
HET GODSBEGRIP BIJ PLATO-IF 

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

Wij zagen dat Plato in dialogen als de Phaedo, het Symposion, de Staat, 
de Phaedrus over de kennis van het ov'tro~ ov op zulk een wijze spreekt, dat 
Griekse auteurs uit de eerste en tweede eeuw, niet-Christelijke zowel als 
Christelijke, hierin Plato's Godsbeleving konden vinden. Wij moeten hun 
daarin ook gelijkgeven. Natuurlijk blijven tal van vragen over. De eerste 
vraag die men ons onvermijdelijk zal stellen, is: En wat was dan de Demiurg? 
Immers in de Timaeus, waar Plato voortdurend spreekt van ,God' (6 8c6~) 
die goed is, ,Vader' en ,Schepper' van de ziel en van de zichtbare wereld in 
haar schone orde, in termen die bijna Christelijk klinken, moet niet daar bij 
uitstek Plato's ,God' worden gezocht,-een persoonlijk God immers, tot 
wie men bidden kan omdat hij zorg heeft voor de mens? 

Zo gesteld impliceert de vraag ,Wat was de Demiurg?' nog enige andere 
vragen en vermoedens, die niet vreemd zijn aan een bepaalde religieuse 
overtuiging. De implicaties zijn: (1) Aangezien God een persoonlijk God is, 
die zorg heeft voor de mens en tot Wie de mens kan komen met zijn noden 
en behoeften, kan men inderdaad in de Timaeus spreken van Plato's God; 
niet waar sprake is van de ideeen, inbegrepen de hoogste Idee, het Goede. 
(2) Is het wellicht zo dat Plato eerst later, na de klassieke dialogen, gekomen 
is tot het geloof aan een persoonlijk God? (3) Is het dan zo, dat God-de
Demiurg uit de Timaeus en God-de-goede-Wereld-ziel uit Nomoi X in plaats 
zijn gekomen van de ideeen en het Goede, of hoe moet men zich dit denken? 

Wij Iaten deze vragen voorlopig geheelliggen en beantwoorden eerst de 
vraag W at was de Demiurg? Ook deze vraag op zichzelf heeft een zekere 
implicatie. Zij betekent: aangezien Plato in de Timaeus spreekt over dingen 
waarover hij meent niet in termen van strikte wetenschap te kunnen spreken 
maar slechts in enigszins mythologiserende vorm,2 duidt de figuur van de 
Demiurg iets aan. Wat duidt zij aan? 

Ik waag het antwoord: de Demiurg is een transcendente Geest. 
Is dit duidelijk uit de tekst van Plato? Ik meen van wei. Allereerst omdat 

de Demiurg de ziel schept: Hij schept ,goddelijke', i.e. volmaakte zielen, 
die welke de zichtbare wereld omvat en ordenend doortrekt, en die welke de 
hemellichamen beheersen. Hij schept ook de lichamen van de zeven planeten, 
die immers ,zichtbare goden' zijn. Hij schept tenslotte mensenzielen. Echter 
geen lichamen voor de mens. Dat kan Hij niet zelf doen, want dan zouden 

1. Vg. Acta Class. VII (1964) 32 vv. voor deel I. Men corrigere daar: p. 36 n. 9 moet 
zijn: 509 b 9; p. 40 n. 16: Plzaedr. 246 e-247 b. Vg. Phaedo 82 b 10; p. 42 n. 24 voeg bij: 
Vg. Eth. Nic. X 7, 1177 b 26-31; in mijn Greek Phil. II, de nrs. 418 ben d. 

2. Tim. 29 b-d. 
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zij op Goden gelijken ... Hij geeft daarom de ,gemaakte' goden opdracht 
om sterfelijke lichamen te maken voor de door Hemzelf gemaakte mensen
zielen. Wij zullen uit dit verslag in elk geval moeten concluderen dat de 
Demiurg een wezen ,is' of ,aanduidt' dat metaphysisch van boger niveau 
is dan de Ziel. Een wijsgerige vakterm gebruikend die Plato zelf gebruikte 
moeten wij dan zeggen dat blijkbaar de Demiurg van het niveau is van het 
intelligibele, de votyra, of (als collectivum) het VOTJ't6v,-term die Plato in 
Resp. VI 509 d vv. gebruikt als een algemene aanduiding van datgene wat 
in Phaedo 79 a genoemd wordt 'tO a&t8Ec;, in tegenstelling tot het 6p111:6v. 

Nu leerden wij uit het vervolg van deze Phaedo-passage dat de ziel ,meer 
gelijkt op' en ,meer verwant is met' het Onzichtbare. Dit laatste is 'to ad 
Ka'ta 'tatn6v, het eeuwige, onveranderlijke Zijnde, dat volgens Symp. 212 a 
en Resp. V 475 e vv. de aA.i]8Eta is waarnaar het verlangen van de filosoof 
uitgaat en waarvan alleen hij de aanschouwing bereikt. Dit is de intelligibele 
orde. Blijkbaar is de Demiurg in Plato's zijnshierarchie van dit niveau. In 
Phil. 22 c spreekt Plato in de persoon van Socrates in tegenstelling tot de 
vouc; van de individuele mens van ,de waarachtige en tevens goddelijke 
Nous' die geheel andersoortig is. De term aA.TJ8i]c; en nA.TJ8tV6c; gebruikt 
Plato wanneer hij spreekt over het intelligibele oerbeeld van ,onze' werke
lijkheid-hier. Ik acht het daarom vrijwel zeker dat de aA.TJ8tVoc; UJ.la Kai 
8Ei:oc; vouc; de transcendente Nous is die als Demiurg de schepper is van 
de ziel. 

In Phil. 28 c staat, dat alle wijzen het erover eens zijn dat Nous de Koning 
is van hemel en aarde: de Nous, zo wordt verder verklaard, bestuurt en 
ordent alles, de kosmos, zon, maan en sterren. Even verder, in Phil. 30 c d, 
wordt duidelijk dat hier geen transcendente Nous bedoeld wordt, maar het 
intellect van de wereldziel. Zo moet men het ook verstaan wanneer in 
Tim. 47 e 'ta 8ta vou 8EOTJf.Ltoupy:tlflEVa gesteld worden tegenover 'ta 8t' 
avayKT]c; "{t''{VOf.lEVa.3 Men kan echter niet uit deze Philebus-tekst, en even
min uit plaatsen als Tim. 30 b en 46 d (waar staat dat de nous altijd in een 
ziel is), concluderen dat Plato niet het bestaan van een transcendente Nous 
aannam. Ik geloof dat Loenen zich met deze conclusie vergist heeft; immers 
Plato spreekt in de bedoelde plaatsen van de Tim. uitsluitend over de 
mogelijkheden van het zichtbare. Anders is het in Soph. 248 e-249 a: hier 
gaat het wel degelijk over de intelligibele wereld. Plato zegt: men kan aan 
deze Werkelijkheid, die volmaakt en goddelijk is, toch beweging en leven, 
ziel en inzicht niet ontzeggen? Men kan toch niet zeggen dat zij niet leeft en 
denkt, maar eerwaardig en heilig zonder nous onbeweeglijk in rust verkeert? 

