
HET GODSBEGRIP BIJ PLATO-I 

door C. J. de Vogel 
(Rijksuniversiteit te Utrecht) 

De theologie van Plato is een onderwerp waarover en in de Oudheid en 
in de moderne tijd telkens opnieuw is geschreven: in de Oudheid omdat er 
telkens weer wijsgerig aangelegde geesten waren die in zijn denken een 
religieuze inspiratie vonden, en in deze zin zijn philosophie doorgaven aan 
hun leerlingen; in de moderne tijd-laat ons zeggen in de laatste 100 jaar
omdat historisch-philologische verklaarders het 'probleem' van Plato's 
theologie van verschillende kanten konden aanpakken en zo tot zeer uiteen
lopende interpretaties kwamen. Het moderne denken vond bij Plato een 
conflict: het conflict tussen wijsgerig denken en 'religie' (in traditionele zin). 
Het vond bij hem allerlei moeilijkheden, die wij niet met zekerheid kunnen 
oplossen, omdat hijzelf, zoals het heet, zijn godsbegrip nooit tot een syste
matische eenheid heeft gemaakt. Wie zou trachten zonder zelf in Plato te 
zijn ingelezen met behulp van de moderne wetenschappelijke litteratuur 
zich een beeld te vormen van wat Plato dacht over God, zal, vrees ik, de 
indruk moeten krijgen dat dit een tamelijk duister onderwerp is, vol onzeker
heden, vol subjectieve interpretatie, en blijkbaar nauwelijks met de leans 
tot een verantwoord beeld te komen. Het opmerkelijke is dat men in de 
latere en late Oudheid deze moeilijkheid in wezen niet ondervond. 

Men had in de latere Oudheid scholen van Platonisme waarin de wijs
begeerte van Plato religieus werd begrepen en beleefd. Dit begint niet eerst 
bij Plotinus. Wij zien het bijvoorbeeld bij Plutarchus, die in het begin van 
de 2e eeuw in het hart van het oude Griekenland, in de buurt van Delphi, 
woonde en een vroom vereerder van de Griekse goden was. We vinden het 
dan in de Epitome van Albinus, bij de Diatribenschrijver Maximus van Tyrus 
en bij de wonderlijke snuiter die Apuleius was. Zij allen geven een precies 
antwoord op de vraag: Tic; 6 eeoc; KU'"CU IIA.a'"C(l)VU. 

Wil men het antwoord van Plutarchus horen, dan neme men diens ver
handeling De E apud Delphos, c. 17-20. Het gesprek gaat over de betekenis 
van de grote E die op de muur van de Delphische tempel staat. Verschillende 
verklaringen zijn door de aanwezigen voorgesteld. Plutarch us verwerpt ze allen 
en verklaart: het is het antwoord van de mens aan God. De Godheid immers 
spreekt daar tot ieder van ons die deze plaats nadert: f'v&8t crau't"6v. En wij 
van onze kant antwoorden daarop: Ei, Gij zijt. Gij, God, zijt aileen werke
lijk en in de valle zin van het woord. AI het andere immers, wijzelfinbegrepen, 
zijn niet werkelijk: al wat sterfelijk is staat tussen ontstaan en vergaan; het 
heeft iets vaags, iets onvasts en onwezenlijks. Je kunt er geen vat op krijgen 
als je het tracht te grijpen: het vloeit als water tussen je vingers door. Het 
ware zijnde daarentegen is eeuwig, ongeworden en onvergankelijk. Het is 
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niet onderhevig aan verandering; het kent geen opeenvolging in tijd, geen 
verleden en geen toekomst-wat immers zou betekenen een 'nog niet zijn' 
of een 'niet meer zijn'. 'God echter IS, d.w.z. Hij is niet naar enige tijd 
gemeten, maar in de eeuwigheid die bewegenloos en tijdloos en onwrik
baar is; waar niets v66r is en niets na, die geen toekomst of geen verleden 
kent, noch ouder en jonger; maar een zijnde in het ene nu heeft hij het 
"altijd" volgemaakt, en alleen dit in eeuwigheid zijnde IS in volle zin. - Zo 
dus moet men Hem vererend Hem toespreken: "Gij zijt", of ook, bij Zeus, 
zoals sommigen van het voorgeslacht plachten te zeggen: Gij zijt een. 
Want het goddelijke (to 8dov) is geen veelheid, zoals ieder van ons bestaat 
uit ontelbare verschillende bestanddelen of eigenschappen, een veelsoortig 
conglomeraat, gemengd uit alle mogelijke dingen. Het Zijnde moet een 
zijn, zoals het ene zijnde is. En anders-heid loopt door zich te onderscheiden 
van het zijnde uit op wording, i.e. een 'niet-zijn in de volle zin.' 

Dan Maximus van Tyrus. In het geschrift Ti~ 6 8Eo~ Ka't:a IIA.a'trova 
zet hij het volgende uiteen. 

In de wereld rondom ons heersen strijd, tweedracht en disharmonie. Maar 
in al die strijd kun je zien dat in heel de wereld een eenstem.Inige Wet heerst, 
een redelijke Wet (A.Oyo~), omdat een God de Koning en Vader van alles 
(en allen) is, terwijl er vele goden zijn, zonen van God, die Hem bijstaan 
in het regeren. Hierover zijn allen het eens, Grieken en niet-Grieken, binnen
land- en kustbewoners, wijzen en niet-wijzen. 

