
Hoera! Ik ben het! 
 
 
Mijn 0nvolprezen gespreksgroep filosofie bestaat uit zeven personen. Om beurten 
kiezen we een boek om te bespreken. Deze keer is Lucia aan de beurt. Zij kiest 
Handboek voor de moderne stoïcijn, 52 oefeningen voor een evenwichtig leven.1 Ik 
bestel het bij boekhandel Paagman in Den Haag, locatie Lange Poten. Op de fiets is die 
afstand voor mij een eitje. De winkel, een lange pijpenla, is een hommage aan de 
straatnaam. De balie is helemaal achterin. Ik zie weer die zachtaardige jongeman 
achter de toonbank die mij met een blik van herkenning aankijkt. ‘Hoort ook zo,’ flitst 
het door mijn hoofd, ‘ik behoor inmiddels tot de klanten waar de zaak op draait’. Het 
boek wordt mij gedecideerd overhandigd, ik reken af en leg de weg terug naar buiten 
af. Dus alle tijd om te bladeren. Ik zie kolommen, vakjes en witte plekken, bedoeld om 
met de pen in actie te komen. Ineens valt het kwartje: 52 weken. Een heel jaar oefenen. 
Elke dag huiswerk. Verschrikt denk ik: ‘Een zelfhulpboek!’ En ineens dansen mij 
allerlei titels voor ogen: De weg terug naar jezelf, RET-jezelf, Wanneer je lichaam nee 
zegt, Leren loslaten, De kracht in jezelf en als sterdanseres Nooit meer een 
zelfhulpboek. ‘IK GA DIT NIET LEZEN!’ zeg ik op de drempel naar de Lange Poten 
bijna hardop. Maar meteen kom ik op mijn schreden terug. ‘NATUURLIJK GA JE DAT 
LEZEN!’ klinkt een stoïcijns stemmetje vanbinnen. ‘Het is Lucia’s keuze. Stel je voor 
dat je gespreksgenoten ook zo zouden reageren als jíj een boek kiest!’ bedenk ik vanuit 
het perspectief-van-de-ander.  
 
Ik kom thuis en leg het boek opzij. Pas ’s avonds pak ik het op en doe mijn eerste 
oefening: ‘willen wat écht in je macht ligt’. Meteen schiet mij een voorval te binnen: de 
persoonlijke bonus van Albert Hein. De grootgrutter moest zo nodig weer iets nieuws 
verzinnen: je kunt je persoonlijke bonusapp op je smartphone downloaden of gebruik 
maken van het mobiele besturingssysteem Android . Beide mogelijkheden blijken voor 
mij niet weggelegd. In plaats van vijf keuzes te kunnen maken uit tien aanbiedingen 
per week, zie ik, als ik bij AH boodschappen doe, op het display van de zelfscanner 
maar één persoonlijke bonus oplichten. Ik word boos, héél boos. ‘Dit is discriminatie!’ 
roep ik door de winkel. Velen kijken verschrikt op. Ineens besef ik: ‘Laat je niet 
meesleuren door deze heftige emotie. Wees een stoïcijn! Doe wat in je macht ligt’. Ik 
besluit ter plekke deze afstraffing van digibeten telefonisch aan te kaarten bij de 
‘servicedienst’ van Albert Hein.  Dat voornemen schrijf ik die avond op. 
 
De andere dag doe ik boter bij de vis en pak vastbesloten de telefoon. Wat dán gebeurt, 
laat zich raden: alle tien keren dat ik over één dag verspreid contact probeer te krijgen, 
klinkt de ingeblikte mededeling ‘Op dit moment is de wachttijd langer dan vijftien 
minuten’. Ik wil ‘Barst!’ zeggen, maar slik dit woord op tijd in. Gebrek aan ataraxia, 
onstoïcijns! IJverig schrijf ik op ‘Als zich de komende week soortgelijke gevallen 
voordoen, zal ik mij eerst afvragen of ik er iets aan kan veranderen en als dat niet het 
geval is, zal ik me erbij neerleggen’. Genoeg voor vandaag. Met een zee aan 
gemoedsrust leg ik het boek opzij. 
 



 
 
De derde dag, altijd een dag waarop iets goddelijks gebeurt, reflecteer ik over het boek. 
Spontaan. Tussen de bedrijven door. ‘Hoe ga ik om met wat ik niet kan veranderen?’ 
vraag ik mij af. Zoals het (te) vroege wakker worden? Vroeger wond ik me daarover op. 
Nu niet meer. Ik blijf rustig liggen. Zo ontspannen mogelijk. Soms sta ik op, ook al 
is het pas 5.00 uur. Er is altijd wel iets te lezen. En mijn sudoku’s? Is dat geen 
verslaving geworden? Ik ben inmiddels opgeklommen tot niveau 6-7. Het boekje uit de 
serie Denksport betitelt dat met ‘ultra’. ‘Mooi!’ stel ik tevreden vast. Maar dán valt 
mijn oog ineens op de binnenzijde van de achterkaft en blijkt Denksport maar liefst 
vijftien niveaus te hebben! De king, extreme, expert, summum, cum laude en summit 
heb ik nog te gaan! Ik besluit: ‘Onbegonnen werk. Jij blijft op niveau 6-7. Pas als je 
alle 88 sudoku’s in 6-7 foutloos kunt oplossen, mag je naar niveau 7-8’. Als dit 
kloeke besluit niet stoïcijns is wat dan wel? Ik bedenk dat ik stoïcijnser ben dan 
gedacht en neem een volgend ferm besluit: ‘Ik stop nu subiet met het Handboek voor de 
moderne stoïcijn! ‘En Lucia dan?’ vraagt onmiddellijk weer dat ethische stemmetje in 
mijn binnenste. Ik besluit door te lezen. 
 