Men heeft, om niet te moeten zeggen dat Plato hier de beweging-zij het 
maar de beweging van het denken-introduceerde in zijn intelligibele 

3. J. H . Loenen, De Noiis in het systeem van Plato's phil., diss. Amsterdam 1951, heeft 
dit terecht zo verklaard. Zie ook P. van Litsenburg, God en het Goddelijke in de dialogen 
van Plato, Nijmegen 1955, pp. 172 vv. 
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wereld (die immers per definitionem ,altijd aan zichzelf gelijk' was), gespro
ken van een ,uitbreiding' die het zijnsbegrip van Plato hier zou hebben 
ondergaan: naast de ldeeen zou nu ook de ziel en zouden zelfs de gewone 
materiele dingen als ov'ta zijn erkend.4 Ik meen dat dit een misverstand is. 
Immers zowel in de Tim. (27 d-28 a) als in Phil. (59 a-c) wordt het zijnde dat 
onveranderlijk is zeer nadrukkelijk gesteld tegenover het wordende dat 
voortdurend verandert, en het laatste wordt nooii gerekend tot het ov. 

Ik heb zelf een andere interpretatie voorgesteld van Soph. 248 e-249 a,5 

een interpretatie die naar ilc meen juist is en alleen daarom niet algemeen 
wordt aanvaard, omdat de eigenlijke gedachte van Plato de moderne mens 
vreemd aandoet. De gedachte is: dat de intelligibele wereld niet slechts een 
gelede eenheid vormt (wat in het betoog over de Kowrovia 'tWV yEvrov 
duidelijk wordt), maar een levende, organische eenheid. D.w.z.: zij is een 
l;;ij)ov, en wel een denkendlevend wezen, i.e. een Nout;. 

Dat dit inderdaad Plato heeft voor de geest gestaan, blijkt uit de Tim.: 
hier wordt de zichtbare wereld door de Demiurg gemaakt tot een l;;i!Jov, een 
met rede begaafd levend wezen; en zij wordt aldus gemaakt naar een 
transcendent voorbeeld, sc. de intelligibele wereld. Als dan het beeld (ElKffiv) 
een met rede begaafd levend wezen is, wat is dan het eeuwige Oerbeeld ?-

Het antwoord op deze vraag is niet twijfelachtig: het Oerbeeld is een 
organisch geheel dat de Griek l;;ij)ov noemt; een Noiis, omdat het een 
denkend Wezen is. Qua oerbeeld vail de zichtbare wereld kan het niet 
anders zijn. Deze gedachte moge ons vreemd schijnen, zij is voor Plato in 
een bepaalde phase van zijn denken evident en onafwijsbaar geweest. 

Hoe verhield zich nu voor hem de Demiurg tot deze intelligibele wereld, 
die een denkend levend wezen is? Er staat dat de Demiurg bij zijn schep
pingswerk het oog gevestigd hield op het eeuwige (29 a). Er staat ook dat 
Hij, omdat Hij goed was, alles zoveel mogelijk op zichzelf wilde doen 
gelijken (29 e). Van Litsenburg heeft dit terecht opgemerkt en de vraag 
gesteld of wellicht de Demiurg en het Oerbeeld identiek zijn. Wij zullen deze 
vraag op dezelfde wijze als hij het deed bevestigend moeten beantwoorden: 
essentieel is de redelijke Oorzaak die de ,Demiurg' is niet te scheiden van de 
intelligibele Wereld die ,Voorbeeld' is voor de te scheppen kosmos. Hij is 

4. Het eerst sprak Dies in zijn these van 1909 over een ,uitbreiding van het zijnsbegrip' 
van Plato in deze Soph. passage. Daarna heeft ook Cornford in zijn verklaring van de 
Soph. (Plato's theory of knowledge) deze lijn gevolgd (1935). Sir David Ross (Plato's 
Theory of Ideas, 1951) gaat zover dat hij meent dat Plato in de Soph. niet aileen de ziel en 
het levende als 6v zou hebben erkend, maar dat daar de physische dingen als 6vta in de 
voile zin erkend zijn. Van Litsenburg, God en het Goddelijke, 1955, sluit zich hier bijaan. 

5. Platon a-t-il ou n'a-t-il pas introduit le mouvement dans son monde intelligible? Actes 
du Xlieme Congres de Phil., Brussel 1953, vol. XII, pp. 61-67. Vreemd is dat P. van 
Litsenburg, God en het Goddelijke, die de betreffende Soph. passage bespreekt, de hier 
gegeven interpretatie in het geheel niet vermeldt-terwijl hij wei het artikel citeert! 
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daarvan om zo te zeggen de naar het zichtbare toegewende kant, gepersoni
fieerd tot een scheppende God en Vader. 

Is Hij dan het Hoogste Beginsel in Plato's metaphysica? Van Litsenburg 
heeft gemeend ook deze identificatie te mogen voltrekken. Daarmee heeft hij 
iets gedaan waartoe Plato ons niet alleen geen directe aanleiding geeft, maar 
wat ook met duidelijke teksten van hem in strijd is. Het punt in kwestie is, 
dat Plato het Goede als hoogste beginsel ziet hoven het intelligibele Zijn, 
waarvan het de laatste grond is. Het intelligibele Zijn (de Ideeen) wordt 
rechtstreeks veroorzaakt door het Goede, evenals het relatieve zijn der 
zichtbare dingen wordt veroorzaakt door de zon. Van Litsenburg helpt 
Plato geruisloos een beetje op de goede weg door de analogie tussen de zon 
en de Idee van het Goede als volgt te omschrijven :6 enerzijds, de zon is 

. · .: oorzaak van het ontstaan en voortbestaan der zichtbare dingen,-ander
zijds, de Idee van het Goede is ,oorzaak van zijn en wezen der dingen'. 

