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Een citaat van Boethius

‘Er zijn twee soorten essentie. Eén is continu, samenge-
voegd in zijn delen en niet in afzonderlijke delen verdeeld, 
zoals een boom, een steen en alle lichamen van deze wereld 
die de juiste grootheden hebben. De andere essentie is van 
zichzelf losgemaakt en bepaald door zijn delen, alsof deze tot 
een enkele collectieve vereniging  verminderd zijn, zoals een 
kudde, een volk, een koor, een hoop dingen, dingen waar-
van de delen door hun eigen uitersten worden beëindigd 
en discreet zijn ten opzichte van het uiterste van een ander 
ding. De juiste naam hiervoor is: veelheid. Verder bestaan   er 
een aantal soorten van veelheid, zoals een drie, een vier, een 
tetragon, of welk getal ook waaraan, zoals het is, niets ont-
breekt. Een ander soort bestaat niet zelf, maar verwijst naar 
een ander ding, zoals een duplex, een dimidium, een ses-
quialter, een sesquitertiel, of wat het ook mag zijn, dit kan, 
tenzij het verband houdt met iets, op zichzelf niet bestaan. 
Van grootheden zijn sommige stabiel, zonder beweging, 
terwijl andere altijd veranderen  en op geen enkel moment 
rustig zijn. Van deze soort beschouwt men als aritmetica een 
veelheid, die uit zichzelf als een integraal geheel bestaat; De 
maat van muzikale modulatie is de veelheid die bestaat ten op-
zichte van iets anders; Geometrie biedt het begrip stabiele groot-
te; De vaardigheid van de astronomische discipline verklaart 
de wetenschap van beweeglijke grootte. Als een onderzoeker 
geen kennis heeft van deze vier wetenschappen, kan hij de 
waarheid niet vinden; Zonder zulke gedachten is niets van 
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de waarheid op juiste wijze bekend. Dit is de kennis van die 
dingen die waarlijk zijn; Het is hun volledige begrip en om-
vatting. Hij die de wegen van de wijsheid afwijst, filosofeert 
niet juist. Inderdaad, als de filosofie de liefde tot de wijsheid 
is, dan heeft men al minachting voor de filosofie getoond.’

We kunnen deze tekst als onze  leraar zien, die ons onder-
wijst over de begrippen veelheid en grootheid. Door deze 
leringen kunnen onze eigen gedachten zuiverder en nauw-
keuriger worden. In dit boek zullen we meer zulke docenten 
hebben. We zullen moeten wennen aan het feit dat de filoso-
fen uit de oude tijden niet naïef en onwetend waren, maar dat 
ze nog een weten hadden, dat sindsdien voor ons is verloren 
gegaan. We hebben andere kennis gekregen, en zonder te zeg-
gen dat deze nieuwe wetenschappen waardeloos zijn, kunnen 
we toch een echte basis vinden voor de moderne wetenschap, 
wanneer we teruggaan naar denkers van oudere tijden. We 
zullen Boethius vaker vragen naar zijn wijsheid, dus hier is 
een kort zicht op zijn leven uit Wikipedia:

‘Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius  (Rome, 
ca.  480  -  Pavia,  525) was een  christelijk,  laat-Romeins fi-
losoof,  schrijver en politicus, die in de late 5e en vroege 6e 
eeuw  na Christus in  Italië  leefde. Hij wordt algemeen be-
schouwd als een belangrijke schakel tussen de antieke hei-
dense filosofie en de christelijke middeleeuwen. Boëthius 
werd in  525  geëxecuteerd  in opdracht van zijn voormalige 
vriend koning Theodorik de Grote, die hem ervan verdacht te 
hebben samengespannen met het Byzantijnse Rijk.

Vroege leven

Hij werd in Rome geboren als lid van een oude en be-
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langrijke Romeinse  senatorenfamilie, de  Anicii, die onder 
anderen de keizers Petronius Maximus en Olybrius en ook 
vele  consuls  had voortgebracht. Later zouden de Anicii 
uitwijken naar  Constantinopel. Zijn vader,  Flavius Man-
lius Boëthius, was in  487  consul, vlak nadat  Odoacer  de 
laatste  West-Romeinse Keizer,  Romulus Augustulus  had 
afgezet. Jong  wees  geworden, werd hij opgevoed door de 
aristocratische Romeinse schrijver en intellectueel Quintus 
Aurelius Memmius Symmachus, wiens dochter Rusticiana 
later met Boëthius zou trouwen. Boëthius behoorde binnen 
de Romeinse elite tot de laatste generatie die nog een klas-
sieke opvoeding kreeg. Dertig of vijftig jaar later zou dit 
door de invloed van het christendom niet meer mogelijk 
zijn. Alhoewel we weinig weten over zijn opleiding en stu-
die, is het duidelijk dat hij beschikte over een uitgebreide 
kennis van de klassieken en het Grieks.