De wereld is een stroom van voortdurend wisselende dingen. Willen wij 
dus de ene God vinden, die altijd aan zichzelf gelijk is, dan moeten wij met 
de rede opklimmen als naar een burcht en Hem daar plaatsen op de hoogte 
van de Nous zelf die de hoogste leiding heeft. 

Maximus preciseert: niet de nofls die van nature kan denken maar het in 
feite niet doet, maar de feitelijk denkende Nous, en wel altijd denkend, 
zonder ophouden en zonder beperking. Het volmaakte Denken dus. 'Hem 
geeft ons de nuntius (fiyyEA.o~) uit de Academie tot Vader en wijst Hem aan 
als Degeen die het universum heeft voortgebracht (YEVVTJTllV 't'OU ~UJ.mav

'to~). Een naam van Hem noemt hij niet, want die weet hij niet; hij spreekt 
noch van huidskleur noch van grootte, want hij heeft Hem niet gezien of met 
handen getast.-

'Het Goddelijke-zelf ('to 8Etov afn6) is niet te zien met de ogen, niet 
zegbaar met gesproken woorden, niet tastbaar met het lichaam, niet hoor
baar met het zintuiglijke gehoor. Aileen met het edelste, het zuiverste, het 
meest geestelijke, het lichtste en het meest waardige van de ziel is het zicht
baar door gelijkenis en hoorbaar door verwantschap, in zich geheel tegelijk 
bij ons tegenwoordig komend door een totaal begrip (a8p6q. cruvtcrEt). 

Een volkomen begrijpen van Zijn natuur is ons hier nog niet gegeven. 
Maar als je er toch iets over wilt horen-welnu, laten we dan zeggen dat 
God schoonheid is, stralende schoonheid-niet lichamelijk, maar wel is Hij 
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de bron waarvan alle lichamelijke schoonheid uitgaat. Als dit een voldoende 
aanduiding is, dan heb je nu God gezien; is het niet genoeg, hoe zal men 
Hem dan aanduiden ?'. 

Het is duidelijk wat bij deze schrijvers het antwoord is op de vraag naar 
Plato's God: zonder aarzeling zeggen zij ons dat voor Plato God is het 
intelligibele, volmaakte Zijn; het Zijn dat in een transcendente orde moet 
worden aangenomen indien wij iets willen verklaren van het aanwezig zijn 
van de dingen hier in al hun bonte veelvoudigheid en wisseling-wisseling 
die toch ook een orde inhoudt en een harmonie. Het intelligibele, volmaakte 
Zijn is, leren zij · ons op het spoor van Plato, alleen bereikbaar met het 
zuivere denken-at'nij -rij 'JillXU heet het in de Phaedo, zoveel mogelijk 
losgemaakt van het lichaam en zijn begeerten. Maar daarmee is het dan ook 
bereikbaar, tenminste enigszins. 

Gemakkelijk herkennen wij in dit alles wat Plato ons leert in zijn meest 
klassieke uiteenzettingen over wat hij philosophie en de taak van de 
qnA.6crocpo~ noemt. Ik denk hier allereerst aan de Phaedo. De philosophie 
wordt hier1 bepaald als een oefening in het sterven: immers het is een streven 
naar cpp6Vl]crt~, i.e. naar kennis van een intelligibele werkelijkheid, welke 
de mens alleen kan bereiken wanneer zijn 'ziel' zoveel mogelijk is losgemaakt 
van het lichaam en de lichamelijke begeerten en 'zuiver, op zichzelf' de 
Waarheid zoekt. De philosoof zal dus, zegt Socrates, altijd gaarne 'naar 
ginds' gaan (€Keicrs i8vat), waar hij immers mag hopen de vervulling te 
vinden van datgene waarnaar hij zijn hele leven heeft verlangd; en dat is 
cptlvoaocpia. Deze cpp6Vl]crt~ sluit voor Socrates tevens in ware deugd: 
beheerstheid ( crrocppocrUVl]), dapperheid ( av8pEia), 8tKUtoO"UVl] (rechtvaar~ 
digheid); immers deze vooronderstelt een volkomen los~zijn van de lichame~ 
lijke begeerten. 2 Wijsgerig inzicht, cpp6Vl]crt~, blijkt dus een soort Ka9ap)l6~ 
te zijn, en ware deugd blijkt niet mogelijk zonder wijsgerig inzicht. 

Laten wij aannemen, zegt Socrates, dat er twee soorten van werkelijkheid 
zijn (80o y8v11 -rffiv ov-rrov): het zichtbare en het onzichtbare. 3 Met welk 
van deze twee is de ziel het meest verwant ?-Het is evident dat zij het meest 
verwant is met het onzichtbare. In tegenstelling tot de steeds veranderende 
zichtbare wereld wordt het onzichtbare beschreven als steeds aan zichzelf 
gelijk (usi Ka-ru -rat'nu gxov). Wanneer nude ziel met behulp van het lichaam 
(dat tot de zichtbare orde behoort) iets beschouwt, wordt zij meegetrokken 
naar dat steeds veranderende waarop men geen vat kan krijgen. Zij wordt 
daardoor in verwarring gebracht en voelt zich duizelig en onzeker. Maar 
wanneer ze 'op zichzelf' het onderzoek voert, dan gaat zij weg van hier naar 
ginds (€KEicrE o'Lxs-rm), 'naar het reine en altijd~zijnde, het onsterfelijke, 
dat altijd op dezelfde wijze is ('tO KU9ap6v 'tE KUi UEt OV Kilt a9aVU'tOV KUi 
rocrau-rro~ gxov), en daar zij daarmee verwant is, is zij steeds daarmee samen 

1. 67c-68b. 2. 69b. 3. 79a. 
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wanneer zij maar op zichzelf is. Dan is het uit met het dwalen; zij is &Ei 
Ka'ta 'tatna rocra(mo~-zij is zelf "altijd aan zichzelf gelijk"-omdat zij 
met zulke dingen in contact is' (lin: 'tOtotmov 8<pa1t'tO!lEYTJ). 

