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Plato: de Staat, boek VIII 
 

 

De Staat (Πολιτεία = Politeia) is een van de 

bekendste en invloedrijkste dialogen van Plato, 

geschreven omstreeks 380 v.Chr. Bertrand 

Russell onderscheidde in zijn History of Western 

Philosophy (1945) drie delen in de Staat: 

Boek I-V: behandelt de utopische staat en de 

ideale samenleving. Het vangt aan met een 

poging om rechtvaardigheid te definiëren. 

Boek VI-VII: aangezien filosofen in Plato’s visie 

de meest geschikte staatslieden zijn, 

concentreert dit deel zich op de precieze 

omschrijving van een filosoof. De kern van dit 

deel is de allegorie van de grot en de ideeën-  

of vormen-leer. 

Boek VIII-X: behandelt de verschillende 

mogelijke regeringsvormen. 

 

Plato maakt een onderscheid tussen vijf 

staatsvormen en rangschikt ze in volgorde van 

degeneratie. De overgang van de ene 

staatsvorm naar de andere vindt steeds plaats 

door een revolutie / strijd. De aristocratie is in 

Plato's opvatting de ideale staat, in de vier 

andere staatsvormen nemen de gebreken 

steeds meer toe.  

 

Aristocratie (ἄριστος / áristos = beste, excellent, 

meest bekwaam | κράτος / kratos = macht) wordt 

bestuurd door wijzen (mensen met kennis, 

inzicht en ervaring): degenen die in bestuurlijk 

opzicht de beste prestaties geleverd hebben, en 

wiens bestuur daarmee legitimiteit geniet. 

 

Timocratie (τιμή / timē = ambitie, eer, aanzien | 

κράτος / kratos = macht) wordt bestuurd door 

militairen (militair bewind, vergelijkbaar met het 

toenmalige Spartaanse systeem). Ze dankt haar 

legitimiteit aan militaire prestaties, maar zal ten 

onder gaan aan eerzucht, wedijver en strijd. 

 

Oligarchie (ὀλίγος / oligos) = weinig | ἄρχειν / 

archein = principe, beginsel, bron) wordt 

bestuurd door een elite van vermogenden. Het 

streven naar (economische) macht en rijkdom 

zal het algemeen belang overschaduwen en 

leiden tot grotere economische ongelijkheid. 

 

 

 

 

Democratie (δῆμος / dêmos = burgers, bevolking 

| κράτος / kratos = macht) wordt bestuurd door 

populisten, die in het gevlij proberen te komen bij 

het volk (populisten vormen een pest voor de 

samenleving). In een democratie is er te veel 

vrijheid, waardoor zij zal leiden naar tirannie. 

 

Tirannie (τύραννος / tyrannos = despoot, 

absoluut heerser) wordt bestuurd door een tiran, 

en is de hoogste vorm van immoraliteit. Het volk 

geeft zijn macht over aan één persoon, moet 

zich aan hem onderwerpen, en resulteert 

onvermijdelijk in uitbuiting en slavernij. 

 

 

verkorte weergave van het laatste gedeelte: 

Socrates spreekt over democratie & tirannie 

(commentaar van Glaucon is weggelaten) 

 

Ontstaat een dictatuur niet op dezelfde manier 

uit een democratie als een democratie uit een 

oligarchie? [...] Zal dan ook bij de democratie het 

overmatig najagen van wat zij als ideaal ziet niet 

tot haar ondergang leiden? [...] Vrijheid, [...] ge 

hebt, dunkt me, wel horen zeggen dat die het 

best is gewaarborgd in een democratisch 

bestuurde samenleving, en dat een vrije geest 

zich alleen maar in zo'n samenleving thuis voelt. 

Zal die onstuitbare vrijheidsdrang die voor geen 

enkele andere waarde oog heeft, deze 

samenleving niet ondermijnen en de weg 

onvermijdelijk vrijmaken voor een dictatuur? 

 

Wanneer een democratisch bestuurde staat met 

zijn dorst naar vrijheid slechte wijnschenkers aan 

het hoofd heeft, wordt hij dronken door een 

teveel aan koppige vrijheidswijn. En als deze 

heersers niet scheutig genoeg zijn en geen 

onbeperkte vrijheid toestaan, beschuldigt de 

gemeenschap hen ervan dat ze smerige 

oligarchen zijn en straft hen af. De mensen die 

gezagsgetrouw zijn, krijgen het verwijt te horen 

dat ze zich vrijwillig onderwerpen en 

slappelingen zijn. Maar heersers die lijken op 

onderdanen en onderdanen die lijken op 

heersers, krijgen van alle kanten lof en eer 

toegezwaaid. 
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Is het niet onvermijdelijk dat in zo'n staat de 

