
PERSOONLIJKE NOTITIES VAN MA                                           1                                                en een persoonlijke reactie erop  

 
PERSOONLIJKE NOTITIES VAN MA 

en een persoonlijke reactie erop 
   

 door Frans Holtkamp 
 
 
 
Een keizer die filosofeert? Fantastisch! Deden Donald Trump, Recep Tayyip 
Erdoğan, Wladimir Poetin en Viktor Orbán dat maar! Onze tijd – we gaan nu het 
derde decennium van de 21e eeuw in – stemt mij niet vrolijk. Jawel, de meeste 
mensen deugen. Maar een klein smaldeel van de mensheid deugt niet. En dáár 

weer een splinterje van waant zich keizer van een voor-
treffelijk rijk. In dát rijtje hoort Marcus Aurelius – in de 
titel hierboven aangeduid met MA – geboren in 121, kei-
zer van het Romeinse rijk van 161 tot aan zijn heengaan 
in 180, niet thuis. Zoveel wordt wel duidelijk als je zijn 
Persoonlijke notities leest.1 Mede dankzij de uitstekende 
vertaling en alle andere toegevoegde teksten door Mooij-
Valk is het fijn om te lezen. En wat een verademing dit 
boek in deze tijd van dikke ikken, emotie en beleving als 
hoogste waarden in een mensenleven, narcisten, korte 
lontjes en een ‘authenticiteitsepidemie op You Tube! Ja-
wel, de meeste mensen deugen. Maar toch. 
Wie Marcus Aurelius zegt, zegt stoïcisme, zegt: de kosmos 

is goed. Vooruit, ik geef meteen mijn persoonlijke reactie: de kosmos is niet zó 
goed. Er is nogal wat kennis bijgekomen in de twee millennia die mij van Marcus 
Aurelius scheiden. 
Deze inleidende te-kort-door-de-bocht-zinnen behoeven toelichting. Die geef ik in 
drie stappen: eerst een korte karakterisering van het stoïcisme, dan de positione-
ring van Marcus Aurelius in dat gedachtegoed en vervolgens mijn 21e-eeuwse drie-
voudige reflectie erop. Het Slot luidt mijn overwegingen uit met een paukenslag.  
 
 
1. DE KOSMOS IS GOED 
 
In dit opiniestuk over Persoonlijke notities ga ik niet in op de biografie van Marcus 
Aurelius of op het fenomeen ‘adoptiefkeizer’, ook niet op al die andere voortreffelijk-
heden in de vertaling en annotaties door Mooij-Valk. Ik ga confronteren: mijn wereld-
beeld toets ik aan dat van het stoïcisme en van Marcus Aurelius. Laat ik vooraf duidelijk 
zijn: met ‘wereldbeeld’ bedoel ik de visie op héél de werkelijkheid, op álles wat er is. 
Het stoïcisme pretendeert daarvan een alomvattend beeld te hebben.  
Ik zie er vanaf de verschillende fasen te beschrijven die het stoïcisme als ‘denkschool’ 
in de eerste eeuwen voor en na onze jaartelling heeft doorgemaakt, maar probeer wél 
in een beknopte beschrijving de kern van het gedachtegoed van deze filosofische denk-
richting te vatten.  
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In het stoïcisme draait alles om het ‘leven volgens de natuur’. Physis of natuur is een 
kernbegrip, dat zowel het alomvattende wereldbeeld aanduidt, als de aard van ieder 
levend wezen. Dat vereist kennis van de natuur om ons heen, het hanteren van de juiste 
criteria om die kennis te verwerven en op basis daarvan zicht op het juiste handelen te 
krijgen. Daarom omvat het stoïcisme als filosofie de kengebieden fysica, logica en 
ethica. Het laatstgenoemde krijgt veel nadruk. 
 
