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7]   Griekenland: Herakleitos, Plato, Aristoteles en de stoa 
 

 

 

pre-socratische filosofie: van mythologie naar prille wetenschap 

westerse filosofie ontstond in Griekenland in de klassieke periode 624-323 v.Chr. (Thales t/m Aristoteles) 

door kolonisatie en handel komen de Grieken in contact met andere culturen, en dus andere ideeën 

er werd veel gereisd en gehandeld, waardoor veel invloeden uit Babylon, Perzië, India, Egypte, etc. 

dit heeft een relativerende werking op de mythologie, en wakkert interesse aan in andere theorieën en technieken 

dit leidt tot herbezinning en een kritische houding t.a.v. tradities, wereldbeschouwing, mythologie, en godsdienst  

natuur-filosofie: er wordt gezocht naar één verklarend principe (logos) voor de orde (kosmos) in alles 

kosmos = orde, ordening ;  logos = woord, rede, verklaring, kennis, orde, (natuur)wet (vgl. dharma / dao) 

 

uitdaging was één verklaring, één theorie, 

de vereniging in één concept van: 

  het waarneembare & het inzichtelijke 

  het veranderlijke & het blijvende 

  beweging & rust 

  het vele & het ene 

  worden & zijn 

 

3 verwante termen: 

   archè = onderliggend oer-beginsel (oorsprong = oer-bron), zowel begin (punt) als leidend principe 

   physis = natuur, aard, wezen, essentie 

   logos (Λογος) = woord, gezegde, rede, redevoering, betoog, vertoog, opsomming, redenering, argument, logica 

       maar ook: verklaring, leerstelling, verwachting, kennis, inzicht, orde, principe, (natuur)wet, lot 

de ‘tegenhanger’ van logos was nomos (νόμος)= conventie / wet / regel / voorschrift (vgl. eco-nomie / eco-logie) 

vergelijk logos met: 道 (dao) = weg, wet, werking, leer, principe, wijsheid, essentie, natuur, harmonie 1 

of met: dharma / dhamma = orde, regel, waarheid, plicht, recht, wet, leer, gedrag, deugd, levenswijze 

 

op uitzonderingen na (sceptici, cynici, sofisten, relativisten) waren er 2 ‘stromingen’: 

   empiristen (Ionische natuur-filosofen = physikoi): gingen af op waarneming en ervaring 

      generaliserend / speculatief: gebruik van meetinstrumenten en experiment zien we pas na de middeleeuwen 

      onderzoeken en vergelijken natuurlijke fenomenen en kwamen al speculerend (inductie) tot een kosmologie 

   rationalisten (westen, zuid-italië): vertrouwen op de rede (verstand) en logica 

      waren middels deductie vooral op zoek naar het wezen / de essentie van dingen (ontologie/metafysica) 

 

 
      west-Griekenland ↑ Elea (zuid-Italië)     oost-Griekenland ↑ Milete & Ephese (Ionië, klein-Azië, Turkije) 
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het ‘zijn ’ als filosofisch probleem 

 

een probleem dat al vroeg in de Griekse (alsook in de Indiase en Chinese filosofie) opdook is dat van het ‘zijn’ 

is wat we waarnemen werkelijk? is de werkelijkheid een eenheid of veelheid? is er continuiteit in het veranderlijke? 

bijv: de 100 biljoen cellen waaruit wij zijn opgebouwd hebben een levensduur varierend van enkele uren tot 8 jaar 

toch lijkt 'ons' lichaam tot op zekere hoogte een 'discrete eenheid die duurzaam voortbestaat in de tijd' 

wij zijn ons niet bewust van alle veranderingen in ons lichaam / brein, en beschouwen ons 'zelf' als constant 

gedachten, emoties, verlangens, etc. die de inhoud vormen van ons bewustzijn zijn een stream of consciousness 

maar is het ‘zelf ’ dat gisteravond naar bed ging hetzelfde ‘zelf ’ dat vanochtend weer wakker werd? 

 

 

Herakleitos / Heraclitus (540-480 v.Chr.) 

"De logos is altijd waar, ook al begrijpen mensen haar niet [...] Alle dingen ontstaan in overeenstemming met 

de logos [...] Daarom is het noodzakelijk het algemene te volgen [...] Maar ook al is de logos algemeen, de 

meeste mensen leven al hadden ze een eigen waarheid / inzicht [...] Luisterend, niet naar mij maar naar de 

logos, zal men moeten inzien dat alle dingen één zijn"  2 

 

Herakleitos refereert als 1e naar de individuele menselijke ziel, als zijnde deel uitmakend van een kosmisch vuur 

het oer-beginsel is vuur, dat alles verteert maar ook energie levert (een voortdurend worden & verworden) 

de kosmologische harmonie bestaat in een strijd / eenheid der tegenstellingen (vgl. yin & yang) 

"Men moet weten dat de oorlog gemeenschappelijk is en dat recht strijd is en alles gebeurt op grond van 

strijd en noodzaak [...] oorlog is de vader en de koning van alle dingen [...] dag en nacht, winter en zomer, 

oorlog en vrede, verzadiging en honger" 

 

de spanning tussen de tegenstellingen is wezenlijk voor de dynamische kosmische orde 

zonder spanning is er slechts stilstand en desintegratie (vgl. de spanning tussen snaar en boog schiet de pijl) 

dat betekent dat er in wezen geen ‘zijn’ is, alleen een voortdurend veranderen, een worden en verworden 

dingen, ‘zijnden’, entiteiten / identiteiten zijn illusoir; dingen bestaan niet op zichzelf, maar zijn altijd in transitie 

“je kan niet 2x in dezelfde rivier stappen; zowel jij als de rivier zijn alweer veranderd van inhoud” 

 

Kratylos / Cratylus (5e eeuw v.Chr. - leerling van Herakleitos) voegde daar aan toe: 

“je kan niet 1x in dezelfde rivier stappen; zowel jij als de rivier hebben geen identiteit” 

kennis is niet mogelijk als alles continu verandert, en communicatie over die kennis (van de wereld) dus ook niet 

de vorm / identiteit wordt door ons gegeven via de taal, en is slechts een conventie; de werkelijkheid is contingent 

 

 

schip van Theseus 

 

het onderscheid tussen vorm en inhoud wordt mooi verbeeld met de paradox van het schip van Theseus 

dit is een denk-experiment van Plutarchus (46-120 na Chr.), met een latere toevoeging van Hobbes (1588-1679) 

  is een schip, waarvan alle onderdelen in de loop van de tijd vervangen zijn, nog hetzelfde schip? 

  en als men van de oorspronkelijke onderdelen een exacte kopie reconstrueert? wat is dan het 'echte' schip? 

de paradox komt voort uit de menselijke cognitieve eigenschap om te objectiveren / reïficeren (verdingelijken) 

 



72 

 

Plato (428-347 v.Chr.) 

