, naargelang van de constellatie
en intensiviteit van zijn zielekrachten *). Ieder zal dientengevolge ook zijn
eigen probleem hebben in de beheersing en de zelfoverwinning, welke
toch al op zichzelf de meest eigene of intiemste individuele daad is van de
persoonlijkheid. In haar blijkt de mens immers, vaak na een langdurige
groei, na wrijving met samenleving en omgeving, zichzelf gevonden te
' hebben, zijn betekenis ook onder zijn medemensen en de hem toekomende
plaats in het arbeidsproces der samenleving.
De wijze regeerders ajn verantwoording voor hun gedragingen alleen
aan zichzelf verschuldigd, maar daarbij leggen zij eigenlijk rekenschap
af van hun arbeid als lid van de gemeenschap: zo al niet formeel, dan toch
reëel staat deze dus boven hen als autoriteit. Zij verschaft hun een plaats
en functie. Hun persoonlijke zelfbevrijding en hun, inzicht brachten hen
echter naar voren in de maatschappij en gaf hun recht op de leiding. De
vouq maakte hen tot souvereinen in de gemeenschap, dus in hun sociale
functie, maar.... gaf hun ook een deel van hun vrijheid weer in het particuliere leven. Na hun zelfoverwinning staan weer alle genietingen voor hen
open *), in hen verkeert zich, door de morele vrijheid, de idee der maatschappelijke gebondenheid tot individuele vrijheid. Hoezeer Plato bezorgd
is voor de zuivere ontplooiing van het individu, blijkt wel uit zijn vrees
voor een mogelijke- kwetsing, een &5IKEIV ), van de persoonlijkheid,
indien deze gedrongen zou moeten worden tot deelneming aan het
practische staatsleven tegen eigen neiging tot bespiegeling in. De motivering
voor deze dwang put hij ook hier weer uit de sociale gerechtigheid, welke
immers voor a l l e n moet verwezenlijkt worden; daartoe moeten de
besten een offer brengen, want de samenleving wordt het best geleid door
dezulken, welke afwisselend hun leven doorbrengen in bespiegeling en
praktijk; een probleem, dat Plato's eigen hart zijn leven lang pijnlijk
gespannen hield ). Het verwijt van eenzijdig intellectualisme en van blinde
gehoorzaamheid aan een staatsmacht (!) schijnt in het licht van deze
gegevens wel zeer misplaatst. Bevreemdend wordt het, wanneer men
bedenkt, dat Plato de deugden, voor een samenleving ontwikkeld en daarin
toegepast, niet de hoogste acht. Wij kunnen hier niet zijn onderscheiding
der deugden in bijzonderheden uiteenzetten, maar voor ons verband is
het alleen al voldoende, er op te wijzen, dat, hij spreekt van een oQxppov KOU
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) De lectuur van het zesde boek van de „Republiek" alleen al, geeft ons de overtuiging, dat voor Plato de persoonlijke innerlijkheid van het hoogste gewicht is.
) Zie p. 4—6, 13. Rep. 421c. 367 a. ) Rep. 519 d. 520 a.
) Een zeer persoonlijk beleven blijkt dus de achtergrond van de bovenstaande
woorden. Zie mijn artikel in het „Tijdschr.v. Wijsbeg." 1929, p. 198 vlg.: Plato's houding
tegenover het practische staatsleven.
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(ppó_vi[iov coc, ye èv itoXixeia ) en een Tto\ixiKr|v ys dvöpetocv *).
De hoogste deugden waren voor hem innerlijke belevenissen van de
persoonlijkheid.
De aanstaande leiders genieten een musische en gymnastische opvoeding ): beide moeten een goede invloed ook op hun moreel en karakter
uitoefenen, zij worden geharde militairen in de loop van hun leven, blijven
steeds aan sport en spelen doen en ontvangen een zeer lange wetenschappelijke en wijsgerige opleiding. Is het niet het onvertaalbare fjöoq
waarnaar hier wordt gestreefd? En zweeft ons niet voor ogen de harmonische mens, door velen gedroomd als algemeen verwezenlijkt ideaal
in Hellas, maar welke nu juist de droom blijkt van Hellas' beste, zónen ? ).
Plato's leiders leven in een sober verbruiks-communisme, waarvan de
weinige benodigdheden worden opgebracht door de anderen. Hij vergelijkt
ben ergens met taaie, magere honden: wij zien asceten vóór ons. Monniken
zijn zij te noemen, maar strijdbare, in de wereld, sterk te midden van de
woelingen der begeerten en instincten in of om hen, leiders, maar tevens
geleerde, bespiegelende wijsgeren. Misschien is de ideale wachter de wijze
koning uit het sprookje, maar zonder diens uiterlijke glans en majesteit.
Zij zijn niet „een kaste van koninklijke mensen, waarvoor alle andere
standen slechts bestaan als materiele basis". De „Republiek" is tenslotte
niet, zoals dezelfde schrijver (Kohnstamm) zegt „een instrument tot opvoeding van de ware wijsgeer en tot verwezenlijking van de voorwaarden,
waaronder hij kan blijven bestaan". Plato verlangt niet naar een, slechts
door een zekere concentratie van bezit mogelijke, aristocratisch-verfijnde
geestescultuur, in weinigen belichaamd, waaraan echter alle anderen
ten offer vallen. Zijn hoogste ideaal is niet dat van den philosoof-koning
of koning-philosoof: hij begreep te goed de onderlinge afhankelijkheid
van leiders en maatschappij onder iedere vorm van gemeenschap. Die
regeringsvorm is slechts een middel, een consequentie van Plato's zielsleer,
zijn doel is sociale rechtvaardigheid in brede zin: economisch, politiek,
Cultureel. Zijn Republiek is mede een pogen, om het culturele doel en het
welzijn van de weinigen in overeenstemming te brengen met het geluk en
het welzijn van de velen.