De stoïcijnen stellen zich de wording van de kosmos of wereld als volgt voor: het begint 
met een oervuur. Anders dan het ‘aardse vuur’ dat wij kennen is dit oervuur scheppend, 
levend, goddelijk en redelijk. Binnen dit levende, dynamische oervuur doen zich span-
ningsverschillen voor. Daaruit komen twee beginselen 
voort: een actief, to poioun of het doende, en een passief, 
to paschon of het ondergáánde. De traditionele elemen-
ten aarde, water, vuur en lucht zijn manifestaties van het 
laatstgenoemde, het actieve beginsel wordt voorgesteld 
als een vurig pneuma of bezielende adem die de materie 
doordringt en daarmee alle verschijnselen tot leven 
brengt. Na een eon, een ander woord voor een zeer lange 
periode, keert alles weer terug naar het oervuur dat als het ware al het bestaande in zich 
opneemt en ‘verteert’. Dit wordt ekpyrosis – ‘vervuring’ of ‘wereldbrand’ – genoemd. 
Tot in de kleinste details herhaalt zich daarna het proces op identieke wijze. 
Het principe dat aan dit proces van worden, vergaan en opnieuw worden ten grondslag 
ligt wordt physis of natuur genoemd. Maar ook logos, vanwege de inherente rationali-
teit van de materie. Of voorzienigheid – sommigen noemen het noodlot – vanwege de 
noodzakelijkheid en voortreffelijkheid waarmee alle dingen tot aanzijn worden geroe-
pen. Er vallen ook woorden als god en het goddelijke, vanwege de onvergankelijkheid 
en schoonheid van de kosmos. Men ziet god – soms gebruikt men woorden als ‘de 
goden’, God (met een hoofdletter) of Zeus – als níet transcendent, waarbij de typisch 
stoïcijnse redenering past: ‘Het goddelijke moét wel immanent zijn, anders zou het niet 
op de materie kunnen inwerken’. 
 
De kosmos is redelijk. Dus alles wat gebeurt dient ergens toe. Zo ook pijn en andere 
vormen van lijden. Wat de voorzienigheid jou ook stuurt, direct of als bijverschijnsel 
van het gezondene, óók al begrijp je niet waarom, is érgens goed voor. Stoïcijns gere-
deneerd: ‘Wat de goden de mens sturen móet wel goed zijn, anders zouden het geen 
goede goden zijn’. Vanuit het redelijke of goddelijke beginsel dat ín je is – de vertaalster 
spreekt van ‘innerlijk kompas’ – moet je je zó verhouden tot wat je overkomt, dat je je 
er niet door laat overweldigen. Je moet je ook door hartstochten, passies en emoties niet 
laten gezeggen. De mens kan ervoor kiezen redelijk om te gaan met wat hem overkomt. 
Daarin schuilt zijn vrijheid. 
 
De kosmos is dus redelijk, maar die redelijkheid is niet in al zijn manifestaties even 
sterk aanwezig. Met andere woorden: de kosmos is hiërarchisch geordend. In de mate-
rie maakt de redelijkheid zich kenbaar als hexis of samenhang, bijvoorbeeld de kracht 
die een steen bijeenhoudt. Op een wat hoger niveau, dat van de planten, is het physis of 
groeikracht die samenbindt. Bij dieren en kinderen is het de psychè of levensadem, met 
het streven en waarnemen als voornaamste functies, die de boel bij elkaar houdt. Op 
het hoogste niveau, dat van de volwassen mens, is de logos of rede het bindmiddel. 
 
 
 

 
Ekpyrosis? 
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Lagere levensvormen staan in dienst van de hogere. De samenleving weerspiegelt dat: 
slaven nemen de laagste positie in, daarna komen de kinderen en vrouwen, terwijl man-
nen een ‘toppositie’ innemen. Deze gelaagdheid is zó vanzelfsprekend, dat kritische 
gedachten hierover uitgesloten zijn. 
Illustratief in dit verband is de mensvisie: het eerste element is het lichaam. Dit is puur 
stoffelijk. Door het tweede element, de psychè of adem, wordt het lichaam een soma 
pneumatikon. Psychè is het levensbeginsel dat mensen en dieren delen. Het derde en 
hoogste, redelijke, element wordt logos of nous genoemd. Dit element – sommigen 
spreken van hegemonikon, wat zoiets als ‘wegwijzer’ of ‘gids’ betekent – heeft de (vol-
wassen) mens met de goden gemeen en stelt hem in staat keuzen te maken, de zaken 
goed te beoordelen en juist te handelen. Pas bij volwassenen kan dit tot volle wasdom 
komen. 
 