 

zocht een manier om de leer van Herakleitos te verenigen met die van de rationalisten (Parmenides, Pythagoras) 

hij heeft de kern van Herakleitos’ flux-theorie verbeeld als: "panta rhei": ("alles stroomt", niets is blijvend) 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is weliswaar veranderlijk en contingent, en kennis is dan dus relatief 

maar ware kennis = kennis van het ware ; het vatten van het algemene, het abstracte (zoals wiskunde) 

het abstracte manifesteert zich in de dingen, maar we kunnen het niet zien (empirisch), alleen inzien (rationeel) 

als we een rond voorwerp zien, zien we nooit een perfecte cirkel, maar die kunnen we ons wel voorstellen 

 

volgens Plato bestaan er dus twee soorten werkelijkheid: concreet waarneembaar (illusoir) & abstract (echt) 

  perceptie = zintuiglijke waarneming, en dus illusoir, samengesteld/deelbaar, vergankelijk 

  begrip     = niet-zintuiglijk maar begrijpbaar/inzichtelijk, ondeelbaar, onvergankelijk 

 

de veranderlijkheid van de wereld van het worden ligt aan de waarneming: een schijn-werkelijkheid 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is contingent: eindig, imperfect, voorwaardelijk, afhankelijk 

in de wereld van de zintuigen gaat alles voorbij en blijft niets hetzelfde: "alles (ver)wordt, niets is..." 

zintuiglijke wereld = inhoud (dimensies ruimte & tijd, materie, lichaam, beweging, vergankelijkheid, imperfectie) 

die werkelijkheid voldoet nooit aan ons begrijpen cq. onze begrippen: is inherent vol tegenstellingen (Herakleitos) 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is schijn, bestaat niet echt; vergelijkbaar met schaduwen en echo's 

 

het abstracte bevindt zich elders, in een ‘hogere’ werkelijkheid, die niet zichtbaar, maar wel inzichtelijk is 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is een afgeleide, de ware werkelijkheid is begrippelijk (algemeen) 

deze ware werkelijkheid is de wereld van de Vormen (later: Ideeën), en onderscheid zich van meningen (doxa) 

εἶδος (eidos) en ἰδέα (idea) stammen van het indo-europese woord voor "zien" (als inzien) 

in de ontwikkeling van de Griekse filosofie onderscheiden van φαινόμενα (phainomena, van φαίνω = schijnen) 

 

de transcendentale wereld van de Vormen overstijgt het individu, en bestaat onafhankelijk 

Vormen zijn abstract, stabiel, universeel en enkelvoudig (dapperheid, rechtvaardigheid, rondheid, etc) 

in de ideële wereld der abstracties heerst perfecte orde en permanentie: vorm (wiskunde, begrippen, ziel) 

de Vormen zijn behalve ideëel, ook de ideële vorm van de contingente vormen waarin zij geactualiseerd zijn 

door hun participatie aan de waarneembare werkelijkheid verlenen ze de dingen ook enige mate van stabiliteit 

de Vormen zijn dus niet alleen objecten van kennis, ze verlenen de waarneembare werkelijkheid ook structuur 

"Voor iedere verzameling van dingen die we met dezelfde naam aanduiden, bestaat een Vorm" 

 

de Vorm is de oorzaak van de manier waarop de dingen in de wereld zijn (‘tafel’, ‘bed’, ‘rivier’) 

de dingen zijn afbeeldingen, nabootsingen, schaduwen, onvolmaakte kopieën, exemplaren van de Vormen,  

Vormen zijn de essenties van de dingen, en hebben daarom een ‘hogere’ bestaanswaarde (bestaan ‘echter’) 

het platoons dualisme draait dus vooral om de oppositie vorm / inhoud 

kennis van de contingente werkelijkheid is schijn-weten, kennis van de Vormen is ware kennis 

de toestand van onze ziel is gebonden aan waarneming en lichamelijkheid, en vatbaar voor schijn en leugen 

achter waarneming gaat verleiding schuil die de ziel afleidt van haar bestemming; ascese behoedt ons hiervoor 

de ziel moet zich zoveel mogelijk van het lichamelijke onthechten, en zich richten op de Vormen 3 

de ziel heeft voor de geboorte kennis gekregen van de Vormen: wat ze heeft gezien, heeft ze opgeslagen 

het verwerven van kennis tijdens dit leven is dus niets anders dan een vorm van herinnering (anamnese) 
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in de Phaedo stelt Plato de ziel en het lichaam tegenover elkaar, 

hij vergelijkt de ziel met een gevleugeld span met twee paarden en een menner 

de menner (logos/nous) verbeeldt wijsheid: het redelijke deel van de ziel, waarmee de mens denkt en beslist 

één van de paarden (thymos) staat voor het vitale gedeelte van de ziel waarin emoties als toorn en moed zetelen 

in dit vitale deel huist de moed, ambitie en eer die de rede helpt bij het bewaken van de begeerten 

het andere paard (eros) verwijst naar lagere emoties, behoeften en begeertes, zoals naar voedsel, drank en seks 

de menner moet de 2 paarden zo mennen dat het span niet naar links of naar rechts vliegt 

gematigdheid is de juiste ondergeschiktheid van de twee lagere delen en waarborgt de harmonie 

rechtvaardigheid (recht varen, niet afwijken) betekent dat elk deel van de ziel zijn eigen functie heeft, 

en verwijst dus naar een toestand van orde en evenwicht in de ziel 

met Plato krijgt de (onsterfelijke) ziel de status van wijsheid / intellect / inzicht in het hogere, niet-zintuiglijke 

 

 

Aristoteles (384-322 v.Chr.) 