De hoogste wachter doet — ik zinspeelde er reeds op — niet anders,
dan de eenvoudige man: zijn plicht en het enige offer, dat hij als leider
van de gemeenschap vraagt, is zoveel levensonderhoud, als hem vrijheid
kan geven van lichamelijke arbeid. In afkomst zijn alle burgers broeders,
in het doen van hun eigen arbeid zijn zij genoten, in het wederzijds geven
van een evenredige hoeveelheid van verschillende dingen of arbeid bestaat
de gemeenschap; het idee van wederkerigheid is in alle consequenties
verwezenlijkt. Macht is niet de drijfveer tot heersen, noch bepaalt een
heren- en slaven-moraal de constructie van de „staat"; integendeel, de
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) Polit. 309 e.
) Rep. 430 c. Vgl. Adam bij 433 a.
) o.a. Rep. 410 a vlg. Adam wijst bij die plaats op de overeenstemming met
Pencles ideaal (Thuc. II 40). Vergelijk ook o.a. nog Rep. 395 c voor de aan te
kweken k a r a k t e r - eigenschappen en o.a. Nettleship, Hellenica, p. 101.
_ ) Desondanks schrijft Kohnstamm in het Tiidsckr. fi. Wijsb., XVI (1922) p.310:
„Hij (Plato) ziet in het denken, de rede, (men lette op deze foutieve interpretatie van
vout, Aoytrrt óv D.L<) het eigenlijk menselijke. Voor mij zijn „uit het hart alle uitgangen des levens".
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heren zijn' bondgenoten, o o u ^ c n , zorgdragers Kn5 ^6v£c, hoeders,
«JXocKeq, redders, ocoxfipEb, helpers, èittKOupouZijJeren in het besef, een
elite te zijn, maar als zodanig juist gebonden aan dure plicht jegens de
gemeenschap: hun verhouding tot de geregeerden isethisch^umanistisch
van karakter. Geen wolven, maar herders zijn zij. vriendelijke makkers geen
harde heren; zo spelen zij mee i n het drama, dat gemeenschap heet. )
£

Bij zijn onderzoek meent Plato als recht van de mens gevonden te
hebben de ontplooiing van zijn ware en beste wezen, maar dit recht wordt
slechts verworven door de dure plicht, te streven naar zelfkennis tijdens
een nooit-eindigende strijd om de heerschappij van de rede, een strijd, voor
ieder verschillend i n vorm, naar aanleg en jaren. Deze strgd bleek zich te
richten tepen de overheersing der instincten en betekende opgeven van
individualistisch-egoistisch streven ten nadele van de samenleving en
anderer rechten, voorzover deze door de natuur waren gegeven.
Omdat slechts i n een goede maatschappij de cuttliuropgaven van de
mens kunnen verwezenlijkt worden en de volkomen uitgroei en ontwikkeling
van karakters, j a zelfs het materiele bestaan, mogelijk is mag de gemeenschap offers vragen en zelfs dwang toepassen m het belang van allen.
Zij kan niet toelaten, dat ieder i n zijn levenswijze daarheen gaat, waarheen
hii w i l ) , omdat er geen waarborg bestaat, dat het „vrije individu als
richtsnoer van zijn handelen het belang van het algemeen zal kiezen, en
ook niet, omdat door zulk een willekeur de orde zal verstoord worden,
welke aan ieder zijn plaats i n het geheel heeft aangewezen. Het geluk,
noch de arbeid van de enkeling, die voor de samenleving schadelijk
wordt daarom gedoogd. Evenmin dus een ongebreideld zingenot of streven
naar macht, zoals het individualisme i n zijn extreme vormen dat wilde.
De gemeenschap beknot met moreel recht gewelddadig
tenmtevenie
egoïstische enkeling of sluit hem uit, want noXixiitp O Ü T Ó
° ^
«
T Ö K O I V Ö V dcvdVKn uéXeiv») geen lust of willekeur van ktessen of
personen mag T Ó fiyouuevov, het leidende principe zijn, maar T Ó K O I V O V .
DT fa de gerechtigheid in de verhouding tussen mens en maatschappij,
al past Plato eerst dan geweld toe, wanneer hij een beroep heeft gedaan
op intellect, moreel gevoel en geestelijk eigenbelang van de enkeling.
Plato weet ook, dat hij o f f e r s vraagt-, juist van de wijzen en leiders,
maar het g e 1 u k, noch de belangen van een enkeling of een klasse, b.v.
op grond van bezit, stand, geboorte * f intellect mag normatief zijn voor
de inrichting van een samenleving, waarbij het immers gaat o m wel en
t e e van a l l e n te zamen *). In deze sfeer Wordt echter he• « ^ ' d u e t e
geluksprobleem niet verworpen. Ten bewijze hiervan kom ik tot de behandeling o.a. van enige zeer belangrijke uitingen in de „Republiek
„Socrates" zegt daar ergens (ik paraphraseer): „Al d f c ^ f ™ ^ ™
en impulsen, welkezich laten leiden door kennis en rede, zullen de zuiverste
genktingen en bevrediging deelachtig worden, zover he hun mogehjk is
omdat zfj zich door zuivere waarheid laten leiden. Zij zullen voor_ zich ook
de eigenste verwerven, de meest bij hen passende, wanneer werkehjk het
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421 c. 416 b. Vgl. voor den geest nog: 440 d. 463 a. b. 416* 547 c.