De conclusie wordt nog eens expliciet geformuleerd: 4 'De ziel gelijkt 
dus in de hoogste mate op het goddelijke en onste1jelijke, het intelligibele 
(>to VOTJ't6v), dat eenvormig is en onoplosbaar en altijd aan zichzelf gelijk 
(ad rocrau'tm~ KU'tU 'tUtl'tU lixov), het lichaam daarentegen gelijkt in de 
hoogste mate op het menselijke en sterfelijke, het niet-intelligibele, veel
vormige, dat uiteenvalt en nooit aan zichzelf gelijk is'. Het verlangen van 
de ziel zal dus zijn naar ginds te gaan, naar die goddelijke Werkelijkheid 
waarmee zij verwant is. Daar zal zij thuis zijn en gelukkig zijn. De mens die 
deze aspiraties heeft noemt Plato <ptA6cro<po~. Het staat bij hem in de 
Phaedo5 tegenover <pt:A.ocrci:lllaw~, wat tevens <ptA.oxpiJ!law~ betekent en/of 
<ptAO'ttllO~, hetzij een van beide of ook beide tezamen. 

Tot zover de Phaedo. De ziel gelijkt op het goddelijke; zij is daaraan 
O!lOt6'tawv, zij is er verwant mee ( cruyyEVE~), en zij wordt eraan gelijk door 
zich van het lichamelijke los te maken en 'op zichzelf' die Werkelijkheid 
ginds te zoeken. Dan wordt ook zij van dezelfde aard: altijd aan zichzelf 
gelijk, eeuwig en onsterfelijk. Het woord 8Etov wordt hier voortdurend 
gebruikt voor de intelligibele Werkelijkheid. 

Hetzelfde vinden wij in de Staat. Ook hier wordt gezocht naar een definitie 
van de philosophos. 6 Philosophoi zijn leergierigen: mensen die gaarne en 
gemakkelijk leren, ja die onverzadiglijk zijn in hun honger naar kennis. 
Maar hier moet men onderscheiden: er is een echt kennen, en er is een soort 
half-kennen. Het eerste heeft een ov tot object, het laatste een llTJ ov. 
Welnu, de grote massa der leergierigen richt haar belangstelling niet op de 
'dingen-zelf'-i.e. het intelligibele object-maar op de concrete dingen die 
daarvan een soort onvolkomen afbeelding zijn. De mensen. zijn <ptA.o8Eu
!lOVE~, ze zien graag; d.w.z.: ze zien graag mooie dingen. Atno 'tO Ka:A.6v 
echter, de intelligibele oerbron van al het zichtbare mooie, daartoe weten 
zij zich niet te verheffen. Ze zijn niet in staat dit te zien. 

D.w.z.: zij komen niet tot een werkelijk kennen, maar blijven bij dat soort 
half-kennen dat Plato (op het spoor van de oude Parmenides) M~a noemt. 
De philosophoi echter zijn degenen die het zijnde-zelf zoeken, dat alleen 
werkelijk kenbaar is. Zij blijven niet staan bij de vele mooie dingen-die 
immers onder bepaalde aspecten of na verloop van tijd ook lelijk zullen 
blijken-maar zij weten hun geest te verheffen tot het Schone-zelf, het 
Grote-zelf, het Rechtvaardige-zelf, etc. 

En ziehier dan de definitie van de <ptMcro<pot 7): 

'Philosophoi zijn zij die in staat zijn te Ieven in contact met dat wat altijd 

4. 80 a b. 5. 68 b c. 6. 474d-484b. 
7. Als begin van het 6e boek, 484b. 
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op dezelfde wijze is en aan zichzelf gelijk' (qnA6crmpot JlEV, oi tou ud KUtu 
t"Ut)t"(l cl>cra(nrot; sxovwt; OUVUJlcVOl Scpan:tscr8at). 

W.z.: zij die in staat zijn te Ieven in voortdurend of herhaaldelijk contact 
met het eeuwige, volmaakte Zijnde. 'Ecpamccr8at de infinitivus praesentis 
drukt de voortduring of herhaling uit. Daarom '!even in contact met'. 

In hetzelfde boek van de Staat6 krijgen we ook weer de tweedeling van de 
werkelijkheid in VOT]t<i en alcrST]ta. Voigt de gelijkenis van het hoi, waarin 
tot uitdrukking wordt gebracht dat er maar een werkelijkheid is die tevens 
waar is: het ovtrot; ov, de intelligibele wereld. Haar transcendentie en tevens 
haar verblindend stralende schoonheid wordt in dit beeld nog eens zeer sterk 
uitgedrukt. 