 

Aristoteles was een leerling van Plato, en zelf leraar van o.a. Alexander de Grote 

hij stelt als eerste expliciet dat hij een alomvattend wetenschappelijk systeem wil ontwikkelen: 

natuurfilosofie, astronomie, meteorologie, geologie, zoölogie, botanie, anatomie, embryologie, 

psychologie, metafysica, wiskunde, logica, ethiek, politicologie, literatuur, en kunst 

 

Aristoteles geloofde niet in het bestaan van Vormen als zelfstandige entiteiten (zoals door Plato beschreven)  

Aristoteles gelooft in het kenbaar zijn van de werkelijkheid, en dat de vormen (eigenschappen) immanent zijn 

 (door een Vormen-wereld in het leven te roepen wordt de werkelijkheid niet verklaard, maar verdubbeld) 

begrippen bestaan alleen in ons denken, maar zeggen wel iets over de essentie van dingen 

zoals we vandaag de dag zeggen: "in wezen is dat ...” of “dat volgt uit de aard van …” (uiteraard) 

voor Aristoteles is dat "in wezen" niet alleen "bij wijze van spreken", maar eigenschap van het zijnde 

 

iets is niet zomaar, iets is altijd iets bepaalds, waarmee het zich onderscheidt van andere zaken 

zijn = slechts een woord, en betekent niets los van de wat-heid (essentie / wezen / aard / vorm) van iets 

het wezen van iets kan beschreven worden a.h.v. functie: vorm & doel (telos) hangen sterk met elkaar samen 

een mes bestaat niet zonder meer, maar bestaat als mes; de vorm en functie (doel) ervan maken het tot mes 

 

de vraag naar het waarom suggereert een doel (telos), en bij artefacten wordt dit bepaald door de vorm-gever 

bij natuurlijke entiteiten (bijv. organismen) is dit doel inherent gegeven (in het wezen van een wezen...) 

organismen worden gekenmerkt door entelechie: "doel-in-zich-dragend"  (vorm + doel) 

alles in de natuur is gericht op een doel (telos); teleologie verklaart dingen door te verwijzen naar hun doel 

dit doel is overeenkomstig de essentie (vorm / aard) van iets (vgl. geaardheid, talent, functie) 

het doel van levende wezens is met de ziels-vorm gegeven (vegetatief - sensitief - rationeel) 

    dunamis = potentie: de mogelijkheid tot ontwikkeling (of beweging), is latent aanwezig (plan, blauwdruk) 

    energeia = verwerkelijking / realisering / actualisering: de daadwerkelijke ontwikkeling (of beweging) 

 

potentie verwijst naar een doel (telos), en act = het concrete, gerealiseerde, feitelijk geactualiseerde doel 

dit geldt voor levende én dode natuur: alle beweging en verandering is doelgerichte actualisering van potentie 

de actualisering van potentie is dus niets anders dan het realiseren van de vorm (als doel gegeven in de vorm) 

 (vgl. het DNA: een structuur / vorm met een potentie om zich te ontwikkelen / verwerkelijken tot een organisme) 

 (in de biologie / genetica kennen we dit onderscheid als genotype en fenotype) 
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alles streeft dus naar ontplooiing en verwerkelijking van de potentie die is gelegen in de eigen aard, in 

het wezen, de vorm; naar te worden wat het in potentie al is (vgl. ambitie en talent, of: zaadje wordt een boom) 

als zelfontplooiing mislukt (zaadje wordt geen boom) is dat te wijten aan accidentele zaken (gebrek aan water) 

accident = niet-essentiele (arbitraire) kwaliteiten van iets (kleur van een stoel); of toevallige omstandigheden 

 

 

de ziel (psuchè) 

de levende natuur is trapsgewijs opgebouwd: plant - dier - mens (scala naturae = "the great chain of being") 

corresponderend hiermee onderscheid Aristoteles 3 soorten zielen, en 3 niveau's van de menselijke ziel: 

    vegetatieve ziel = irrationeel deel van de ziel = gericht op voeding, groei, voortplanting (alle levensvormen) 

       kan ook van invloed zijn op het geluk als het niet optimaal functioneert (honger, ziekte) 

    animale / sensitieve ziel = zintuigen, begeerten, streven, beweging (dier & mens gemeenschappelijk) 

       = een ander irrationeel deel van de ziel dat echter wel kan deelnemen aan rationeel gedrag: 

        het kan zich er door kan laten leiden maar zich er ook tegen verzetten 

    rationele / cognitieve ziel = nous: rationele geest, inzicht, vermogen om het goede te kennen (de mens) 

 

met elk van deze delen correspondeert een vorm van optimaal functioneren: 

     niet-rationeel deel dat niet luistert = vegetatief, gericht op gezondheid, kracht, voeding, voortplanting 

     deel dat luistert (karakter, praktisch inzicht) = morele deugden als vrijgevigheid en gematigdheid 

        leert d.m.v. conditionering (training,oefening) zoals bij de honden van Pavlov 

     rationeel deel met rationeel beginsel = filosofische wijsheid 

        dianoetische (intellectuele) deugden worden alleen beoefend door de nous = ratio, inzicht 

 

het goede 

de natuur doet niets voor niets, ze beoogt het beste resultaat voor een organisme, gegeven zijn leefomgeving 

iets is goed of deugdelijk als het zijn functie in hoge mate uitvoert, als het optimaal functioneert 

een mes snijdt, maar een scherp mes voert de taak van het snijden in hoge mate uit, en is dus een goed mes 

zo ook in de natuur: elk organisme heeft zijn taak / functie (elk vogeltje zingt zoals het gebekt is) 

 

volgens Aristoteles is “het goede” niet absoluut, maar hangt af van het wezen van iets; 

voor elk wezen is dat anders, al naar gelang zijn geaardheid: goed voor een vis is niet goed voor een vogel 

vraag: wat is de functie van een wezen, het doel dat het verwezenlijkt middels zijn geëigende activiteit (telos)? 

oftewel: wat is de plek die iets inneemt in de wereld, wat voegt dit wezen toe: wat doet het? 