520 a.
èVsa.b. Vgl. Rep. 420 c- 42ia-c. 520 a. Zie p. 18.
420 b.d. 421 a-c. 45» b. 465 d. 466 a. b. 519 e.
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beste voor ieder ook zijn eigenste wezen betekent." E n de spreker vervolgt:
„ W a n n e e r dus de hele ziel zich laat leiden door het wijsheid-begerende
deel en er zich niet tegen verzet, is het voor ieder deel mogelijk, i n alle
andere opzichten zijn eigen taak te vervullen en ook biKouov te zijn;
hij kan ook zijn eigen genietingen inoogsten en wel de beste en naar
mogelijkheid de zuiverste" ). Elders zegt Plato iri hetzelfde werk: „Men
moet door dwang en overreding trachten te bewerken, dat de regeerders
en wachters zo goed mogelijke „vaklieden", bn^uoupyoi, van hun eigen
taak worden en a l l e anderen evenzo en wanneer zo de gehele gemeenschap groeit en haar goede opbouw verkrijgt, moeten wij het aan de natuur
overlaten, i n welke vorm zij aan elk der groepen deel geeft aan het geluk" *).
Deze plaatsen zijn afzonderlijk en i n verband met elkaar voor ons onderwerp allerbelangrijkst. Hier is Plato weer aan het zoeken naar het passende
voor ieder, zoals we dat ook constateerden aan, het begin van deze rede
bij het aanhalen van de plaats uit de „ S t a a t der Wetten". Hier wordt
duidelijk gezegd, dat i e d e r i n zekere mate zich door de rede k a n laten
leiden en ook blijkt, dat het beste en waardevolste van ieder diens eigenste
wezen, we mogen zeggen, zijn eigen individualiteit is, een begrip, dat
Plato elders ) door een variatie van T Ö OIKEIÓTOCTOV n.1. xóc OLKEÏCX
schijnt te benaderen. De instincten zijn volgens hem op zichzelf niet te
verwerpen; ook dat bewijst deze plaats «). Hij eist geen vernietiging er van,
maar leiding en veredeling door X-oyiouóc; en voGq: uit de strijd om
de ziele-harmonie blijkt ook voor Plato de individualiteit naar voren te
komen ) . Het is opvallend, dat Plato hier begrip toont voor de relatieve
waarde van iedere begeerte of impuls en dat volgens hem, voor ieder,
naar de mogelijkheid van zijn, door de natuur bepaalde, individualiteit de
wegen openstaan naar berechtigd genot: ook op dit gebied blijkt i n zijn
gemeenschap de mogelijkheid tot pluriformiteit te bestaan. Plato is hier
relativistisch, want er is een scala van volkomenheden, daarnaar ook een
relativiteit van geluk en \reugdegevoelens voor de individuen*), maar
er bestaat ook een absoluut bindende norm voor hun gedragingen: de
rede in de ziel, de redelijkheid i n de samenleving; zij zijn de maat voor
alle dingen, niet de lusten dragen deze i n zich. Uit deze opvatting blijkt
Plato's w i l , het individualisme te doden, maar niet het individu of het
individuele.
Elders ) blijkt het zoeken van geluk voor allen de enige grond, waarop
de „ s t a a t " wordt opgebouwd, die geen eenzijdig machtsmiddel mag zijn
in de hand van een individu of heersende klasse, noch een instrument,
om de middelen te verschaffen ter bevrediging van nooit-eindigende
begeerten, maar een bodem, waarop een zo algemeen mogelijk geluk zal
kunnen groeien ) , een gemeenschap i n de ware zin ) , waar alle leden
1
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*) 586 d. e. Vergelijk voor het laatste gedeelte: 443 c.
*j 421 c.
) Rep. 443 d.
) Zie hiervoor vooral: 434 c vlg. 443 d. e. Adam bij 586 d.
) Vgl. 443 c.
*) In Plato's gesprekken blijken vaak bepaalde mensen slechts toegankelijk voor
bepaalde waarheden en hoe mild-ironisch Plato dit feit bij gelegenheid kan aanzien,
blijkt wel uit de typering van den braven Kephalos in de „Republiek".
') b.v. Rep. 500 e. Leg. 742 d. c. 743 c. 945 d.
) Rep. 420 e. Vgl. ook 414 d. 417 b.
») Rep. 519 e.
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alle pijn en vreugden van het geheel meemaken ). Dit beginsel „als één
lid fijdt, lijden alle leden" is door Plato niet bedoeld als beeld van een
organisme, dat alleen voor zichzelf bestaat en waarvan de opbouwende
leden geen betekenis hebben; hij meent, dat het geheel gezond moet zijn
als voorwaarde voor de gezondheid van de leden en elk lid vindt juist
zijn gezondheid, ook zijn vreugden en leed, in het geheel, door zijn arbeid
en leven er aan te wijden. Door het werken van sterk gestimuleerde sociale
driften groeit een gemeenschap, waarin de individuele driften hun uitleving kunnen vinden, ingeperkt alleen door de grenzen van anderer
rechten, welke de rede en de redelijkheid bepalen.
