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7]   hedonisme, cynisme & stoïcisme 
 

 

 

 

hedonisme 

 

Aristippos van Cyrene (435-355 v.Chr.) wordt gezien als de stichter van het hedonisme / de Cyreense school 1 

in navolging van Socrates richtte hij zijn aandacht op zelf-onderzoek en ethiek / levensfilosofie 

objectieve kennis over zaken buiten onze gewaarwording is onmogelijk, dus dienen we ons te richten op sensaties 

het enige dat we met zekerheid vast kunnen stellen, is dat wat we zelf direct ervaren (zien, horen, voelen, proeven) 

de oorsprong van deze sensaties, en de aard van de dingen, blijft speculatie, evenals de ervaringen van anderen 

 

sensaties zijn subjectief, en zijn ofwel negatief (pijn, leed, angst, walging), of neutraal, dan wel positief (genot) 

het enige intrinsiek goede is dus genot; niet alleen de afwezigheid van ongerief, maar positief ervaren sensaties 

direct fysiek genot is sterker dan genot gegenereerd door herinneringen of scenario's voor de toekomst 

een gevoel / sensatie is momentaan, dus ideeën m.b.t. zaken buiten het hier & nu zijn niet van belang 

ware kennis is immers gebaseerd op zintuiglijke waarneming, andere kennis is speculatief of 'van horen zeggen' 

derhalve was de Cyreense school sceptisch t.a.v. religie (atheïstisch) en t.a.v. veel andere filosofieën 

Socrates bijv. maakte onderscheid tussen hogere (intellectuele) en lagere (fysieke) vormen van genot 

de Cyreense school bestrijd deze hiërarchie, en stelt dat zintuigelijk genot directer en dus beter is 

Hēdonē = godin van plezier / genot / welbevinden, geboren uit het huwelijk tussen Eros & Psyche 

vandaar de naam van de stroming en latere filosofieën die zich op dit principe baseren: hedonisme 

 

echter, soms leidt direct genot tot kortstondige bevrediging, maar tot leed / ongerief op langere termijn 

een wijs persoon moet dus in controle zijn over zijn genietingen, en er geen slaaf van worden 

dat hij zijn dochter Arete (= Deugd) noemde is in die zin veelzeggend... 

we dienen dus tevens een oordeelsvermogen te cultiveren waarmee we genietingen kunnen wegen 

ook dienen we ons te houden aan de wet en algemene zeden en gebruiken, vanwege mogelijke sancties 

vriendschap en rechtvaardigheid zijn wenselijk, omdat ze bijdragen aan ons geluk 

 

 

epicurisme 

 

Epicurus (341 - 270 v.Chr.) was een volgeling van Aristippus, en de atomisten Demokritos 2 & Leucippus 

waarneming is de enige bron van kennis; er bestaat niet zoiets als aangeboren ideeën of een Vormen-wereld 

alles, zowel het stoffelijke als de ziel, bestaat uit atomen: kleinste ondeelbare deeltjes (a-tomos = ondeelbaar) 

het atomisme impliceert daarmee dat alles mechanistisch verklaard kan worden (causaliteit: oorzaak & gevolg) 

er is geen bedoeling achter ‘ons’ universum (noch achter de talloze andere die steeds ontstaan en vergaan) 

alles is een toevallig samenstel van atomen, dus ons universum zal ook weer uit elkaar vallen, net als wijzelf 

 

irrationele ideeën, zoals (bij)geloof in goden, en angst voor de dood, maken de mens ongelukkig 

maar als de mens zijn verstand gebruikt, en bijgeloof inruilt voor inzicht / kennis, zal die angst verdwijnen 

de dood is niets anders dan een uiteengaan van de atomen waaruit het lichaam en de ziel bestaan 

er is geen hades (= de Griekse hel), en er is geen leven na de dood: je wordt ook niet gestraft voor je zonden 



75 

 

"de dood gaat ons niets aan" ... "als de filosofie ons niet van onze angst voor de goden 

  en de dood zou bevrijden, dan zou er geen reden zijn om haar serieus te nemen" 

 

i.p.v. te geloven in goden kan de mens beter vertrouwen op zijn verstand en op wat hij kan waarnemen 

niet het (bij)geloof in hoge idealen en verre beloften, maar kennis en contemplatie leidt tot inzicht en geluk 

 

de mens probeert echter zijn angst voor de dood te vergeten door afleiding: vertier, rijkdom en macht 

maar dit leidt alleen maar tot zorgen en stress, en maakt de angst voor verlies ervan alleen maar erger: 

verlangen leidt tot streven, leidt tot willen behouden, en leidt dus tot afhankelijkheid 