Laatste grond van het intelligibele zijnde is de Idee van het Goede. Zij 
neemt in de intelligibele orde dezelfde plaats in als de zon in de zichtbare 
wereld: zij is Oorzaak zowel van het zijn als van het gekend worden daar
van. Plato noemt deze hoogste Idee geen ov. Als laatste grond van het zijn, 
is zij E7tEKEtva tflt; oucriat;, 'in waardigheid en macht daar bovenuitstekend'.9 

Op de naieve aandrang van Glaukon om toch vooral precies te verklaren 
wat die analogie met de zon inhoudt antwoordt Socrates min of meer 
afwijzend: hij kan het niet volledig verklaren; hij zal 'veel weglaten', maar 
enfin, hij zal het zo goed mogelijk doen. Waarop dan aan het eind van b. VI 
die passage volgde waarin van het intelligibele wordt gesproken als 'hypo
thesen', dienend als 'trappen' met behulp waarvan men opklimt naar de 
laatste, absolute grond : het uvun:68ct"OV. Zo staat er nu, in b. VII10 (aan 
het eind van de gelijkenis van het hoi) dat de ziel, wanneer zij eenmaal 'de 
weg naar hoven' is gegaan naar de VOT]tOt; t6n:ot;, uiteindelijk ook de Idee 
van het Goede kan zien, zij het met moeite ( tsA.wtaia it wu uya8ou i8Ea 
Kai JlOYtt; 6pucr8at), en dat dit noodzakelijk is voor wie EJlcpp6vrot; wil 
handelen, hetzij persoonlijk hetzij in het openbare Ieven. 

Ziebier dan de roeping van .de philosophos voor de menselijke samen
leving: hij, die aileen de 'ware Werkelijkheid' kent en iets van haar diepste 
grond gezien heeft, hij aileen is in staat om de mensen te leiden tot een 
Ieven in overeenstemming met deze norm. Voor zichzelf zal hij niet ver
langen terug te keren in de wereld van hen die de eigenlijke Werkelijkbeid 
niet kennen: 'van een goddelijke aanschouwing terug naar het menselijke', 
zegt Plato (uno Scirov Scropt&v en:i ta uv8pffin:cta). Maar hij moet terug 
terwille van de anderen die in duisternis Ieven en het Licht nooit hebben 
gezien. 

Wij kunnen nog andere parallelen hiernaast stellen. Daar is de opstijging 
van het zichtbare schone naar het geestelijke schone, om tenslotte te komen 
tot de aanscbouwing van auto to KaA.6v, in Symposion 210-212 (de Dioti
marede). Ook hier wordt de aanschouwing van het Schone-zelf beschreven 

8. Tegen het eind, 509d-511e. 9. 246a-248e. 10. 517b. 
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als een innerlijke ervaring die de mens een volledige vervulling schenkt van 
al zijn verlangen en streven. Er wordt ook gezegd dat degeen die tot deze 
aanschouwing is gekomen niet anders kan dan vruchten van ware deugd 
voortbrengen, omdat hij immers met de Waarheid zelve in aanraking is 
geweest. En tenslotte is er in de Phaedrusn die beroemde beschrijving van 
de opwaartse rit der zielen naar een 'bovenhemelse plaats' waar zij, wanneer 
ze zo gelukkig zijn de goden te kunnen volgen en deze hoogte te bereiken, 
iets te zien krijgen van de ware Werkelijkheid, die 'zonder kleur en zonder 
vorm en niet-tastbaar is, te aanschouwen alleen met het besturende deel 
van de ziel, de nofts'. De ziel wordt hier beschreven als een wagenmenner 
die een tweespan bestuurt, waarvan een paard de menselijke hartstochten 
symboliseert: het trekt naar beneden naar de aarde toe en is uiterst moeilijk 
mee te krijgen. De rit der 'goden' (de volmaakte zielen) daarentegen, die 
voorop gaan, voltrekt zich moeiteloos en zonder weerstand. Zij bereiken 
allen de Werkelijkheid daarboven, en genieten van de aanschouwing daar 
met een diep gevoel van welbehagen. De zielen die achterblijven echter 
vallen terug op de aarde en blijven in het half-weten van de doxa. 

* * * 
Na deze uiteenzetting zullen er, hoop ik, weinigen zijn die zich geneigd 

voelen te verklaren dat zulk een transcendente Werkelijkheid nu eenmaal 
niet bestaat, en dat, zelfs als zij bestond, de mens daar niets aan zou hebben 
voor zijn leven. Dit is, intussen, wat Aristoteles ervan zei. De Platonici 
in de Oudheid (en later) hebben anders geoordeeld. Hun was die taal over 
een onroc; ov dat hoven de zichtbare wereld is en waarin deze haar grond 
heeft, niet zo vreemd. Zij ondervonden het ook niet als een moeilijkheid dat 
b.v. Socrates in de Phaedo12 zegt dat de ziel, die onzichtbaar is en weggaat 
naar een plaats van dezelfde aard-'edel, rein en onzichtbaar'-in de Hades 
'de goede en wijze God' zal aantreffen ('tOY uya.eov lCUi <pp6vq.wv 9E6v), 
en dat hijzelf, 'zo God wil', ook onverwijld daarheen moet gaan. Zij zijn 
er ver vanaf te concluderen dat blijkbaar 'God' voor Plato toch iets anders 
was dan die onpersoonlijke wereld van de Ideeen. Zij zagen zeer goed in 
dat het onroc; ov van Plato, verre van een 'abstractie' te zijn, een soort 
louter intellectueel aftreksel van de dingen hier, het primaire Zijnde is, dat 
ten grondslag ligt aan de zichtbare wereld en aan het menselijk kennen. 
Plato noemde dit primaire Zijnde 1:0 9Etov. Hij beleefde de aanschouwing 
ervan duidelijk als de vervulling van het diepste verlangen van zijn ziel. 
Het is hier dat wij modernen het woord God uitspreken. De Platonici van 
de latere Oudheid deden dat ook. Wij zagen dat bij Plutarchus, en wij zagen 
het bij Maximus van Tyrus. Laten we nu ook nog eens horen hoe de leer 
van Plato begrepen werd door Justinus, die in het midden van de 2e eeuw 
in Palestina het onderricht van een Platonicus volgde v66rdat hij in aan
raking kwam met het Christendom. 

