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Marcus Aurelius: “Overpeinzingen” of ook wel “persoonlijke notities”. 
Marcus Aurelius leefde van 24 april 121 (geboren als Marcus Annius Verus, 
maar vader stierf jong (ws 124) en Marcus werd door grootvader, later moeder en 
daarna als geadopteerde zoon van Antoninus op verzoek van Hadrianus. Hadrianus 
regelde een huwelijk voor hem met de dochter Annia Faustina, de dochter van 
Antoninus., die ook Lucius had geadopteerd. Samen met Marcus Aurelius zou hij een 
tijd als Romeins keizer regeren na de dood van Antoninus vanaf 161 regeren.In 169 
stierf Lucius, op 17 maart 180 Marcus. 
 
Marcus wilde als kind slechts filosoof worden, maar was in de wieg gelegd voor 
keizer. Hij had een slechte gezondheid, was als kind veel verkouden en vermoeid, en 
had maagklachten. Waarschijnlijk leed hij aan maagbloedingen en een chronische 
maagzweer. Op latere leeftijd kon hij haast geen voedsel verdragen en kreeg van zijn 
arts, Galenis, theriac, een opiumhoudend medicijn dat diende als slaapmiddel en 
pijnstiller. 
 
De persoonlijke notities bestaan uit 12 ‘boeken’ (in totaal zo’n 130 pagina’s), 
met steeds observaties en gedachten die hij schreef. Ze zijn los te lezen. Veel 
is geschreven in adviezen’ Doet…Bedenk…wees…. 
De vertaling van Simone Mooij-Valk begint met het volgende citaat: 
“De mensen zoeken een plek om zich terug te trekken, op het platteland, aan zee, in 
de bergen(en gewoonlijk wil je dat zelf ook maar al te graag). Maar dan begrijp je 
absoluut niets van filosofie. Nergens kan een mens zich immers rustiger en 
ongestoorder terugtrekken dan in zijn eigen ziel, vooral als hij in zijn binnenste zulke 
vaste overtuigingen heeft dat hij, zodra hij zich daarin verdiept, zich meteen 
volkomen gerust voelt. En met gerustheid bedoel ik niets anders dan innerlijk op orde 
zijn. Die afzonderingen moet je jezelf steeds gunnen, en zo jezelf vernieuwen. 
Bondige en elementaire waarheden moeten het zijn, die, zodra ze in je opkomen, in 
staat zijn alle zorgen van je af te spoelen en je, bevrijd van je ergernis, weer terug te 
sturen naar je dagelijks leven.’( IV.3) 
 
Over ziekte heeft hij een aantal opmerkingen. Een greep: 
‘Van Maxius: zelfbeheersing en je nooit door een opwelling laten 
meeslepen:goedsmoeds blijven in alle omstandigheden, ook bij ziekte….’  
‘Van mijn adoptiefvader:’……..Hij verzorgde zijn lichaam op een evenwichtige 
manier, niet als iemand die geweldig aan het leven hangt of erg om zijn uiterlijk geeft 
(al verwaarloosde hij het evenmin), maar zo dat hij door zijn eigen zorgvuldigheid 
zeer zelden hulp van een arts of drankjes en smeersels nodig had…. Na hevige 
aanvallen van hoofdpijn ging hij fris en energiek aan zijn gewonen werk….Op hem 
zou je kunnen toepassen wat van Socrates gezegd wordt, dat hij zich kon ontzeggen 
en kon genieten wat de meesten zich uit zwakheid niet kunnen ontzeggen, en in het 
genieten waarvan ze te onbeheerst zijn. Die kracht, om in het ene geval zich te 
bedwingen en in het andere matig te blijven, is het kenmerk van een harmonisch ziel, 
die tegen alle moeilijkheden bestand is, zoals (hij toonde) bij de ziekte van Maximus. 
‘Boek I 16 
‘Hippocrates genas de ziekten van vele mensen, werd toen zelf ziek en stierf. De 
Caldaeen voorspelden de dood van velen en vervolgens achterhaalde het lot ook hen. 