De dagen daarna lees ik elke dag een stukje. Rubrieken als Dit ga je doen, Dit heb je 
gedaan en Wekelijkse terugblik sla ik over. Alleen de toelichtingen neem ik 
aandachtig in me op. Die zijn interessant. Pigliucci en Lopez citeren prachtige stukjes 
uit het werk van Marcus Aurelius, Epictetus, Musonius Rufus en Seneca. Zij 
doorspekken hun toelichtingen met onverwachte doorkijkjes en boeiende biografische 
gegevens. Zij kennen hun klassieken en weten bovendien nog leuk te filosoferen.  
 
En dán kom ik bij het stukje waarin wordt uitgelegd waarom voor stoïcijnen 
mededogen belangrijker is dan empathie. Het eerste kun je hebben met iedereen die in 
een onverdiende, netelige situatie terechtkomt. Mededogen werkt wereldwijd. Empathie 
heb je met mensen waarmee je nauw verbonden bent. Het gevaar bestaat dat je je bij hen 
zó inleeft, dat je in een emotionele draaikolk terecht kunt komen. ‘Dat vermijd ik al 
jaren!’ flitst het plotseling door mij heen. Ik heb iets tegen heftige emoties, ik wil me 
niet zomaar laten gaan, ik bind mij zó dat ik ook los kan laten. Dat doe ik ‘van 
nature’. En de Natuur, vinden stoïcijnen, is toch onze grote leermeester? Ik overpeins 
haar graag. Maar mij voorbereiden op de dood? Op rampen die mij zouden kunnen 
overkomen? Sterker worden door militaire wintertrainingen? Dag in dag uit aan 
premeditatio malorum doen? Ik dank je de koekoek! 
 
Intussen vraag ik mij stiekem af: ‘Zouden Lucia, Herman, Els, Maikel, Erno en 
Serena nu elke dag uit boven hun boek gebogen zitten, oefeningen bedenken, 
opschrijven, uitvoeren en evalueren?’ Handboek voor de moderne stoïcijn beleeft toch 
niet voor niets binnen een jaar zijn tweede druk (2020). Prachtig! Ik hoor het u al 
zeggen. Maar hoeveel van die kopers zullen de oefeningen nu daadwerkelijk doen? 
Stel, dat ik ieder van hen € 1000 geef, ben ik dan in één keer door mijn schamele 
spaargeld heen? Toe nou!  
 



Zonder mij op de borst te willen kloppen, moet het tóch maar eens geschreven worden: 
ik overpeins regelmatig de natuur en de kosmos, grote woorden gebruik ik niet meer, 
onaangedaan zal ik kijken naar de scherven van plateelgoed dat ik uit mijn handen 
laat vallen, mijn ziel roep ik dagelijks op appel om verantwoording af te leggen van 
zijn daden, mijn morele cirkels breid ik almaar uit en ik trek me regelmatig terug in 
mijn innerlijke citadel. Als ik woede – ik moet toegeven dat ik in de beheersing van 
deze ‘meeslepende’ emotie het minst gevorderd ben – in mij voel opkomen tel ik eerst tot 
tien, zeg in gedachte het alfabet op, haal diep adem vanuit m’n middenrif, 
verontschuldig me midden in een vergadering voor een toiletgang of ga een blokje om. 
En vóór alles blijf ik de kardinale deugden prudentia, fortitudo, iustitia en 
temperantia beoefenen. Inmiddels is memento mori vlees en bloed van me geworden: 
elke avond kus ik mijn vriend goede nacht en zeg dan dat ik dat doe omdat hij 
sterfelijk is en misschien de volgende morgen niet meer wakker wordt. Dus komt in 
mij die mooie, ultieme vraag op: MOET IK NOG STEEDS BUFFELEN OM EEN 
MODERNE STOÏCIJN TE WORDEN? Nee! Ik ben het! 
 
 
Rijswijk, 22 november 2020, 
Frans Holtkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Pigliucci, Massimo & Gregory Lopez, Handboek voor de moderne stoïcijn, 52 oefeningen voor een evenwichtig 
leven, Uitgeverij Ten Have, Utrecht 20191, vertaald door Ruud van de Plassche 


