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TEGEN DE ONVOLWASSENHEID
Christien Brinkgreve bespreekt Susan Neiman
Waarom zou je nog volwassen worden?
is de titel en de vraag van Neimans boek:
wat is nog de aantrekkingskracht van volwassenheid? Een provocerende vraag die
verder reikt dan de analyses over de verlenging van de adolescentie en de poreuzere grenzen tussen kindertijd en volwassenheid, met de hurkende ouders die de
kindertijd idealiseren. Neiman stelt morele vragen over de infantilisering die ze
waarneemt en het effect hiervan op de
houding van mensen en hun ontwijken
van de belangrijke vragen over politiek
en cultuur.
Neiman richt zich tegen de onvolwassenheid die onze cultuur kenmerkt: de
zelfverkozen onvolwassenheid, uit gebrek aan moed, uit luiheid en lafheid. Ze
haalt hierbij Kant aan en diens opvatting
over de verlichting als ‘de bevrijding van
de mensheid uit haar zelfverkozen onvolwassenheid’. Maar Neiman let ook de
schuld bij de sociale structuren die erop

ingericht zijn om ons kinderlijk te houden. Al is in ons deel van de wereld geen
sprake meer van een sterke dwang van
de overheid zoals in feodale structuren of
communistische landen die mensen afhankelijk maken en klein houden, ook in
onze niet-totalitaire samenlevingen is er
sprake van een dwang die mensen onderhorig maakt. Hierin schaart ze zich bij de
kritiek op het neoliberalisme die we ook
van Hans Achterhuis en Richard Sennett
kennen: ze spreekt van het marktfundamentalisme, de verleiding van ‘de speeltjes’ (facebook, twitter, smartphones) die
mensen klein houden en afhouden van
de wezenlijke vragen over een rechtvaardiger en menselijker wereld, vragen en

ideeën die vaak gezien worden als kinderlijke utopische dromen waarvan afstand
moet worden genomen. ‘Volwassen zijn
wordt in brede kringen beschouwd als
een zaak van afzien van je hoop en dromen, van het aanvaarden van de grenzen
van de werkelijkheid die aan je zijn gegeven, en van het je neerleggen bij een leven dat minder avontuurlijk, de moeite
waard en belangrijk zal zijn dan je veronderstelde toen je eraan begon. (…) Nu we
er niet in geslaagd zijn samenlevingen in
het leven te roepen waar onze jongeren
in willen groeien, idealiseren we de stadia van de jeugd. (…) De boodschap is onheilspellend: door het leven te beschrijven als een proces dat bergafwaarts gaat,

“Volgens Neiman houden facebook en twitter de
mensen af van de wezenlijke vragen over een
rechtvaardiger en menselijker wereld”

Neiman beschrijft het stadium van de scepsis:
de teleurstelling dat ouders minder weten dan we
dachten en minder oplossing bieden dan we hoopten. Maar de zwaai van grenzeloos vertrouwen
naar permanent wantrouwen en défaitisme is nog
geen volwassenheid. Volwassenheid is een zaak
van het erkennen van de onzekerheden in het leven, en van de moed om te leven met de kloof tussen idealen hoe de wereld zou moeten zijn en de
ervaring dat dit zelden zo is.
‘Volwassen worden houdt in dat je de confrontatie met de kloof tussen zijn en behoren moet aangaan zonder een van beide op te geven (curs. CB).’
De weigering om de wereld te aanvaarden zoals ze
is is geen teken van zwakheid, of van kinderlijke
verlangens die we zouden moeten ontgroeien. Volgens Kant, en Neiman, is die weigering juist de
menselijke kracht: het is de stem van de kritische
rede die gehoord moet worden.
Neiman houdt een pleidooi voor het behoud
van verwondering en verontwaardiging, voor het
behoud van ideeën over hoe de wereld zou moeten
zijn. ‘Doen wat je kunt om jouw deel van de wereld
meer te laten lijken op hoe het zou moeten zijn,
zonder ooit uit het oog te verliezen hoe het in werkelijkheid is, is wat volwassen worden betekent.’
Een opvatting over volwassenheid die mij sterk
aanspreekt. Ik hoop ook anderen, als idee, en als
reden om volwassen te willen worden.
Lees meer over dit boek

