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Filosofie als een manier van leven van Pierre Hadot is 
voor filosofieliefhebbers een aanrader.1 De emeritus van 
het Collège de France te Parijs maakt zijn punt: filosofie 
in onze westerse cultuur is onder invloed van het chris-
tendom verschraalt tot puur 
weten, tot een academische 
aangelegenheid. Wijsbegeerte 
is niet langer een manier van 
leven zoals bij de antieken. 
Ook al plengt Hadot geen tra-
nen, je merkt aan héél het boek 

dat hij de ‘levenloosheid’ van de westerse filosofie 
betreurt. 
Het boek laat zich genieten als een driegangenmenu. 
Deel I, het voorafje, smaakt naar meer. Het hoofdge-
recht, deel II, is smullen! Het nagerecht valt tegen: ik 
mis enkele ingrediënten. Ik loop nu die gangen langs. 
In het Slot geef ik aan waar ikzelf sta met betrekking 
tot filosofie als een manier van leven. 
 
 
1. De platonische definitie van de filosoof en zijn antecedenten 
Het voorgerecht: vier hoofdstukken draaien om de vraag ‘Wanneer en hoe wordt in 
het antieke Griekenland het begrip filosofie gedefinieerd?’ Hadot wijdt de eerste twee 
hoofdstukken aan de presocratische denkers, besteedt heel het derde hoofdstuk aan 
Socrates en doet in hoofdstuk vier uit de doeken dat uiteindelijk Plato het begrip filo-
sofie munt. Een belangrijk werk in dit verband is zijn dialoog Symposium. Hierin 
speelt Socrates de hoofdrol. Hij benadrukt alom en altijd onwetend te zijn, maar zit de 
gesprekspartners met zijn onophoudelijk doorvragen zó achter de broek, dat ze zich 
gedwongen voelen over zichzelf en hun handelen na te denken en zich uit te spreken. 
Socrates lijkt op een vroedvrouw, die het weten in de onwetende gesprekspartner ge-
boren laat worden. Want het weten dat de filosofie beoogt, meent Socrates, moet uit 
jezelf komen, moet jou met jezelf confronteren en aanzetten tot een manier van leven 
die met dat weten overeenstemt. Pas dán is filosofie écht ‘philo’ of ‘houden van’ ‘so-
phia’ of ‘wijsheid’. Dit ‘houden van’ en die ‘wijsheid’ worden zó ingevuld, dat ze ver 
uitstijgen boven het ‘alleen maar weten om te weten’. Hadot op dit punt in enkele 
woorden samengevat: er zijn wijzen en onwetenden. De goden zijn wijs, de stervelin-
gen onwetend. Maar onder die onwetenden zijn er die wéten dat ze onwetend zijn.  
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Die nemen een positie in ergens tussen de goden en de stervelingen, de positie van de 
demiurg. De Socratische paradox ‘weten dat je onwetend bent’ is de stappenteller van 
wie op weg gaat naar wijsheid. Wijsgeer ben je als je die levensweg bewust gaat en 
begrijpt dat juist het ‘op weg zijn’ de essentie is. Wijsheid héb je niet, je kunt haar 
alléén begeren. Dat doe je door na te denken over jezelf, door op een bepaalde manier 
te leven. Plato laat Socrates in de Verdedigingsrede zeggen: ‘Een leven zonder zelf-
onderzoek is geen leven’. Wie dát begrijpt is wijsgeer. Zo met jezelf bezig zijn doe je 
niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Dus kan nu het hoofdgerecht geserveerd 
worden. 
 
2. Filosofie als een manier van leven  
Dit tweede deel is het hart van het boek en beslaat meer bladzijden dan de beide ande-
re delen samen. Hadot overtuigt: filosoferen op z’n Grieks is kiezen voor een bepaal-
de levenswijze, het liefst in groepsverband, een ‘filosofische school’. Zo’n school is 
geen verzameling leerlingen die enkele uren per dag les volgt, maar vormt een leef-
gemeenschap. Een eyeopener voor mij! Ik ben immers gewend uitsluitend naar het 
gedachtegoed van de grote antieke filosofen te kijken. Het is alsof je zegt: ‘Laat ik 
eens naar een andere opticien gaan. Wie weet’. Het resultaat is een nieuwe bril die een 
onverwachte kijk op de verschijnselen geeft die je dacht te kennen. Met zo’n bril op 
ga je anders en kritischer tegen ónze schoolse of academische filosofie aan kijken.  
 