 

al in de oudheid werd Epicurus afgeschilderd als een oppervlakkige, genot-zuchtige filosoof 

maar het doel van de filosofie volgens Epicurus is inzicht en wijsheid die leidt tot duurzaam geluk 

hedonisme        = een filosofie die genot / geluk nastreeft, en pijn / leed probeert te vermijden 

Grieks: hèdonè = genot 

eudemonisme   = een filosofie die duurzaam, 'hoger' geluk nastreeft door deugdzaam leven 

Grieks: eudaimonia komt van 'eu' (= goed) en 'daimon' (= ziel) 

 

Epicurus verenigt beide concepten in één door geluk op te vatten als een staat van ataraxia (ἀταραξία)  

ataraxia = onverstoorbaarheid, gemoedsrust, tevredenheid, vrij zijn van zorgen / stress, een staat van innerlijke rust 

stress ontstaat door zorgen over de toekomst, onvrede met het verleden, of het streven naar verkeerde dingen 

veel daarvan komt voort uit dogma’s: een geloof in, en waarde hechten aan, ‘wat mensen zeggen’ 

 

om een duurzame staat van welbevinden te bereiken is nodig om verstandig met genot om te gaan 

d.w.z. dat we moeten genieten van simpele (kleine) dingen, door ons te onthouden van intens genot 

bescheidenheid en gematigdheid houden de ziel in evenwicht en bevorderen een staat van tevredenheid 

wijsheid en deugdzaamheid houden de ziel vrij van angst, zorgen, stress en pijn (aponia) 

“het is onmogelijk een gelukkig leven te leiden zonder wijsheid, deugd en rechtvaardigheid, en 

  het is onmogelijk een wijs, deugdzaam en rechtvaardig leven te leiden zonder gelukkig te zijn” 

"Het gelukkige leven wordt niet tot stand gebracht door drinkgelagen (...), 

  noch door het genieten van jongens en vrouwen (...), maar door nuchter denken!" 

maar: ‘we kiezen niet elk genot’ & ‘we mijden niet elke pijn’; ook ‘het andere’ heeft bestaansrecht 

 

als natuurlijk wezen moet de mens bepaalde behoeften bevredigen, anders gaat hij dood, of wordt hij ongelukkig 

Epicurus maakt onderscheid tussen drie soorten behoeften: 

 

1] natuurlijke en noodzakelijke behoeften: eten, drinken, slapen, kleding, onderdak; 

    deze zijn gemakkelijk te bevredigen, leveren veel genot op, en leiden niet snel tot onverzadigbaarheid 

    deze behoeften kunnen en hoeven niet vermeden te worden, en moeten dus bevredigd worden 

2] natuurlijke maar niet-noodzakelijke behoeften: 

    zijn ook gemakkelijk te bevredigen, leveren veel genot op, maar leiden sneller tot afhankelijkheid; 

    ze hoeven niet perse vermeden te worden, maar men moet er spaarzaam en verstandig mee omgaan 

3] niet-natuurlijke en niet-noodzakelijke (ijdele en lege) behoeften: macht, roem, rijkdom 

    deze behoeften zijn niet te bevredigen, want men wil altijd meer (het is nooit genoeg). 

    ze zijn aangepraat, komen voort uit verkeerde ideeën over geluk, en moeten uitgebannen worden 
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zowel dier als mens vermijdt pijn en streeft natuurlijk genot na: de bevrediging van natuurlijke behoeften 

dat impliceert minimale afhankelijkheid van externe zaken; gecultiveerd verlangen leidt tot gebrek en onrust 

streef niet naar hele vele, maar neem genoegen met het weinige; maak je niet afhankelijk van externe zaken 

het motto van de epicureeer Horatius (65-8 v.Chr.) luidde "carpe diem" (= ‘pluk de dag’) 

 

geluk is vooral geestelijk genot: kennis vergaren, gesprekken voeren, verkeren in goed gezelschap 

vriendschap neemt daarom een speciale plaats voor Epicurus in (ergens tussen 1 en 2 in); 

hoewel de mens niet dood zal gaan zonder vrienden, zal hij wel ongelukkig worden 

(Epicurus is latijns voor Epikouros = Grieks voor 'kameraad' / 'hij die hulp brengt' / ‘die je bijstaat’) 

het goede leven is een teruggetrokken leven waarin bezinning en vriendschap centraal staat 

dus "leef in het verborgene"; wees niet eerzuchtig, ambitieus, pretentieus en ijdel, treedt niet in de schijnwerpers 