11. 246a-248e. 12. SOd. 
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Justinus zet het ons zelf uiteen in het verhaal over zijn eerste ontmoeting 
met het Christelijk geloof.13 Hij vertelt hoe hij zich heeft teruggetrokken in 
een eenzame streek om alleen te zijn met zijn eigen gedachten. Hij is dan 
sinds enige tijd leerling van een Platonicus, nadat de vertegenwoordigers 
van verscheidene andere philosophenscholen hem de een na de ander 
hebben teleurgesteld. In de school van Plato voelt hij zich beter thuis. 'Het 
begrijpen der onlichamelijke dingen boeide mij zeer', zegt hij. 'De aan
schouwing der Ideeen gaf vleugels aan mijn denken, en ik meende binnen 
weinig tijd wijs te zijn geworden. Ik was zelfs zo dom te hopen direct God 
te zullen zien. Dat immers is het doel van de philosophie van Plato.' 
(Opmerking: Inderdaad, de aanschouwing van het ov1:ro~ ov, en uiteindelijk 
van zijn laatste grond, de Idee van het Goede, was 'het doel van de philo
sophie van Plato'-dat kan men niet anders zeggen.) 

Zo loopt dan Justinus daar in zijn zelf-gekozen retraite-oord, waar hij 
niet verwacht enig menselijk wezen te ontmoeten. Maar tot zijn verbazing 
ziet hij daar een waardig oud man, die hem van enige afstand volgt. Justinus 
wendt zich om en begint een gesprek. De ander vraagt hem wat hij komt 
doen op die eenzame plaats. Justinus antwoordt dat hij graag ongehinderd 
met zichzelf spreekt, en dat niets zo belangrijk is als te zoeken naar wijsheid 
(philosophie) en Inzicht. 

'Wat is philosophie', vraagt de ander, 'en wat voor geluk brengt zij mee?' 
Waarop Justinus de volgende explicatie geeft: 'Philosophie is de wetenschap 
van het Zijnde en kennis van de Waarheid, en het geluk is hetloon voor deze 
wetenschap en wijsheid'. 

'En wat noem je God?' vraagt de ander. 
Justinus antwoordt prompt: 'Wat altijd gelijk en op dezelfde wijze is, 

en oorzaak van het zijn van alle andere dingen, dat is God'.-En hij verklaart 
nader: 'God is niet met de ogen te zien, zoals andere levende wezens, maar 
alleen met de geest te grijpen. Het oog van de geest is van dien aard, en is 
ons daartoe gegeven, om het Zijnde zelf te kunnen zien, dat oorzaak is van 
al het intelligibele. Dit zijnde-zelf, dat boven alle zijn is, onuitsprekelijk en 
onzegbaar, is het enige ware Schone en Goede. Welnu, dit komt plotseling 
in de zielen van goede aanleg (s~aicpVTJ~ syytyVOf.lcVOV) door natuurver
wantschap (8ta 1:0 cruyysve~) en door het verlangen (£pro~) naar de aan
schouwing.' 

Dit is het Platonisme van Justinus, v66rdat hij in aanraking komt met het 
Christendom. Er zijn hier bepaalde 'oplossingen' gevonden en identificaties 
voltrokken, waarmee moderne verklaarders dikwijls de grootste moeilijk
heden hebben. Het Goede, dat volgens Staat VI sn:eKstva 1:fj~ oi'lcria~ is, 
wordt hier genoemd 'het Zijnde-zelf, dat boven alle zijn is', en dat met de 
bijvoeging 'onuitsprekelijk en onzegbaar' (Ka't'a cruvscrtv een voortreffe-

13. Dialogus cum Tryphone 2-8. 
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lijke weer gave van wat Plato bedoelt !) en wordt vervolgens gei:dentificeerd 
met ai'm) 'tO KaA.6v. Ook Plutarch us en Maxim us van Tyrus vonden in 
zulke identificaties geen moeilijkheid. Ret ging immers om dat quo nihil 
maius dat de mens in diepste eerbied God noemt. En was da1i niet inderdaad 
voor Plato 'hoogste Zijnde hoven aile zijn, onuitsprekelijk en onzegbaar, 
bron van alle Schoonheid en in zoverre het Schone-zelf', zoals hij het ook 
'het Goede' noemde? 

0 zeker, Plato stelde duidelijk zijn 'Aya86v als hoogste beginsel hoven 
het Zijnde. V olgens het getuigenis van zijn directe leerlingen14 heeft hij dit 
hoogste beginsel in zijn latere jaren het Ene genoemd. Deze identificatie · 
is zeker. Maar we hebben geen enkele aanwijzing dat hij ooit dit Goede ook 
het Schone noemde. Plotinus voltrekt deze identificatie niet, maar plaatst 
het Schone op het niveau van het intelligibele Zijn, uitdrukkelijk een rang 
lager dan het Ene of het Goede. Toch beleeft ook hij aan de aanschou
wing van het Schone de hoge vreugde van de Godservaring. Rij noemt 
het ook 81:6~, zoals hij over het geheel het intelligibele Zijnde 'God' noemt. 