 
Kortom, het stoïcisme ziet de kosmos als een intens levend wezen waarin alle delen 
door sympatheia – zij voelen met elkaar mee – onderling verbonden zijn. In vier woor-
den samengevat: de kosmos is goed. 
 
 
2. DE ACCENTEN VAN MA 
 
Tegen de achtergrond van het stoïcijnse wereldbeeld zoals hierboven beschreven 
schrijft Marcus Aurelius zijn Persoonlijke notities. Als keizer moet hij vooral regeren, 
maar elke dag vindt hij wel een moment om zich in zichzelf terug te trekken, de ge-
beurtenissen van de afgelopen dag en zijn aandeel daarin te overwegen en te beoordelen 
en dat vervolgens in korte notities op te schrijven. Daarin legt hij – dat is onvermijde-
lijk, maar daarom ook heel boeiend – zijn eígen accenten. Die loop ik nu puntsgewijs 
na. 
 
Om te beginnen haast ik mij om te schrijven, dat Marcus Aurelius de leer van het ato-
misme van onder andere Leukippos, Demokritos en Epicurus als tegenhanger van het 
stoïcisme beschouwt en liever niet aanhangt (maar ook niet geheel uitsluit). Deze ten 
diepste materialistische leer stelt dat de kosmos is opgebouwd uit atomen – van atomos, 
dat ‘iets ondeelbaars’ betekent – die zich op willekeurige wijze met elkaar verbinden 
en weer uiteengaan. Marcus Aurelius ziet dit als chaos, terwijl voor hem samenhang en 
wetmatigheden belangrijk zijn. Hij schrijft in 4.3: 
 

 
 

Een volwassene kan tot een wijze uitgroeien! Een wijze is volkomen in evenwicht: hij kent geen pathè, hevige hartstochten 
als genot, smart, begeerte of vrees. Dat betekent niet dat hij niets voelt: er is geen sprake van apatheia of ataraxia, wél van 
eupatheiai: gemoedstoestanden die corresponderen met apatheiai: naast vrees staat voorzichtigheid, naast genot vreugde, 
naast begeerte de wens de juiste daden te stellen. 
Wie kan de wijze beter beschrijven dan Marcus Aurelius zelf? In 3.4, dit is het vierde stukje in deel 3, schrijft hij: 
 

Zo’n man … gaat op de goede manier om met het goddelijke dat in hem woont, dat maakt dat een mens niet 
bezoedeld wordt door genot, onkwetsbaar is voor alle pijn, onaantastbaar voor alle geweld, ongevoelig voor 
alle slechtheid, worstelend om de hoogste prijs: door geen hartstocht gevloerd te worden; hij is doordrenkt van 
rechtvaardigheid tot in het diepst van zijn ziel, van ganser harte verwelkomt hij al wat hem overkomt en toebe-
deeld wordt; niet vaak en niet zonder dat het echt nodig is voor het algemeen belang probeert hij zich voor te 
stellen wat een ander zegt, doet of denkt. Want hij richt zijn inspanning alleen op wat in hemzelf omgaat en hij 
zorgt dat dat perfect is; hij denkt steeds na over wat hem uit het grote geheel ten deel valt en hij is ervan 
overtuigd dat dat goed is. 
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Ben je dan misschien ontevreden met het lot dat je uit het grote geheel wordt 
toebedeeld? Breng je dan het dilemma weer te binnen: Voorzienigheid of ato-
men, en herinner je hoeveel argumenten er zijn waaruit blijkt dat de kosmos als 
het ware een gemeenschap van burgers is. 

 
Naast samenhang en orde, inherent aan de kosmos als eeuwig gegeven, benadrukt Mar-
cus Aurelius dat verschijnselen steeds weer terugkeren: mensen komen, mensen gaan, 
imperia komen, imperia – ook het Romeinse – gaan ...  
Haat, liefde, eerzucht en ambitie zijn van alle tijden. Hij lijkt geobsedeerd door de be-
trekkelijkheid van het leven. Hij wijdt er talloze weergaloos mooie woorden aan. Er is 
een bloemlezing mee samen te stellen: 
 

Woorden die vroeger gewoon waren, zijn nu onbegrijpelijk. Zo zijn, in zekere 
zin, ook de namen van degenen die vroeger bejubeld werden nu onbegrijpelijk 
geworden. Camillus, Caeso, Volesus, Dentatus; binnenkort ook Scipio en Cato; 
dan ook Augustus, en dan ook Hadrianus en Antoninus. Want alles gaat snel 
teloor en wordt stof voor verhalen, en snel ook dekt een volkomen vergetelheid 
het toe. En nu heb ik het nog over mensen die fantastisch geschitterd hebben, 
want bij de rest is het ‘uit het oog, uit het hart’, zodra ze de laatste adem uitge-
blazen hebben (4.33). 
 
