
HERODOTOS   484 - 430 voor Christus  Geschiedschrijver

DE EERSTE VAART OM AFRIKA
Het blijkt dat Libye door water is omgeven, behalve het gedeelte ervan dat aan Azië grenst.
Bij ons weten was de Egyptische koning Nekoos de eerste die zulks bewezen heeft. Nadat hij
het graven van een kanaal dat de Nijl met de Arabische Golf moest verbinden, gestaakt had,
zond hij Feniciërs met een vloot uit, en beval hen, op de terugreis door de Zuilen van Herakles
te varen, tot in de Noordelijke Zee, en zo verder in Egypte aan te landen. 
De Feniciërs vertrokken uit de Erythreïsche Zee en voeren door de Zuidelijke Zee. 
telkens als de herfst aanbrak, gingen zij aan land, bezaaiden de grond op dat gedeelte van
Libye waar de vaart hen had gebracht en wachtten de oogsttijd af. Hadden zij eenmaal de
oogst binnen, dan voeren zij verder. Zo gingen er twee jaren voorbij en het derde jaar zeilden
zij om de Zuilen van Herakles en kwamen ze in Egypte terug. Men vertelde mij daarbij iets
dat ik niet geloven kan - iemand anders gelooft het wellicht - namelijk dat zij, bij de omvaart
van Libye, de zon aan hun rechterkant hadden gezien.

PLATO (427 - 347 voor Christus) Filosoof, leerling van Sokrates (470 - 399 voor Christus)

APOLOGIE VAN SOKRATES

Sokrates: Aanvaarden wij dat men in geen geval opzettelijk onrecht mag plegen, of in
sommige gevallen wel en in andere niet? Of dat onrecht plegen zeker goed noch
schoon is, zoals wij het destijds meermalen hebben erkend? En hetzij ons nog een
harder lot te wachten staat dan dit, of misschien ook een milder, toch blijft onrecht
plegen slecht en schandelijk voor wie zich daartoe leent. Zijn wij het daarover
eens of niet ?

Kriton Wij zijn het eens.
Sokrates Men mag dus helemaal geen onrecht plegen ?
Kriton Beslist niet !
Sokrates En evenmin - hoewel de meeste mensen denken van wel - het aangedane onrecht

met onrecht vergelden, daar het onder geen voorwendsel geoorloofd is onrecht te
plegen ?

Kriton Blijkbaar niet.
Sokrates Welnu, Kriton, mag men kwaad verrichten of niet ?
Kriton Volstrekt niet, Sokrates.
Sokrates En kwaad met kwaad vergelden, is dat, zoals het merendeel der mensen zegt,

rechtvaardig of niet rechtvaardig?
Kriton Zeker niet.
Sokrates Want de mensen kwaad berokkenen verschilt geenszins van onrecht plegen.
Kriton Je spreekt waarheid. 

ARISTOTELES 384 - 322 voor Christus. Filosoof (peripatetisch onderricht - leraar van
Alexander de Grote)

DEMOSTHENES 384 - 322 Voor Christus. Redenaar. 
Grootste tegenstander van Alexander de Grote
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