 

de volgende vraag is dan: wat is de onderscheidende functie (ergon) van de mens? 

de mens heeft de vegetatieve ziel gemeenschappelijk met planten & dieren, en de sensitieve ziel met dieren 

het onderscheidende kenmerk van de mens is de cognitieve ziel, en dat is dus zijn specifieke aard / natuur 

wil de mens gelukkig worden, dan dient hij te handelen en te leven conform zijn rationele aard 

 

geluk 

elk handelen is gericht op een doel, om zijn functie zo goed mogelijk uit te voeren (potentie te realiseren) 

dit geldt voor planten en dieren (soort specifiek gedrag), maar ook voor mensen (talenten, ambachten, etc) 

geluk is het in overeenstemming brengen van het doelgericht streven met de eigen aard 

de eigen aard, het wezen, de onderscheidende essentie van de mens (t.o.v. het dier) is logos 
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logos = rede, ratio, inzicht, kennis, argumentatie, doortastendheid, bewustzijn 

vanuit zijn aard/essentie als rationeel wezen streeft de mens naar het goede / goddelijke (nous) 

de mens streeft naar rationeel en moreel oprecht leven, opdat hij gelukkig is 

Aristoteles’ ethiek is dus minder moralistisch dan Plato en sluit ook meer aan bij de biologie en ethologie: 

elke plant & dier streeft naar bevrediging van behoeften conform z’n aard / wezen (soort specifiek gedrag) 

elke vervulling van een natuurlijke potentie geeft als bonus een prettig gevoel (geluk, voldoening) 

 

 

doel als middel, en doel op zich 

 

menselijk handelen en afwegen is gebaseerd op een notie van een bepaald goed, gericht op een doel 

de mens streeft naar veel dingen / doelen: instrumentele waarden (eer & rijkdom) 

maar er is een hoogste goed waarnaar uiteindelijk alle andere doelen verwijzen: intrinsieke waarde 

“het goede” is het doel van alle doelen, een doel op zichzelf, iets wat we om dat doel zelf willen 

maar het universeel goede (Plato) bestaat niet; “het goede” is relatief; afhankelijk van goed voor wie... 

ethiek gaat niet over hoogste principes, maar over gedeelde meningen over wat goed is 

het goede is geen abstract universeel principe, maar een praktisch, in de samenleving ingebedde notie 

ethiek gaat dus over conventies tussen mensen, niet over essenties, en is geen exacte wetenschap 

 

uiteindelijk leidt streven naar het goede tot geluk / welzijn; geluk is dus een zowel bij-product als doel-in-zich 

geluk (eudaimonia) is het hoogste doel (doel-op-zich), en geluk voor een volk of stad gaat boven het individu 

het goede wordt bepaald door het menselijke, zoals tot uiting gebracht in een volk (ethnos) of stad (polis) 

ethiek valt als vakgebied daarmee onder de politieke wetenschappen 

Aristoteles neemt dus afstand van Plato's idealisme (essentialsime) 

 

voor geluk heeft men 2 dingen nodig: deugdelijkheid (aretè) en zelfvoorzienendheid (autarkeia) 

zelfgenoegzaamheid, niet afhankelijk zijn van iets; d.w.z. dat er aan dat leven niets ontbreekt: 

alles wat het nodig heeft (al het goede / alle goederen), heeft het zelf bereikt en heeft het zelf in “de macht” 

echter niet de zelfgenoegzaamheid van een kluizenaar, maar die van een geïntegreerd burger 

de mens is immers een sociaal wezen (randvoorwaarden: huisje, boompje, beestje, vrienden, vrouw, kind, slaaf) 

 

er zijn 3 vormen van geluk zichtbaar in de motieven van mensen (vgl. Plato): 

die van de massa (genot); die van de ontwikkelden (eer) en die van de filosofen (wijsheid) 

hiermee corresponderen 3 manieren van leven: 

      het volk is slaafs, wil genot (entertainment: brood & spelen);  

         zoals vee wat tevreden is met de bevrediging van basale behoeften 

      politici willen macht & aanzien (eer); 

        eer is afhankelijk van het oordeel van anderen, en daardoor inferieur aan: 

      wijzen willen bezinning & inzicht (wijsheid, nous) 

 

deugdzaam is hij die op allerlei terreinen van het menselijk leven actueel is (zijn potentie geactualiseerd heeft): 

     sociale deugden (aretè) (inter-menselijke omgang): 

        moed, rechtvaardigheid, gematigdheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid 

     intellectuele deugden: 

        vakmanschap (techne), kennis (epistèmè), praktisch inzicht (phronèsis) en theoretisch inzicht (nous) 
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deugd is echter een middel, het uiteindelijke doel is geluk, en het hoogste geluk is filosofisch inzicht (nous) 

de meest “volledige” vorm van geluk gaat dus samen met de activiteit van het hoogste deel van de ziel (nous) 

speculatief denken, contemplatie, filosofie = meest duurzaam, plezierig, en zelfgenoegzaam: doel-op-zich 

andere deugden zijn deugden binnen een context die niet plezierig is, en dus geen doel-op-zich: 

dapperheid is een deugd die we uitoefenen in de strijd, en strijd is geen doel op zich; het zelfde geldt voor politiek 

filosofie is wat we uit vrije wil en in onze vrije tijd doen, kent geen noodzakelijkheid zoals werken, strijden, etc 

het is een deugd die niet geheel menselijk (voor stervelingen) is, maar iets goddelijks heeft 

het is als deelnemen aan een onsterfelijke gedachtenwereld ("waain de goden wellicht ook participeren") 

 

 

deugd & geluk 

 

geluk = doel-op-zich  //  deugd = het middel daartoe 

lofprijzen heeft betrekking op het functioneren van iemand: is de mate waarin dat functioneren goed is 

we merken dat we het juiste doen als we geen kritiek ondervinden: het voortreffelijke wordt herkend door anderen 

deugdzaamheid is lovenswaardig, maar geluk is goddelijker: een doel-op-zich 

 

geluk komt voort uit een deugdelijk karakter, dat deugdelijk handelen niet ziet als plicht, maar met liefde doet 

moreel juiste dingen zijn in zichzelf aangenaam, maar iemand die niet deugd ervaart dat niet zo 

vrijwillig deugdelijk handelen vereist de ontwikkeling van goede gewoontes o.l.v. opvoeding door mentoren 

een deugdelijk karakter is als lichamelijke conditie: het moet getraind en op peil gehouden worden 

 

deugd is een stabiele dynamiek, een duurzame hoedanigheid in actie van de ziel (psuche) 

geluk is niet gelegen in het bezitten van inzicht, maar het gebruik / uitoefening ervan in praktijk (energeia) 

in de activiteit van het praktiseren van deugdzaamheid, niet louter in karakter als statisch gegeven 

weten wat deugd is, is nog geen deugd, het gaat om handelen, ten uitvoer brengen, practiseren 

deugd is niet louter een gevoel (pathos), of een aangeboren geneigdheid of capaciteit (potentie, dunamis), 

maar een stabiele dispositie die is aangeleerd (hexis, habitus) + een rationele component (vrije keuze) 

gebrek aan controle of wilszwakte (akrasia) verklaart hoe wij tegen beter weten in kunnen handelen, 

