
Het begin van de Griekse filosofie

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over het begin van de filosofie is het 
nodig tevoren enige notie te hebben van wat filosofie is. Wanneer we fi-
losofie zonder meer gelijkstellen met nadenken, moeten we eenvoudig 
constateren dat zij zo oud is als de mensheid en dat hetgeen voordien 
heeft plaatsgevonden niet tot de menselijke geschiedenis behoort, maar 
tot de biologische evolutie. Het begin van de filosofie valt dan samen 
met het moment waarop levende wezens denkende wezens werden.
 Hier zal een wat striktere omschrijving van ‘filosofie’ worden gehan-
teerd. De bedoeling daarvan is niet alleen de mogelijkheid te scheppen 
een begin te bepalen op de lijn van de geschiedenis, maar tegelijk ook 
een zekere mate van eenheid te brengen in het verslag van de ontwikke-
ling van de filosofie.
 Ofschoon in de loop van deze ontwikkeling ongeveer elke vorm van 
denken, van de meest speculatieve tot de meest getoetste, in de filosofie is 
geïntegreerd, zodat die alle weten en denken ging omvatten, zal dit deel 
uitgaan van datgene wat doorgaans als het begin van de filosofie wordt 
omschreven: het punt waarop het denken op een beslissende manier van 
karakter verandert door zichzelf in zijn reflecties te betrekken. Filosofie is 
niet zonder meer denken, speculatief of niet, maar denken óver het den-
ken, en denken óver de werkelijkheid, beschouwd als datgene wat te den-
ken geeft, via de omweg van een reflectie over het denken.
 In deze opvatting begint de filosofie wanneer een voorafgaande ma-
nier van denken tot voorwerp van kritiek en reflectie wordt. Filosofie is 
dus, als product van een geschiedenis, minstens een generatie jonger dan 
de mensheid. Haar geschiedenis is er een van een voortdurend verlies 
aan vanzelfsprekendheid en van kritiek op eerdere denkers, hun preten-
ties en vanzelfsprekendheden. Hierdoor is zij ook in een andere dan de 
gebruikelijke zin geschiedenis, meer dan een verhaal van gebeurtenissen 
en meer dan een losse verzameling van anekdoten en curiosa. Haar on-
derwerp blijft hetzelfde en van dat onderwerp kunnen we zeggen dat het 
zich in de loop van die geschiedenis ontwikkelt.
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 Spreken over dit begin houdt in dat er een voorfilosofische manier 
van denken is of wordt verondersteld die een zekere heiligheid bezit en 
waartegen de filosofie als kritiek en als reflectie in verzet komt. Door dit 
verzet veroorzaakt zij een ‘knik’ in een lijn van de geschiedenis, die zich 
als herhaling van gedragspatronen leek te ontwikkelen; die knik kunnen 
we het begin van de filosofie en haar geschiedenis noemen. Wat daarna 
komt, is niet een nieuwe rechte lijn, maar een beweging die sporen ach-
terlaat in de vorm van een zigzaglijn, een spiraal of een grillige figuur 
waarin helemaal geen lijn valt te ontdekken. Enig patroon is niet bij 
voorbaat vast te stellen, al ligt het wel voor de hand aan te nemen dat 
met het toenemende verlies aan vanzelfsprekendheid de vooruitgang, of 
alleen al het loutere doorgaan van hetzelfde proces, het aantal vragen 
eerder zal vergroten dan een vast bestand van definitieve zekerheden zal 
opleveren. Als radicalisering van de verwondering, waarmee volgens 
Plato en Aristoteles de filosofie begint, kan zij niet ver voorbij haar eigen 
begin komen zonder van karakter te veranderen en over te gaan in posi-
tieve wetenschap of terug te vallen in de mythe.

Griekenland van 800 tot 600 v.Chr.
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mythe