HET RELIGIEUZE BEVRIJD VAN RELIGIE
Jan Hein Mooren over John Dewey

Tekst: Jan Hein Mooren
Het is een kenmerk van zijn werk dat Dewey dualisme en tegenstellingen probeert op te lossen door doelbewust te streven naar eenheid en harmonie. Het is
daarom op het eerste gezicht merkwaardig, dat Dewey een tamelijk streng en afwijzend standpunt inneemt ten aanzien
van religie, een verschijnsel dat naar de
betekenis van het Latijnse grondwoord
religare de binding tot hoofdthema zou
moeten hebben. Maar dat standpunt
blijkt bij nader inzien minder vreemd
dan op het eerste gezicht lijkt. Het komt
voort uit een geheel eigen benadering
van het concept. En in het kielzog daarvan krijgt ook het bijvoeglijk naamwoord
religieus een geheel eigen betekenis en
functie. Hoe zit dit alles in elkaar?

Als vertrekpunt voor zijn redenering
neemt Dewey een definitie uit de Oxford
Dictionary als startpunt. Volgens die definitie is religie de ‘erkenning van de kant
van de mens dat een of andere onzichtbare hogere macht controle heeft over zijn
lot en dat die macht recht heeft op gehoorzaamheid, eerbied en aanbidding
van de kant van de mens.’
Van meet af aan windt Dewey er weinig doekjes om: zo’n concept van religie
heeft voor hem weinig betekenis. En het
kan zeker niet gebruikt worden als label

voor een ogenschijnlijk universeel verschijnsel omdat (a) over die onzichtbare
machten op de meest uiteenlopende manieren [deels onverenigbare] wordt gedacht, (b) er nauwelijks sprake van overeenkomstigheid ten aanzien van de wijze
waarop de vereiste gehoorzaamheid en
verering tot uiting zouden moeten komen
en (c) is er met betrekking tot de morele
motieven waar een beroep op wordt gedaan al evenmin sprake van eenheid.
Dewey besluit het religieuze te bevrijden van de religie .

“Van meet af aan windt Dewey er weinig doekjes om:
zo’n concept van religie heeft voor hem weinig betekenis”

Het verrassende nu is, dat hij het bijvoeglijk naamwoord ‘religieus’ wil handhaven. Hij gebruikt regelmatig de frase
‘de religieuze kwaliteit van de ervaring’.
Let wel: dit lijkt sterk op de uitdrukking
de ‘kwaliteit van de religieuze ervaring’.
Maar er is een wereld van verschil tussen
deze twee frasen. In het tweede geval,
dus als het gaat over de kwaliteit van de
religieuze ervaring, wordt een speciale ervaring met een specifiek object bedoeld.
En deze ervaring zou wijzen op het daadwerkelijke bestaan van dat object, met name van het allerhoogste object, God.
Als hij het heeft over de eerste frase,
de religieuze kwaliteit van de ervaring,
heeft Dewey echter iets heel anders voor
ogen. Het gaat hem dan niet om een ervaring gebonden aan een specifiek object.
Het gaat hem dus ook niet om een op
zichzelf staand fenomeen. Vandaar dat
Dewey religieus alleen als bijvoeglijk
naamwoord wil gebruiken. Elke ervaring
kan een religieuze kwaliteit krijgen. En
daarmee wordt een effect beschreven van
de ervaring op ons leven. De wijze waarop de ervaring uitwerkt bepaalt of die ervaring religieuze kwaliteit heeft. Over de
verhouding tussen religie en de religieu-