Wij raken hier aan een tweede moeilijkheid voor het modeme denken: 
de oude Grieken-heus niet alleen Plato, maar bijvoorbeeld Aristoteles 
en de latere Platonici evengoed-vinden het heel gewoon van 'God' en 
'het goddelijke' te spreken op verschillende niveaux. Ret is voor hen niet 
zo dat, als het Ene of het Goede 'God' is, het intelligibele Zijn dat er direct 
uit voortkomt niet-God zou zijn. De Platonici ervaren de transcendentie 
van dat Zijn, zijn volmaaktheid, zijn normatief karakter zeer sterk. Ret is 
voor hen a.h.w. de naar de mens toegewende kant van de hoogste Godheid 
die in zichzelf 'onuitspreekbaar', d.i. hoven het denken is. Wel kan de mens 
strikt rationeel begrijpen dat zulk een laatste beginsel dat volstrekt een is, 
moet worden aangenomen; maar het nader bepalen kan hij niet. Plato
en ook Plotinus-noemen het wel het Goede, maar in het duidelijk bewust
zijn dat dit geen 'praedicaat' is, te onderscheiden van een subject. Thomas Aq., 
wanneer hij wijsgerig reflecteert over het Godsbegrip, is hen daarin gevolgd.15 

Vreemd is voor het modeme denken ook dat de 'volmaakte zielen', zoals 
het heet-i.e. de zielen die leven op het zuiver geestelijke niveau-'goden' 
worden genoemd. Toch vinden wij dat telkens bij Plato. Ret betekent aller
rninst dat deze zielen met het intelligibele Zijn worden gei:dentificeerd, wei 
dat zij ermee verwant zijn, meer dan met de materiele dingen, inclusief het 
lichaam. Vandaar de cpuyl) 8v8EvoE en de Ojloirocrt~ 8ccp Ka'ta 'tO ouva't6V 
(Theaetetus 176 ab): de ziel moet, als zij 'goddelijk' wil worden, zich zoveel 
mogelijk aan 'God' gelijksoortig maken. Niet 'Lcrov (wat identificatie aan
duidt), maar OjlOtoV, wat gelijkenis betekent. En OjlOlfficrt~ is: oiKatov Kai 

14. Aristoteles, Metaph. N 4, 1091 b 13-14; Aristoxenus, Harm. elem. II, p. 30Meibom. 
15. Thomas van Aquino, S.th. I 3, a. 3: Deus est idem quod sua essentia vel natura; 

I 19, a.1, ad 3m: Voluntas Dei est eius essentia. Objectum divinae voluntatis est bonitas sua 
quae est eius essentia. 
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ocnov fle'ta q>povilcrsco~ ysvscreut. W.z.: het is niet mogelijk zonder 'philo
sophie', zonder zich los te maken van het lichaam en met het denken de 
transcendente Werkelijkheid te zoeken. 

Dat zielen die op dit niveau leven 'goden' genoemd worden,l6 betekent 
ook allerminst dat 'dtls' het intelligibele Zijn en de Idee van het Goede 
niet-God zouden zijn. Ook dit is een modern, zeer onplatonisch misver
stand. Wat is-laten wij deze vraag stellen-in de beroemde formule 
6f.1oicocrt~ 9s<'!> bedoeld met 'God'? De mens die gelukkig wil zijn moet van 
hier naar 'ginds' vluchten en zich zoveel mogelijk aan 'God' gelijksoortig 
maken. Er is maar een antwoord mogelijk: God, dat is hier de intelligibele 
orde, de Ideeen, iD.clusief de Idee van het Goede. Als geheel is deze transcen
dente wereld voor Plato 9s6~, en hij heeft dat zelfs op deze plaats expliciet 
uitgesproken. 

Wat men ook verder van hetPlatonismevan de 2e eeuwna Chr. wil zeggen, 
het is volkomen zeker dat deze Platonici dat waar het Plato naar zijn eigen 
zeggen 'eigenlijk om ging'17 veel beter hebben begrepen dan zeer vele 19e 
en 20e eeuwse verklaarders. De moderne z.g. wetenschappelijke Plato
verklaring heeft n.l. juist op dit punt, waar het voor Plato zelf om het wezen 
van de zaak ging, zijn meest ernstige fouten gemaakt. De eerste is deze: 
dat, aangezien voor Plato alleen zielen 'goden' zijn en hij nooit de Ideeen 
zo heeft genoemd, wij de theologie van Plato moeten opbouwen zonder te 
spreken over de Ideeenleer.18 Een verldaring die getuigt van een totaal 
onvermogen om de zin van Plato's philosophic te begrijpen. Men vindt 
haar niet alleen bij diegenen die-vooral in de Angelsaksische landen
niet in staat zijn een andere werkelijkheid te begrijpen dan die waarmee wij 
door de zintuigen in aanraking komen, en die op grond van deze beperkt
heid van hun eigen inzicht menen de leer van een zijnshierarchie voor 
'absurd' te moeten verklaren; maar de echo ervan wordt ook in deze streken 
en in kringen waar men iets beters zou mogen verwachten, nog zeer duidelijk 
gehoord.19 Ongetwijfeld is het het Aristotelische onbegrip voor de Ideeenleer 
dat hier nog nawerkt-en een zekere onkunde t.a.v. Plato zelf. Want zoals 
wij zagen is het zelfs in de meest letterlijke zin niet waar dat hij de intelligibele 
wereld nooit 'God' zou hebben genoemd. 

Een tweede grote dwaling van de moderne Plato-verklaring is dat men een 
tegenspraak heeft gevonden, of tenminste een incongruentie, tussen zijn 
philosophisch denken en zijn religieus geloof: het een en het ander zouden 

16. B.v. Phaedo 82b 10, een plaats waar duidelijk wordt onderscbeiden tussen een lagere, 
niet philosophisch gefundeerde 'sociale' deugd, en de bogere, geestelijke deugd, die KMapcn\; 
vooronderstelt en wijsgerig inzicbt. 