‘Mythe’ is hier een globale aanduiding van een voorfilosofische manier 
van denken, waarin het denken zo weinig obstakels lijkt te ontmoeten, 
dat het zelf en zijn pretenties nog niet tot voorwerp van kritiek zijn ge-
worden. De benaming is vaag en heeft niet alleen betrekking op verha-
len over goden en de oorsprong van de wereld, maar in het algemeen op 
een manier van denken waarvan de resultaten eerder in een verhaal dan 
in een betoog worden uitgedrukt. De mythe gaat vooraf aan de filosofie: 
zij spreekt over de fundamenten van de wereld en de samenleving met de 
pretentie die te verklaren.
 Op het moment dat de filosofie zich ontwikkelt, in de zevende eeuw 
voor Christus, hebben de verschillende Griekse samenlevingen hun ei-
gen lokale mythen en een daarop steunende maatschappelijke orde. Een 
van de redenen waarom de filosofie haar intrede doet, moet erin gelegen 
zijn dat in de ontmoeting met andere culturen die lokale mythen en 
overgeleverde wijsheden onder druk komen te staan en hun vanzelfspre-
kendheid beginnen te verliezen. Dat gebeurde in havensteden en han-
delscentra aan de kust van Klein-Azië, waarvan Milete, de bakermat 
van de zogenoemde Ionische natuurfilosofie, er een was. De filosofie 
heeft hierbij een functie die te vergelijken is met die van het gestandaar-
diseerde muntgeld, dat vanaf de zevende eeuw in omloop kwam: zij 
geeft de overgeleverde mythen een universeel en wereldlijk karakter en 
treedt al bij haar vroegste vertegenwoordigers, zoals Xenophanes (zesde 
eeuw v.Chr.), in concurrentie met het oudste medium: de poëzie.
 In deze lijn beschouwt Aristoteles in zijn kritische terugblik op vroe-
gere filosofen de mythedichters Homerus en Hesiodus als verre voor-
gangers. Elders spreekt hij de veronderstelling uit dat de mythen restan-
ten zijn van een vroegere filosofie. In elk geval beschouwt hij ‘degene die 
van mythen houdt in zekere zin als iemand die van wijsheid houdt, een 
filosoof’, omdat de mythe volop stof tot verwondering geeft en daarmee 
de aanleiding is tot het ontstaan van wijsgerige reflectie.

het woord ‘filosofie’

Wanneer men ervan uitgaat dat de filosofie bij de Grieken ontstaat als 
een kritische reflectie op een tot dan toe gangbare manier van denken 
die we ‘mythisch’ kunnen noemen, betekent dit ook dat de reflectie op 
de eigen status en pretenties niet uitsluitend het kenmerk is van de latere 
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filosofie, bijvoorbeeld die van Kant. Die reflectie vormt een onlosmake-
lijk onderdeel van wat wij, in tegenstelling tot andere manieren van den-
ken en andere methoden van onderzoek, ‘filosofie’ noemen.
 Dat blijkt al meteen uit de naam die zij zichzelf geeft: filosofia. Het 
gaat niet om een vanzelfsprekende en definitieve wijsheid, die als een 
kostbare verworvenheid, te vergelijken met de techniek van bijvoor-
beeld pottenbakken of het geheim van de smid, van de ene generatie op 
de andere kan worden doorgegeven, maar om het denken daarover en 
het zoeken daarnaar. Mogelijk ook geeft zij zichzelf de naam niet, maar 
legt zij al een bestaand woord dat iets als ‘leergierigheid’ betekent, ety-
mologisch uit als ‘verlangen naar wijsheid’.
 Sofia betekent aanvankelijk, vrij neutraal, ‘kennis’ of ‘vaardigheid’, 
ook in praktische zin. De zeven ‘wijzen’, voorgangers van de presocra-
ten, waren toonbeelden van die sofia. Maar de reflexieve uitleg van het 
woord heeft het gewonnen en wordt telkens herhaald, bijvoorbeeld 
door Plato in zijn dialoog Symposium, waar hij er nog aan toevoegt dat 
alleen de goden echt ‘wijs’ zijn. De eros, ook die van de wijsgeer, die im-
mers begerig is, beweegt zich tussen de armoede of het niet-weten en de 
rijkdom of het weten. De goden filosoferen niet omdat zij al wijs zijn en 
dus niet hoeven te verlangen wijs te worden. De onwetenden en ongeïn-
teresseerden filosoferen ook niet omdat zij niet het gevoel hebben iets te 
missen.
 Zonder een besef van eigen onwetendheid komt de filosofie niet van 
start. Dat beginsel is door Socrates met nadruk uitgesproken, maar het 
ligt ook al ten grondslag aan het denken van zijn voorgangers, voor zo-
ver die een onderscheid maakten tussen de definitieve wijsheid en het 
streven daarnaar of tussen gefundeerde kennis en willekeurige opinie. 
Dat onderscheid kan niet tot stand komen zonder een vorm van kritiek 
op vroegere denkers en op de pretenties van het denken in het algemeen.