Deze weer gave moge nauwkeurig schijnen, 7 inderdaad is zij misleidend. 
Immers zij suggereert dat Plato in 509 b 7-8 spreekt over de dingen van 
,onze' wereld, die wij ,werkelijkheid' plegen te noemen. In feite doet hij dat 
juist niet. Wat er staat is: dat de ytyvmcrKOJ.lEVa niet alleen hun gekend
worden van het Goede hebben, maar ook hun dvat en hun oucria. En dat 
wat gekend wordt, dat is voor Plato uitdrukkelijkjuist niet het zichtbare. Dit 
laatste is in de voorafgaande alinea genoemd ,wat met duisternis vermengd 
is, wat ontstaat en vergaat'. 8 Daar is, zegt Plato, alleen 86~a mogelijk, en het 
lijkt wei dat het kennende subject daar geen vo\3~ bezit. Daarentegen, waar 
de Waarheid straalt en het Zijnde, 9 daar kan de ziel tot inzicht komen en daar 
blijkt zij noils te bezitten. M.a.w.: ,de Waarheid en het Zijnde' staat als 
principieel andersoortig tegenover het gebied van worden en vergaan. T.a.v. 
dit Iaatste heeft de zon zijn functie vari oorzakelijkheid; t.a.v. dat hogere 
gebied echter, ,de Waarheid en het Zijnde', i.e. de intelligibele Werkelijkheid 
die transcendent is t.a.v. de wereld van worden en vergaan,-daar heeft de 
Idee van het Goede haar causale kracht. 

Men voelt hoe ver Plato verwijderd is van de leer die Christenen dikwijls 
z6 voor de hand liggend vinden dat zij welwillend geneigd zijn haar ook bij 

6. God en het Goddelijke, p. 19; vg. p. 194. 
7. De betreffende alinea van Plato, Resp. VI 509 b, Iuidt: Tov flA.tov 'toic;; 6prollEVotc;; 

ou 116vov, oi11at, 1:i]v 1:ou 6pucr9at ouva11tv napexEtv <pftcrEtc;;, rl.A.A.u Kai 1:i]v yevmtv Kai 

ail~llV Kai 'tpo<pftv, ou YEVEO"tv aU'tOV ovm.-IIii'lc;; yap;-Kai 'tOic;; ytyvrocrKO!lEVOtc;; 

'tOtVllV J.!iJ J.!OVOV 'tO ytyvrocrKEcr9at <pavat U1t0 'tOU aya9ou napEivat, af..A.a Kai 'tO etvai 'tE 

Kai 'ti]V oucriav un' EKEiVOll au'toic;; npocrEtVat, OUK oucriac;; OV'tOt;; 'tOU uya9ou uA.A.' E'tt 

E1t' EKEtva 'tfic;; oucriac;; 7tpEcr~EiQ. Kai OllVU!lEt U7tEPEXOV'tOt;;. 
V.L. ontleent zijn tegenstelling aan de door mij onderstreepte woorden, die hij weer

geeft alsof zij op dezelfde ,dingen' betrekking hebben. 
8. 508 d 7: 'tO 'tClJ O"KO't(\) KEKpaJ.!EVOV, 'tO ytyVOJ.!EVOV 'tE Kai anoA.MJ.!EVOV. 
9. 508 d 4-5: o6 Ka'taf..U!11tEt aA.ft9Eta 'tE Kai 'tO OV. 
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Plato te lezen: de leer dat God-de-Schepper-van-de-wereld het hoogste 
Beginsel is van aile zijn. ,Zijn', dat is voor Plato het intelligibele. Niet aileen 
in de Staat, maar ook nog in de Timaeus en de Philebus staat dit als ,altijd 
aan zichzelf gelijk' tegenover het steeds veranderende worden. De Demiurg, 
die de zichtbare wereld maakt als een ,beeld' van het intelligibele Oerbeeld, 
kan voor Plato onmogelijk identiek zijn met het Goede, dat de Iaatste grond 
is van het intelligibele Zijn. Er is een niveau-verschil. 

Van Litsenburg, die in zijn slotbeschouwing10 Plato's Godsbewijs uit 
_Nomoi X in verband wenst te brengen met de passage over de Idee van het 
Goede, gaat daarbij als volgt te werk. In Nomoi X wordt betoogd dat de ziel 
primaire oorzaak is van aile beweging, ook van de zon; kortom, dat zij 
eerste oorsprong van ailes is (wux;l)v yevc:cnv <'imivnov c:ivatnproTTJV). ,Wij 
herinneren ons', zegt schrijver dan, ,dat in de Staat (508 e) van de Idee van 
het Goede ook werd opgemerkt dat zij aan alles Ti]v yevecrw schenkt'. 

Hij herinnert zich dat verkeerd. Wat Plato zegt in 508 e is allerminst 
dat de Idee van het Goede aan alles ( !) Ti]v yevc:ow geeft. Hij zegt dat het 
de Idee van het Goede is die aan het gekende object (Ta ytyvmcrKOJleVa), 
i.e. het intelligibele, de Waarheid geeft, en aan het kennende subject (Tq'> 
ytyvrocrKovn) zijn kenvermogen (Ti]v OUVUJ.ttv), en dat aldus de Idee van 
het Goede oorzaak is zowel van het kennen als van de waarheid. Waarop hij 
laat volgen dat, evenals ,ginds', sc. in de zichtbare wereld, het licht en het 
zien weliswaar op de zon gelijken maar niet de zon zelf zijn, zo ook ,hier' (in 
de intelligibele wereld) de waarheid en de kennis wei met het Goede verwant 
zijn maar niet daaraan gelijk. Dat de Idee van het Goede ,aan alles zijn 
ontstaan geeft' heeft Plato nergens gezegd en kon hij ook niet zeggen, want 
hij heeft het uitdrukkelijk niet bedoeld. 

Ik begrijp natuurlijk heel goed hoe Van Litsenburg tot zijn identi:ficatie 
van het Goede met de Demiurg kon komen. Hij beijvert zich om aan te 
tonen dat het Goede weliswaar 8neKc:tva Tfj~ oucria~ wordt genoemd, maar 
anderzijds toch ook als ov wordt gequalificeerd; immers in 518 c 8 wordt het 
aangeduid als wu ovw~ TO <pav6taTov, en in 526 e 4 To c:uoatJ.tOVECJTUTOV 
TOU ono~. Deze teksten bieden echter geen voldoende grond om schr.'s 
conclusie te schragen. De genitivus Tou ovw~ behoeft n.l. niet partitief te 
zijn. Men denke aan een uitdrukking als SKet'L"O 88 veiaTo~ i'iA.A.mv11 voor: 
,Het lag helemaal onderaan'. 

Verder: tou ovTo~ Te Kai VOTJWU (511 c) behoeft niet twee gebieden aan 
te duiden, zoals Van Litsenburg meent. Het kan een en hetzelfde aanduiden: 
het zijnde dat intelligibel is. En dat is ongetwijfeld bedoeld. 

In 520 c 5-6 staan de woorden: 8ta TO TUAT]9fi ampaKEVat KUACOV Te KUi 
8tKaimv KUi ayae&v m::pi. Hier is sprake van ayaea, ,goede dingen'' niet van 
TO 'Aya66v. Vertaalt men in het Nederlands: ,de waarheid omtrent het 

10. God en het Godde/ijke, pp. 193 v. 
11. !lias VI, 295. 
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schone, rechtvaardige en goede'12 (wat op zichzelf natuurlijk goed is), dan 
kan men gemakkelijk worden verleid tot een ongegronde identificatie. Dit 
overkomt aan Van Litsenburg, de verheugd op dit citaat laat volgen: 
,Opnieuw lezen we hier in een overduidelijke tekst hoe de Idee van het 
Goede met het Zijn ge'identificeerd wordt' .-Dat lezen weer nu net hele
maal niet! 

