A colourful world is possible
(if…)

Het is goed om iemand te beletten onrecht te doen en anders in elk geval
er niet aan mee te werken.
(Democritus, fragment 38)

We moeten tegelijkertijd lachen en filosoferen
en het huishouden besturen en onze overige
bezittingen gebruiken en nooit ophouden de
woorden van de juiste filosofie te spreken.

Epicurus,
geestesverwant van
Thomas Hobbes,
Spinoza,
William Morris,
Bertrand Russell,
André Gorz,
Etienne Vermeersch.

Als je kijkt naar ieder stukje aarde, heeft de een dit en de ander dat
vaderland, maar als je kijkt naar alles wat deze wereld omvat, is er
één vaderland voor allen, de hele aarde, en één huis, onze wereld.
(Diogenes van Oinoanda, epicurist, rond 100)

“Jedem das seine” (Elk het zijne; Iedereen krijgt wat hij verdient) was aangebracht boven het
toegangshekken van het naziconcentratiekamp Buchenwald.
Elke gevangene kreeg een gekleurde driehoek die de reden aangaf waarom hij in het kamp zat:
• Groen:
onverbeterlijke “gewone” criminelen
• Blauw:
immigranten (in hoofdzaak gedeporteerden uit Spanje)
• Roze:
homoseksuele mannen
• Rood:
politieke tegenstanders van Hitler (communisten, vakbondslui)
• Zwart:
asocialen, o.a. bedelaars en vrouwen die hun sociale taak
(kinderen krijgen) niet vervulden (prostituees, lesbiennes)
• Paars:
Bijbelvorsers, m.a.w. Getuigen van Jehova en protestanten die vanuit
hun pacifistische bijbelinterpretatie weigerden legerdienst te doen
• Bruin:
Roma en Sinti (“zigeuners”)
• Geel:
joden.
Sommige emancipatiebewegingen kozen later een gekleurde driehoek als hun symbool, bv.
holebibeweging (roze driehoek), lesbische beweging (zwarte driehoek), tegenstanders van
het fascisme (rode driehoek), beweging voor rechten immigranten (blauwe driehoek).
“Se questo è un uomo” (Of dit een mens is) is de titel van een boek van Primo Levi (1919-1987)
over zijn gevangenschap in het naziconcentratiekamp Auschwitz.
Of dit een mens is:
• Een gevangene in een overvolle gevangenis in USA
• Een immigrant die schuilt bij een immigrant voor de winterkou
• Een homoseksuele jongeman die wordt opgehangen in Iran
• Een bezetster van Wall Street die wordt afgevoerd door politieagenten
• Een overspelige vrouw die wordt gestenigd
• Een Palestijnse man wiens woning wordt vernietigd door Israëlieten
• Een Roma jongen die kijkt naar de agenten die zijn familie komen uitdrijven uit Frankrijk
• Een christen in Nigeria wiens woning in brand is gestoken door islamieten.

Rechtvaardigheid is een verdrag dat in de omgang met elkaar wordt
afgesloten, met als oogmerk dat men niet benadeelt en niet benadeeld wordt.

Levensbeschouwelijke diversiteit - leerlingen van de Campus Tant, soldaten
gesneuveld in oorlog 1914-18 - Britse Militaire Begraafplaats, Roeselare, 2012

De rechtvaardige geniet de grootst mogelijke rust, de onrechtvaardige is een
en al onrust.
(Epicurus, Authentieke leerstellingen 33 en 17)

De boom van kennis van goed en kwaad

Ook de geest en de ziel bestaan uit materie; de ziel is samengesteld uit de kleinste
en fijnste atomen.
(Lucretius, De rerum natura, III, 162; 179)
Onze geboorte was eenmalig, tweemaal
geboren worden is onmogelijk, en we
moeten een eeuwigheid niet-meer-zijn.
(Epicurus,Vaticaanse stelling 14)

Niets is genoeg voor wie wat genoeg is,
weinig vindt.
De aanwezigheid van rijkdom neemt
geestelijke onrust niet weg en verschaft
ook geen noemenswaardige vreugde.
(Epicurus,
Vaticaanse stellingen 68 en 81)

De oorzaak van een verkeerde daad is dat men het betere niet kent.
(Democritus, fragment 83)
Wie beweert dat de tijd om te filosoferen nog niet is aangebroken, of dat deze
tijd al achter hem ligt, is als iemand die zegt dat het nog geen tijd is voor het
geluk of dat die tijd al voorbij is.
(Epicurus, brief aan Menoikeus, 122)
We moeten proberen iedere volgende dag
beter te maken dan de vorige, zolang we
onderweg zijn. En wanneer we aan het
einde zijn gekomen, moeten wij ons
ingetogen verheugen.
(Epicurus, Vaticaanse stelling 48)

Ik ben een kleurrijk persoon. Jij toch ook?
Van alle middelen tot volledig levensgeluk die de wijsheid ons verschaft,
is het verwerven van vriendschap verreweg het belangrijkste.
(Epicurus, Authentieke leerstelling 27)
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