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Stoïcijnse	levenskunst	voor	de	eenentwintigste	
eeuw	

Recensie 

Massimo Pigliucci, Hoe word je een stoïcijn? Oude filosofie voor het moderne 
leven. Vertaald door Ruud van de Plassche (Utrecht: Ten Have, 20185). ISBN 978-
90-259-0567-5. 

Massimo Pigliucci & Gregory Lopez, Handboek voor de moderne stoïcijn. 52 
oefeningen voor een evenwichtig leven (Utrecht: Ten Have, 2019). ISBN 978-90-
259-0741-9. 

 

Al geruime tijd trachten afgestudeerde filosofen een stekje te veroveren op de almaar 
uitdijende markt van psychotherapie en life coaching. De filosofie die deze hippe, 
bijdehante wijsgeren beoefenen en propageren is geen gortdroge academische 
discipline, maar integendeel een levenskunst, een praktisch bruikbaar instrument dat 
mensen – hun ‘cliënten’ – in staat moet stellen hun leven zinvol en gelukkig in te 
richten. Naar eigen zeggen moeten ze op dat vlak niet onder doen voor hun 
psychologisch of psychotherapeutisch opgeleide concurrenten, wel integendeel. 
Opvallend vaak grijpen deze slimme, op een lucratieve baan gerichte wijsgeren terug 
op de antieke wijsbegeerte, vooral dan de stoïcijnse filosofie, die zich inderdaad in de 
eerste plaats als een levensfilosofie presenteerde: vóór alles wilden stoïcijnen hun 
adepten de nodige inzichten en methoden bijbrengen om betere mensen te worden 
door voortdurend aan zichzelf te leren werken; ook al steunde hun wijsbegeerte op 
een degelijk uitgewerkte (meta)fysica en logica, toch stond de cura sui ofte zorg voor 
zichzelf steeds centraal. 
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Enkele jaren geleden ondernam de Nederlandse filosofe Miriam van Reijen reeds een 
geslaagde poging de antieke Stoa van onder het stof te halen. Met tal van citaten uit 
antieke én latere stoïcijnse auteurs, onder wie ook Spinoza en zelfs Sartre, en aan de 
hand van vele concrete, alledaagse voorbeelden laat de auteur zien hoe de stoïcijnse 
levensfilosofie vandaag de dag een significante bijdrage kan leveren tot een beter, 
d.w.z. een wijzer en gelukkiger leven.1 Een ambitieuzer, meeromvattend project om 
de stoïcijnse wijsbegeerte nieuw leven in te blazen door haar tot een voor laat-
moderne mensen zinvol alternatief voor psychotherapeutische behandeling of 
begeleiding door een life coach om te vormen werd enkele jaren geleden 
ondernomen door een groep van specialisten in de antieke wijsbegeerte en 
psychologen aan de universiteit van Exeter (Verenigd Koninkrijk). De bijzonder 
geslaagde samenwerking, die mettertijd ook academici van andere universiteiten 
aantrok en het label ‘Stoicism Today’ meekreeg, heeft intussen geleid tot de 
organisatie van enkele bijzonder populaire ‘Stoïcijnse weken’, die door vele 
honderden gegadigden werden bijgewoond. Voor de eerste ‘Stoïcijnse week’, die 
plaatsvond in de herfst van 2013, werd een heus handboek samengesteld, dat de 
veelzeggende titel ‘Live like a Stoic for a week’ meekreeg. Een jaar later al 
verscheen een bundel met getuigenissen van moderne stoïcijnse ‘bekeerlingen’, 
mensen van allerlei slag die zich in hun dagelijkse leven door stoïcijnse 
levenswijsheid en leefregels laten leiden. Met aantoonbaar positieve effecten: dankzij 
hun stoïcijnse zelfzorg is hun leven er beter, wijzer en gelukkiger op geworden.2  

Ook Massimo Pigliucci, een Italiaan die het in de Verenigde Staten tot professor 
biologie en filosofie heeft geschopt, behoort tot het immer aangroeiende rijtje van 
moderne overtuigde stoïcijnen. Ten behoeve van de leek schreef hij het heldere en 
onderhoudende boekje Hoe word je een stoïcijn?, dat voor het eerst in het Engels 
verscheen in 2017, nog datzelfde jaar in een Nederlandse vertaling werd gepubliceerd 
en inmiddels al aan zijn vijfde herdruk toe is – vanuit commercieel oogpunt mag 
alvast van een groot succes worden gesproken: het werkje slaat ook in ons taalgebied 
duidelijk aan. Inmiddels werd het aangevuld met een zo mogelijk nog praktischere 
handleiding voor al wie zijn of haar leven op een stoïcijnse leest wil schoeien: 
Handboek voor de moderne stoïcijn. 52 oefeningen voor een evenwichtig leven, 
gepresenteerd door Pigliucci en zijn geestgenoot Gregory Lopez.  