Latere leven en dood

In 510 werd Boëthius consul in het koninkrijk van de Ostro-
goten. Onder de Oost-Gotische koning Theodorik de Gro-
te, die toen Italië overheerste, was hij  magister officiorum, 
de leidende bureaucraat en adviseur. Hij diende hem trouw. 
In 522 smaakte hij het genoegen dat zijn twee zonen consul 
waren. Toen de koning echter in een geschil met de Byzan-
tijnse keizer geraakte, werd Boëthius verdacht van samen-
zwering met het Byzantijnse Rijk, opgesloten en ten slotte 
terechtgesteld. Zijn schoonvader, Symmachus, werd kort 
daarna eveneens terechtgesteld. Het feit dat Theodorik aan-
hanger was van de Ariaanse kerk, terwijl Boëthius net als de 
Byzantijnen een aanhanger was van het orthodox-katholicis-
me, kan een rol hebben gespeeld in Theodoriks wantrouwen 
jegens Boëthius. Theodorik kreeg al snel spijt dat hij Boëthius 
ter dood had laten brengen. 



20

Werken

Middeleeuwse bronnen schrijven vertalingen van 15 Griek-
se teksten over wiskunde aan hem toe, met inbegrip van Pyt-
hagoras, Euclides en Ptolemaeus.[1]

Vertaler van Plato en Aristoteles

Hij was bezig aan een volledige vertaling van Plato en Aristo-
teles uit het Grieks in het Latijn, maar zijn vroegtijdige dood 
maakte daar een eind aan. In de Middeleeuwen was Boethius 
vooral bekend vanwege zijn vertalingen van de logische wer-
ken van Aristoteles en zijn eigen rekenkundige verhandeling, 
de Institutio Mathematica. De aan Aristoteles ontleende maar 
via zijn vertalingen doorgegeven omschrijving van de aard van 
de mens:  persona est rationalis naturae individua substan-
tia (de mens is een individuele substantie met een rationele 
natuur) werd tijdens het eind van de universaliënstrijd door 
alle filosofen eenstemmig beleden. Als kenner bij uitstek van 
de voorchristelijke en neoplatoonse filosofie maakte hij zich 
in de ogen van veel christenen enigszins verdacht.

Muziek

Boëthius was ook een bekende  muziektheoreticus. Hij 
schreef De Institutione Musica (vroege 6e eeuw), een hand-
boek dat tot in de 16de eeuw werd gebruikt als standaard-
werk voor de muziektheorie. Dit werk maakte deel uit van 
zijn Quadrivium en verdeelde de studie van muziek in drie 
categorieën. Hij was weliswaar de auteur, maar hij heeft lou-
ter teksten uit het oude Griekenland vertaald en samengevat, 
dus niet veel zelf bedacht. De Institutione Musica was een 
van de eerste muzikale werken dat gedrukt werd, en wel  in 
Venetië tussen 1491 en 1492.
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Vertroosting

Zijn Over de vertroosting der wijsbegeerte  (De consolatione 
philosophiae) is waarschijnlijk in de gevangenis geschreven in 
afwachting van zijn executie. Dit boek, waarin proza en po-
ezie  elkaar afwisselen, zou zo’n duizend jaar lang een zeer 
grote invloed uitoefenen op het middeleeuwse denken met 
begrippen als het Fortuin / Lot (=fortuna) en de Voorzienig-
heid. Van dit laatste begrip legt hij uit dat dit niet hetzelfde is 
als predestinatie.’

*

Nu willen we de oefening herhalen:  het denken van de  be-
grippen veelheid en grootheid. En de innerlijke blik zal wor-
den gericht op het moment van het beginnen met het denken, 
om de activiteit van het denken te vatten. 

Daarna verdiepen we ons in het cursief gedrukte deel uit het 
citaat van Boëthius: 

Van deze soort beschouwt men als aritmetica een veelheid, die 
uit zichzelf als een integraal geheel bestaat; De maat van mu-
zikale modulatie is de veelheid die bestaat ten opzichte van iets 
anders; Geometrie biedt het begrip stabiele grootte; De vaardig-
heid van de astronomische discipline verklaart de wetenschap 
van beweeglijke grootte. 

We trachten dit volledig te begrijpen. Als dat niet lukt is het 
ook niet erg, het gaat om de moeite die je doet.
De oefeningen in dit boek zullen een echte energie in het 

denken geven. Dit zal leiden tot een toename van de energie 
voor het leven. Het zal zelfs een waarachtige vreugde in het 
leven geven. En daarnaast zal het de basiskennis vergroten: 


