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nim. INLEIDING. 

, 1894. De antieke doxografen behandelen de Oude Stoa zoveel mogelijk 
,hrasts, als een eenheid. De opvattingen van verschillende Sto'ici worden 

door hen a.h.w. op een vlak geprojecteerd. lo ontstaat een beeld 
Studien waarin de typische trekken van "de school" sterk geaccentueerd 

zijn, doch de varia ties cler leer slechts bij uitzondering tot hun 
I, 1933. recht komen. 
:11 Stoa, Wij 1110eten toegeven, elat juist in ele Oude Stoa, waar men aItijcl 

is blijven voortbouwen op ele funelamentele stellingen elie lena 
:hriften, aan zijn philosophie ten gronelslag gelegcl hael, en waar, aIthans 

sinels Chrysippus, ele onelerdelen van het systeem met elkaar in 
22. een nauw en moeilijk te verbreken verbanel gebracht zijn, vermoe
philos. elelijk vrijwel overal het gemeenschappelijke, elat wat ieelere Sto'icus 

aan ele school te elanken heeft, van veel meer belang is elan het 
Proble- individuele. Toch lOuelen wij graag meer willen weten omtrent cle 

leer van ele aflOnelerlijke wijsgeren om de "systematische" behan
eleling van de Ouele Stoa, waartoe ele geaarelheid van onze over
levering aanleiding geeft, te kunnen aanvullen door een meer 
"historische". Immers, niet aileen zijn persoonlijkheclen als lena 
en Chrysippus, om slechts deze twee te noemen, op zichzelf onze 
volle belangstelling waarel, maar bovenelien is elieper inzicht in 
een wijsgerig stelsel, begrip voor de eigenaardigheelen en fouten 
er van, alJeen rnogelijk, als men de wordingsgeschieelenis kent. 

Terwijl onze gegevens in het algemeen VOOr een dergelijke histo
rische behandeling van de Oude Stoa ten enen male ontoereikend 
zijn, is er in ele ethiek een hoofdstuk ten opzichte waarvan wij in 
een gunstiger positie verkeren, nl. de leer van het dAoo. Deze leer, 
die een antwoorel geeft op de vraag naar het volmaakte leven, 
vormt het mid del punt waaromheen de andere hoofdstukken cler 
ethiek gegroepeerd zijn. Nu kennen wij de definities die de voor
naamste denkers van lena tot Posidonius van het 'Caoo gaven. 
Van deze definities dienen wij uit te gaan, wanneer wij de gang 
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van de historische ontwikkeJing der Oude Stoa trachten na te 
speuren. 

Onder Oude Stoa zullen wij hier de Stoa van Zeno tot en met 
Antipater van Tarsus verstaan. Weliswaar is er verschil van 
mening over de vraag, waar de grenslijn tussen Oude en Midden
Stoa getrokken moet worden: Tegenover de opvatting van 
Schmekel, die met de term Midden-Stoa de school van Panaetius 
en Posidonius bedoelde, staat die van Bonh6ffer, volgens welke 
Diogenes van Seleucia en Antipater ook reeds tot de Midc\en-Stoa 
gerekend moeten worden 1). Maar in de leer van het ro.oo sloot 
Diogenes, zoals nog nader zal blijken, zich zeer nauw aan bij 
Chrysippus, terwijl Panaetius daarentegen een andere weg insloeg. 
Voor ons onderzoek is dus de enige bruikbare indeling die van 
Schmekei. 

1) A. Schmekel, Die Philosophie der mittleren Stoa, 1892. - A. Bonh6ffer, 
Die Ethik des Stoikers Epictet, 1894, bl. 177. Vgl. Max. Schafer, Ein friihmit
telstoisches System der Ethik bei Cicero, Diss. Miinchen 1934, en Philo!. 91, 
1936, 174. 
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1) Vgl. fr. 40, 17 
in de oudste Orieksc 

2) Het is de vrai 
van Heraclitus zegg 
staan ook zij buiten 