 

 
 
 
 
cynisme 

het cynisme was een invloedrijke hellenistische filosofische school, gesticht door Antisthenes en Diogenes 

het bood een weg naar geluk & vrijheid in een tijd van cultureel verval en algemene onzekerheid 

de school beroept zich op het denken en leven van Socrates, van wie Antisthenes ook een leerling was 

Socrates riep op tot deugdzaamheid, en stond kritisch t.o.v. heersende opvattingen, faam & rijkdom 

ook kan het beschouwd worden als reactie op het theoretische denken van andere volgelingen van Socrates 

het cynisme is geen doctrine maar een levenswijze: het verwerpt wereldse rijkdom en culturele gewoontes 

het bepleit een waarachtig leven, trouw aan de natuur, zelf-bewust en zonder schaamte of verborgenheid 

de naam (κυνικός = honds) werd als geuzennaam door leden van de school zelf overgenomen 

Cicero veroordeelde de cynici vanwege hun provocerend gedrag, dat niet voldeed aan de deugd van nederigheid 

 

Antisthenes (446 - 366 v.Chr.) 

leerling van Socrates, die lang in aristocratische kringen verkeerde, maar zich daarvan uiteindelijk distantieerde 

hij predikte voor het gewone volk, in ‘gewone mensen-taal’, en stelde dat waarheid voor iedereen begrijpelijk was 

hij verwierp filosofische speculatie en richtte zich enkel op het verkrijgen van (simpele) goedheid in het leven 

hij meende dat een ‘terugkeer naar de natuur’ noodzakelijk was voor het bereiken van geluk / gemoedsrust 

dit hield in: een leven in relatieve armoede, zonder de luxe die de mens opgedrongen krijgt via de cultuur 

volgens Diogenes Laërtius zei Antisthenes vaak: “Ik word nog liever gek dan dat ik genot ervaar” 

 

Diogenes van Sinope (412 – 323 v.Chr.) 

Diogenes pleitte voor een radicaal ascetisch leven gericht op autarkie, onthouding en schaamteloosheid 

er werd gezegd dat hij geen schaamte kende, sliep in een ton, rauw vlees at, en in het openbaar masturbeerde 

ook wordt verteld dat hij overdag met een lantaarn door de straten liep op zoek naar 'een waarachtig mens' 3 

gevraagd waar hij vandaan kwam, antwoordde Diogenes dat hij ‘een burger van de wereld’ (kosmopolitês) was 

de bekendste anekdote draait om een confrontatie tussen Diogenes en Alexander de Grote: 

toen Alexander in Athene was zocht hij Diogenes op, die hem een bastaard noemde 

Alexander bood Diogenes aan diens hoogste wens in vervulling te laten gaan 

Diogenes antwoordde met de vraag of Alexander een stap opzij wilde doen, uit zijn zon 

Alexander zou geantwoord hebben dat, als hij Alexander niet was, hij Diogenes wilde zijn 
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centrale principes van het cynisme: 

het doel van het leven is eudaimonia en zelf-kennis; vrij van onwetendheid, onredelijkheid, schijn & bedrog 

onwetendheid / (zelf)-bedrog (τύφος = rook, mist) wordt veroorzaakt door verkeerde waarde-oordelen 

deze oordelen leiden tot negatieve emoties, onnatuurlijke verlangens en een ondeugdzaam karakter 

eudaimonia wordt bereikt door te leven in overeenstemming met de natuur, door (zelf)-inzicht 

toch is de mens niet in eerste instantie redelijk / rationeel, maar vooral dierlijk / natuurlijk 

leven in overeenstemming met de natuur is leven met alleen het meest elementaire 

dit impliceert het je bevrijden van overbodige zaken die gebaseerd zijn op gewoonte / conditionering 

daarom bepleit het cynisme het verwerpen van geld, reputatie, vaderlandsliefde, relaties en macht 

dat betekent dat ‘natuurlijkheid’ vooral inhoudt: het verwerpen van sociale mores en culturele waarden 4 

daarentegen kenmerkt de cynicus zich door: 

➢   autarkeia (αὐτάρκεια)    = zelf-genoegzaamheid 

➢   ataraxia (ἀταραξία)     = onverstoorbaarheid 

➢   arete (ἀρετή)     = deugd(zaamheid) 