Wij komen tot bijzonderheden van het geluksprobleem. „Van nature
is ieder zichzelf het liefst," zegt Plato ergens ) . Dit is niet te veroordelen,
alleen de te grote liefde voor zichzelf, de zelf z u c h t is de oorzaak van
alle verkeerdheden; en ook „die ene begeerte, welke ons allen gemeen is,
n 1 dat het gebeurende zal gebeuren, het liefst g e h e e l , maar zo niet,
binnen menselijke mogelijkheid, KCCTÓC xijv xfjc, ccuxoü qjuxnq éTcixac>
naar zijn eigen wens" "). Boven de liefde echter voor zichzelf en het
zijne behoort voor den man van betekenis uit te gaan de liefde voor. de
gerechtigheid *). Deze draagt haar loon i n zich, want het innerlijk geluk
wordt gevonden door het najagen van de deugd; het geluk, dat in zedelijk
handelen ligt, moet de mens als voldoende loon beschouwen ) .
Schijnt dit wel zeer zwaar en schier bovenmenselijk, andere uitingen
leveren het bewijs, dat Plato de menselijke zwakheid kent en begrijpt.
Gevoelens van on- en welbehagen i n verschillende graduaties en schakeringen zijn ook voor Plato normen van geluksgevoel en hij wijdt er
zeer veel aandacht aan ) . Wij zoeken naar vreugde en geluk, zegt hij
ergens ') . De waarde van het leven wordt bepaald door het zuivere over* schot aan „ l u s t " . Plato maakt zelfs een balans op van de lust- en smart-r
gevoelens van de d&iKÓc, en de StKOCioq ) . Van hedonisme echter
kunnen wij hem niet verdenken. Eudaemonistische trekken komen hier
en elders sterk naar voren, zelfs utilaristische »), maar rede en moraal
(vooral de sociale moraal) zijn de richtsnoeren voor het streven naar geluk
van de enkeling. Beide trekken herkennen wij nu in Plato's eis en aan zntt
regeerders en in zijn begrijpende houding tegenover hun menselijke'behoeften. Deze brengen immers hun offers niet enkel uit onzelfzuchtig
plichtsgevoel, maar mede in het besef, dat hun persoonlijk geluk samenvalt met dat van het geheel"). Zij ook hebben verlangens naar persoonlijke
bevrediging en kunnen het strakke ideaal van de deugd om de deugd met
zuiver verwezenlijken zonder uitzicht op bijzondere beloning. Zij behoeven
ten eerste troost door een verhaal: „Wij moeten hun zeggen n.1., dat zij
goddelijk goud en zilver van de goden immer in hun ziel dragen en daar2
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naast het menselijk goud nergens voor behoeven en dat het goddeloos is,
het bezit van dat goud te besmetten, door het te mengen met het bezit van
menselijk goud, want veel onheiligs gebeurt er met de munt van de massa,
maar die bij hen is zuiver
Loon ook wordt hun in uitzicht gesteld in
het leven na de dood ) . Zij worden Saijiovsq, zij komen op de eilanden
der zaligen en bekleden de hoogste rangen i n het hiernamaals *). Ook
tijdens hun leven reeds genieten zij eerbewijzen en voorrechten, o.a.
krijgen zij de schoonste en beste vrouwen ), om eugenetische redenen
trouwens, en een waardige uitvaart. H u n leven heet een leven „schoner
dan dat Van de overwinnaars i n Olympia". Ook voor hen blijkt dus het
ipsa virtus praemium virtutis niet zuiver van toepassing te zijn, maar
daarmee worden zij weer, met Plato zelf, uit een abstract-intellectuele
sfeer gebracht in een zuiver menselijke.
Op hun liefde voor zichzelf en hun persoonlijk geluksverlangen
speculeert Plato ook, wanneer hij zijn (póXaKsq na hun hoogste volmaking w i l dringen i n het practische staatsleven. Hij begrijpt dan hun
probleem, omdat hij zelf zijn gehele leven lang de strijd tussen bespiegeling
of daad-leven fel i n zich voelde woelen. Hij is n.1. z ó overtuigd van hun
persoonlijke liefde voor het beschouwende, wetenschappelijke leven, dat hij
bijzondere middelen nodig acht, om hen tot actief deelnemen aan het
gemeenschapsleven te brengen. Hij maakt het zich bijna tot een verwijt,
dat hij hen er toe dringen w i l en hen zelfs d w i n g t ) . Wel een zeer duidelijk
besef van de rechten hunner persoonlijkheid! Een o f f e r noemt hij
het afzien van het uitsluitend mediterende en wetenschappelijke leven
maar
het persoonlijk geluk is er bij geïnteresseerd, wanneer zij overgaan
in het practische leven ) . Immers, zo luidt de utilaristische motivering,
in de hun passende samenleving bestaat alleen de mogelijkheid tot eigen
volledige ontplooiing ) , de goede gemeenschap alleen is de goede bodem
voor de goede persoonlijkheid ) maar één van de voorwaarden voor haar
vorming is de leiding door de wijzen. E n verder: door zelf die leiding op
zich te nemen, vermijdt de wijze het ergste onheil voor zichzelf: bestuurd
te worden door minder-waardigen °). Zoals zelfopoffering slechts i n de nood
wordt geëist en dan als het hoogste wordt vereerd, zo verlangt Plato de
zelf-overwinning van de wijze slechts als genezing voor de noodtoestand
van zijn tijd, waarin volgens hem klasse-egoïsme en individualistisch
streven naar bezit en macht hoogtij vierden. 'Plato sticht een arbeidsgemeenschap, waarbinnen ieder zich schikken moet naar de regelen,
welke de organisatie met zich brengt, onder respecteren van het kunnen
en de rechten van anderen, terwijl ook ieder lid i n het vermijden van elke
belemmering van anderer arbeidsmogelijkheid de grens kent van eigen
gebondenheid. Deze conceptie kan echter niet begrepen worden.door hem,
die alle offers voor een natie, klasse of welk ander geheel ook schouderophalend aanziet en de betrokkenen beschouwt als armzalige slaven, tot
dwangarbeid geketend.