(iets wat Socrates voor onmogelijk hield: "deugd is gelijk aan inzicht", "het goede kennen is het goede doen") 

 

geluk moet middels deugdzaamheid gecultiveerd worden over een lange periode, over een heel leven 

ontwikkeling van goede gewoontes leidt tot een goed karakter, leidt tot een gelukkig leven 

vgl: olypische spelen: niet de favoriet of de kampioen wint, maar degene die meedoet en wint krijgt de medaille 

het gaat om de praktijk; talent is een voorwaarde maar zonder training win je geen titel 

deugdelijk karakter is niet hetzelfde als gewoonte (geen Pavlov): deugd gaat over bewuste keuze 

maar uiteindelijk kan een goed karakter niet zonder een vorm van wijsheid / inzicht 

"het goede is de actieve uitoefening van de capaciteiten van de ziel 

  in overeenstemming met uitmuntendheid en deugd" 

 

iemand is pas waarlijk en echt mens als hij een deugdelijk persoon is, en pas dan is hij waarlijk gelukkig 

net zoals er lui zijn die harp spelen en er echte harp-spelers zijn, zo zijn er mensen, en waarlijk menselijke mensen 

ethisch goed = esthetisch mooi (kalos kagathos) 

deugdelijk handelen & oordelen, wijsheid, en genot hebben allemaal te maken met gelukkig worden / zijn 
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het midden 

 

deugd is de gulden middenweg tussen extremen, een midden tussen te veel en te weinig 

het midden is geen absoluut gegeven maar relatief: hangt af van het individu en de omstandigheden 

het betekent optimaal functioneren van een persoon, waarbij het teveel falen en het te weinig verzaken is 

het gaat om het juiste in relatie tot ons (als individu in een bepaalde context), niet tot een absolutum 

vgl: een beginnend sporter moet langzaam opbouwen, een top-sporter moet alles uit de kast halen 

er is geen vooraf bepaalde of vaststaande absolute maatstaf voor goed handelen (zoals voor Plato), 

maar wel het goede voorbeeld van iemand met praktische wijsheid 

herkenbaar is de ondeugd van excessief genot (gerelateerd aan de dierlijke ziel): eten, drinken, sex, etc 

 

gematigdheid (≠ matigheid) is de middenweg wat genot aangaat: geestelijke rust en harmonie, discretie 

bij natuurlijk genot als eten, drinken, sex gaan sommigen zich te buiten (en dan altijd teveel, zelden te weinig) 

gematigdheid is het jezelf ontzeggen van een overdaad aan genot, zonder dat dat leidt tot lijden (asceticisme) 

 

het teloorgaan van deugden komt door in gebreke blijven (te weinig) of overdrijven (te veel) 

bijv: dapperheid ligt tussen hoogmoed (roekeloosheid) en lafheid (geen verantwoordelijkheid nemen) 

moed is de middenweg tussen angst/vrees en zelfverzekerdheid/vastberadenheid 

dit uit zich in dapperheid, dat de middenweg tussen lafheid en roekeloosheid is 

men overwint angst door de wil tot schoonheid (kalos), en dat is wat deugd is: de wil tot uitblinken 

 

schone actie komt uit een mooi karakter dat op schoonheid gericht is (sterven in het harnas bijv.) 

een deugdelijk karakter is dus niet alleen geneigdheid (dispositie) of gewoonte: 

een deugdelijk persoon beleeft plezier aan de schoonheid van deugdelijk handelen 

 

pedagogisch gezien vereist deugd een juiste houding t.o.v. genot & pijn 

we weten hoe het met onze dispositie/ karakter is gesteld aan de hand van genot en pijn: 

deze vertellen ons wat ons teveel of te weinig is, en waarin we te kort schieten 

opvoeding is voor een deel iemand bij de juiste dingen genot resp. pijn te leren voelen 

 

deugden / waarden  (het midden tussen extremen) 

de ethiek van een Atheense heer waren geen christelijke waarden, maar aristocratische waarden 

de  volgende negen deugden worden vaak genoemd als Grieks / Aristotelisch: 

intellectuele wijsheid, praktische wijsheid, rechtvaardigheid, moed, gematigdheid, grootsheid / ambitie, 

generositeit / ruimhartigheid / nobelheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid / beleefdheid 

 

Aristoteles zelf werkt in zijn Ethica Nicomachea de volgende deugden uit: 

     vrijgevigheid / generositiet = tussen verspilling/verkwisting & gierigheid 

     royaliteit (kleine eer) = tussen patserigheid & krenterigheid 

     grootsheid (grote eer) = tussen verwaandheid & bekrompenheid (herren-moral vs slaven-moraal) 

     een naamloze deugd ... tussen eerzucht & de afwezigheid ervan 

     zachtmoedigheid  = tussen lichtgeraaktheid of opvliegendheid & apathie 

     vriendelijkheid  = tussen pleasen (aanstellen) & botheid 

     waarachtigheid  = tussen opschepperij & geveinsde onwetendheid of valse bescheidenheid 

     gevatheid   = tussen aanstellerij / de leukste thuis & lompheid / humorloosheid 

     schaamte   = geen deugd, maar schaamteloosheid is wel een ondeugd  4 



78 

 

politiek 

geluk is gelegen in de volledige ontplooiing van alle potenties van de mens, en is zijn natuurlijke einddoel 

daarvoor is de juiste politieke omgeving nodig, met een zinvolle taakverdeling voor alle burgers, 

naargelang hun talenten; ieder laten doen waar hij of zij goed in is: dat maakt iedereen gelukkig 

politiek ligt in het verlengde van ethiek, en dient om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen gelukkig te zijn 

het ideaal is een aristocratie, waarin ambten worden bekleed door de meest bekwamen (qua karakter) 

 