Alexander de Grote, Pompeius en Julius Caesar hebben ontelbare steden met de 
grond gelijk gemaakt en op het slagveld vele tienduizenden soldaten te voet en te 
paard in de pan gehakt, en op een dag hebben ze zelf ook het leven gelaten. Heraclitus 
theoretiseerde veel over het vuur dat de kosmos zou verteren, maar hij kreeg 
waterzucht en stierf, met koemest besmeerd. 
Democritus werd het slachtoffer van luizen, Socrates van een ander soort luizen. Wat 
wil dat zeggen? Je bent in het bootje gestapt, je bent meegevaren e n je hebt de haven 
bereikt;nu moet je van boord gaan. Als dat naar een ander leven is, gaat er ook daar 
niets zonder toedoen van de goden. Als je echter niets meer gewaarwordt, zul je ook 
geen pijn en genot meer te verdragen hebben, en je zult niet langer dienstbaar zijn 
aan dat aardse omhulsel, dat even minderwaardig is als dat wat er nu aan 
ondergeschikt is, superieur is. Dat is immers geest en godheid, en het andere 
bloederige materie.’Boek III,3 
‘Pijn: als hij ondraaglijk is, maakt hij een eind aan ons leven,en als hij duurt, is 
hij te dragen. Het redelijk denken bewaart zijn kalmte doordat het zich afschermt en 
het innerlijk kompas wordt er niet minder betrouwbaar door; maar laten de delen die 
van de pijn te lijden hebben dat maar te kennen geven, als ze daartoe bij machte zijn. 
‘Boek VII 33 
“Bij iedere pijn moet je meteen denken dat het niets is om je over te schamen en dat 
het ook de suprematie van het redelijk denken niet aantast. Want noch in zoverre het 
redelijk is, noch in zoverre het op de gemeenschap gericht is, doet de pijn het denken 
teniet. Maar bij de meeste pijnen kan de uitspraak van Epicurus je tot steun zijn: ‘Pijn 
is niet ondraaglijk en duurt niet eeuwig, als je niet vergeet wat de grenzen ervan zijn 
en je je er niet nog wat bij inbeeldt.’ Bedenk ook het volgende: dat veel dingen die als 
hinderlijk ervaren worden, met pijn gelijk te stellen zijn zonder dat we ons realiseren, 
bijvoorbeeld slaperigheid,grote hitte en gebrek aan eetlust. Wanneer je dus klaagt 
over van een van deze dingen, moet je tegen jezelf zeggen: ik geef toe aan pijn.’boek 
VII 64. 
‘Pijn is of een kwaad voor het lichaam( en laat het dat dan maar te kennen geven) of 
een kwaad voor de ziel. Maar die heeft de mogelijkheid haar eigen helderheid en 
kalmte te bewaren en de pijn niet als een kwaad op te vatten. Want oordeel, impuls, 
begeerte en afkeer zitten altijd van binnen en daar dringt geen kwaad in door. Boek 
VIII28.’ 
Epicurus zegt: ‘Toen ik ziek was, ging mijn conversatie niet over mijn lichamelijk 
lijden en tegen mijn bezoekers praatte ik niet over dat soort dingen, maar ik bleef me 
bezighouden met de belangrijkste problemen van de natuurwetenschap en schonk 
vooral aandacht aan de vraag hoe het denken, ofschoon het deelneemt aan dergelijke 
processen in het vergankelijk lichaam, ongeschokt blijft en zijn eigen kwaliteit 
bewaart. Ik gaf de artsen ook geen gelegenheid gewichtig te doen alsof ze heel wat 
verrichtten, maar mijn leven verliep rustig en met decorum.’ 
Doe dus als hij in zijn ziekte, als je ziek bent en in iedere andere situatie, want 
trouw blijven aan de filosofie onder alle omstandigheden en niet meeleuteren 
met ondeskundigen die geen benul hebben van de natuur, is een 
gemeenschappelijk kenmerk van alle scholen. Concentreer je alleen op wat je 
nu doet en op het instrument waarmee je het doet.’Boek XI41. 
Het boek is een boek om op je nachtkastje te leggen, en af en toe iets uit te 
lezen. 