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Gij vraagt mij: „Maar is het dan geen ontoelaatbare beperking van
individuele mogelijkheden, wanneer Plato een strenge censuur uitoefent
op kunst en enkele andere uitingen van cultureel leven? Wordt niet aan ,
den groten Homerus b.v. de toegang tot zijn „staat" ontzegd, al zendt
Plato hem node, vol tedere weemoed, in ballingschap ?" Zeer zeker.
Plato neemt op dit gebied rigoureuze maatregelen en pijnfljk onkies zou
de vraag zijn: „Hoe nu, Plato? Schenken niet Nausicaa en Odysseus u de
schoonste voorbeelden voor uw deugd der iiEyaXcmpénEia, de edele
voornaamheid? Toont niet Hector's mannenmoed bij zijn teder afscheid
van'Andromache een schoon offer van persoonlijke belangen voor het
geheel, dat in uw burgers de wil tot zelf vergeten kon wekken? En is
Achilles' milde wijsheid tegenover Priamos niet een opwekken tot
aco<bpo0Óvr| voor alle jongelingen?"
Het zijn dringende gronden, welke Plato gedreven hebben tot het
binden van de kunst. Zij vervulde in Griekenland een belangrijke functie
• in de opvoeding. In Plato's „staten" nu gaat de opvoeding geheel uit van de
gemeenschap, dus wordt door haar in het belang van het geheel toegezien
op vorm en inhoud van de leerstof, aan de kunst ontleend. Dit mogen wij
niet vergeten bij een beoordeling van Plato's maatregelen in dezen. Hij
zoekt immers in de allereerste plaats de sociale rechtvaardigheid en wil
de geest, het t)8oq, daartoe vereist, kweken in de zielen der burgers. Zeer
angstvallig behoedt hij deze daarom tegen verkeerde invloeden. Zijn
overtuiging is bovendien, dat door kunst in veel geringere mate een benadering der waarheid mogelijk is, dan door bespiegeling. Zij is slechts
nabootsing, uLmaic; (dubbele zelfs), wekt slechts een d ^ B ^ S oot.cc
een Ahnung, een gissing, een gevoel. Verder was de leerstof in zijn dagen
naar haar inhoud vaak niet zeer opvoedend. Verhalen van echtbreuk,
twist leugen, bedrog, grofheid tussen de goden enz., die toch bij Homerus
vaak'voorkomen, achtte Plato niet geschikt voor de karaktei^orming van
de jeugd en voor de versterking van de eerbied voor de goden. Hij beoogde
met de radicale schifting een zuiver houden van de ziel, een verdieping
van godsdienstig en ethisch besef; zijn te sterke reactie is te beschouwen
als een symptoom voor de opkomst van een edeler moraal en hogere
religieuse behoeften. En wanneer wij nu in het heden beleven, dat de meeste
dichters door hun individualistische attitude, die trouwens niet los is
te denken van de hedendaagse maatschappekjke verhoudingen, alle
contact met hun volksgemeenschap hebben verloren, dan heeft deze
generatie zeker niet het recht, al te zeer Plato's houding te laken,
die blijkens „Republiek" en „Staat der Wetten" nog heel wat mogelijkheden voor de dichters overlaat voor die liederen en drama's, welke weerklank zullen vinden in de maatschappij, omdat zij in haar een heilzame
functie vervullen en met haar leven en belang ten nauwste zijn verbonden.