Een groot deel van de Griekse filosofische teksten is dan ook geschreven 
vanuit deze reflectie op het eigen denken en dat van voorgangers. Het is 
dus minder een inleiding tot of een bijdrage aan iets wat al bestaat en een 
vaste vorm heeft gevonden, zoals de wiskunde, astronomie en genees-
kunde, dan wel een aansporing tot wakker worden en denken, of een 
poging de filosofie als een zelfstandige manier van denken te funderen.
 De onderdelen van het gebied dat de wijsbegeerte in de loop van de 
eeuwen is gaan bestrijken, kunnen rechtstreeks uit deze reflectie worden 
afgeleid: de kenleer is een denken over het denken en zijn pretenties, de 
metafysica is een denken over de relatie van denken en werkelijkheid, en 
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de antropologie is een denken over het denkend wezen. Juist de filosofie 
denkt dan ook vanouds de mens als denker, terwijl hij door dichters als 
‘sterveling’ wordt gedefinieerd. Voorts is de ethiek een denken over de 
relatie tussen denken en handelen. In dit lijstje ontbreekt de natuurfilo-
sofie, waarop volgens de traditionele opvatting bij de presocraten de na-
druk ligt. Zij is te beschouwen als een onderdeel van de metafysica.

De zeven wijzen. Mozaïek in Pompeï.
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De presocraten

De naam ‘presocraten’ is pas in de negentiende eeuw gegeven aan de fi-
losofen die vóór Socrates leefden of buiten de sfeer van zijn invloed ble-
ven. Ofschoon de aanduiding louter chronologisch is, heeft zij ook al bij 
Nietzsche de pretentie te suggereren dat de filosofen vóór Socrates nog 
niet waren aangetast door de decadentie die zijn optreden inluidde. De 
voorplatoonse filosofie is in de ogen van Nietzsche gezond en aards, 
vanaf Plato is de filosofie gericht op het metafysische en op een imagi-
naire wereld achter en boven de gegeven wereld.
 Vanuit een heel andere opvatting over de geschiedenis en de lijn die zij 
vormt, kan de naam ook in verband worden gebracht met de veronder-
stelling dat het begin van de filosofie iets kinderlijks en primitiefs had en 
dat bij Socrates en Plato de filosofie pas echt begint. In beide opvattin-
gen wordt aan Socrates een beslissende invloed toegeschreven en wordt 
zijn optreden beschouwd als een knik in de lijn van de geschiedenis.
 Al in de Oudheid gold Socrates als degene die een omwenteling in de 
wijsbegeerte teweegbracht. Cicero omschrijft deze omwenteling als volgt. 
In een vroegere fase van de filosofie werd door filosofen ‘een studie ge-
maakt van de getallen en bewegingen en van de vraag waaruit alles ont-
staat en waarin het weer terugvalt. Ook bestudeerden zij gretig de grootte, 
onderlinge afstanden en banen van de sterren en al het andere dat aan de 
hemel is waar te nemen. Maar Socrates riep als eerste de filosofie van de 
hemel naar beneden, gaf die haar plaats in de steden, bracht haar zelfs bin-
nen in de huizen en eiste van haar dat zij haar aandacht zou richten op het 
leven, de levenswijze, op vraagstukken van goed en kwaad.’
 Deze kenschets is misleidend wanneer de omwenteling zonder meer 
wordt opgevat als een gebeurtenis die bepalend is voor alle filosofen en 
voor de hele filosofie. Zij heeft vooral betrekking op Socrates zelf en zijn 
ontwikkeling als filosoof. Ook filosofen vóór hem dachten na over 
kwesties van ethische aard en filosofen na hem speculeerden over de na-
tuur en over kosmische vraagstukken. De naam ‘presocraten’ is dus wat 
slordig gekozen en suggereert meer dan historisch is te verantwoorden. 
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De presocraten vertegenwoordigden niet een primitief voorstadium dat 
pas in het licht van Socrates zijn ware betekenis krijgt, zij vormden geen 
homogene groep of school, zij beoefenden niet alleen de natuurfilosofie 
en leefden niet allemaal vóór Socrates. Bovendien zijn de veranderingen 
die aan Socrates worden toegeschreven voor een deel ook het gevolg van 
het optreden van zijn tijdgenoten: de sofisten.