17. Epist. VII 34lc: 1tEpi div tycl> cr!tou<iu~ro. 
18. Zo b.v. Fr. Solmsen, Plato's Theology, Ithaca (N.Y.) 1942." Dit werk is terecht zeer 

scherp gekritiseerd door E. de Strycker. 
19. Ik denk aan de Nijmeegse dissertatie van P. J. Litsenburg S.J. en aan bet boek van 

H. Robbers S.J. over Griekse invloeden op bet Christelijk denken. 
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bij hem los naast elkaar staan. Het is nog tot dM1r aan toe dat het moderne 
denken aldus Plato's spreken over 'god' en 'goden' niet kan integreren in 
het geheel van zijn wijsgerige gedachten-iets wat men in de Oudheid 
zonder moeite deed. Maar erger is dat men het een en het ander in perioden 
van elkaar heeft willen scheiden: aanvankelijk, in zijn meest 'klassieke' 
werk, zouden we bij Plato een philosophie hebben zonder 'godsdienst', in 
de latere werken steeds meer 'godsdienst' zonder philosophie. 20 

Dit is ontstellend van onbegrip. In de eerste helft van deze verklaring 
n.l. ontbreekt het inzicht in de eigenlijke zin die voor Plato de transcendente 
Werkelijkheid en de kennis daarvan heeft, in de tweede helft is totaal geen 
rekening gehouden met het karakter van bepaalde late dialogen: men heeft 
geen aandacht geschonken aan het feit dat in de Timaeus bewust mytho
logiserend wordt gesproken, en dat het in de Wetten gaat om voorschriften 
voor een volk-als-geheel, terwijl het in de Staat ging om de vorming van een 
kleine streng geselecteerde groep van wijsgerig begaafden. Men meent dat 
de schrijver van de Nomoi de Ideeenleer heeft 'vervangen' door een leer 
van 'zielen', die als oorzaak van beweging het gebeuren op aarde en in de 
gehele kosmos beheersen, en dat het hier als verplicht te stellen geloof aan 
de sterren-zielen in laatste phase de eigenlijke 'godsdienst van Plato' was. 

Een typische fout van modernen voor wie het woord 'God' maar een 
betekenis heeft en aan wie daar·door het niveau-verschil, de essentiele 
'getraptheid' van het Godsbegrip van Plato is ontgaan. Dit heeft b.v. 
Mgr. A. Dies beter begrepen. Zeer terecht heeft hij er in zijn inleiding tot 
de Wetten 21 op gewezen dat Plato in dit werk, dat 'voor allen' is bedoeld, 
niet gaat tot het hogere en hoogste nivmtu, dat van het transcendente Zijn 
en van zijn laatste Oorzaak; want dat het voor hem niet nodig was in dit 
werk hoger te gaan dan tot het van de mens uit eerste niveau van goddelijk
heid. Op dit niveau is een voor de massa te begrijpen bewijs te geven voor 
het Godsbestaan, en dat is wat we Plato hier zien doen. Niet omdat daar 
voor hemzelf niets hoven is-het is er ver vanaf. Een passage als Nomoi XII 
965 be, waar van de 'wachters' in de staat der wetten, niet anders dan van 
de regeerders in Plato's eerste Staat, geeist wordt dat zij in staat zijn van 
het vele en ongelijksoortige uitgaand de ene Idee te zien, zulk een passage 
toont dat bij de schrijver de achtergrond in het minst niet is veranderd. 

Wij moeten besluiten. De vraag naar het Godsbegrip bij Plato is tegelijk 
moeilijker en gemakkelijker dan zij op het eerste gezicht zou kunnen schij
nen. Zij is moeilijker, omdat de juiste beantwoording een echt begrip voor 

20. Aldus P. Bovet, Le Dieu de Platon d'apres l'ordre chronologique des dialogues (diss. 
Geneve 1902), aansluitend bij de beschouwingen van Lutoslavsky aan het eind van zijn 
werk The origin and growth of Plato's logic, London 1897, 21905. Ook de onder punt (I) 
genoemde Nederl. auteurs en velen die hen volgen, zijn niet vrij van deze foutieve theorie. 

21. Bude-ed., Platon, Oeuvres completes, t. XI, }iere partie, Introduction I, Plan et 
intention generale des Lois, p. XC v. 
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Plato's philosophie vereist-en tot dit begrip achtte Plato zelf lang niet 
ieder in staat. Maar dat is nog niet alles. Het vereist ook een zeker begrip 
voor het syncretisme van het Griekse denken, dat altijd zonder bezwaar de 
vele goden van de religieuze volkstraditie wel op de een of andere marrier 
in een wijsgerige denkvorm weet te plaatsen. Men moet niet menen dat dit 
een proprium van Plato is en dat bijvoorbeeld Aristoteles het woord 'God' 
eenzinnig gebruikt. 22 Dat is helemaal niet het geval. Aristoteles heeft op 
zijn wijze het polythei:sme van het volksgeloof weten op te nemen in zijn 
wijsgerig denken. 'God', dat is voor hem volstrekt niet alleen de Eerste 
Onbewogen Beweger. Deze is de hoogste van een hele reeks, en na op zijn 
wijze het aantal van deze aKivrrra te hebben bepaald, constateert Aris
toteles met onmiskenbare voldoening, dat deze leer goed met de populaire 
religieuze traditie overeenkomt; terecht heeft het voorgeslacht ( oi 1taA.awi) 
gemeend dat de 'primaire wezenheden' (ai rcpii'rrat ouaicn) goden zijn. Zij 
hebben weliswaar deze wezenheden 'tot overreding van de grote massa' 
J..LU8tKffis als mensvormig voorgesteld, maar de grondgedachte zelf was 
juist. 23-Dat zijn dan de Onbewogen Bewegers van de hemelsferen. Maar 
ook de vous in de mens wordt door Aristoteles '8c6s'genoemd. 24 En ten
slotte-men vergete niet dat Aristoteles bij testament bepaalde een beeld 
van zijn moeder als wijgeschenk te plaatsen in een heiligdom van Demeter, 
en twee levensgrote marmeren statuen op te richten resp. voor Zeus Soter 
(Redemptor) en voor Athena Soteira (Redemptrix) in zijn vaderstad 
Stagira. 25 