In waarheid had de tekst van Plato, die waarschuwt tegen de directe 
identificatie van smcr-rft!lTJ en alvft9Eta. met het Goede zelf (509 a), hem 
hiervan moeten afhouden. 'Aivft9Eta., dat is voor Plato het ov dat VOT]'tOV is. 
Het is aya.9oEtoEt;-gelijkend op of verwant met het Goede, maar het is 
niet het Goede zelf. 

Eigenlijk weet Van Litsenburg dat ook heel goed. Hij zegt immers 
(terecht) dat het 'Aya.96v van Plato een soort super-ov is. Dit impliceert een 
zijns-hierarchie: er is een duidelijk niveau-verschil. De moeilijkheid voor 
Van Litsenburg is aileen dat hij dit a priori niet wil aannemen. Hij wil het 
Goede identificeren met het Zijnde, en het Zijnde-het intelligibele, wel te 
verstaan, dat ,Voorbeeld' is bij het scheppingswerk in de Timaeus-met de 
Demiurg. Immers deze maakt de wereld naar voorbeeld van het eeuwige 
Model, en tevens maakt Hij haar gelijkend op zichzelf. 

Dit laatste is juist. Maar het brengt ons toch altijd niet verder dan tot 
het tweede niveau, niet tot de laatste Grond. 

Men kan met betrekking tot de Demiurg nog enkele andere vragen 
stellen. Ook wanneer men aanneemt dat hij een transcendente Geest ,is' of 
,aanduidt' kan men vragen: Is de Demiurg werkelijk ,Schepper'? Is het niet 
veeleer zo, dat hij een prae-existerende materie die eeuwig is slechts ,ordent' 
tot een kosmos? 

Dit is een oude vraag. Reeds de Christelijke apologeten uit de tweede eeuw 
verweten aan Plato dat hij een materie aannam die ,even oud' was als God, 
of, wat minder primitief uitgedrukt, mede-eeuwig. Ik heb dit elders13 als een 
misvatting bestreden. In feite neemt Plato geen prae-existerende materie aan 
in de zin van een v66r het scheppingswerk van de Demiurg concreet aan
wezig, zij het verward aanwezig ,iets'. Wij kunnen echter begrijpen dat 
sommigeoude en nieuwere verklaarders van de Timaeus tot deze voorstelling 
zijn gekomen. Immers wij lezen aan het begin:14 ,Daar God wilde dat alles 
goed zou zijn en dat er niets slechts zou zijn voorzover dat mogelijk is, 
daarom dan nam Hij al wat zichtbaar was, terwijl het niet in rust verkeerde 
maar zich bewoog zonder maat en orde, en bracht het van zijn ongeregeld
heid tot regelmaat' .-Dat staat er inderdaad. En er staat ook16 dat ,de God' 
(Demiurg) om het lichaam van de wereld te scheppen de daartoe onmisbare 

12. Zo Van Litsenburg, God en het Goddelijke, p. 20. 
13. Het Chr. scheppingsbegrip en de antieke wijsb. in T.v.Ph. XV (1953), pp. 409-423. 
14. 30 a. 
15. 31 b-32 c. 
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elementen-vuur en aarde-nam en daartussen de twee andere als nood
zakelijke tussenschakels aanbracht. Die elementen waren er dus blijkbaar. 
Hij disponeert ze aileen op een bepaalde manier. Neemt men dit letterlijk, 
dan moet men concluderen dat volgens Plato de Demiurg aileen een prae
existerende materie ordent. 

Degeen die in een recent werk op zeer verstandige wijze het tegendeel 
verdedigd heeft, is P. J. van Litsenburg S. J. Hij heeft opgemerkt dat Plato in 
Soph. 265 onderscheid maakt tussen de menselijke en de Goddelijke 
n:OtTjnKil, in die zin dat aileen de laatste tot bestaan brengt wat tevoren 
niet bestond. Welnu, zo merkt V.L. op, dit uitdrukkelijk gemaakte onder
scheid zou wegvailen wanneer de Demiurg, die God is, aileen or dent wat 
reeds existeert. Dat zal dus wei niet bedoeld zijn. ,Dat Plato in de Timaeus 
niet zegt dat de chaos, de elementen enz. eveneens door God's oorzakelijk
heid bestaan in zoverre ze bestaan, betekent niet dat hij dit ailes beschouwt 
als praeexistent of co-existent en onafhankelijk t.o.v. de Demiurg. Wat hij 
wil zeggen, heel duidelijk, is dat ailes wat bestaat zijn bestaan dankt aan 
God: (h:av un:ij Oc6c; is er chaos',-d.w.z.: er ,is' niets. Spreekt men van een 
,prae-existerende chaos', dan hypostaseert men iets wat voor Plato in het 
geheel geen substantieel bestaan had. Men begaat de fout dat men een 
aanduiding van iets buiten-tijdelijks opvat als een gebeuren in de tijd. 
Plato zag het zo, dat de tijd eerst met de kosmos is ontstaan. ,Voordat' de 
kosmos bestond kan dus in het geheel niet van een ,bestaan' van zichtbare 
dingen, elementen of wat dan ook sprake zijn.16 

Dit is, geloof ik, volkomen juist. Als men nagaat wat Plato in de Timaeus17 

naast het ov en het ytyV6J.LEVov beschrijft als ,derde beginsel', noodzakelijk 
om het tot stand komen van een zichtbare wereld te verklaren, dan zal 
men zien dat dit beginsel voor hem geen substantialiteit bezit. Het is niet 
zichtbaar, maar evenmin grijpbaar met het verstand; het is vormloos, 
vaag en zeer moeilijk te vatten. Wanneer Aristoteles hier in zijn terminologie 
van ,materieel beginsel' spreekt, dan moet men wei bedenken dat voor hem 
,materie' evenmin iets aanwijsbaars en substantieels is. 

Wat is tenslotte ,schepping'? Wanneer het betekent dat het relatieve, 
eindige zijn in zijn ontstaan en in zijn voortduren volstrekt afhankelijk is 
van het volmaakte, absolute Zijn, dan moet men zeggen datjuist dit de zin is 
van Plato's Ideeenleer. Dat hij deze eeuwige relatie heeft uitgedrukt in de 
scheppingsmythe van de Demiurg, is dan een zinrijk beeld dat voor de 
auteur ongetwijfeld een diepe waarheid uitdrukt. 

Wij kunnen nu beproeven de bij het begin van onze uiteenzetting ge-
impliceerde vragen achtereenvolgens te behandelen. 