➢   filantropia (φιλανθρωπία)    = menselijkheid 

➢   parrèsia (παρρησία)    = waarachtigheid / onomwondenheid 

➢   adiaforía (ἁδιαφορία)    = gelatenheid t.o.v. het lot 

➢   ascese (ἄσκησις)     = onthouding 

➢   anaídeia (αναιδεια)     = schaamteloosheid 

 

dit betekende niet dat de cynicus zich moest afzonderen; integendeel, een cynicus leeft in de openbaarheid 

de cynicus moest beledigingen onverschillig accepteren of door het gebruik van parrèsia / satire omdraaien 

cynici zagen zichzelf als spiegel / waakhond van de deugd, door mensen te confronteren met hun gebreken 

‘leven in de waarheid’ betekende: op risico van bespotting en geweld ‘de waarheid spreken’ tegen de bevolking 

 

 

 

 

stoïcisme 

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 & cultuur na Aristoteles), 

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

in 529 verbood Justinianus I alle heidense / 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 5 

 

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 
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logos is dus dat wat alles met elkaar verbindt en heeft de potentie dingen te doen ontstaan en groeien 6 

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

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) 

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 7 

 

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 
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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 

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 & 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       = ondergaan (als in patiënt, pathologie, sympathie, empathie), niet leiden maar lijden 

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

➢  eupathos  = goede emotie, voortkomend uit goed handelen 

➢  apatheia   = affectieloosheid, nuchterheid, emotionele gelatenheid, niet onderworpen zijn aan passies 

➢  ataraxia    = gelijkmoedigheid, tevredenheid, innerlijke rust, vrijheid van stress / zorgen 

 

 

4 gevaarlijke passies / emoties: 

➢  lupē = ongerief, stress, een emotionele reactie op een beoordeling van een externe prikkel 

     het zijn onze gedachten / oordelen over dingen, niet de dingen zelf, die ons ongerief brengen 

➢  phobos = angst: voor iets dat we vrezen of om iets te verliezen; dus angst laat ons vermijden 

➢  epithumia = begeerte / hunkering; het object van ons verlangen heeft daarmee macht over ons 
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➢  hēdonē = genoegen, genot; maar geen waar geluk, want niet rationeel, en dus geen deugd 

     we kunnen bijv. genoegen scheppen in andermans ongeluk: 'boontje komt om z'n loontje' 

     hēdonē leidt op die manier vaak tot ongeluk / ellende / kwaad 

     wat niet rationeel is, is niet natuurlijk, maar geconditioneerd / gecultiveerd, en dus onnatuurlijk 

     genieten is op zich niet verkeerd, maar verlangen / passie is motiverend, en leidt tot ongeluk 

 

apatheia is niet gevoelloosheid / apathie / onverschilligheid, maar gelijkmoedigheid / gelatenheid 

d.w.z. niet onderworpen zijn aan / slaaf zijn van onze passies / emoties / cognities / vooroordelen 

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

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" 

gevoel / emotie is dus niet perse slecht; pas als het ons handelen gaat bepalen, we zelf niet in controle zijn 

gevoel vormt een gevaar als we het ons laten motiveren tot handelen, zonder rationele afweging 

dus op basis van pathos gepassioneerd / vanuit gevoel reageren op externe invloeden (angst, frustratie) 

anderzijds: het ondergaan doet ons leren, groeien, het niet-ondergaan (vermijden) doet ons stil staan 

de stoïcijnen onderschrijven dit, en pleiten niet voor gevoellloosheid, maar tegen slachtofferschap 

 

 

ataraxia & eudaimonia 

 

ataraxia (Αταραξία) = gemoedsrust / gelijkmoedigheid / vrij van zorgen & stress 

➢  ataraxia is voor de epicuristen doel op zich: op een verstandige (gematigde) manier omgaan met genot 

     dit betekent vooral het vermijden van pijn / stress, en dus ook van ambitie, competitie, politiek, etc 

     sociale omgang moet bestaan uit persoonlijke relaties en vriendschappen 

➢  ataraxia is voor de stoïcijnen geen doel op zich, maar een bijproduct van leven in overeenstemming met de logos 

     maar het leven volgens de logos stelt ook eisen aan ons: het kunnen omgaan met pijn / stress 

     deelnemen aan het maatschappelijke leven is voor de mens natuurlijk en dus een deugd / plicht 

     eudaimonia vereist dat we ons commiteren aan het sociale leven, zonder onze gemoedsrust te verliezen 

     zolang we ons geluk niet laten afhangen van externe zaken, kunnen we volledig deelnemen aan het leven 

     dit doen we door het cultiveren van onze ziel (eudaimonia), in overeenstemming met de logos (ratio) 

     ataraxia en apatheia zijn het gevolg van deugdzaam leven: het transformeren van irrationele passies in deugden 

     de stoïcijnen streven dus niet naar ataraxia, maar naar deugd (eudaimonia), door ondeugd te vermijden 