 

samenvatting van Aristoteles’ deugd-ethiek 

 

geluk als praxis 

in zijn Ethica Nicomachea staat het streven naar het hoogste goed (eudaimonia = geluk) centraal 

maar geluk is niet een doel dat je direct kunt bereiken, geen psychische staat als resultaat van handelen 

genot = de bevrediging van behoeften, maar dit is niet hetzelfde als eudaimonia 

geluk bestaat uit een doorlopende activiteit, een in praktijk brengen van deugden en praktische wijsheid 

geluk is een way of life: een leven leiden zoals dat voor de mens bedoeld is 

geluk is het realiseren van het doel (de functie) van het mens-zijn (telos = doel, functie) 

het goede is dus verbonden met het doel / de zin van het leven 

 

geluk en verstand 

bij elk wezen hangt die bedoeling af van zijn aard / wezen 

typerend voor de mens is zijn verstand: ‘mens-zijn’ betekent dus je verstand gebruiken 

de weg naar een gelukkig leven is gelegen in het zo goed mogelijk benutten van je verstand 

het benutten van je verstand kan theoretisch (filosofie = fysica + metafysica) en praktisch (politiek / ethiek) 

om moedig of rechtvaardig te kunnen handelen, moeten bijbehorende deugden ontwikkeld worden 

maar ook inzicht in het hoe, waarom, wanneer, en in welke mate (praktische wijsheid = phronesis) 

de enige manier om deugden te ontwikkelen is door ze te beoefenen / te trainen / ernaar te leven 

 

de gulden middenweg 

daarbij is het van belang om het juiste evenwicht te vinden tussen teveel (overdaad) en te weinig (falen) 

zo bevindt moed zich tussen roekeloosheid en lafheid; vrijgevigheid tussen gierigheid en spilzucht 

de gulden middenweg is afhankelijk van de omstandigheden waarin iemand zich op dat moment bevindt 

het goede in de ene situatie hoeft niet het goede te zijn in een andere situatie 

en het goede voor de ene persoon hoeft niet het goede te zijn voor een ander 

het praktische verstand (phronesis) verschaft ons het morele oordeelsvermogen om na te gaan wat het juiste is 

 

phronesis & autonomie 

deugden en het gebruiken van je verstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 

arete = deugd = een positieve karakter-eigenschap die verworven wordt door training 

phronesis = praktische wijsheid = weten wanneer en in welke mate welke deugd relevant is 

phronesis heeft betrekking op de sociale, morele en politieke aspecten van het leven 

het latijnse / engelse prudentia /  prudence houdt hetzelfde in: zelfbeheersing en disciplinering door redelijkheid 

in het Nederlands komt dit enigzins overeen met 'verstandig' (luisteren naar je verstand i.p.v. je begeertes) 

het van het Grieks afgeleide autonomie wordt ermee geassocieerd: auto = zelf ... nomos = wet: zelf-beschikking 

levenservaring is cruciaal: pas na voldoende training is iemand in staat om de juiste inzichten te verschaffen 
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kardinale deugden 

niet iedereen hoeft dezelfde deugden in dezelfde mate op dezelfde manier te ontwikkelen 

we leiden allemaal een ander leven, hebben andere persoonlijkheden en vervullen andere rollen 

derhalve zijn er verschillende deugden voor verschillende standen, beroepen en leeftijden 

maar Aristoteles constateert ook dat er een aantal deugden is die we allemaal nodig hebben: 

loyaliteit, moed, compassie, redelijkheid, zelfcontrole, bedachtzaamheid, beleefdheid, en dienstbaarheid 

 

de 4 kardinale deugden, van Plato tot de middeleeuwen: 5 

   prudentie: inzicht en oordeelsvermogen om het juiste te doen in elke situatie, in het licht van deugdelijkheid 

   rechtvaardigheid: de wil en het voortdurend streven naar dat ieder zijn deel / (verdiende) loon krijgt (ook eerwraak) 

   gematigdheid / terughoudendheid: zelf-beheersing en onthouding waar nodig 

   moed: doorzettingsvermogen en de kracht om angst, onzekerheid en intimidatie te confronteren 

 

deze deugden zijn karaktereigenschappen die wij eerder associëren met moreel dan met moraal 

in de Griekse deugden-samenleving vielen moraal en moreel samen; men maakte dit onderscheid niet 

de belangrijkste ondeugd was wils-zwakte (akrasia); tegen je verstand in handelen, toegeven aan verleiding 

ook lagen moreel/moraal (ethiek) en schoonheid (esthetica) in elkaars verlengde: 

iemand met een deugdelijk, sterk, trots en nobel karakter werd ook mooi gevonden (kalos kagathos) 

 

 

de stoa 

 

de stoa was een filosofische stroming die rond 300 v.Chr. gesticht werd door Zeno van Citium en Chrysippus 

het was een belangrijke stroming gedurende het hellenisme (Griekse filosofie na Aristoteles), 

maar wordt pas echt populair door Romeinse filosofen als Seneca, Epictetus en keizer Marcus Aurelius 

in 529 verbood Justinianus I alle ketterse doctrines, waaronder de stoa 

 

het stoïcisme erkent geen persoonlijke God boven / buiten de natuur, maar huldigt een pantheïsme 

in het stoïcisme werd de logos gezien als immanent Goddelijke rede / rationeel principe dat alles bestuurt 

de logos is een goddelijk, rationeel, universeel principe dat werkzaam is in de natuur en in de mens 

 

de logos heeft een actieve en een passieve component: 

  als logos spermatikos doordringt het de passieve materiële natuur en activeert (bezielt) het deze 

     de logoi spermatikoi (zaaiende rede-principes) brengen zo de natuur en levende wezens voort 

     de passieve materie wordt door de immanente logos geanimeerd / geactiveerd; alles is in flux / in transitie 

  logos als transcendente universele rede / lot is de natuurwet dat als bestuurt 

     alles in de natuur gedraagt zich volgens haar eigen, kenbare wetten, en is dus daardoor gedetermineerd 

 

logos is dus dat wat alles met elkaar verbindt en heeft de potentie dingen te doen ontstaan en groeien 

dit doet sterk denken aan het concept anima mundi (wereldziel), dao en Brahman / Athman 

de natuur = logos, die als rationele ziel in de individuele mens werkzaam is, en als onbewuste ziel in de natuur 

alle activiteit, menselijk of natuurlijk, is uiting van de logos 

"beschouw het universum als één, levend wezen, bestaande uit één substantie en één ziel; en zie hoe alles 

verwijst naar één perceptie: de perceptie van dit ene levende wezen; en hoe alles beweegt volgens één 

beweging, en hoe alle dingen bestaan uit de samenwerkende oorzaken van al dat is; en zie ook het 

voortdurende spinnen van de draad van de structuur van het web" (Marcus Aurelius: Meditaties) 
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logos (als natuurwet) heeft ook betrekking op causaliteit (oorzaak & gevolg), waaraan 2 aspecten zijn verbonden: 

  intrinsieke eigenschap = neiging / dispositie / vorm 

  externe aanleiding = werkende invloed van buitenaf 

 

bijv: om iets te doen rollen vereist 1] een ronde vorm, en 2] iets dat die ronde vorm in beweging brengt 

de ziel is de intrinsieke eigenschap waar we controle over hebben, en kunnen cultiveren (vorm-geven) 

de ervaringen / indrukken die we opdoen zijn externe aanleidingen, maar die kunnen we wel beoordelen 

