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DIOGENES uit de TON 

 

De twee vrienden Mikis en Demis waren onafscheidelijk: Met zijn tweeën zwierven ze vaak door het 

oude Athene. Rond de Akropolis was er genoeg te beleven. Daar stond de tempel. Op de pleinen 

verzamelden zich de tempelgangers, die offers wilden brengen aan de godin Athene. Maar er liepen 

ook veel filosofen rond. Meestal in kleine groepjes liepen die nadenkend rondjes en kletsten 

onderling heel wat af. Mikis en Demis begrepen het lang niet allemaal, maar ze vinden het wel 

interessant. Soms probeerden de jongens samen ook een beetje gewichtig te doen. Wilden zij ook 

zulke filosofen worden?  

 

Op deze dag troffen ze het bijzonder. Er waren soldaten en een prachtig geklede man. Ze stonden bij 

een soort regenton. Er werd luid gepraat. Mikis en Demis kwamen dichterbij. Wat was er gaande?  

PSSST, stil… zei een man. “Daar staat de machtige keizer: Alexander de Grote. Zijn rijk is van hier tot 

India. Daar moet je maar geen ruzie mee krijgen”. 

Zo, dat was bijzonder!. Stilletjes kropen Mikis en Demis tussen de mensen door. Ze kwamen 

helemaal vooraan. Daar konden ze alles goed horen en zien.  

De keizer zag er machtig uit. De soldaten 

waren gewapend. Ze beschermden de keizer. 

“Inderdaad”, fluisterde Mikis, “die keizer kan 

je maar beter te vriend houden”.  

 

Maar wat was dat nu voor raars. De keizer 

stond daar bij die grote ton, en in die ton zat 

een man. Een bedelaar? Een zwerver? De 

keizer op bezoek bij een zwerver, dat zou 

toch wat zijn.  

De keizer boog naar de man in de ton. Hij 

vroeg: “Wat wil je hebben, je kunt alles van 

me krijgen”.   

 

De man in de ton antwoordde: "Als ik alles 

kan krijgen, wil je dan een stap opzij doen, 

want je staat in mijn zonlicht”.   

De soldaten wilden hun zwaarden al trekken. Maar Alexander gebaarde tot kalmte. keizer Alexander 

antwoordde licht verbaasd over zoveel moed: "Wat een oprecht wijze moed om zo tegen mij te 

spreken. Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn".  

De man zei daarop: "Als ik Diogenes niet was, zou ik ook Diogenes willen zijn".  

De soldaten waren verbaasd. Hoe durfde die idioot in zijn ton zo tegen de keizer? De omstanders 

grinnikten besmuikt. Die heeft wel lef… zo tegen de machtige keizer te spreken.  

 

Mikis en Demis hadden wel weer genoeg beleefd. Onderweg naar huis raakten ze niet uitgepraat. Ze 

vertelden het verhaal in geuren en kleuren aan Demis’ vader.  

“Die man in de ton is beslist geen zwerver” zei vader. “Hij heet Diogenes en komt uit Sinope.  

 

  https://rkd.nl/nl/explore/images/259228 



 

 

 

 

2021-07-05 /Leren Leven, thema Licht. Humanisme DIOGENES/ onderwijsbureau meppel, JH / – pagina 2 

INSPIRATORS VOOR BETEKENISVOL ONDERWIJS 

 

Hij is de zoon van een muntslager. Rijke lui, maar dat boeit hem niet. Hij is 

een beroemd filosoof, maar hij leeft als een hond. Hij woont in een ton… 

meer heeft hij niet nodig, bezit leidt maar af… volgens hem dan. Er wordt 

verteld dat hij enkele maanden geleden zijn drinknap heeft stukgegooid. 

Hij zag een klein jongentje water drinken uit zijn handen. Zo kan het ook, 

moet hij toen gedacht hebben. Zo’n beker is helemaal niet nodig, en 

gooide hem weg.  

De mensen vinden hem raar en schelden hem vaak uit voor hond. Daar 

maakt hij zich niet druk over. Mensen vindt hij maar dom.  

Soms steekt hij op klaarlichte dag zijn lantaarn aan. Dan komt hij uit de 

ton en gaat met zijn lampje op zoek”.  

 

“Zoekt hij dan  iets speciaals?” vraagt Demis. “Die filosofen lopen en 

praten toch alleen maar?”  Mikis vult aan: … “Maar wat heeft hij dan te 

zoeken, als hij toch niets wil hebben?” 

 

 

 

“Jullie zijn al aardig op weg om filosoof te worden”, zegt Demis´  

vader lachend. “Diogenes is op zoek naar wijze of verstandige 

mensen. Die moet je met een lantaarntje zoeken, want die zijn heel 

zeldzaam, volgens hem. Zelfs op klaarlichte dag heeft hij er een lamp 

bij nodig” 

De keizer wilde natuurlijk niet voor dom versleten worden, en ging 

vandaag even interessant doen. Daarom ging hij dus bij Diogenes op 

bezoek. Diogenes was vast niet onder de indruk. En Alexander durfde 

Diogenes blijkbaar niet tegen te spreken, bang om iets doms te 

zeggen, ” lachte vader.  

 

“Misschien moeten wij maar eens bij hem op bezoek”, net als de 

keizer”, zegt Mikis. “En als wij dan niet in zijn zonlicht gaan staan,” 

zegt Demis, “zijn we in elk geval wijzer dan Alexander de Grote”.  

“Wie weet”, zegt vader, “heeft Diogenes dan gevonden wat hij zocht 

en gooit dan zijn lantaarntje ook nog weg”.  

“Dat lijkt me trouwens niet handig en ook niet wijs,” zegt Mikis met 

een filosofische frons.   

 

Verhaal Jacqueline Huizinga,  

op basis van eigen kennis en gegevens Wikipedia  

 

Ken je de uitdrukking “Iets met een lantaarntje moeten zoeken?” Wat betekent dat volgens jou? 

Is de betekenis na dit verhaal voor jou veranderd? Hoe?    

Wat heeft wijsheid met licht te maken?  

Wat zegt het verhaal van Diogenes over de betekenis van licht?  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Waterhouse-Diogenes.jpg 

 Diogenes met lamp. eigen beeldje en 

foto Jacqueline Huizinga 
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