Iemand heeft de begrafenis verzorgd van een ander, vervolgens wordt hij zelf 
opgebaard en na hem komt de volgende aan de beurt, allemaal binnen korte tijd. 
Dit is immers de hele kwestie: je moet de menselijke dingen altijd zien als kort-
stondig en van weinig waarde, gisteren een beetje slijm, morgen een mummie 
of een hoopje as (4.48). 
 
En over seksueel contact: het is wrijven tegen een stukje ingewand en uitschei-
ding van wat slijm in een soort kramp (6.12). 
 
Alle lichamen verdwijnen in de Universele Materie en duiken er weer uit op, 
als doorkruisten ze een wilde bergstroom. Ze zijn met het geheel verwant en 
werken ermee samen als onze ledematen met elkaar. Hoeveel malen heeft de 
eeuwigheid al een Chrysippus opgeslokt, een Socrates, een Epictetus? Zie in dat 
hetzelfde geldt voor iedereen en alles, zonder uitzondering (7.19). 
 
Kijk achter je, in de gapende afgrond van de tijd, en vóór je, in een andere on-
eindigheid. Wat is, tegen die achtergrond, het verschil tussen een kind van drie 
dagen en een Nestor, die drie generaties heeft zien komen en gaan (4.50)? 

 
Het verleden en de toekomst als ‘gapende afgrond’, dat leidt naar een derde punt dat 
Marcus Aurelius typeert: zijn tijdsopvatting. Hij benadrukt, dat het verleden en de toe-
komst er niet toe doen, niet alleen omdat tóch steeds weer dezelfde dingen terugkeren, 
maar omdat het er in het leven op aankomt dat de mens weloverwogen en juist handelt. 
Dat gebeurt altijd in het nú. De tijd is voor Marcus Aurelius een zéér geconcentreerd, 
langzaam opschuivend heden. 
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Het vierde kenmerk hangt daarmee samen: compartimentering. Om een juist oordeel te 
vellen, moet je een verschijnsel in kleine delen opsplitsen en elk partje aandachtig be-
kijken. Wil je vervolgens goed definiëren? Ontdoe het verschijnsel dan van alle bijkom-
stigheden, geef kernachtig aan hoe het functioneert en welk nut het heeft.  
Vanuit de overtuiging ‘Het lot breekt geen leven af dat nog onvoltooid is’ meent Marcus 
Aurelius dat een redelijk mens alles zal doen ‘onder voorbehoud’: het belangrijkste is 
niet dat hij het voorgenomen doel bereikt, maar dat hij, alles wat hij eraan kan doen, op 
de juiste wijze uitvoert. Dus: je moet iedere stap redelijk, bewust en nauwgezet uitvoe-
ren. Meer is niet nodig. 
 
Kortom, Marcus Aurelius is er rotsvast van overtuigd dat de kosmos goed is: de hoofd-
letters van Universele Natuur onderstrepen dit. Als, onverhoopt, iets niet goed aanvoelt, 
wordt op typisch Aureliaanse wijze naar het goede toe geredeneerd, getuige 12.5:  
 

Hoe is het mogelijk dat de goden, die alles zo goed en met liefde voor de mensen 
hebben ingericht, alleen dit ene over het hoofd gezien hebben, namelijk dat som-
mige mensen en met name de zeer goede, die om zo te zeggen de nauwste band 
met het goddelijke hadden en door vrome werken en heilige riten er in de hoog-
ste mate mee vertrouwd waren geworden, wanneer ze een keer gestorven zijn, 
nooit meer herboren worden, maar totaal uitgedoofd zijn? Maar als dit werkelijk 
zo is, weet dan wel dat, als het anders had moeten zijn, de goden het ook zo 
hadden ingericht. Want als het billijk was, was het ook mogelijk en als het vol-
gens de natuur was, had de natuur het ook zo gemaakt. Dus omdat het niet zo 
is, kun je ervan verzekerd zijn dat het niet zo heeft moeten zijn. 