ze kwaliteit van een ervaring zegt Dewey
nog dat religie voor het ervaren van die
kwaliteit een sta-in-de-weg is. En hij stelt
dat de kloof tussen deze twee betekenissen niet te overbruggen is.
De vraag is dan wat maakt, dat het bijvoeglijk naamwoord ‘religieus’ op zijn
plaats is. Als elke ervaring religieuze kwaliteit kan krijgen, wat is er dan met zo’n
ervaring aan de hand?
1.De ervaring krijgt een religieuze kwaliteit als ze aanleiding is voor een diepgaande verandering van onze relatie tot
de wereld. Diepgaand betekent hier dat
de ervaring intens is en duurzaam. Als
voorbeeld zou hier ‘the sense of awe’ genoemd kunnen worden, het gevoel van
verwondering, ontzag en bewondering.
Het verschil met hoe traditioneel eerder
over de kwaliteit van religieuze gevoelens wordt gesproken is dat niet een of
ander religie-concept de aard van de
emotie bepaalt, maar dat het effect van
een ervaring maakt dat we over religieuze kwaliteit van de ervaring kunnen spreken. Dewey draait de zaken dus om: niet
een voorgevormd religieus kader van

waaruit we een ervaring interpreteren
maakt dat we over ‘religieus’ kunnen
spreken, maar het effect dat die ervaring
op ons heeft.
2. Met het noemen van diepgaande verandering zijn we er nog niet. Aan religies wordt het vermogen toegekend een
levensperspectief te bieden. Ook hier
keert Dewey het verband om: alles wat
een waarachtig perspectief biedt heeft
religieuze kwaliteit. Dewey verwoordt
hier in termen van religiositeit wat in de
eigentijdse taal van zingeving wordt aangeduid met de term betrokkenheid.
3. Een ander voorbeeld van wat de religieuze kwaliteit van de ervaring dichtbij
brengt is de gerichtheid op begrip en
kennis. Geloven in de voortgaande onthulling van de waarheid door een gezamenlijke menselijke inspanning om die
waarheid boven tafel te krijgen heeft
meer religieuze kwaliteit, dan geloven in
een volledige, afgeronde openbaring.
Het is één ding om de last van de religie
op te heffen, maar dat roept wel de
vraag op: wat dan? Want mensen heb-

ben het nodig om ergens in te kunnen
geloven. Ik vermoed echter dat Dewey
zou nu de eerste die erop zou wijzen, dat
hij niet op de troon van God zou kunnen
en willen zitten. En hij erkent ook dat
de opkomst van de wetenschappen en
van het democratisch denken voor velen
tot een crisis leidt. Zo schrijft hij het volgende: ‘Er is bij deze veranderingen ongetwijfeld sprake van verlies van vreugde, van troost, van een bepaald type
kracht, en van enkele bronnen van inspiratie. Er is sprake van een zichtbare toename van onzekerheid, van lamgelegde
energie en van veel excessief gebruik
van energie in materialistisch opzicht’.
Toch blijft Dewey geloven in de noodzaak om het verschijnsel religie en de
aard van de religieuze ervaring opnieuw
te doordenken. Hierover twee opmerkingen.
Ten eerste. Geloven betekent voor
nogal wat mensen dat bepaalde intellectuele opvattingen over mens, wereld en
bovenwereld voor waar gehouden worden. Er is sprake van heilige boeken die
historisch materiaal bevatten dat met de
waarheidsaanspraken van de religie verweven is, en dat door gelovigen als waar

wordt beschouwd. En soms is toegang tot die waarheid voorbehouden
aan enkelen die de speciale weg ernaar
toe kennen.
Hier tegenover stelt Dewey geen inhoudelijke waarheden, al is duidelijk
hoe hij over de inhoud van religies
denkt. Zijn antwoord op openbaringsgeloof en bovennatuurlijke machten of
krachten is procedureel van aard. Hij
wijst op de weg van de wetenschap. De
vooruitgang op de terreinen van astronomie, geologie, biologie, antropologie
en psychologie doen hem optimistisch
uitroepen dat er niets meer of minder
dan een revolutie heeft plaatsgevonden
als het er om gaat wie de troon van de
intellectuele autoriteit bezet. ‘In deze
revolutie is elke nederlaag een stimulans voor hernieuwd onderzoek; elke
overwinning is een open deur naar
meer ontdekkingen, en elke ontdekking
is een nieuw zaadje van waaruit verse
planten met nieuwe vruchten ontspruiten. De menselijke geest is gewend geraakt aan een nieuwe methode en ideaal: er is maar een zekere weg die toegang geeft tot de waarheid – de weg
van geduldig, coöperatief onderzoek,