anaximander

Aristoteles’ overzicht van de geschiedenis van de filosofie in het eerste 
boek van de Metafysica wordt niet helemaal terecht beschouwd als de 
vroegste geschiedenis van de filosofie. Het is onderdeel van een funda-
mentele bespiegeling over de aard van de filosofische kennis als wijs-
heid, door Aristoteles opgevat als kennis van de eerste oorzaken. In die 
beschouwing worden de voorafgaande denkers kritisch betrokken, 
maar ook vóór Aristoteles volgden bijvoorbeeld Xenophanes, Heracli-
tus en Plato deze methode, waarin zij zich tegen vroegere filosofen afzet-
ten. Filosofie is vanaf het begin ook een weigering louter leerling te zijn 
en kritiekloos een traditie te volgen.
 De elementen (archai) waarover bij Aristoteles wordt gesproken, wor-
den opgevat als de eerste oorzaken waarnaar de wijsgeer op zoek is om 
tot echte wijsheid en kennis te komen. Zij zijn dus de beginselen van de 
kenbaarheid van de wereld. Die beginselen, zegt Aristoteles, werden 
door de vroege filosofen uitsluitend materieel opgevat: Thales van Milete 
(ca. 624-ca. 545), de eerste natuurfilosoof – hij voorspelde de zonsver-
duistering van 585 voor Christus en droeg daardoor bij tot de ontmytho-
logisering van de kosmos –, noemde het water de oorzaak van alles, dus 
datgene waaruit alles begrepen kan worden. Voor Anaximenes was het 
de lucht, voor Heraclitus het vuur, terwijl Empedocles vier wortels of 
elementen aannam.
 Anaximander (611-547) uit Milete, een plaats waar culturele ver-
schillen onder een gezamenlijke noemer moesten worden gebracht, is de 
eerste filosoof van wie een tekst bewaard is gebleven. Deze is te vinden 
in een commentaar van de neoplatonist Simplicius (zesde eeuw n.Chr.) 
op de Fysica van Aristoteles. Het is niet helemaal duidelijk waar Anaxi-
mander zelf aan het woord is en waar zijn gedachtegang door Simplicius 
wordt samengevat. Wat wel blijkt is dat zijn aandacht even sterk is ge-
richt op het vergaan van de dingen als op het ontstaan ervan, en dat hij 
begin en einde op een cirkel bijeenbrengt. Ontstaan en vergaan wisselen 
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elkaar af in een cyclus, zoals de seizoenen. Die cyclus is niet alleen een 
beginsel van ordening, maar ook een beeld van onvergankelijkheid en 
eeuwige terugkeer. De cyclische opvatting van de tijd, waarin gebeurte-
nissen kenbaar zijn door hun herhaling en begrepen kunnen worden als 
verwerkelijking van een al sluimerend aanwezige mogelijkheid, staat te-
genover de lineaire opvatting, waarin de gebeurtenissen zich maar één 
keer voordoen en onvoorspelbaar zijn.

De tekst luidt als volgt. ‘Anaximander uit Milete, zoon van Praxiades, 
was opvolger en leerling van Thales. Van hem is de uitspraak dat het be-
ginsel en het element van wat er is het onbepaalde (apeiron) is, waarbij 
hij als eerste die benadering voor het beginsel invoerde. Hij zegt dat het 
beginsel niet water is en evenmin enig ander van die dingen die “ele-
ment” worden genoemd, maar een wezen van heel andere aard, dat on-
bepaald is, waaruit alle hemelen en alle werelden zouden ontstaan. En 
de elementen waaruit de dingen ontstaan, daarin gaan ze naar behoren 
weer over bij hun vergaan (zegt hij), want ze geven elkaar recht en boete 
voor hun ongerechtigheid volgens de orde van de tijd. En zo praat hij 
daarover in rijkelijk poëtische bewoordingen.’

pythagoras

Van de legendarische Pythagoras uit Samos (zesde eeuw v.Chr.) is, on-
danks zijn faam en het onder zijn aanhangers circulerende gezegde ‘Hij 
heeft het zelf gezegd’, geen woord bewaard gebleven. Heraclitus, die in 
de tijd dicht bij hem stond, had een afkeer van hem, maar bij andere filo-
sofen, onder wie Plato, is zijn invloed duidelijk aanwezig.
 De school van Pythagoras was een religieuze gemeenschap met een 
strenge leefregel. De leerlingen geloofden in de onsterfelijkheid van de 
ziel en vatten de ordening van de wereld op naar wiskundig model. Be-
grijpen was voor hen: een mathematisch model herkennen in de ver-
schijnselen. Deze herkenning vraagt om een reflectie die zich van de 
waarneming losmaakt. Theophrastus, leerling van Aristoteles, schrijft 
over Alcmaeon van Croton, een pythagoreeër uit de vijfde eeuw: ‘Hij 
zegt namelijk dat de mens van andere wezens verschilt, doordat hij als 
enige begrijpt, en de andere wel waarnemen maar niet begrijpen.’ Philo-
laus uit Thebe, tijdgenoot van Socrates, vat de leer aldus samen: ‘Alles 
wat gekend wordt, heeft een getal in zich, want het is niet mogelijk dat 
er iets gedacht of gekend wordt zonder dat.’
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heraclitus