1. Is de Demiurg omdat hij ,persoonlijk' is bij uitstek Plato's God? 

16. Van Litsenburg, God en het Goddelijke, pp. 85 vv. Vg. ook pp. 77 vv. 
17. 49 a, 50 b---d, 51 a-b, 51 e-52 b. 

44 



.' I . 

Het is niet aileen Van Litsenburg die de vraag gaarne zo formuleert,
en haar gaarne bevestigend beantwoordt. Anderen (zoals Bovet) hebben dat 
v66r hem gedaan. Men voelt wat bier voorondersteld is: van ,God' kan men 
aileen dan spreken, wanneer een persoonlijk Wezen is bedoeld. Daarom is 
in elk geval de Demiurg bij Plato ,God'; de Idee van bet Goede niet-tenzij 
men haar ,persoonlijk' weet te interpreteren. (Dit laatste doet Van Litsen
burg, om dan te komen tot de identificatie met de Demiurg,-een voor hem 
voor de hand liggende, maar aan Plato vreemde constructie.) 

Onze vraag moet ailereerst zijn: wat bedoelt men eigenlijk met ,persoon
lijk'? Het is duidelijk dat voor een Christen God ,persoonlijk' is en kin 
zijn, daar hij God kent en erkent in de mens Jezus Christus. Het is eveneens 
duidelijk dat voor een Jood God persoonlijk is en kan zijn, daar Hij tot hem 
spreekt in de historie en in de Schriften. Maar voor Plato? Kon hij zeker 
zijn dat God ,persoonlijk' is in die zin, dat Hij de mens zoekt en aanneemt? 

Zeker, Plato spreekt veel van ,voorzienigheid', van de zorg die de God
heid heeft voor de mens. Hij acht bet een plicht tegenover de Godheid om dit 
te geloven, en een zware zonde bet te ontkennen. Van Litsenburg18 is 
daarom heel verontwaardigd wanneer Festugiere in L'ideal religieux des 
Grecs et l'Evangile (1932) schrijft dat Plato zijn opgang naar God beschrijft 
in termen die aan de mysterien ontleend zijn, maar dat niettemin bij hem 
geen sprake is van een god die zich met de mensen bemoeit. Dit gaat, merkt 
V.L. op, volkomen tegen Plato's gedachten over God in. ,Als de Idee van het 
Goede geen zorg kan dragen voor de mens, dan is zij niet wat Plato onder God 
verstaat.' ,God' is voor Plato per definitionem oorzaak van al bet goede, 
en dit niet eerst in de Timaeus en de Wetten, maar in de Staat.19 Van Litsen
burg wil niet ontkennen dat voor Plato bet Goede, dat immers hoogste 
metaphysisch beginsel is; God is. Maar, zo concludeert hij, dan is bet per se 
ook een God die zorg heeft voor de mens. De redenering schijnt goed 
sluitend,-en toch wordt bier een grote fout gemaakt. Waarom? 

Omdat niet wordt onderscheiden dat Plato van ,God' spreekt op ver
schiilend metaphysisch niveau. ,Voorzienigheid' in de zin van rechtstreekse 
zorg voor de mens en de wereld wordt door Plato zeer zeker aan de Godheid 
toegeschreven, maar hij denkt zich die zorg niet uitgeoefend op het niveau 
van de Idee van bet Goede. Dat zou niet mogelijk zijn. De Idee van bet 
Goede is rechtstreeks oorzaak van bet Zijn van de intelligibele Werkelijk
heid. Zij is daarmee indirect oorzaak van a! het goede, ook in de zichtbare 
wereld. Deze wereld wordt echter tot aanzijn gebracht op een lager meta
physisch niveau. Het argument voor dit laatste is, zoals wij zagen, niet dat 
de Demiurg staat onder de Ideeen-dit schijnt weliswaar zo te worden voor
gesteld, maar bet blijkt bij nader beschouwing dat de Demiurg zelf op het 

18. God en het Goddelijke, p. 149. 
19. Resp. II 379 a-c. 
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niveau van het Intelligibele staat-; het argument moet veeleer zijn dat het 
Goede staat hoven de intelligibele wereld. Want dit staat er bij Plato 
duidelijk. 

Verder wordt de zorg voor de wereld en de mens (in deze volgorde: eerst 
de kosmos, dan de mens!) bij hem uitgeoefend op twee niveaux: primair 
door de Demiurg, die de Ziel schept-wereldziel, sterrenzielen . en ook 
mensenzielen-op een niveau dat ontologisch hoven de Ziel blijkt te liggen, 
en secundair door de redelijke Ziel die de kosmos omvat en doordringt, 
en door de andere geschapen zielen. De Demiurg, die door Plato dikwijls 
als 6 9~::6t; wordt aangeduid, komt evenmin ,in plaats van' de Idee van het 
Goede als de Wereldziel-die ook als ,god' en ,nous' wordt aangeduid
komt ,in plaats van' de Demiurg. En de Demiurg, die een transcendente 
God is t.a.v. de zichtbare wereld, is evenmin te identificeren met de Idee 
van het Goede als de door hem geschapen Wereldziel te identificeren is met 
de Demiurg. 

2. Is Plato eerst later, na de klassieke dialogen, gekomen tot het geloof 
aan een persoonlijk God? 

Deze vraag is niet met een woord te beantwoorden. Van Litsenburg heeft 
er met recht op gewezen dat de voorstelling van een scheppende God
Demiurg niet eerst in de Timaeus voorkomt, en de voorstelling van een God 
die zorg heeft voor de wereld en de mens niet eerst in de Nomoi. Er is in de 
Soph. (265 b-266 d) de passage over de goddelijke n:otT)nKi] tegenover de 
menselijke,20 in de Politicus (268 d-275 c) de mythe van de wereldtijd
perken, waarin sprake is van een 9cia ai:tia die meermalen Demiurg 
genoemd wordt, die de wereld bestuurt die hij gevormd heeft.21 Nu zijn de 
Soph. en de Politicus ongetwijfeld late dialogen. Maar, zo betoogt Van 
Litsenburg, de voorstelling van een God-Schepper, 8mnoupy6~ genoemd, 
is er ook al in de Staat: X 595 a-597 e, waar sprake is van God als Maker 
van de Ideeen. Van Litsenburg22 wil deze tekst ,letterlijk' verstaan: ,God' is 
oorzaak van het zijn der Ideeen. Hij ,maakt' de Idee evenals een handwerks
man (8runoupy6t;) een tafel of een bed maakt. ,God'-dat is: de Idee van 
het Goede. 