 
 
 
3. KOSMOS, EVOLUTIE EN LIJDEN DOOR DE OGEN VAN EEN 21E-EEUWER 
 
Marcus Aurelius moét het Romeinse rijk stoïcijns bestuurd hebben: bedachtzaam, mild, 
met oog voor de samenhang. Met begrip, geduld en zonder poeha. Bestuurders anno 
2020 en aankomende leidinggevenden zouden naast Il principe van Machiavelli de Per-
soonlijke notities van Marcus Aurelius moeten lezen. Wat een verademing naast alles 
wat de media over ons uitstorten over het huidige hoge gehalte aan minkukels onder 
presidenten en overige politici!  
 
 
DE KOSMOS ALS RAADSEL 
 
Maar wat moet ik in hemelsnaam met het wereldbeeld van deze keizer-filosoof? Dat 
heeft na zo’n twee millennia zijn vanzelfsprekendheid verloren. Door voortschrijdend 
inzicht, vooral dankzij de exacte wetenschappen, kunnen velen van ons de wereld niet 
langer zien als een in zichzelf goed geordend geheel, wat ‘kosmos’ letterlijk betekent. 
Natuurlijk, er zijn gelovigen die de scheppende God een perfect ‘werkstuk’ toeschrij-
ven. Los van het gegeven dat dit geloof oude papieren heeft, kunnen mensen in principe 
geloven wat ze maar willen. Dat blijkt onder andere uit het ‘geloof’ van degenen die de 
kern van Islamitsche Staat vormen. De manier waarop ze er vorm aan geven is ronduit 
schokkend! Als de Rede érgens de mens verlaten heeft, dan dáár!   
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Ik bekritiseer Marcus Aurelius niet op zijn wereldbeeld: je moet het in zijn tijd zien.  
Maar anno 2020 zien we de kosmos toch écht anders. Eén ding lijkt hij mij zeker niet 
te zijn: een eeuwig gegeven waarin dezelfde verschijnselen steeds weer terugkomen, 
een eindeloos komen en gaan van de dingen.  
 
Is het heelal dan eindig? Inclusief ons mooie blauwe planeet, het leven, de mensheid 
… ? Er zijn astronomen die dat aannemen. Ooit is het er gekomen, ooit zal het verdwij-
nen. Een korte rimpeling tussen Niets en Niets? Anderen ‘smokkelen’, los van schep-
pende goden, de eeuwigheid weer terug in hun wereldbeeld: er zou dan sprake zijn van 
een multiversum waarin het een komen en gaan is van universa. Leuk bedacht. Maar 
maak het eens hard? 
Zowel de eindige-universum-visie als het multiversumgeloof veronderstelt – in dat op-
zicht komen beide wereldbeelden met dat van de stoïcijnen overeen – dat tijd en ruimte 
buíten de dingen om bestaan: het universum is een ruimte gevuld met hemellichamen 
en ontwikkelt zich langzaam maar zeker, misschien met horten en stoten, in de tijd. 
In ónze tijd wordt deze veronderstelling door steeds meer natuurkundigen, kosmologen 
en filosofen bestreden.2 Hun wereldbeeld is ongeveer als volgt: ruimte en tijd zijn níet 
los gegeven. De kosmos is een complex en elastisch netwerk van eindeloos veel klei-
nere netwerken van gebeurtenissen met talloze knooppunten. Die gebeurtenissen be-
staan uit interacties op ontelbare en ongelijksoortige niveaus. Daarom is er geen uni-
form ‘heden’, ‘verleden’ of ‘toekomst’. Er is alleen tijd, of duur, waar processen of 
interacties zijn. Overal in het heelal is dat verschillend. Het mogelijk énige wezen dat 
iets van tijdsbesef heeft, is de mens. Zijn gevoel van tijd hangt ten zeerste samen met 
het vermogen van zijn wonderlijk geëvolueerde hersenen om de sporen die gebeurte-
nissen achterlaten, herinneringen genoemd, vast te houden. Die herinneringen creëren 
een lijn. Die kan geëxtrapoleerd worden naar de toekomst. Zo ontstaat tijd. Extreem 
gezegd: tijd bestaat niet buíten maar alléén in de mens! 
Betekent dit, dat we het beeld van een wordend, en mogelijk tot ondergang gedoemd, 
heelal moeten loslaten? Dat een multiversum slechts een illusie is? Wie zal het zeggen? 
 