 

 

ethiek 

 

filosofie / wijsheid is niet iets wat je gelooft of aanhangt, geen bezit, maar wat in praktijk brengt een 'way of life' 

wijsheid komt vooral tot uiting in gedrag, en filosofie is dan ook vooral ethiek: "deugd is voldoende voor geluk" 

de zin / het doel van het leven is leven in overeenstemming met haar fundering: de rede / logos / natuur 

het leven is een actieve relatie tussen kosmisch determinisme en de menselijke vrije wil (vgl. Spinoza) 

het stoïcisme streeft naar een volledig autonome individuele vrije wil in een volledig deterministisch universum 6 

 

leven in overeenstemming met de logos is: 

   leven in overeenstemming met de natuur (hoe de dingen gaan) 

   leven in overeenstemming met de rede (inzicht in de natuur) 

deugdzaam leven is leven in harmonie met de goddelijke (natuurlijke en sociale) orde 

 

Epictetus onderscheidt 3 typen handelingen, betrekking hebbend op 3 domeinen 

   oordelen gaat over logisch redeneren 

   verlangen gaat over onze natuurlijke behoeften 

   neigingen gaat over ethiek / deugd / karakter 

 

stoïcijnse ethiek draait om zelf-management, en cultivatie van mentale en emotionele kracht en veerkrachtigheid 

ook, en vooral juist, als we worden geconfronteerd met problemen, tegenslagen, gevaar, of verleiding 

het overwinnen van destructieve emoties is cultiveren van de logos in onszelf 

dit impliceert vrij zijn van woede, agressie, jaloezie, wreedheid, ijdelheid, wrok, begeerte, arrogantie, etc. 

 

helder en onbevooroordeeld denken stelt ons in staat de universele rede (logos) in dingen te zien 

deugd en geluk zijn hetzelfde: "deugd bestaat in een wil die in overeenstemming is met de natuur" 

geluk is het afstemmen op de logos, en de weg daar naar toe is het cultiveren van de logos in onszelf 

 

de logos is een neutraal gegeven: alleen onze eigen meningen, oordelen en acties maken ons ongelukkig 

belediging is geen objectief gegeven, voortkomend uit gedrag van een ander, maar een oordeel van ons zelf 

irritatie komt niet van buiten; het is ons eigen oordeel van iets dat de irritatie veroorzaakt 

te snel worden wij meegevoerd door passies, die niets anders zijn dan geconditioneerde oordelen 

beter dan ons te laten leiden door passies is eerst ‘tot 10 te tellen’ 

 

er zijn dingen die in onze macht liggen, en dingen waar we geen controle over hebben 

externe gebeurtenissen zijn gedetermineerd / voorbeschikt door het lot, en dus buiten onze macht 

hieronder vallen onze lichamen, bezittingen, aanzien en macht 

het willen uitoefenen van controle over deze zaken leidt tot dwaling, ongeluk en slavernij van de ziel 

dingen waar we geen controle over hebben kunnen we maar beter gelijkmoedig accepteren 
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wel zijn we verantwoordelijk voor ons eigen oordelen / handelen, omdat we hierover controle kunnen uitoefenen 

hieronder vallen: meningen, impulsen, verlangens, en aversies 

de controle hierover bestaat uit zelf-reflectie, rationele keuzes maken, en zelf-discipline 

 

we ons beter aanpassen aan de logos (die we niet kunnen veranderen), dan er tegen te vechten  

we kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen onze ideeën over de wereld wel veranderen 

en met die ideeën veranderen we ook ons emotionele leven / onze passies 

"ziek maar toch blij, in tegenspoed maar toch blij, stervende maar toch blij, 

  verbannen maar toch blij, uit de gratie maar toch blij" (Epictetus) 

 

passies en emoties 

 

ongeluk en het kwaad zijn product van onwetendheid / gebrek aan inzicht in de logos 

onze verwachtingen zijn gebaseerd een vergelijking met het verleden 

en onze cognities zijn geconditioneerd door het verleden: gewenning = verwachting = conditionering 

negatieve emoties als (woede, stress, frustratie) zijn geen natuurlijk / dierlijk instinct, maar geconditioneerd 

nl. door onze overtuigingen en verwachtingen ten aanzien van dingen 

destructieve / contra-productieve emoties / passies komen dus voort uit verkeerd oordelen 

door verkeerde cognities cultiveren we de verkeerde emoties, en blijven we slaven van wat ons toevalt 

 "als een hond aangelijnd aan een wagen - genoodzaakt te gaan waar de wagen gaat" (Cleanthes) 

 

  pathos       = reageren op externe invloeden (woede, angst, frustratie, leed) 

  propathos = fysieke (pathologische) reactie op bijv. angst (angst, schaamte) 

  eupathos  = goede emotie, geluk 

  apatheia   = nuchterheid, in volledige controle over / niet onderworpen zijn aan passies, vrij van leed / frustratie 

  ataraxia    = gelijkmoedigheid, ziele-rust, vrijheid van zorgen, affectieloosheid, emotionele gelatenheid 

 

het gaat de stoïcijnen niet om het volledig uitdoven van alle emoties, maar om ze te transformeren door ascese 

wij kunnen onze ervaringen / impressies niet kiezen, maar wel impressies goedkeuren of afkeuren 

dingen zijn niet goed of slecht vanuit zichzelf, alleen in zoverre ze binnen het bereik van onze macht liggen 

kritiek of complimenten zijn niet goed of slecht: ze komen van buiten en liggen buiten onze macht 

ascese stelt de mens in staat juist te denken / oordelen / handelen, en innerlijke kalmte te bewaren 

een moreel deugdelijk persoon is iemand vrij van passies, die het juiste oordelen heeft gecultiveerd 

"volg waar de rede u leidt" 

 

de wil 

 

voor apatheia moet je twee dingen cultiveren: de wil (discipline, niet verlangen), en de rede (verstand) 

impulsen en verlangens zijn gebaseerd op instemming met ons gedrag, dus afhankelijk van de wil en de rede 

emoties zijn niet slecht (want natuurlijk), maar emoties zonder begeleiding van het verstand zijn schadelijk 

begeerte, angst, genot en pijn zijn vijanden van het verstand; wilskracht, voorzichtigheid, en geluk zijn deugd 