Nu is het ongetwijfeld zo dat de Idee van het Goede de zijnsgrond is van 
de intelligibele W erkelijkheid. Niettemin is het wat eigenaardig het beeld van 
de menselijke handwerksman op dit niveau ,letterlijk' te willen toepassen. 
Het is tenslotte niet zo dat Plato zelf hier de Godheid OT)!ltoupy6t; noemt 
of zijn ,maken' met het verbum OT)!ltoupydv aanduidt. En in de passage over 
het Goede is hij daar ver vanaf. Hier wordt niet het beeld van een menselijk 
handwerksman gebruikt, maar het beeld van de zon. Het ,scheppen' van de 
Idee van het Goede wordt hier dus eerder als een uitstraling van Iicht aan-

20. Hierover Van Litsenburg, God en het Goddelijke, pp. 39 vv. 
21. Van Litsenburg, pp. 43-52. 
22. pp. 25 vv. 
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geduid-wat het minst materiele beeld is-dan als het maken van concrete 
voorwerpen. Het is zeker niet gelukkig het beeld van de handwerksman, dat 
kon worden gebruikt waar het om het scheppen van de zichtbare wereld 
ging, te willen substitueren voor het beeld van de zon. 

V oor de identificatie van de Demiurg uit de Timaeus met de Idee van het 
Goede biedt dus Staat X geen grond. Het is waar dat aan de Idee van het 
Goede oorzakelijkheid wordt toegekend, maar duidelijk op een niveau dat 
boven dat van het intelligibele ligt. Staat X biedt in de aangehaalde passage 
hoogstens een analogie met het scheppingswerk van de Demiurg in de 
Timaeus. Met het probleem van het ontstaan van de zichtbare wereld is 
Plato in de Staat niet bezig. Het is inderdaad iets nieuws dat dit probleem 
zijn aandacht krijgt, in de Philebus zowel als in de Timaeus. Ik aarzel dan 
ook niet te zeggen dat de figuur van de Demiurg en van de wereldziel 
(die in Phil. 30 c verschijnt) eerst betrekkelijk laat bij Plato optreedt. Maar 
ik acht het minder juist hierover zo te spreken alsof hij nu eerst in een 
,persoonlijk God' zou zijn gaan geloven, in tegenstelling tot zijn vroeger 
onpersoonlijk filosofen-geloof. Wat men met recht kan zeggen is: dat het 
probleem van de wereld en de mens in zekere zin eerst Iaat in het centrum 
van Plato's aandacht is komen te staan, en daarmee het probleem van 
schepping en voorzienigheid. Dat wil niet zeggen dat hij tevoren daaraan 
niet geloofde. 

Ik hoop dit nog wat toe te lichten bij beantwoording van de derde vraag. 
Zij luidde: 

3. Is het dan zo dat God-de-Demiurg uit de Timaeus en God-de-goede
Wereld-ziel uit Nomoi X in plaats zijn gekomen van de Ideeen en het Goede, 
of hoe moet men zich dit denken? 

Het eerste lid van deze tweeledige vraag is door mij reeds eerder in 
negatieve zin beantwoord: de Demiurg uit de Timaeus en de goede Wereld
ziel uit Nomoi X zijn niet in plaats van de Ideeen en het Goede gekomen. 
Dit negatieve antwoord berust op de overtuiging dat Plato de Ideeenleer in 
wezen steeds heeft vastgehouden, hoewel ongetwijfeld de Parmenides en de 
Sophistes een crisis in zijn denken betekenen. Dit is zowel door mijzelf als 
door anderen zeer wei opgemerkt. Het woord ,Keerpunt', dat door mij 
vroeger gebruikt is om de plaats van de Parmenides in Plato's philosophie 
aan te geven,23 is daarom, geloof ik, iets te zwaar. Het zegt ook eigenlijk 
meer dan door mij in dat boek tenslotte is aangetoond. De door mijzelf 
gebruikte Franse versie Une crise dans Ia philosophie de Platon is tenslotte 
meer in overeenstemming met mijn eigen inzicht. Een crisis is er bij Plato 
ongetwijfeld geweest, en de dialogen na die crisis vertonen inderdaad een 
veranderde belangstelling. Maar het is niet zo dat hij de Ideeenleer ooit 
heeft prijsgegeven, een these die telkens weer van verschillende kanten wordt 

23. C. J. de Vo&el, Een keerpunt in Plato's denken. Utr. diss. 1936. 
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beproefd. Dit moge met een enkel woord worden toegelicht. 
Het is de Iaatste tijd nogal eens verdedigd dat Plato in de Sophistes zijn 

zijnsbegrip radikaal zou hebben gewijzigd, in die zin dat van dan af de 
zichtbare wereld ,werkelijkheid' zou worden genoemd en niet meer, of niet 
meer uitsluitend, de intelligibele wereld der Ideeen. Zo ziet b.v. Sir David 
Ross het in zijn werk over de Ideeenleer;24 zo ook G. E. L. Owen.25 Nu ,zit' 
men bij deze zienswijze natuurlijk allereerst met de Timaeus, waar in het 
begin (27d-28a) op de meest nadrukkelijke wijze de vanouds bekende tegen
stelling tussen het eeuwige onveranderlijke Zijnde en het steeds wisselende 
worden wordt geponeerd. Owen heeft daarom een veel vroegere datering 
van de Timaeus voorgesteld: deze sluit direct bij de Staat aan en staat v66r 
de crisis. Hij heeft niet gezien dat de Timaeus in zijn hele geest, zijn pro
bleemstelling, zijn waardering van de zichtbare wereld en zijn behandeling 
van de mens de duidelijke tekenen toont van een veranderde belangstelling. 
Maar afgezien daarvan, het is niet zo dat met de vroegere datering van de 
Timaeus aile moeilijkheden zijn uit de weg geruimd. Men moet voor ogen 
houden dat ook in de Philebus de klassieke tegenstelling tussen zijn en 
worden volop aanwezig is,26 en dat tenslotte in Nomoi XII de Ideeenleer 
nog weer verschijnt.27 

Ook in Duitsland is onlangs weer de these van het prijsgeven van de 
klassielce Ideeenleer in de Sophistes verdedigd, n.l. door Wilhelm Kamlah.28 

Hij komt met een geheel andere argumentatie. Hij meent dat de voorstelling 
van de Idee als ,oerbeeld' van de dingen-hier (,der mimetische Bezug') in de 
Sophistes verdwenen is en later niet meer terugkeert. Wat de Timaeus 
betreft gaat hij niet de weg van de vroege datering; hij onderkent duidelijk 
het late karakter van dit geschrift. Natuurlijk weet hij zeer goed dat in de 
Timaeus sprake is van een ,voorbeeld' dat door de Demiurg gevolgd wordt 
bij het scheppen van de wereld. Deze wordt immers een ctKffiv genoemd, 
een ,beeld' van het eeuwige. Maar, zo betoogt hij, dit is helemaal niet de 
Urbild-Abbild-betrekking die wij kennen uit de Staat. In de Timaeus is het 
eeuwige aileen voorbeeld, niet meer oerbeeld. Nadruk ligt op de gelijkenis, 
niet op de ,Scheinhaftigkeit' van de dingen hier. De sensibele wereld is in de 
Timaeus niet meer minderwaardig, zij is aileen in zoverre van geringer 
waarde als het tijdelijke uiteraard minder volmaakt is dan het eeuwige. 