Dit alles is voor ons wellicht zeer moeilijk te begrijpen; het was voor de 
Griek gewoon. De Stoici en de latere Platonici zetten in dit opzicht de 
traditie van Plato en Aristoteles voort: zij zijn op hun wijze monothei:sten, 
maar met een monothei:sme dat aan de vele goden, al of niet geallegoriseerd 
en gerationaliseerd, onderschikkend hun plaats geeft. 

Justinus had, toen hij van zijn Platonisme kwam tot het geloof in de 
Christus der Schriften, wel een en ander te corrigeren en aan te vullen. Het 
essentiele dat voor hem nieuw was, was hetzelfde dat nog nieuw is, en 
volstrekt ongehoord, voor ieder die vanuit welke wijsbegeerte of welk min 
of meer rationeel geloof dan ook komt tot de open baring die wij hier ont
vangen: dat God in de menselijke geschiedenis heeft gewerkt, dat Hij Zijn 
profeten heeft gezonden, en dat Hij tenslotte Zelf tot ons gekomen is in de 
gestalte van een mens; dat dit geen mytholog1e is, maar bovennatuurlijke 
werkelijkheid in de historie, eeuwigheid in de tijd. 

Dit was nieuw en ongehoord voor Justinus. Het is nog nieuw en volstrekt 
ongehoord voor ons. 

22. Zeer ten onrechte spree~ p. Robbers in bet bovenaangehaalde werk deze mening uit. 
23. Aristoteles, Met. A 8, 10 · 4 a 38-bl3. · 
24. Protrept., fr. 10 cRoss ( iiring B 108-110): 6 voil~ yap TJJ.IWV 6 eeo~. 
25. Diogenes Laertius V 1, 16. 
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Daarmee valt wat wij van Plato leerden op het hoogste vou<;-niveau niet 
weg. Allerminst. Dat hebben Justinus en Augustinus zeer goed begrepen, 
zo goed als ook Thomas van Aquino het begrepen heeft. God is het trans
cendente Zijnde van de intelligibele or de, het volmaakte oerbeeldelijke Zijn, dat 
Leven is en Geest. God is ook hoven het Zijn en het denken. Hij is apprp:o<;. 
Hij woont in een ontoegankelijk Iicht. 

Maar er is Christus. En in Hem wordt het absolute Zijn ons een persoon
lijke Werkelijkheid. Wij konden van ons zelf uit niet weten dat dit zo is: 
dat de Onuitsprekelijke, Grondeloze, als mens gekomen is tot ons. In 
Christus hebben wij de zekerheid dat wij tot Hem kunnen en mogen spreken 
als tot een mens. Wij mogen dat. Maar niet zonder ons te realiseren dat 
Hij dat ailes is wat wij van Plato leerden: laatste Grond van aile zijn, omdat 
Hijzelf het goddelijk oerbeeld van aile dingen in zich draagt. 

Dat is de Logos. 
En de Logos is God. 

Plato's concept of God 
Summary: Modern philologians of the last century used to find serious difficulties in the 

subject of what might be called Plato's theology. It is noteworthy that Plato's followers in 
later Antiquity did not feel this difficulty, at least not to such an extent. Plutarch and Albin us, 
Maximus of Tyrus and Apuleius thought they were pretty well able to answer the question of 
'tt<; 6 9eo.; KCl'ta ITA.O:nilva. Just as St. Justin they would promptly reply that God is fntelligible 
Being, 'that which is always the same and identical with itself'; also what is beyond Being and 
the Cause of all Being, the One or the Good, and sometimes they would also call him auto 'tO 
KaA.6v. All this had its grounds in Plato's thought, known to us for the greater part from the 
dialogues, for a smaller part also from supplementary remarks of Aristotle and others. 

One modern error is to say that, since Plato never called the Ideas gods, whilst he did call 
souls gods, therefore Plato's theology must be constructed without speaking about the VOl]'tU. 
This approach results from a profound misunderstanding of Plato's metaphysical thought. 
Another difficulty to modern Plato interpretation is the fact that by Plato the word 'god' and 
'divinity' ('to 9eiov) is used on different levels, while modern thought and language uses the 
word on one level only. Thirdly, some scholars when dealing with the subject of religion did 
not recognise that such dialogues as the Phaedo, Symposium, Phaedrus and Republic were written 
for a different circle from that of the Laws, in which he is not concerned with the education 
of philosophers but of a people as a whole. 

As a matter of fact Plato's followers in later Antiquity understood his religious thought 
better than many moderns do. We even have to state that they understood him .essentially 
rightly, while many modern interpreters in most essential things understood or ui)derstand 
him wrongly. 
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