 

deugd is het cultuveren van de wil (prohairesis) die in overeenstemming is met de natuur 

prohairesis (προαίρεσις) =  'vrije' wil , morele keuzevrijheid, rationele macht 

niet vrij in de zin van ongedetermineerd, maar vrij in de zin van autonoom (zelf-wetgevend) 
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door je te laten leiden door dingen buiten je macht leg je de controle over je leven bij de ander / het andere 

alleen onze wil (prohairesis) ligt in onze macht, omdat we onze ervaringen kunnen beoordelen / evalueren 

door zelf-evaluatie zijn we in staat om onze cognities, en daarmee onze omgang met dingen, te veranderen 

prohairesis is dat wat ons in staat stelt anders dan impulsief te reageren op impressies 

een zelf-reflexief vermogen om andere vermogens mee te evalueren, en in die zin vrij 

 

door ons in het gebruik van prohairesis te bekwamen bouwen we aan een stabiel, gelijkmoedig karakter 

logisch denken, zelf-reflexie en concentratie zijn de centrale methoden bij het cultiveren van zelf-discipline 

de stoïcijnse `way of life' vereist spirituele training door zelf-discipline (ascese, onthouding) 

oefenen in aandachtigheid / concentratie, en bewustzijn van de eindigheid van tijdelijke dingen 

   "het goede bevindt zich in de staat van de ziel: in wijsheid en beheersing" 

 

4 stoïcijnse deugden: 

  sophia  =    wijsheid 

  andreia  =    moed 

  dikaiosyne  =    rechtvaardigheid 

  sophrosyne  =    gematigdheid 

 

sociale filosofie 

de menselijke ziel is een manifestatie van de logos, en derhalve zijn alle mensen gelijk en gelijkwaardig 

alles en iedereen staat in verbinding met het geheel, en het geheel is gericht op harmonie 

uiterlijke verschillen zoals rang en stand (nomos) mogen geen rol spelen in persoonlijke sociale relaties 

de wijze / deugzame draagt door cultivatie van zijn eigen wil bij aan het geheel, 

en weet zich daarbij ook onderworpen aan de rechtvaardige orde van het geheel (de logos) 

 

ons handelen moet dus tevens gericht zijn op het vervullen van plichten: als kind, als ouder, als burger, etc. 

vanuit plichtsbesef moeten we moeilijkheden niet uit de weg gaan, en bereid zijn om offers te leveren 

de deugdzame met juist inzicht zal, wanneer nodig, ziekte, gebrek en zelfs de dood gelijkmoedig aanvaarden 

het individu speelt een rol in de wereld (logos), en moet deze rol vervullen in zoverre dit in zijn macht ligt 

door cultivatie van hetgeen er in onze macht ligt leren we wat het lot (logos) voor ons in petto heeft 

 

zij die slecht in staat blijken te leven volgens de logos moeten wij met compassie bejegenen 

immers: het is hun onwetendheid / blindheid die hen gevangen houdt in hun situatie (vgl. samsara) 

de onwetende zoekt de 'fout' niet bij zichzelf, maar buiten hem 

 

spreuken 

 

Seneca (4 v.Chr.- 65) 

"Arm is niet hij, die niet veel bezit, maar hij die veel niet bezit." 

 

Epictetus (55-135) 

"vrijheid wordt niet bereikt door vervulling van verlangen, maar door het overwinnen van verlangen" 

"de mens wordt niet geplaagd door de dingen, maar door de manier waarop hij er mee omgaat" 

"laat niets aan je hechten dat niet jezelf is, niets aan je groeien dat je verscheurt als het weggenomen wordt" 

"zoals het materiaal van de timmerman hout is [...] zo is dat van van de filosofie elk persoon's eigen leven" 
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Marcus Aurelius (121-180): 

"Zeg tegen jezelf in de ochtend: ik zal vandaag ondankbare, agressieve, verraderlijke, jaloerse, gierige mensen 

tegenkomen. Deze eigenschappen zijn hen ten deel gevallen door onwetendheid. Ik zal mij niet door hen laten 

schaden, want niemand zal mij medeplichtig maken aan het kwaad, noch kan ik wrok of haat koesteren jegens hen, 

want wij zijn allen gelijkelijk deze wereld in gekomen." (Marcus Aurelius) 

 

"Als je werkt aan dat waar je mee bezig bent, en je volgt het verstand serieus, doortastend, kalm en onverstoorbaar, 

terwijl je je goddelijke zelf puur houdt, alsof je het ieder ogenblik terug zou kunnen geven; als je hieraan vasthoudt, 

zonder verwachtingen, maar tevreden om nu te leven, in overeenstemming met de natuur, moedig de waarheid 

sprekend in elk woord dat je uit, dan zul je gelukkig leven. En er is niemand die je daarvan kan weerhouden." 

 

"waar je vrij van het oordeel, waar je vrij van het 'mij is leed aangedaan', en je ben vrij van lijden"  

"zie hoe snel we vergeten zijn, de afgrond van eindeloze tijd die alles opslokt, de leegte" 

 

Philo van Alexandrië (20 v.Chr.- 50) probeerde de leer van de stoa met het Joodse geloof te verenigen: 

"de Goddelijke logos is het verbond der dingen, datgene wat alles samenbrengt en de delen verbindt,  

  en voorkomt dat zij ontbonden worden en vervreemd raken" 

 

in het evangelie van Johannes wordt het Woord (logos) gepresenteerd als Goddelijk: 

"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij 

God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het 

Woord was leven en het leven was het licht der mensen"  (Johannes ,1:1-4) 
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1  Λογος (= logos) wordt in de Chinese bijbel vertaald als 道 (= dao) 

 
2  zo kwam logos, als natuurlijk principe / natuurwet, tegenover νόμος (nomos = conventie, wet, regel) te staan 
 
3   Plato's geloof in reïncarnatie heeft hij waarschijnlijk van de Pythagoreërs 

 
4  schaamte is een deugd voor jeugdigen, want het vormt hun karakter,  

    maar een deugdzame volwassene doet geen dingen waarvoor hij zich moet schamen 

 
5   in de middeleeuwen werden deze lijst nog aangevuld met christelijke deugden 
      bijv. door Thomas van Aquino (1225-1274) met: geloof, hoop en liefde 
 
6  George Clinton (1941): "Freedom means being free from the need to be free" 