Het is nú tijd voor mijn eigen stokpaardje: alle vragen rond het er-zijn van de kosmos, 
een eventueel begin en een mogelijke ontwikkelingsrichting ervan zijn open vragen. 
Vooralsnog is er geen definitief antwoord op en – ik ben er bijna van overtuigd – dat 
zal er ook niet komen. Om een simpele reden: ik kan als onvoorstelbaar klein en on-
aanzienlijk knooppunt in dat onmetelijk netwerk van gebeurtenissen het geheel onmo-
gelijk overzien. Dus heb ik alleen maar vraagtekens bij het heelal als stoïcijns geordend 
en eeuwig geheel, als een éénmalig en eindig proces, als een multiversum en als een 
netwerk van gebeurtenissen. De kosmos is voor mij maar één ding: een raadsel! 
 
 
SCHEURTJES IN DE SCHEPPING 
 
Er is een tweede thema waarop ik nu wil reflecteren: een ‘kleiner verschijnsel’ binnen 
de kosmos, de evolutie. Anders dan Marcus Aurelius zie ik die niet als perfect. En an-
ders dan Marcus Aurelius heb ik geen goden voorhanden om de zaak glad te strijken 
als ik de veronderstelde perfectie niet zie. Ik zie, en benoem, de imperfectie. Jawel, de 
evolutie is een adembenemend, onvoorstelbaar creatief proces. Soms, als ik in de stem-
ming ben mij te verwonderen, vraag ik me af: ‘Wat is dat toch voor een wezen, de 
mens?’  
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In mijn verbeelding zie ik dan een naaldachtig wezen van bijna twee meter lang zich 
soepel voortbewegen. Het houdt zich moeiteloos overeind en in balans, blijkt een uiterst 
complex organisme waarin allerlei delen samenwerken, kan door zijn voorstellingsver-
mogen, rede en met behulp van taal het ondenkbare creëren en de werkelijkheid diep-
gaand peilen, zónder er definitieve kennis van te hebben. Dit wonderlijke wezen heeft 
tijdsbesef, creëert daarmee samenhang en dus ook een eigen identiteit of ‘ik’ en kan in 
de toekomst kijken. Prachtig! Maar juist dáár laat de evolutie een steekje vallen. Want 
de mens beseft zijn eigen eindigheid en komende dood. Hij kent doodsangst. Diezelfde 
prachtige evolutie maakt nog meer ‘foutjes’, zoals de wrede sluipwesp of de overbodige 
appendix mij ingeven. Sterker nog: waarom moeten dieren dieren eten? Dat is toch geen 
natuurnoodzakelijkheid? De evolutie had een andere ontwikkelingsrichting kunnen 
‘kiezen’ en dieren kunnen voortbrengen die alleen planten eten. Een maaltijd zonder 
vlees zou dan vanzelfsprekend zijn. Mensen en overige dieren waren dan meteen van 
een hoop ellende af, de eersten hadden bij Albert Hein geen keuzestress meer, de dieren 
zouden er niet meer voortijdig op de schappen liggen. De evolutie is contingent en 
hangt van toevalligheden aan elkaar. Dat rechtvaardigt de vraag of ze blind is. Ook hier 
dient zich een vraag aan die vermoedelijk tot in de eeuwigheid open zal blijven. Ik heb 
de wetenschappers hoog zitten die met deze ‘open eindjes’ rekening houden. 
 