vrijheidszin op ieder terrein doorwerkt? [...] dat 

een vader er een gewoonte van maakt om op 

zijn zoon te lijken en bang is voor zijn zonen, en 

dat de zoon zich wil meten met zijn vader en 

ontzag noch eerbied voor zijn ouders toont, om 

vooral maar een vrij mens te zijn. Een inwoner 

die uit een andere stad afkomstig is, voelt zich 

gelijk aan een inwoner die hier geboren en 

getogen is, en omgekeerd. Vreemdelingen 

voelen zich gelijk aan de oorspronkelijke 

bevolking. [...] De leraar is dan bang voor zijn 

leerlingen en probeert bij hen in het gevlij te 

komen, en de leerlingen halen de schouders op 

voor hun leraren en ook voor hun opvoeders. In 

het algemeen zal de jeugd de volwassenen 

nadoen en in woord en daad even volwassen 

proberen te zijn als de volwassenen zelf. De 

ouderen trekken met de jongeren op en zijn heel 

geestig en vriendelijk in de omgang, want ze 

doen de jongeren na om geen onaardige en 

autoritaire indruk te maken. [...] De vrijheid die 

het volk in deze gemeenschap geniet wordt 

bekroond door het feit dat slaven en slavinnen 

even vrij zijn als hun meesters en meesteressen, 

al hebben die hen gekocht. En dan vergeet ik 

bijna nog te vermelden dat vrouwen en mannen 

gelijke rechten hebben en zelf mogen bepalen 

hoe ze met het andere geslacht omgaan. [...] 

 

Ziet ge het resultaat van al deze vrijheden? De 

burgers worden zo gevoelig dat ze bij de minste 

geringste uitoefening van gezag gaan steigeren 

omdat ze het niet nemen. En pas op: het eindigt 

ermee dat ze geen geschreven of ongeschreven 

wet meer respecteren, want ook een wet is een 

vorm van gezag. [...] En deze prachtige onbe-

schaafde gemeenschap is de voedingsbodem 

voor de dictatuur. De vrijheid om te doen en te 

laten wat je wilt, maakt van democratie slavernij. 

Want een overmaat van een bepaalde kwaliteit 

heeft een abrupte omslag tot gevolg naar het 

tegenovergestelde van die kwaliteit. [...] Een 

overmaat aan vrijheid zal dus waarschijnlijk op 

niets anders uitdraaien dan op een overmaat 

aan slavernij. Dat geldt zowel voor het individu 

als voor de staat. [...] De dictatuur ontstaat dus 

blijkbaar uit geen andere staatsvorm dan uit de 

democratie, en het toppunt van vrijheid leidt naar 

mijn mening tot de grootste en ergste slavernij. 

[...]  

Waar ik op doel, is op de klasse die niets om 

handen heeft en alleen maar geld verkwist. 

Daarvan nemen degenen met de meeste 

praatjes de leiding en de minder krachtigen 

volgen. [...] Die twee groepen zaaien onrust in 

iedere gemeenschap waar zij ontstaan [...] 

 

Laten we in theorie zeggen dat de 

democratische gemeenschap in drie klassen 

verdeeld is, wat ze trouwens in feite ook is. Een 

daarvan is die klasse die opkomt als gevolg van 

losheid van zeden, en zij is zeker niet kleiner [...] 

maar wel veel krachtiger dan in de oligarchie. 

[...] Omdat die groep in de oligarchie niet hoog 

aangeschreven staat, wordt ze buiten de officiële 

ambten gehouden, mist ervaring en krijgt 

daarom geen macht. In de democratie vormt zij 

echter de leidende klasse. De krachtigste leden 

ervan voeren het woord en gaan over tot 

handelen, en de rest dromt met veel bombarie 

rond het spreekgestoelte en verdraagt geen 

andere mening dan de hunne. Zo komt het dat, 

uitzonderingen daargelaten, alles in zo'n 

gemeenschap wordt geregeld door dat soort 

mensen. [...] 

 

Er scheidt zich evenwel steeds een bepaald deel 

van die groep af. [...] Wanneer ze allemaal op 

rijkdom uit zijn, worden de meest gewiekste 

mensen ook het rijkst. [...] En de derde klasse 

van de bevolking zal bestaan uit al degenen die 

met hun handen werken. Ze zijn niet betrokken 

bij de staatszaken en hebben weinig bezit. Dit is 

de grootste en machtigste groep in een 

democratie [...] Hoe meer hun leiders kunnen 

afnemen van de bezittende klasse, des te meer 

ze kunnen uitdelen aan het volk, waarbij ze 

natuurlijk het leeuwendeel voor zichzelf houden. 

Ik denk dat degenen van wie het is afgenomen, 

zich genoodzaakt zien oppositie te voeren in de 

volksvergadering om zo goed mogelijk voor hun 

belangen op te komen. [...] Maar dan beschuldigt 

de tegenpartij hen ervan dat ze zich tegen het 

volk richten en een oligarchische gezindheid 

hebben [...] Als degenen die oligarchen worden 

genoemd, dan zien dat het volk, zonder het te 

willen en zonder het te weten, om de tuin wordt 

geleid door onruststokers, en dat het tegen hen 

begint te morren, ja dan worden die 

zogenaamde oligarchen, of ze willen of niet, 

tenslotte inderdaad oligarchen. [...] 
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En zoekt het volk niet altijd een man die ze naar 