Kamiah heeft met dit Iaatste zeer goed de veranderde belangsteiling van 
Plato begrepen: het is volkomen juist dat de benadering van de wereld en de 
mens hier anders is dan b.v. in de Phaedo en de Staat. Maar wil dat zeggen 

24. Plato's 11zeory of Ideas, Oxford 1951. 
25. The place of the Timaeus in Plato's dialogues, in Class. Quart. 1953, pp. 79 ff. 
26. 59 a-c. 
27. 965 b c. Owen's datering van de Timaeus is uitvoerig behandeld en bestreden door 

H. Chemiss, Amer. Journ. of Philo!. 1957, pp. 225-266. 
28. Platons Selbstkritik im Sophistes (Zetemata 33), Miinchen 1963. 
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dat de klassieke Ideeenleer is prijsgegeven, dat geen transcendent oerbeeld 
meer wordt aangenomen van de sensibele dingen? Dit is een eigenaardig 
misverstand. Immers als het eeuwige Zijnde, dat aan de Demiurg voor ogen 
staat bij het maken van de zichtbare wereld, een transcendente Werkelijk
heid is, hoe zou zij dan niet ,oerbeeld' zijn t.a.v. het zichtbare beeld? En hoe 
zou het zichtbare voor Plato dan geen J.llJ.lTJJ.lU zijn, door de goddelijke 
Handwerksman gemaakt naar het eeuwige Voorbeeld? 

Tenslotte, het is wellicht een teken van geestelijke rijpheid dat de filosoof, 
die aanvankelijk zich geheel inzette voor de opstijging naar ,ginds', nu in 
staat is terug te keren naar de dingen hier en zich intensief wil bezighouden 
met de vraag naar het worden van deze wereld en naar het leven van de 
mens zoals de ervaring leert dat het is. 

Ik ga nu over naar het tweede lid van de gestelde vraag: als dan Plato 
dezelfde metaphysische basis heeft vastgehouden, als het ,wijsgerig geloof' 
aan de Ideeen en dat aan een persoonlijke Schepper-God-Voorzienigheid 
niet in perioden van elkaar zijn te scheiden, hoe is dan hun samenhang te 
denken, of hoe hun naast-elkaar-bestaan? 

Het is meermalen opgemerkt dat Plato zelf geen samenhangende ,theo
logie' heeft gegeven waarin dit alles zou zijn opgenomen in een systematisch 
geheel. Het is dus, zo kan men zeggen, aan ons overgelaten om samenhang 
te vinden tussen die verschillende religieuse aspecten die voor 6ns oog bij 
Plato onverbonden naast elkaar schijnen te staan, of, als wij menen dat bij 
hem de samenhang ontbroken heeft, te opteren voor de these van een 
vreedzame coexistentie. Verschillende synthesen zijn beproefd. Van Litsen
burg heeft daaraan in zijn dissertatie een zeer vermetele toegevoegd door 
de Demiurg te identificeren met het Goede en het Goede zo niet te identi
ficeren met dan toch tenminste op te nemen in het intelligibele Zijn. Zelfs 
de Wereldziel uit Nomoi X moet dan op hetzelfde niveau worden geplaatst. 
Dit gelukt uiteraard maar zeer onvolkomen. V.L. drukt zich tenslotte 
in deze term en uit: 

,De wereldziel van Leges X weerspiegelt de godheid van Plato op niet 
volledig metaphysisch niveau, aangepast aan het begrip der massa. Ener
zijds is zij niet de godheid van Plato, anderzijds vertegenwoordigt zij deze 
toch in een ernstig godsbewijs.'29 

Wat is ,weerspiegelt', wat is een ,niet volledig metaphysisch niveau', 
en wat is ,vertegenwoordigt'? Wij zouden vrede kunnen hebben met de 
termen ,weerspiegelt' en ,vertegenwoordigt' wanneer zou worden ingezien 
dat men hier moet spreken van een lager metaphysisch niveau. Maar dit is 
wat schr. juist niet heeft willen zeggen. Omdat hij a priori wenst te vermijden 
aan Plato de leer van een zijns-hierarchie toe te schrijven (waar plaats zou 
zijn voor een godheid op verschillend ontologisch niveau), suggereert hij 

29. Van Litsenburg, God en lzet Goddeli]ke, p. 188. 
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dat het gaat om een psychologisch niveau-verschil: het voor de grote mass a 
bestemde godsbewijs is ,metaphysisch niet volledig'. 

W at zou moeten worden gezegd als men duidelijk wil maken wat de plaats 
is van de Wereldziel bij Plato is iets anders. Men zou erop mmiten wijzen dat 
hij de term 6 9e6c; gebruikt op verschillend ontologisch niveau en dat in 
zijn metaphysica de Ziel de eerste graad van transcendentie heeft, gezien 
vanuit de lichamelijke wereld. De ziel, die volgens Nomoi X als een hoger 
wezen hoven het lichamelijke staat,30 neemt een tussenpositie in tussen 
aicr9Tj'tU en VOTj'tU, met dien verstande dat zij meer verwant is met het laatste. 
Het is waarlijk niet eerst Plotinus die dit zegt. Wij lezen het bij Plato in de 
Phaedo, waar de twee-deling wordt gemaakt tussen het zichtbare en het 
onzichtbare, en de ziel zonder tot dit laatste te worden gerekend daar toch 
meer verwant mee blijkt te zijn.31 De latere leer van de ziel als zelf-bewegend 
beginsel is in dit ontologisch kader te plaatsen. 

Dat de Demiurg die de Ziel schept ontologisch een trap hoger staat, dus 
op het niveau van het intelligibele, is dan gemakkelijk in te zien. En dat de 
Idee van het Goede als laatste grond van het intelligibele Zijn daar nog 
weer hoven staat, wordt ons door Plato duidelijk gezegd. Het valt moeilijk 
te ontkennen dat wij hier te maken hebben met een hierarchische zijnsorde. 

Maar juist daarmee wordt het duidelijk hoe Plato over ,God' op zo 
verschillende wijze kon spreken. Het wordt dan ook duidelijk dat de 
filosoof, die als opvoeder in het begin van zijn grote werk over de juiste 
staatsvorm de mythologische godsvoorstelling van de dichters kritiseert en 
uitmaakt hoe de dichters over God moeten spreken, zelf met zijn denken 
naar het Allerhoogste zoekt en in de beschouwing van het volmaakte Zijnde 
en zijn laatste grond iets ervaart van wat voor hem de vervulling is van zijn 
diepst verlangen; en dat diezelfde filosoof, gekomen tot een zekere geeste
lijke rijpheid, van deze hoogte zich terugwendt naar de dingen hier en, een 
verklaring zoekend van het wereld-al, spreekt over een God-Schepper die 
naar het intelligibele V oorbeeld de wereld maakt als een bezield levend 
wezen. 

