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Preprint 

Plato, Verdediging van Socrates vertaald en van toelichtingen voorzien door Cornelis 
Verhoeven, Best, Damon, 1996; 143 pp., ƒ 24,90, ISBN 9055732915. 

Deze vertaling van Plato's Verdediging van Socrates verschilt nogal van veel andere recent 
uitgekomen vertalingen van klassieke teksten. Waar die veelal vooral bedoelen 
hedendaagse lezers die de klassieke talen niet meer machtig zijn toch in staat te stellen de 
betreffende werken te lezen, beoogt Verhoeven vooral de lezer deelgenoot te maken van 
een bepaalde interpretatie van Plato's tekst. Hij leest deze niet als het verslag van de 
woorden die de zeventigjarige Socrates bij zijn proces gesproken zou hebben, maar `als 
een verdediging of lof van de filosofie, waarbij het proces en de beschuldigingen tegen 
Socrates de achtergrond vormen' (6). Verhoeven geeft zijn interpretatie met een 
verbluffend oog voor details in de Griekse tekst, zonder in haarkloverij te vervallen; de 
details blijken steeds weer van wezenlijk belang. Plato's aanduiding voor haarkloverij blijkt 
overigens de prachtige term mikrologia te zijn geweest; Aristophanes noemde als 
voorbeeld van mikrologia `een poging om uit te rekenen, hoeveel vlooievoeten een vlo kan 
springen' (33). Dit is de antieke pendant van de – overigens apocriefe – scholastieke vraag 
hoeveel engelen op de punt van een naald kunnen dansen. Dergelijke terloops aan de 
lezer meegedeelde wetenswaardigheden maken dat deze vertaling van Plato's toch al 
adembenemende Apologie – ook en juist voor de theoloog – niet gemakkelijk door een 
andere te evenaren zal zijn. 

Marcel Sarot 
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