voren schuiven en tot hun idool maken en 

verheerlijken? [...] Als er dus een tiran komt, is 

het duidelijk dat hij als beschermer van het volk 

zal optreden en daaraan zijn legitimiteit zal 

ontlenen. [...] Hij heeft te maken met een 

volstrekt gehoorzame menigte. Hij ontziet zich 

niet het bloed van zijn eigen volk te vergieten en 

sleept een burger, zoals dat in zo'n geval bij 

voorkeur wordt gedaan, op oneerlijke gronden 

voor het gerecht en vermoordt hem. Daarmee 

laat hij menselijk leven verdwijnen, en als hij met 

goddeloze tong en lippen het bloed van zijn 

medeburger heeft geproefd, verbant hij 

medeburgers, hij moordt en hij geeft heimelijk 

aanwijzingen voor het delgen van schulden en 

voor de verdeling van land.  

 

Kan zo iemand vervolgens ontkomen aan zijn 

onvermijdelijk lot: te worden omgebracht door 

zijn vijanden óf een tiran te worden? [...] Als zijn 

vijanden hem niet kunnen verjagen of hem de 

dood kunnen laten vinden door de bevolking 

tegen hem op te stoken, dan beramen ze een list 

om hem heimelijk uit de weg te ruimen. [...] Dus 

als hij aan de macht gekomen is, is de volgende 

stap altijd het verzoek dat zo kenmerkend is voor 

een tiran: hij vraagt het volk om een lijfwacht. 

Het is immers in hun eigen belang dat hem - de 

beschermer van het volk - niets overkomt. [...] 

Wat die beschermer betreft, het is duidelijk dat 

hij niet op eervolle wijze languit in het stof bijt. 

Nee, hij staat op de wagen van de staat en 

brengt vele anderen ten val. Van een 

beschermer is hij veranderd in een dictator. [...]  

 

Daarna lokt hij onmiddellijk een oorlog uit, zodat 

het volk behoefte houdt aan een leider. [...] De 

bevolking verarmt en houdt zich uitsluitend bezig 

met het dagelijks levensonderhoud, zodat 

niemand er zo snel aan toe komt zijn 

machtspositie aan te tasten. [...] Hij zal beducht 

zijn voor vrijheidslievende mensen die hem 

liever niet aan de macht zien, en hij zal hen de 

dood injagen door hen onder een of ander 

voorwendsel aan de vijand over te leveren. [...]  

 

Ook onder degenen die hem geholpen hebben 

aan de macht te komen en die de macht met 

hem delen, zullen er zijn die hem hun kritiek niet 

sparen en die tegen elkaar zeggen wat ze ervan 

denken. Ze zullen de gang van zaken kritiseren, 

althans de moedigsten onden hen. [...] Die 

mensen moet de dictator dus ook elimineren als 

hij aan de macht wil blijven, en op die manier 

houdt hij geen vriend en geen vijand over die 

wat waard is. [...]  

 

Hij moet dus goed opletten en zich afvragen wie 

moedig, wie genereus, wie intelligent en wie rijk 

is. Hij is in de merkwaardige positie dat hij 

genoodzaakt is, of hij wil of niet, zich tegenover 

zulke mensen vijandig op te stellen. En zo 

'zuivert' hij de gemeenschap. [...] Ja, hij doet 

precies het tegenovergestelde van wat een 

dokter met het lichaam doet. Die haalt weg wat 

zwak is en laat zitten wat sterk is, maar de 

dictator doet juist het omgekeerde. [...]  

 

Wat een prachtig lot is hem beschoren: hij moet 

leven met nietsnutten die hem nog haten ook, of 

hij gaat eraan. [...] Zo haalt hij zich steeds meer 

de haat van de bevolking op zijn hals en daarom 

heeft hij steeds dringender behoefte aan een 

grote en betrouwbare lijfwacht. [...] Als er in de 

stad nog ergens tempelschatten te vinden zijn, 

zal hij zich daarvan bedienen. Verder heeft hij 

nog het in beslag genomen bezit van zijn 

tegenstanders ter beschikking. Zolang daar 

genoeg van is, zal hij niet zoveel van de 

bevolking hoeven te vragen. Maar wat gebeurt 

er als die bronnen opdrogen? [...] Het volk zal de 

tiran samen met zijn hele gevolg moeten 

onderhouden. Eigenlijk is hij de zoon van het 

volk, en uit dat volk is hij voortgekomen. [...] 

 

Het volk had de tiran voortgebracht om zich met 

hem als leider te bevrijden van het juk van de 

mensen-met-geld en van diegenen die zich tot 

de zogenaamde betere klasse rekenen. [...] Zo is 

het volk dus letterlijk van de rook in het vuur 

terecht gekomen. Want terwijl het de slavernij 

van vrije mensen trachtte te ontvluchten, is het 

beland in het vuur van despotisme. Zo heeft het 

de mantel van grote vrijheid die te groot bleek, 

verruild voor het dwangbuis van de meest wrede 

en bittere vorm van slavernij: slaaf van slaven 

zijn. [...]  

 