Men moet niet menen dat juist deze voorstelling van Plato voor ons 
modernen, en in het bizonder voor Christenen, zo gemakkelijk toegankelijk 
is. Juist de Timaeus beweegt zich in een voorstellingswereld die voor ons 
vreemd en moeilijk te begrijpen is,-als men haar neemt zoals zij is. Wei 
kunnen wij zeggen dat de Demiurg een transcendente Oorzaak en een 
Nous is, als oorzaak van de ziel en van de zichtbare wereld te plaatsen op een 
lager niveau dan de Idee van het Goede. Als men wil mag men zeggen dat 
dit hoogste Beginsel, het Goede, zich op een lager zijnsniveau ,manifesteert' 
in de transcendente Geest die de Ziel schept. Dit is wijsgerig en Platonisch. 
In deze zin is er voor Plato een samenhang. 

30. 892 a-c: npEcr~utepa toO crro).lato~. 
31. 79 a-d. 
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Moeilijk te begrijpen is, juist voor de Christen, Plato's leer van de ziel. 
De voorstelling van de bezielde kosmos, van wereldziel en sterrenzielen, 
is voor ons helemaal niet zo toegankelijk. Zoals zij is, is het voor ons een 
vreemde leer. Dat de wereldziel het hoogste Beginsel, het Goede, dat nog 
boven het intelligibele Zijn staat, ,vertegenwoordigt' in de zichtbare wereld, 
is zeer juist. Er lean uiteraard geen sprake zijn van een directe identificatie. 
Maar er is ongetwijfeld een samenhang. Plato drukt dit uit in het beeld 
van het vaderschap van de Demiurg: deze schept (,maakt') de volmaakte 
zielen, ook die welke met een menselijk lichaam verenigd worden. Daar is 
directe zijnsafhankelijkheid van de Ziel t.a.v. de transcendente Nous-God 
die op het niveau van het intelligibele staat, evenals dit intelligibele qua ov 
op zijn beurt rechtstreeks afhangt van het 'Aya86v. 

Nogmaals, het is niet eerst Plotinus die dit zegt. Het staat er bij Plato 
zelf, en aileen z6 is de samenhang van zijn leer van het Goddelijke te ver
staan. Hoe vreemd en moeilijk deze leer is voor de Christen, kan men zien 
aan de reacties van Van Litsenburg. Deze is heel verontwaardigd wanneer 
Festugiere in L'ideal religieux zegt dat bij Plato de ziel van de filosoof 
zichzelf vergoddelijkt: ,dit lezen wij bij Plato nergens', repliceert hij; 
integendeel, Plato bidt telkens de Godheid om hulp bij het behandelen van 
moeilijke vraagstukken.-Zeer zeker. Men moet aileen niet menen dat b.v. 
Plotinus, van wien Van Litsenburg Plato zorgvuldig wenst verwijderd te 
houden, dit niet doet. En laat men eens Phaedo 82 a-c herlezen. Hier staat 
in duidelijke woorden dat aileen zij die de wijsbegeerte hebben beoefend 
tot de rang der goden zuilen behoren ... En wat men onder ,filosoferen' moet 
verstaan, dat wordt in de voorafgaande pagina's duidelijk genoeg beschreven. 

Wij wiilen besluiten. 
Is er bij Plato in zijn godsvoorstelling in haar verschillende aspecten 

een gebrek aan samenhang? Is er ,vreedzame coexistentie' van in wezen 
heterogene elementen, filosofie en traditionele religie ?-Ik meen van niet. 
V oor Plato was er samenhang. Die samenhang kan men echter alleen dan 
begrijpen, wanneer men Plato's zijnsleer ziet zoals zij inderdaad is opge
bouwd: volgens een hierarchische orde, en inziet dat in dit metaphysische 
kader Plato's wijsgerige Godservaring zowel als zijn Demiurg-voorstelling 
en zijn leer van de volmaakte zielen moet worden geplaatst. Dit is geen 
Christendom, maar het is Plato. Religieuse inspiratie is er, ook voor de 
Christen, bij Plato zeer zeker te vinden. Maar juist in zijn leer van de 
Demiurg en van de ziel staat hij op tal van punten ver van ons af. 

SUMMARY 

Plato's Concept of God- II 

What did Plato mean by the Demiurge? And, because this is a personal God, is it correct 
to say that here, if anywhere, we have to do with Plato's God? 
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To these questions the author replies: First, the Demiurge is a transcendent Nous. 
As the creator of Soul, he is ontologically of a level superior to Soul, which is the level of 
intelligible Being. As such he is not to be identified with the ultimate Cause of intellig
ible Being, which (according to a well-known passage in the Republic) is the 'Aya96v. 
Those modern scholars who do identify the Demiurge with 'the Good' did not notice that 
in the Republic, where he is concerned with the 'Aya96v, Plato is not concerned with the 
direct Cause of the sensible world. 

Second: As to the 'personal' character of theDemiurge, it is true that for Plato 'providence' 
is essential to the divinity, and this not only in the later works (Tim. and the Laws) but 
also in Rep. II. What should be borne in mind, however, is that Plato speaks of 'god' on 
different ontological levels. It is erroneous to infer from such a passage as Rep. II 379 a-c 
that, since for Plato God is the cause of any good, the Idea of Good which as the ultimate 
principle of Being must be God, per se must care for man and for the world. Though 
granting that indirectly the Idea of Good is the cause of any good, also for man and in the 
sensible world, one should recognize that directly the Idea of Good is the cause of intellig
ible Being only. Providence with regard to the world and man is exercised on a lower 
level: first by the Demiurge who is the Creator of souls, next by the Soul itself, which is an 
immanent principle of order, both in the world and in man. 

Rep. X 595-597 (God 'makes' the Ideas, just as a craftsman makes a bed or a table) 
cannot support the identification of the Demiurge of the Tim. with the Idea of Good. 
It does give an analogy, but there is a difference of level. 

It is certainly not so that the Demiurge of the Tim. or the good World-soul of Laws X 
should have taken the place of the Idea of Good. This is a misunderstanding of those who 
did not see that in those later works Plato is concerned with a different problem, in the 
Tim. with the genesis of the sensible world, and in Laws X with giving the nearest approach 
to the 9Eiov for those who start from the sensible world. 

Can it be said that in Plato there is 'coexistence' of different religious ideas which, as a 
matter of fact, do not form an organized whole? It might seem so. Yet, for Plato these 
different aspects of the Divine were not unconnected. The key to a true understanding of 
these seemingly rather incongruous 'concepts of god' is: that Plato found the Divine on 
different ontological levels. 
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