Het betoog van Hadot in deel II komt in de kern hierop neer: in de Griekse filosofie 
ligt een existentiële keuze aan het filosofisch betoog ten grondslag. Filosofie is vóór 
alles een manier van leven. Leefwijze en betoog versterken elkaar. Het betoog dient 
vooral om de gekozen manier van leven te verantwoorden. 
 
Hadot sleept uit alle hoeken en gaten teksten aan om dit te ‘bewijzen’. Hij gaat te 
werk als filoloog. Niet als historicus, alhoewel hij keurig de vele eeuwen van de Oud-
heid, het hellenisme en het Romeinse keizerrijk doorloopt. 
 
Veel bladzijden ruimt hij in voor Socrates, de Academie van Plato en het Lyceum van 
Aristoteles. Terecht! Niemand heeft de waarheid – of de wijsheid – in pacht. Je moet 
er sámen naar zoeken. De dialoog blijkt de voornaamste werkvorm. 
 
Ook de andere filosofische scholen komen ruimschoots aan bod: die van de epicuris-
ten, cynici, stoïcijnen en sceptici, maar verrassend genoeg worden ook de relatief on-
bekende cyreneïsche en megarenzische school genoemd. Praktisch alle scholen, op 
die van Plato en Aristoteles na, hebben dogmatische uitgangspunten. Opvallend: die 
dogmatiek is minder overheersend dan de christelijke dogmatiek die enkele eeuwen 
later het denken en doen in Europa sterk zal gaan ‘impregneren’. 
 
Wat moet de lezer zich bij zo’n school voorstellen? Ik gaf het al aan: zeker níet wat 
wij eronder verstaan. De scholen zijn niet schools. Het zijn gemeenschappen van lera-
ren en leerlingen. De laatsten wonen vaak bij de leraar in of bewonen een huis in de 
buurt. Er zijn gemeenschappelijke maaltijden. Het onderwijs is oraal, zeker in de be-
ginperiode. Er worden stellingen geponeerd en daarover wordt levendig gediscussi-
eerd. De deelnemers aan de discussie worden getraind om zowel het standpunt van de 
voorstanders als tegenstanders in te nemen. 
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Dat sámen optrekken is zeker ook een steuntje in de rug van leraren en leerlingen om 
de gekozen levenswijze vol te houden en te vervolmaken. 
 
Opvallend zijn de ‘oefeningen’, de zogenaamde askesis of meletè. Vanaf pagina 190 
geeft Hadot een indrukwekkende opsomming: ademhalingstechnieken, concentratie-
oefeningen, platonische ascese (je onthouden van …), diëtiek, innerlijk schouwen, 
gewetensonderzoek, natuurmeditatie tot en met het ervaren en beleven van de kosmos, 
het overwegen van ’s mensen sterfelijkheid en last but not least het beschouwen van 
de figuur van de wijze. 
 
Binnen de filosofische scholen zal in de loop der eeuwen het mondelinge karakter van 
het onderwijs afnemen en zullen teksten steeds meer plaats innemen. Alleen daardoor 
al wordt het onderwijs minder vrij: want teksten vragen er bijna om minutieus bestu-
deerd en vervolgens becommentarieerd te worden. Hoe verder in de tijd, hoe school-
ser het onderwijs wordt. Scholastiek, is de benaming die Hadot daarvoor hanteert. 
Veelzeggend in dit verband is het alom aanwezige neoplatonisme aan het eind van de 
Oudheid: waarheid wordt niet langer gezocht, maar is al onthuld en hoeft dus alleen 
nog maar ‘ontdekt’ te worden. Deze vorm van filosoferen staat dichtbij de christelijke 
boodschap die spoedig daarna in het Romeinse rijk verkondigd zal worden. 
 
Nu ik de highlights in de ‘inventarisatie’ van Hadot heb benoemd, wil ik graag aange-
ven wat ik tussen de regels door meen te hebben gelezen. Een: de filosofische scholen 
zijn opvallend egalitair georganiseerd en kennen een grote ‘leervrijheid’. Een charis-
matische filosoof kan zomaar een school beginnen. De Oudheid kent het keurslijf nog 
niet waarin ons ‘moderne’ onderwijs geperst zit. Twee: als je het rijtje oefeningen of 
meletè in ogenschouw neemt, lijkt het alsof je een christelijk klooster binnenstapt. De 
overeenkomst is treffend. Toeval? Nee, ik denk dat de genoemde ‘geestelijke oefe-
ningen’ een antropologische constante zijn. De behoefte aan dit soort activiteiten staat 
diep in het mensenhart gegrift. Misschien wel in de genen gekrast. Niet voor niets 
werken de meeste filosofische scholen aan evenwichtigheid en innerlijke rust. Want 
de hectiek waarin mensen moeten leven is van alle tijden. Drie: filosofie als manier 
van leven is in de Oudheid slechts voor een kleine minderheid weggelegd. Alleen 
vrijen, zoals adellijke jongemannen, behoren tot de rekruten. Het grootste deel van de 
bevolking – boeren, handwerklieden en handelaars – komen aan deze ‘elitaire’ bezig-
heid niet toe. 
 