Plato breekt het familie-leven van de wachters. Zij moeten zorgen
voor een goed nageslacht; de besten uit de beide sexen worden daarom
zoveel mogelijk te zamen gebracht, om kroost voort te brengen en ook
anderszins neemt hij allerlei maatregelen ter verbetering van het ras welke
sterk ingrijpen in het persoonlijk leven. Het monogame huwehjk bestaat
in de Republiek, voor zijn regeerders althans, niet en dus geen gezmsleven:
de kinderen worden door de gemeenschap opgevoed. Zijn doel is daarbij
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het breken van particularistische banden, dus versterking van de eenheid
der samenleving. Geen familie-kluisters mogen het individu immers belemmeren i n zijn besef, lid van een grote gemeenschap te zijn. Volgens
Plato stelt deze regeling dus een ruimere mogelijkheid open voor de enkeling;
immers hij ziet in het uitleven der sociale driften een bredere vorm voor
de verwezenlijking van 's mensen persoonlijkheid. Bezit, geboorte, stand
noch familie-gevoel mag beslissend zijn bij de inschakeling van de mens
als lid van die arbeidsgemeenschap, welke maatschappij heet; zij, niet
de familie is het grote terrein, waarop de sociale drang zich — ten bate
van allen — moet richten. De afschaffing van de familie is ongetwijfeld
een radicale maatregel, welke door ons met gemengde gevoelens wordt
begroet, maar zij is i n Griekenland waarschijnlijk, niet zo afkeurend beoordeeld als wij verwachten zouden. De toestanden i n Athene, waar het
huwelijk vastgesteld werd door de ouders — vaak reeds vroeg — en waar
de vrouw voor de man zeker zelden tegelijk zijn geliefde, vriendin en moeder
van zijn kinderen was en waar de opvoeding, voor zover het de jongens
betrof, vooral i n het openbare leven, bij de mannen en niet i n het gezin
plaats vond, soortgelijke toestanden i n Sparta, waar bovendien de mannen
afzonderlijk leefden in campementen en ongetwijfeld na het midden van de
vijfde eeuw broeders vaak gemeenzame vrouwen hadden, moeten een weinig
onze, door het Christendom geaccentueerde, uitroepen dempen over het
vernietigen van „de opvoedende familie" en de uniformering tot staatsburgers, welke daarmee verbonden zou zijn. Deze onze subjectieve gevoelens doen i n de onderhavige kwestie niets ter zake, evenmin als het
feit, dat Plato's eigen vorm van Eroos een woord heeft meegesproken bij
deze uitschakeling van het monogame huwelijk voor zijn wachters. Ter
zake doet i n ons verband, ten eerste, dat hij zeer zorgvuldig laat zorgen
voor de kinderen, dus de maatschappelijke functie van het monogame
huwelijk door de gehele gemeenschap goed laat vervullen en ten tweede, dat
Plato met deze maatregel niet een afbraak der persoonlijkheid heeft bedoeld, maar mogelijkheid tot betere doorvoering van zijn methode, om de
persoonlijkheid vrij te maken in een samenleving, welke immers volgens
hem door het vernietigen der familie een betere bodem moest worden
voor h a a r ontwikkeling; de familie beschouwde hij als een even gevaarlijke haard voor individualistisch streven als de begeerten van de enkeling,
van klassen of partijen.
De logische consequentie van Plato's beschouwingen is de volkomen
onmondigheid op politiek gebied van de grote massa. Deze heeft inderdaad
in de „Republiek" geen invloed op het staatsleven en de staatsvorm. U i t
haar worden slechts de voor regeren geschikte naturen gezocht, opgevoed,
gekeurd en gekozen ) . Politieke gelijkheid zou een-Overtreden zijn van de
hoogste wet, die aan de verschillend aangelegde mensen ook hun uiteenlopende arbeid en plichten geeft: absolute macht, uitgeoefend door enkelen,
is een der uitingen van het beginsel der arbeidsverdeling. Langs een geheel
andere weg dan de democratie komt Plato tot de vervulling van twee der
democratische idealen n.1. dat ieders krachten vrij komen en toegepast
worden i n de samenleving en dat de werkelijk-besten regeren.
*) In de „Staat der Wetten" uit de volkswil zich wèl, doch slechts over zeer gewichtige aangelegenheden van de gemeenschap.
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Protagoras had gezegd, dat ieder burger met rechtsgevoel en sociaal
besef (alleen dus morele kwaliteiten) het volste recht had, zijn stem te laten
gelden bij de beraadslaging over algemene belangen en in Athene was
inderdaad vrij consequent dit beginsel doorgevoerd; trouwens niet met
zoo'n jammerlijk resultaat — gezien de grote cultuur in de 5e en 4e eeuw —
éls tegenstanders van toen en n u het vaak wensen voor te stellen. Plato
critiseerde dit dilettantisme en andere vormen van democratische practijk
genadeloos, maar zag toch de eigenlijke ellende van zijn maatschappij
niet als een gevolg van het politieke leven, maar van de klassenstrijd op
.economisch terrein, die natuurlijk zijn weerslag had op het politieke:
^achter politieke i d e e ë n en agitatie dringt toch meestal economisch belang.
• Plato stelt n u zijn regerende klasse buiten de economische belangenstrijd:
jzij leeft in een ascetisch communisme, waardoor zij wordt geacht onbevooroordeeld te staan tegenover de vraagstukken van de gehele samenleving.
De zeggingschap over de belangen is ontnomen aan de meerderheid der
belanghebbenden, maar daartegenover staat als voorrecht, een bewind
van n i e t - g e ï n t e r e s s e e r d e , door opvoeding op alle gebieden kundige,
„ w i j z e n " . Deze wijze heersers zullen trachten door het vestigen van een
overtuiging, de goede houding bij de burgers aan te kweken, zij zullen
allereerst als leraars en geneesmeesters optreden, maar hebben het volste
recht, goed toegepast geweld te gebruiken.wanneer de mildere methode faalt ).
Anderen mogen i n het politieke leven een gewichtige factor zien voor
het kweken van saamhorigheidsgevoel, Plato geeft ieder zijn plaats in een
arbeidsgemeenschap en zijn passende deel aan de daarin te smaken vreugde:
dat zal het cement van zijn samenleving worden en de stimulans ^tot gemeenschapsbesef, tot sohdariteit. Blijkens de „ S t a a t der Wetten" stelt
Plato zich voor, dat de bestuurders orde scheppen in het economisch leven
door een primitieve vorming van „ P l a n w i r t s c h a f t " , zonder streng communisme voor de producenten, noch voor de consumenten »); het is weer
een nieuwe aanwijzing voor Plato's gedachten over het gemeenschapsleven:
orde moet geschapen worden door de rede der mensen, desnoods in d é z e
vorm, dat de goede dragers van de rede het voor de gemeenschap gewenste
- m e t g e w e 1 d opleggen; barbaars is immers een toestand, wanneer i n
staten, klassen en personen ongebreideld individualisme drijft tot de
genadeloze strijd van allen tegen allen. Tegen de daaruit voortkomende
anarchie waakt Plato met kracht: de wijzen uit zijn gemeenschap bezitten
absolute macht en worden gesteund door een gewapende schare van
wachters, welke gewelddadig mogen optreden tegen ieder, die zich aan de
ordening vergrijpt. —
1

Plato's belangstelling ging uit naar de mensen en hun beperkte of
ruimere mogelijkheden; bii zijn zoeken.naar_wezeru_doel of, rechten v a n
de mens vond hij beginselen^aarnaar de goede samenleving kan ingericht

ffPolttTzoea vlg. Rep. 411 d. 519 e. Vgl. 548 b. Leg. 718 b. c. 720 a—724 a.