In zijn boek Hoe word je een stoïcijn? bewandelt de auteur in feite een dubbel spoor. 
Zo wil hij de belangrijkste leerstellingen en concepten van de antieke stoïcijnse 
wijsbegeerte zo compleet maar tegelijk ook zo bevattelijk mogelijk uitleggen. 
Daarbij steekt hij vooral zijn licht op bij de antieke stoïcijn Epictetus, wiens 
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wijsgerige lessen door zijn leerling Arrianus werden opgetekend; vooral zijn 
beknopte Handboekje fungeert als een leidraad. Maar Pigliucci beperkt zich 
allerminst tot een droge opsomming van antieke stoïcijnse opvattingen en leefregels. 
Naar het voorbeeld van zijn gids Epictetus licht hij die voortdurend toe aan de hand 
van instructieve voorbeelden die hij niet alleen uit de oudheid zelf, maar minstens 
even vaak uit het hedendaagse leven, en zelfs vooral uit zijn rijke persoonlijke 
ervaring put. En daarmee zijn we meteen aan het tweede spoor aanbeland: de auteur 
wil de antieke Stoa bewust moderniseren en actualiseren, en dat doet hij door haar op 
erg herkenbare, laat-moderne problemen toe te passen, maar ook door haar aan de 
inzichten van de moderne wetenschap en cognitieve psychotherapie aan te passen. 
Op die manier hoopt hij de blijvende actuele relevantie van deze antieke wijsgerige 
stroming voor huidige en toekomstige generaties veilig te stellen. Hoewel het boekje 
zich niet in eerste instantie presenteert als een therapeutische ‘zelfhulp-kit’, mondt 
het daar in feite wel in uit: het laatste hoofdstuk vat kernachtig de belangrijkste 
leerstellingen van de antieke Stoa samen en biedt vervolgens twaalf praktische 
vuistregels die de moderne aspirant-stoïcijn in zijn of haar dagelijkse leven tot groot 
persoonlijk profijt kan en moet integreren. De grens tussen antieke Stoa en 
hedendaagse cognitieve psychotherapie blijkt in het lijstje met aanbevolen 
gedragsregels vaak flinterdun. Hetzelfde geldt trouwens voor het wel eenduidig als 
‘zelfhulp-kit’ voorgestelde Handboek voor de moderne stoïcijn. 

Hoe word je een stoïcijn? is niet alleen nuttig voor lezers die aan actieve ‘zelfzorg’ 
willen doen zonder daarvoor peperdure psychotherapeuten of life coaches te willen 
inschakelen. Het boek zal zeker ook classici en classicae aanspreken die hun kennis 
van de antieke stoïcijnse wijsbegeerte snel willen opfrissen. Dat geldt met name ook 
voor leerkrachten oude talen die in de derde graad van het secundair onderwijs 
aandacht aan de antieke wijsbegeerte besteden. De vele boeiende, soms mild-
humoristische citaten uit Epictetus’ geschriften waarmee Pigliucci zijn betoog 
lardeert, bewijzen ten overvloede dat er in het vak Grieks naast Plato ook plaats is 
voor andere wijsgerige auteurs – zoals met name Epictetus. En wie in het vak Latijn 
met zijn of haar leerlingen passages uit de wijsgerige traktaten of brieven van Seneca 
leest, krijgt tal van nuttige suggesties aangeboden om centrale thema’s als 
gemoedsrust, handelen volgens de natuur of zelfdoding op een heldere, moderne 
manier uit te leggen. Kortom, je moet heus geen stoïcijn willen worden of je 
leerlingen tot de Stoa willen bekeren om Pigliucci’s boek met vrucht te kunnen lezen. 

Toon Van Houdt 
Toon.VanHoudt@kuleuven.be 
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Noten		
 
1  Miriam van Reijen, Stoïcijnse levenskunst. Evenveel geluk als wijsheid (Leusden: 

ISVW Uitgevers, 2016). 
2  Live Like a Stoic for a Week. The Stoic Week 2013 Handbook (Exeter: Stoicism To-

day, 2013). www.stoicismforlife.com; Patrick Ussher (ed.), Stoicism Today. Selected 
Writings (Exeter; Stoicism Today, 2014). 