 
HET KWAAD VAN BUITEN 
 
De ‘scheurtjes in de schepping’ brengen mij bij het punt waarin mijn overtuiging mis-
schien wel het meest afwijkt van het wereldbeeld van Marcus Aurelius: de bron van het 
kwaad. Hij heeft het over ziekte, dood en rampen, maar noemt het geen kwaad. Zijn 
wereldbeeld met noties als ‘het geordende geheel’ en ‘de goden zullen het beste met 
me voor hebben, ook als het geheel niet zo geordend lijkt’ staat dat niet toe. Ook ik 
noem ziekte, dood en rampen geen kwaad, maar om een ándere reden: kwaad is een 
morele categorie en is dus alleen van toepassing op mensen. Het gaat om wat zij doen 
of nalaten. Wie steelt, liegt of een ander vernedert doet kwaad. Tsunamies, tornado’s 
of pandemieën daarentegen berokkenen mensen als verwoestende natuurverschijnselen 
veel leed, maar staan onverschillig tegenover hen. Ze zijn géén kwaad, ook al benoemen 
we ze vaak zo. Kwaad is uitsluitend een intermenselijk gebeuren. 
Marcus Aurelius noemt in Persoonlijke notities herhaaldelijk voorbeelden van mensen 
die bij anderen leed veroorzaken: zij gedragen zich arrogant, beledigen je, laten je in de 
steek of stelen iets van je … Dat kan emoties en lijden veroorzaken. Maar je lijdt er pas 
écht onder, als je die gevoelens toelaat. Vanuit het goddelijke deel in jezelf, de Rede, 
kun je je er zó toe verhouden dat het je niet deert. Vandaar dat het zo belangrijk is 
deugden te ontwikkelen. Een deugdzaam mens kan, zónder trots, alles trotseren.  
Het lijkt er verdacht veel op, dat er in de stoïcijnse visie pas écht sprake is van kwaad, 
als ik me niet of onvoldoende inspan om me tot het door anderen toegebrachte leed zó 
te verhouden dat ik er niet onder lijd. Misschien is er een correlatie met iets ánders dat 
mij in Persoonlijke notities opvalt: er zijn nauwelijks voorbeelden van ‘groot intermen-
selijk leed’ zoals verminking, verkrachting of moord en al helemaal niet van genocides.  
 
Meer dan ooit wordt in ónze tijd het kwaad dat mensen elkaar aandoen in de ogen ge-
keken. In boeken als Het hart van de duisternis van Jan de Laender en Het kwaad van 
Rüdiger Safranski wordt het diep gepeild. Gelukkig maar, we moeten het durven be-
noemen. Misschien dat we het op grond daarvan enigszins kunnen indammen. 
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Genocides zie ik als het ultieme kwaad. Tot voor kort hebben er vele plaatsgevonden. 
Ik ben bang dat er nog heel wat zullen volgen. Zonder aarzeling noem ik de Holocaust, 
vanwege de alles vergiftigende ideologie erachter en de griezelig perfecte industriële 
aanpak van deze massamoord, de Ultieme Genocide. Sommigen hebben de vernieti-
gingskampen van de nazi’s overleefd. De getuigenissen van Primo Levi en Viktor E. 
Frankl spreken boekdelen.3 Zij weten zich tegenover de gruwelijkheden zó te verhou-
den, dat ze het redden (alhoewel, Levi heeft het, gezien zijn zelfmoord, uiteindelijk toch 
niet gered). Alleen mensen met de statuur van een Marcus Aurelius zijn daartoe in staat. 
Maar het mensbeeld van deze voorbeeldige keizer-filosoof is voor de meesten te hoog 
gegrepen. 
 

  De cover van Persoonlijke notities toont een fragment van het schilderij Los Elefantes uit 1948 van Salvador Dali. 

 
SLOT 
 
Wat kan ik anno 2020 nog met Persoonlijke notities? Níets als ik de kosmos of de 
wereld wil verklaren of de mens beter wil leren kennen met behulp van het stoïcijns-
Aureliaanse mensbeeld. Véél als ik een kritisch instrument in handen wil hebben om 
onze tijd een spiegel voor te houden. Het boek zegt tegen alle dikke ikken met zelf-
liefde, emoties en beleving als hoogste waarden: ‘Houd je in, matig je pretenties, kijk 
naar het grote geheel waar je deel vanuit maakt, blaas jezelf niet zo op, wees geduldig 
en mild tegenover anderen, handel altijd rechtvaardig, vraag je je voortdurend af hoe je 
je tegenover de dingen verhoudt!’ Chapeau, Marcus Aurelius!4 
 
 
Rijswijk, 
vrijdag 3 april 2020,  
in de hitte van de coronapandemie 
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door Simone Mooij-Valk 
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