8<!4 a vlg. 857 c. d. 862 d. e. Vgl. Leg. 832 c.
*) Sier dient opgemerkt te worden, dat in de „Republiek" alleen over een communisme der aóiaxEs wordt gesproken. Te vèr zou het mij voeren, uit te weiden
over de mogelijkheden, die de „Staat der Wetten" overlaat voor gevarieerd beat en
individuele IrbSd; voor mij staat het vast, dat in deze boerenmaatschappij het arbeidsleven even rijk-geschakeerd zou verloopen als in welke streek van vnje, behoorlijk gesitueerde boeren ook. —
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worden en ook principes, welke de ideale ordening stoorden. Zijn bedoeling
was niet in de eerste plaats gewenste maatschappij-vormen te tonen.
waarin de mens goed en gelukkig kan worden. Evenmin dreef hem deernis
met sociale ellende of verontwaardiging over onrechtvaardige verhoudingen •
tot een uitvoerige, donkere , schjldering yan maatschappelijke, toestanden,
gevolgd door een lyrisch-optimistische beschrijving van een Utopia of .
Zonnestaat met gelukkige mensen, zoals anderen vóór en na hem i n
gevarieerde vorm hebben gedaan. Ziin Republiek eindigt niet met een
verheerlijking van een aardse samenleving maar met een apocalyptische
schildering van het kosnusc.he_lot.yan het individu en haar zwarte bladzijden behelzen een aanklacht tegen de zonden der ziel, de heb- en genotzucht, waarin de euvelen der samenleving ten deele M hun oorsprong y-,
vinden. Sentimentaliteit is hem vreemd. Dichter staat hij bij het sociale. I j
Christendon,, dat vooral uit vrees voor schade aan de onsterfelijke A g l ^
ia_jeen_ slechte^j^
van sociale verhoudingen - l
pleitte en arbejddje. Met dit voorbehoud echter, dat Plato consequent denkt
aan het geluk en het heil van ziel en lichaam óók i n het Diesseits en niet
aan het welzijn van de ziel alleen in het Jenseits, met deze toevoeging dan
weer, dat ook Plato zeer scherp het materialisme en individualisme van .
zijn tijd geselt, waardoor ziin sociaal-politieke werken vaak klinken als een. J J
predjkinff tot bekering, gericht tot mens en maatschappij.
Verschillende beoordelaars van de antieke staatsphilosophie is het
echter ontgaan, dat wij i n Plato's „ s t a t e n " , i n het bijzonder in de
nRjêPJibJisk" zij opvattingen over.de mejjs moeten lezen ) . Verder gingen
zij vaak uit van eigen politieke, economische of godsdienstige overtuigingen, welke een belemmering werden zelfs voor een poging tot objectieve beschouwing, zowel van de antieke staatsvormen i n het algemeen
als van Plato's constructies i n het bijzonder. Vooral — niet uitsluitend —
londer invloed van liberale staats- en maatschappijopvattingen is Plato's
(gemeenschapsbeeld met zijn strenge economische regelingen, zijn absolutistisch bestuur, zijn censuur op kunst en andere uitingen van geestelijk
leven en zijn eugenetische maatregelen onjuist beoordeeld. Tal van
geleerden beijverden zich, naar i k U i n het kort meedeelde, Plato's staten
te karakteriseren als dwanginstituten zonder plaats voor individueel leven
of begrip voor de rechten der persoonlijkheid, als typen van de abstracte
staatsidee, als kweekplaatsen tot uniformiteit, als instituten bovendien,
waar de overgrote meerderheid geen andere taak had dan enkele uitverkorenen te dienen. Deze soort beoordeling gaat, voor zover zij van
liberale zijde komt, o.a. uit van de ideologie der absolute vrijheid, welke
in de allereerste plaats voor de natuurlijke, aangeboren rechten van het
individu opkomt en pas in de tweede plaats denkt aan de betekenis, welke
de samenleving juist voor het bestaan en de cultuur der individuen heeft.
Zo zij zich al niet bewust laat leiden door een theorie over het recht van de
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) Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de „slechtheid" van de enkeling
laadt Plato op de inrichting van de maatschappij en haar geest. Timaeus 87 a. b.
Vgl. 86 e. Niet voor niets eist hij een goede bodem in zijn „Republiek"! Het is zijn
grondidee in dat werk. Zie vooral ook Rep. 496 b vlg. 492 a.
) „Van den aanvang aan is het te doen om den mensch, zijn deugd zijn ongeluk
en zijn geluk". Bierens de Haan in „ Onze Eeuw" 1923, p. 226. Dat is het enige uitgangspunt voor een juiste beschouwing van de Politeia.