Blijkens de overvloedige stroom van literatuur over Heraclitus (ca. 500  
v.Chr.) heeft men heel wat moeite gehad met zijn weerbarstige werk. Wat 
allereerst door de lectuur van de fragmenten wordt afgestraft, is het kos-
mologische simplisme dat bij Heraclitus alles vuur zou zijn en weer in vuur 
opgaat. Ook ‘Alles stroomt’ is twijfelachtig. Maar het woord ‘alles’ is wel 
een van de favorieten in Heraclitus’ taal: het vertolkt op welsprekende ma-
nier de pretentie van zijn denken het zijnde in zijn geheel te bestrijken.

xenophanes

Een van de oudere filosofen tegen wie Heraclitus zich afzet, is naast  
Pythagoras de uit Colophon afkomstige en naar Zuid-Italië getrokken 
Xenophanes (577-480). Heraclitus verwijt hem veelweterij zonder in-
nerlijke samenhang. Van zijn kant had Xenophanes zelf kritiek uitge- 
oefend op Homerus en Hesiodus vanwege de misleidende voorstelling 
die zij van de goden gaven, een kritiek die door Heraclitus wordt gedeeld.
 Zo luidt een tekst: ‘Alles hebben Homerus en Hesiodus aan de goden 
toegeschreven wat bij mensen schande en smaad is: stelen, overspel en 
elkaar bedriegen.’ Ook heeft Xenophanes gezegd: ‘Als runderen en leeu-
wen handen hadden of met handen konden schilderen en kunstwerken 
konden voltooien zoals mensen, dan zouden paarden het uiterlijk van 
goden schilderen gelijkend op dat van paarden en runderen, en ze zou-
den hun lichamen precies zo uitbeelden als elke soort er zelf uitziet.’
 Daarnaast geeft Xenophanes nadrukkelijk blijk van reflectie over de 
gangbare manier van denken in een ‘lof van de filosofie’, een genre dat 
door latere filosofen veelvuldig werd beoefend. Maar de filosofie die hij 
prijst, heeft bij hem al sceptische trekken. ‘Als iemand door de snelheid 

Heraclitus. Munt uit Ephese.
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van zijn voeten een overwinning behaalt, of in de vijfkamp, op de plaats 
waar het heiligdom van Zeus ligt, bij de stromen van Pisa in Olympia, of 
in het worstelen, of als hij de kunst van het pijnlijke vuistgevecht ver-
staat of de verschrikkelijke strijd die ze pankration noemen, dan zal hij 
voor zijn medeburgers roemrijker zijn om naar te kijken, hij zal een dui-
delijk zichtbare plaats vooraan bij de wedstrijden krijgen en in zijn on-
derhoud zal worden voorzien uit het bezit van het volk, namens de ge-
meenschap, en een geschenk zal hij krijgen dat voor hem een kostbaar 
kleinood is. Ook als hij met zijn paarden wint, zal hij dat alles verwer-
ven, hij die dat niet in dezelfde mate verdient als ik. Want meer waard 
dan de kracht van mannen en paarden is onze wijsheid. Maar willekeu-
rig in hoge mate wordt van die conventie uitgegaan en het is niet recht-
vaardig de voorkeur te geven aan kracht boven gedegen wijsheid.’

parmenides

‘Hoe het precies is, heeft geen mens nog gezien, en er zal ook nooit iemand 
zijn die een juist inzicht heeft inzake de goden en alles wat ik ter sprake 
breng. Want zelfs als het iemand lukt in de hoogste mate iets te zeggen dat 
volmaakt is, dan weet hij het toch niet echt zelf: een mening is over alle 
dingen gevormd.’ Wat Xenophanes in deze regels uitspreekt, is niet een 
individuele inval waarmee hij alleen staat in de geschiedenis van de filoso-
fie. Telkens weer leidt de kritiek op voorgangers tot reflectie op de macht 
van het denken zelf en tot een vorm van scepsis, op zijn minst in die zin dat 

Strijdwagen. Vaasafbeelding.
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