 

4 stoïcijnse deugden: 

➢  sophia   =  wijsheid 

➢  andreia   =  moed 

➢  dikaiosyne   =  rechtvaardigheid 

➢  sophrosyne =  gematigdheid 

eudaimonia is geen geluk, maar een deugdelijke omgang met de wereld die goed is voor ziel en samenleving 

omdat eudaimonia niet afhankelijk is van externe zaken kan het bereikt worden door iedereen (die maar wil) 

eudaimonia, apatheia, en ataraxia verzijzen naar een staat van zijn / manier van leven, gevrijwaard van passies 
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moet een mens dan als een robot door het leven? nee, men kan ongezonde passies transformeren tot gezonde 

i.p.v. slaaf te zijn van onze passies kunnen we ze inzetten om ons te dienen, en zo onszelf te transformeren: 

➢  (irrationele) angst kan omgezet worden in (rationele) voorzichtigheid / verstandigheid / prudentie 

➢  (irrationeel) verlangen / begeerte kan omgezet worden in een redelijke wens / nastrevenswaardig doel 

➢  (irrationeel) genot kan omgezet worden in (rationeel) genoegen / geluk (eudaimonia) 

 

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, autonomie 

niet vrij in de zin van ongedetermineerd, maar vrij in de zin van autonoom (zelf-wetgevend) 

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" 

 

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 
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spreuken 

 

Seneca (4 v.Chr.- 65) 

“Arm is niet hij, die niet veel bezit, maar hij die veel niet bezit.” 

“De grootste zegen van de mensheid zit in ons en is binnen ons bereik. 

 Een wijs man is tevreden met zijn lot, wat het ook mag zijn, zonder te wensen wat hij niet heeft.” 

“Allen willen gelukkig leven, broeder Gallio, maar ze tasten in het duister wanneer het erop aankomt te doorzien 

 wat het is, dat een gelukkig leven tot stand brengt; en het is zo verre van gemakkelijk een gelukkig leven te 

 bereiken dat iedereen - indien hij de verkeerde weg heeft genomen - zich er des te verder van verwijdert, 

 naarmate hij er zich voortvarender naar toe beweegt; en wanneer de weg ons in de tegenovergestelde richting 

 voert, dan is onze haast er zelf de oorzaak van dat de afstand nog groter wordt.”  (Seneca: De vita beata) 

 

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" 

 

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" 
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1  Cyrene was een Griekse polis (stadstaat) aan de kust van het huidige Libië 

 
2  Democritos (460-370 v.Chr.) wordt wel de lachende filosoof genoemd vanwege zijn filosofie van de opgewektheid 

 
3  analoog hiermee spreekt Nietzsche van een dolle mens die met een lantaarn op het marktplein op zoek is naar God 

Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft (1882) 

 
4  “Diogenes zelf was een krachtige persoonlijkheid, maar zijn leer sprak, evenals alle andere uit het Hellenistische tijdperk, 

meer tot de vermoeide naturen, waarin de teleurstelling het natuurlijke streven had verlamd. En het was zeker niet een leer, die 

erop berekend was wetenschap, kunst of staatsmanschap te bevorderen, noch enige andere nuttige werkzaamheid, met 

uitzondering van het protest tegen overmachtige misstanden. [...] Hier wordt het moeilijk om sympathie te gevoelen voor een 

eenvoudig leven, dat àl te eenvoudig is geworden. Men vraagt zich af wie deze traktaten hebben gelezen. Waren het de rijken, 

die behoefte hadden het lijden der armen louter als imaginair te beschouwen? Of waren het de nieuwe armen, die verachting 

trachtten te koesteren voor de nieuwe zakenman, die succes had? Of waren het pluimstrijkers, die zichzelf wijsmaakten, dat de 

liefdadigheid, die zij aanvaardden, onbelangrijk was? [...] De beste elementen uit de leer van het Cynisme werden [uiteindelijk] 

overgenomen door het Stoïcisme, dat in alle opzichten een vollediger en meer afgeronde filosofie was.” 

Bertrand Russell: History of western philosophy (1945) 

 
5   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) 

 
6  Philo van Alexandrië (20 v.Chr.- 50 na Chr.) 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" 

 
7  George Clinton (1941): "Freedom means being free from the need to be free" 