3. Breuk en verschoolsing  
Deel III Breuk en continuïteit. De Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd valt als nagerecht 
tegen. Ik haal de kelner erbij en zeg: ‘Breng maar terug naar de keuken. Er ontbreken 
enkele essentiële ingrediënten’. 
Hadot geeft zelf toe dat zijn derde deel nog in de kinderschoenen staat. Aan uitbrei-
ding ervan moet grondig onderzoek voorafgaan. Hij bedrijft filologie en geen ge-
schiedenis. Daarom kan hoofdstuk 10 zomaar de titel Het christendom als filosofie 
van de openbaring meekrijgen. Want Hadot brengt slechts enkele vroegchristelijke 
apologeten ter sprake die, om aansluiting te vinden bij de Griekse of neoplatoonse 
filosofie, er niet voor terugdeinzen de christelijke openbaring een filosofie te noemen.  
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Inderdaad, het neoplatonisme met onder andere het beeld van de opstijgende ziel die 
zich uiteindelijk met God verenigt, leent zich uitstekend als ankerplaats voor het 
christendom dat zich in de antieke wereld als nieuwe godsdienst moet bewijzen. Maar 
als je één ding nooit moet doen, dan is het openbaring filosofie noemen. De voorstel-
ling van het christelijk geloof als een filosofie is, terecht, nooit tot de kern van het 
christelijke gedachtegoed doorgedrongen.  
 
Als de kok in de keuken zich opnieuw aan mijn nagerecht waagt, bied ik hem histori-
sche ingrediënten aan waaronder de jaartallen 313 en 394. Laat ik met die jaartallen 
beginnen. In 313 bepaalt de Romeinse keizer Constantijn dat het christendom voort-
aan een toegestane godsdienst is. Tachtig jaar later, in 394, verheft de Oost-Romeinse 
keizer Theodosius het christendom tot staatsgodsdienst. Vanaf dát moment zet een 
ontwikkeling in die zal leiden tot wat sociologen een volkskerk noemen. Áls er nog 
sprake is van een filosofische manier van leven, dan zal dat in de marge zijn, aan te 
treffen bij een handjevol intellectuelen. De manier van leven is voortaan christelijk. 
Die neemt twee vormen aan: die van de kloosterlingen en die van het volk. De zich 
ontwikkelende praktijken bij monniken en monialen lijken als twee druppels water op 
de oefeningen van de filosofische scholen in de Oudheid die Hadot beschrijft. De 
christelijke leefwijze van het volk bestaat uit het naleven van kerkelijke geboden, de-
voties, rituelen en soms magie. Het zal bij de massa in de Oudheid niet anders zijn 
geweest.  
 
Behalve deze cruciale jaartallen moeten twee basale historische gegevenheden wor-
den genoemd: de impact van het christendom als openbaringsgodsdienst en de buiten-
proportionele macht van de Rooms-Katholieke Kerk, die ik hierna gewoon ‘Kerk’ zal 
noemen. 
Het eerste basale gegeven: inherent aan het christendom als openbaring is dat God als 
hoogste zijnde of hoogste zijn wordt beleden. Hij wordt al spoedig almachtig, alziend, 
alwetend … Vergeleken met deze absoluut transcendente grootheid zijn de goden uit 
de oudheid ‘kleine jongens’. Die van de Olympus vormen als het ware een woelig 
schoolklasje dat door ‘meester’ Zeus nauwelijks in bedwang gehouden kan worden. 
In het leven van alledag zijn ze niet zó manifest aanwezig als de christelijke God, 
waarvoor ze op den duur zelfs het veld moeten ruimen. Het valt me overigens op, dat 
ze in de antieke filosofische geschriften bijna altijd een diffuse rol spelen. Er wordt 
vagelijk gesproken over ‘de goden’ of ‘de god’. Ze worden doorgaans niet gezien als 
uitstijgend bóven de Natuur, maar als ónderdeel ervan. De transcendente God van het 
christendom daarentegen stijgt bóven de natuur uit en is Degene die alles omvat. Dus 
ook iedereen. Binnen dit ‘totalitaire zingevingssysteem’ kan de manier van leven al-
leen nog maar christelijk zijn, óf op de manier van de monniken óf als volksdevotio-
naliteit. 
 