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sterkste: zij laat zich ongetwijfeld beïnvloeden door het idee der onaantastbaarheid van voorrechten, door geboorte of bezit verkregen, te vaak als
bestaansgrond aangenomen door de beati possidentes. Zij voelt in een
gemeenschapsideaal gevaar, een aanval op die „onvervreemdbare rechten",
welke de voorvechters dezer meningen en hun standgenoten niet van
nature bezitten, maar door welvaart of stand in de loop der tijden hebben
verkregen. Deze willen liefst zo ver mogelijk terugdringen het feit, dat
'Plato en met hem o.a. Aristoteles alle ontwikkeling van de cultuur, dus
van de verfijning en geestelijke verrijking der individuen, slechts in een
streng georganiseerde gemeenschap mogelijk achtten, ja zelfs hier en daar
al te duidelijk lieten merken, dat een a l g e m e e n goede materiële basis
en een voor a l l e n goed ingerichte samenleving daarvoor de enige
voorwaarden zijn. Ten nauwste staat daarmee in verband de opvatting, dat
Plato zich niet om de derde stand zou bekommerd hebben, ofschoon toch
nogmaals te bedenken is, dat Plato o.a. het geluk van zijn hoogste stand
als offer niet te hoog vindt voor het heil van de hele samenleving; dat wil
dan toch zeggen, vooral tot heil juist van die derde stand, welke numeriek
verre in meerderheid is. Zou de grootste leerling van Socrates, de wijsgeer,
die zich juist voor de gedachten en gedragingen van de meest-uiteenlopende
mensen interesseerde, dit hebben verlangd ten bate van robots, werktuigen,
die slechts in naam mens zijn?. Een ander feit wordt niet gaarne naar
voren gebracht, om de relatieve gebondenheid bij Plato te motiveren, n.1.,
dat zo'n Platonische maatschappij vervulling van plichten tegenover de
gehele gemeenschap eist, in casu dus beknotting van individualistische
wilsuiting. Velen geloven niet aan of denken zich niet de mogelijkheid in van
een goed geregelde samenleving onder een streng staatsgezag, dat de
individualiteit in haar beste mogelijkheden beschermt of plaats openlaat
voor individueel leven. Plato zag daartegenover in de b e s t a a n d e
staten slechts partijschappen, hij wist, dat steeds, overal, een bittere strijd
heerste, onuitgesproken, om de goederen en om de macht, een strijd, waarin
de instincten zich vrij uitleefden en de rede moest stilzwijgen. Daarom
stelt hij tegenover maatschappelijke concurrentie-vrijheid tussen staten,
personen en klassen een ware g e m e e n schap onder wijze leiders,
opgekomen uit de gehele bevolking van zijn „staten". Hij wist, dat er grote
groepen in de maatschappij waren, die beschermd moesten worden tegen
binnen- en buitenlandse vijanden, als zwakkere broeders tegen sterken,
dat de burgers in zijn burgergemeenschap uit één moeder, Aarde, waren
geboren, dat zij als leden van één gezin moesten leven — de sterkeren als
hoeders van de zwakkeren — niet als honden, welke de hen toevertrouwde
kudde aanvallen, wolven gelijk *). Zijn werken pretenderen niet een oplossing voor alle tijden en omstandigheden na te laten, zij bevatten geen
alleen-zaligmakende staatsvormen, noch geven zij voor altijd geldende
bijzondere voorschriften, ook zij waren naar hun vorm en inhoud aan hun
tijd en diens omstandigheden gebonden, hun maker stelt echter ééojjostlllaat
"voor a l l e samenlevingen, dat zij n.1. aan de individuen de gelegenheid
moeten geven tot ontplooiing van het doel, dat in_jdeze zelL van nature
besloten ligt: de verwezenlijking van dit humaniVisrri iAeAa.1 betekent het
scheppen van een ware orde, de yerwezenliiking^van de psychische en dus
sociale gerechtigheid!) Rep. 414 e vlg.
22

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam dank ik
voor de toestemming, als privaat-docent aan deze Universiteit werkzaam
te zijn, Heeren Curatoren, Leden van de Senaat en van de Litterarische
Faculteit voor de gunstige ontvangst, welke mijn verzoek bij U is te beurt
gevallen.
U, Professor Cohen en Professor Kuiper, ben ik speciaal erkentelijk
voor de vriendelijke stemming, waarin U mijn plan hebt opgenomen, U
Professor Cohen nog voor de bereidwilligheid, waarmede U de uitvoering
hebt bevorderd. Ik hoop, dat ik mijn bescheiden plaats binnen de Litterarische Faculteit, op een wijze, haar en in het bijzonder de klassieke
sectie waardig, zal kunnen innemen.
Ik verheug mij nu, Professor Pos, over de zachte aandrang, welke
U op mij in dezen hebt uitgeoefend; na mijn aanvankelijke, oprechte
aarzeling aanvaard ik nu, door Uw beinvloeding, met overtuiging en moed
dit privaat-docentschap.
Dames en Heeren Studenten, ik hoop, dat enkelen Uwer zich zullen
aangetrokken voelen tot mijn speciaal terrein: hun zal ik met mijn beste
krachten, belangstelling en kennis ten dienste staan. Voor mij zelf zal
ik eventueele leiding en samenwerking op het gebied van de Staatsphilosophie der klassieke Oudheid als een kostelijke aanwinst beschouwen
naast mijn gewone arbeid.
Ik heb gezegd.
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