
PYTHAGORAS
EEN BRUG NAAR DE ANDER

De wiskundige, filosoof en hervormer Pythagoras werd geboren op het Griekse eiland Samos. Hij
reisde naar Azië en Egypte om kennis te maken met die culturen. Omstreeks  530 v.C. vestigde hij

zich in Croton, een havenstad aan de Zuid-Italiaanse kust. In die tijd was dit zuidelijk deel van Ita-
lië  gekoloniseerd door Griekenland. In Croton stichtte hij een filosofische broederschap. De leden leef-

den sober, verdiepten zich in wijsgerige en religieus-zedelijke vraagstukken en muntten uit  door
zelfbeheersing en welwillendheid. Het goddelijk heil bestond volgens hen in het “voegen  van geest en
gemoed naar de harmonische wetten, die het Al regeren”. Hier vindt men reeds de eerste sporen van
het geloof in een ongeschreven Natuurrecht, dat gebaseerd is op de grondgedachte dat er een mense-

lijke natuur bestaat en dat ook de samenleving berust op een natuurlijke ordening

Samen winnen
Pythagoras droeg altijd witte kleding als symbool van eenvoud en zuiverheid van het leven. Hij en zijn aanhangers

verwierpen het gebruik van alcohol en toonden een grote liefde voor de dieren, op basis
waarvan ze ook vegetariërs waren. (Zie kader) Hun religieuze ethiek legde de grondslag
voor de hoogste vormen van moraal: de mensheid is volgens hen, ondanks alle verschillen
van ras en gewoonten, één wezenlijke eenheid. Mannen en vrouwen waren aan elkaar ge-
lijkwaardig. In hun ‘Gulden Verzen’ stond dat ‘de wet kwaad met kwaad vergeldt’, maar
dat het hoger is belediging en onrecht te verdragen, haat en wraak te vermijden, en twee-
dracht zelfs door toegeven te ontwijken. Oorlogsvoering zou, mocht dit toch voorkomen,
alleen zo gevoerd worden ‘als een mens met een mens strijdt’. Maar daar liet hij het niet bij.
Hij ontwikkelde onder andere ook een soort schaakspel dat niet gericht was op elkaar ver-
slaan maar op ‘samen winnen’ en ‘elkaar tegemoet komen’. Zo leerde hij zijn studenten har-
monisch samen te werken, gericht op het bereiken van een constructief doel.

Betekenis
Aanvankelijk speelden de ‘pythagoreans’ een belangrijke rol in het openbare en politieke leven. In de ‘Raad van
Duizend’, welke de stad bestuurde, hadden ze een aanzienlijke invloed. Degenen die hun eigen invloed steeds
verder zagen verminderen gingen zich tegen hen teweer stellen. In toenemende mate werden ze, vanwege hun
afwijkende opvattingen, niet alleen beledigd en gehoond, maar zelfs meermalen slachtoffer van wrede vervol-
gingen. Onder druk van de bevolking moest Pythagoras zelfs de stad verlaten. Het gebouw van de orde in Cro-
ton werd een aantal jaren later in brand gestoken, waarbij velen omkwamen. Vervolging kon de leer echter niet
meer onderdrukken en verspreidde zich snel.

Metapontum
Pythagoras had zich inmiddels gevestigd in Metapontum, eveneens een havenplaats in Zuid-Italië, maar dan
ten oosten van Croton. Het lag bovendien aan de monding van twee rivieren. Vandaar  waarschijnlijk de naam
Metapontum: ‘brug naar de overzijde’, een naam die omstreeks 1980 ook gegeven werd aan het vredesspel dat
vermoedelijk door Pythagoras werd ontwikkeld. (*) Zijn grote bekendheid dankt hij echter vooral aan zijn wis-
kundige inzichten, minder aan zijn filosofische en hervormingsgezinde ideeën. Maar voor het streven om tot
vreedzaam samenleven te komen bleef hij velen inspireren.
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Vegetarisme
Mogelijk is Pythagoras tijdens zijn reis naar Azië geïnspireerd geraakt door het vegetarisme. Kennelijk was dit voor
Europa in die tijd zo’n nieuwe opvatting dat het woord ‘Pythagoreër’  meestal gebruikt werd voor mensen die zich
onthielden van het eten van vlees. Omstreeks 1842 werd de term vervangen door het woord ‘vegetarisme’ dat af-
geleid is van het Latijnse begrip "vegetus", wat "levendig, opgewekt, krachtig" betekent. In 1847 werd de ‘Vegeta-
rian Society’ in Engeland opgericht, met als doel meer bekendheid aan deze leefwijze te geven.


