
 
Introductie bij drie middagen klassieke filosofie in Meerssen 
 
In eerdere bijeenkomsten hebben we gezien hoe mythologie en filosofie laten zien wat een 
mens zelf kan doen om van zijn leven een goed leven te maken. Immers anders dan in latere 
eeuwen betekent filosoferen in de klassieke Oudheid op de eerste plaats handelen. 
Het gaat daarbij niet om wat mensen denken en vinden maar om wat ze daadwerkelijk doen.  
 
Vanaf de derde eeuw voor Christus ondergaat de wereld van Grieken grote veranderingen 
met als gevolg dat het eigene en het vertrouwde dreigt te verdwijnen. Boeiend om te zien is 
dat deze veranderingen parallellen vertonen met de geopolitieke en culturele veranderingen 
die wij in onze eigen tijd ervaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de belangstelling voor 
de laatklassieke filosofie de afgelopen jaren erg is gegroeid.  
 
De filosofen uit de Laatklassieke tijd zijn, anders dan hun klassieke voorgangers Plato en 
Aristoteles, realisten. Het klassieke ideaal van een leven dat tot bloei komt in een 
gemeenschap wordt verruild voor een minder idealistisch verlangen. Bestand zijn tegen wat 
het lot brengt, juist in moeilijke tijden, daar gaat het in de laatklassieke filosofie om.  
Volgens de filosofen uit die periode helpt filosofie om individuele gemoedsrust te verwerven, 
wat gezien wordt als de basis voor een goed leven.  
 
In drie bijeenkomsten in oktober kijken we kort terug op hetgeen in de bijeenkomsten van 
voorgaande jaren besproken is. Vervolgens maken we de cirkel van de klassieke filosofie 
rond door ons te concentreren op de laatklassieke filosofen, in het bijzonder de leer van de 
Stoa. Via inleidingen en door het samen lezen van teksten (in vertaling) zullen we zien hoe 
praktisch en realistisch de aanwijzingen zijn om dat te bereiken wat volgens de Stoïcijnen 
een voorwaarde is voor een gelukkig leven: ‘Je inzetten voor alles wat in je macht ligt en 
accepteren wat niet (meer) in jouw macht ligt.’  
 

• Om deze bijeenkomsten met voldoening te volgen is het niet nodig om te  
beschikken over klassieke of filosofische voorkennis. 

 
• Ter ondersteuning wordt er een hand-out uitgereikt, waarin de teksten die  

we gebruiken zijn opgenomen. 
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