Een tweede fundamenteel historisch gegeven sluit daarop aan: de Kerk krijgt alle 
ruimte om zich te ontwikkelen tot een machtsinstituut zonder weerga. Het voert te ver 
om alle ins en outs van die ontwikkeling te schetsen. Het is een proces van eeuwen. 
Maar met het thema van Hadot in het achterhoofd moet het volgende beklemtoond 
worden: de middeleeuwse Kerk doet er alles aan om weten en leven te scheiden. Het 
weten wordt geconcentreerd bij de clerus. Alleen aan geestelijken is voorbehouden de 
Bijbel te lezen, te theologiseren en mensen godsdienstig-ethische leefregels voor te 
houden. Het volk dient slechts zijn kerkelijke plichten te vervullen, rituelen te onder-
gaan en devoties aan de dag te leggen. 
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Welke plek neemt de filosofie in dit geheel in? Een marginale. De antieke brille is 
ervan af. Op de middeleeuwse universiteiten is ze ‘gedegradeerd’ tot ancilla of 
dienstmaagd van de theologie, die in de Middeleeuwen en nog lang daarna de konin-
gin der wetenschappen is. Filosofie dient ter ondersteuning. De Bijbel is maatgevend. 
Daarin heeft God zich definitief uitgesproken. Senkrecht von oben, om met Karl 
Barth te spreken. Er is echter ook een weg van beneden naar boven mogelijk. Dat is 
de weg van de natuurlijke theologie, de weg die al redenerend van dat prachtige werk-
stuk dat Natuur genoemd wordt naar de Grote Maker leidt. Die weg wordt ‘uitgebuit’ 
door theologen als Petrus Abaelardus, Albertus Magnus, Duns Scotus, Willem van 
Ockham, Bonaventura en Thomas van Aquino. Daarbij gebruiken ze de geschriften 
van Aristoteles. Er vallen termen als ‘God als eerste oorzaak’ en ‘God als onbewogen 
albeweger’. Die theologen worden scholastici genoemd: het gaat hen vooral om het 
denken, om het zich ‘denkend naar God toe bewegen’.  
 
De machtige, ooit alles bepalende Kerk is niet meer. Anno 2020 is zij een schim van 
wat ze ooit was. De Hervorming en secularisatie hebben hun werk grondig gedaan. 
Hoe is de dienstmaagd uit deze strijd gekomen? Niet best, suggereert Hadot. Filosofie 
als studie aan onze huidige universiteiten is niet beter af dan die als dienstmaagd van 
de theologie. Nu wordt ze in de tang genomen door ons onderwijssysteem. Dat is 
marktgericht. Onderwijs moet opleiden voor functies in de maatschappij. Onderwijs 
als vórming is in dit systeem vloeken in de kerk. Dus ook nadat de filosofie zich uit 
de kerkelijke wurggreep heeft verlost, is ze geen manier van leven geworden. Jawel, 
Hadot bespreekt een aantal filosofen die hierop een uitzondering vormen: Michel 
Montaigne, René Descartes en Immanuel Kant. En hij somt nog enkele namen op 
(pagina 266). Maar let wel: hun manier van leven is hun eígen verdienste, niet de 
vrucht van het onderwijs dat ze genoten hebben. Nog steeds is universitaire filosofie 
vóór alles een cerebrale en theoretische aangelegenheid. 
 
Slot 
Hoe sta ik hierin? Is filosofie voor mij een manier van le-
ven? Ik begin met een verzuchting: ik zou een stoïcijn wil-
len zijn, zoals Marcus Aurelius. Maar ik kán het niet. Ik 
bewonder de onverstoorbaarheid of gemoedsrust van sto-
icijnen en het filosofische betoog waarmee zij dat legitime-
ren. Het is doordacht en realistisch. Mogelijk verhinderen 
mijn genen mij stoïcijn te zijn. Blijft over wat ik in het eer-
ste hoofdstuk geschreven heb: de Socratische paradox ‘wil-
len weten dat je onwetend ben’ is mijn manier van leven.  
 
 
 
Rijswijk, 
17 augustus 2020 
 
 
 
 

 
1 Hadot, Pierre, Filosofie als een manier van leven (Qu’est-ce que la philosophie antique?), Ambo, Amsterdam, 20128, vertaald 
door Zsuzsó Pennings 
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