“Het is één ding om de last van de religie op te heffen,
maar dat roept wel de vraag op: wat dan?”

door middel van observatie, experiment, verslaglegging en gecontroleerde
reflectie.
Tweede opmerking. Dat onderzoek
dient wel uitgevoerd te worden langs
naturalistische lijnen. Dat laatste wil
zeggen, dat de ervaring zelf de enige en
ultieme autoriteit is in kwesties van
kennis en geloof. Dat wil niet zeggen
dat elke abstractie voortkomend uit het
denken uit den boze zou zijn. Hier is
het onderscheid van belang tussen primaire en secondaire ervaring. Bij de
primaire ervaring is er geen sprake van
een scheiding tussen subject en object,
tussen het proces van ervaren en datgene wat ervaren wordt. De intellectuele
reflectie die daarop kan volgen kan de
eenheid van subject en object tijdelijk
opheffen. Maar de uitkomsten van die
secondaire reflectie dienen betrokken
te worden op de primaire ervaring. In

het geval van de religieuze ervaring kan
door dit tweede proces blijken dat de
primaire ervaring volledig langs naturalistische weg te verklaren is.
Ik kom nu aan mijn laatste onderdeel,
enkele vragen die groter werden naarmate ik verder kwam. Mijn eerste vraag
luidt: over welke mens schrijft Dewey
eigenlijk? Kan iedereen dat wel, op die
wijze reflecteren. Maar nog belangrijker: wil iedereen dat wel? Dewey
schrijft ergens, dat veelal de fout gemaakt werd in de opvoeding, dat kinderen als miniatuur-volwassenen worden
behandeld. Begaat Dewey niet eenzelfde
soort vergissing door van iedereen een
soort wetenschapper te willen maken?
Een tweede vraag betreft de mogelijkheid van ervaringen die eerder het
ongelijk van Dewey lijken te bevestigen. Achter de nadruk op het belang

van de ervaring lijkt de veronderstelling (of de hoop?) schuil te gaan dat
mensen tot gelijke conclusies zullen
komen. Is dat wel zo?
En ten derde: is Dewey niet te optimistisch over de overeenstemming in
visies die zou ontstaan door zijn aanpak? Zelfs al zou de mensheid zich afwenden van de intellectuele inhoud
van religies, komt daardoor eenheid
en harmonie tot stand? Is de wetenschap zelf daarvoor niet te veel verdeeld, over allerlei kwesties (moraal,
ontologie, mensvisie), verdeelder dan
Dewey veronderstelt?
Lees meer over dit boek

John Dewey

Jan Hein Mooren (psycholoog) was tot
aan zijn pensionering werkzaam als docent aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij was tot eind november van dit jaar lid van het hoofdbestuur
van het Humanistisch Verbond.

FILOSELFIE
PAUL
SCHNABEL
Een toekomst voor Europa van Jürgen
Habermas verscheen in 2013 ter
gelegenheid van de toekenning van de
Erasmusprijs aan Jürgen Habermas.
Voor deze uitgave hield Paul Schnabel
een interview met Habermas over
democratie, Europa en de EU. mijn
nachtkastje en las ik elke avond, voor
het slapen gaan, één pagina.’’

iFilosofie vroeg Paul Schnabel,
socioloog en oud-directeur van het
SCP, om een filoselfie te maken: een
selfie met zijn favoriete filosofieboek.

HOE IS GOD GEËVOLUEERD?
In zijn nieuwe boek Aap zoekt zin beschrijft filosoof Pouwel Slurink waarom wij,
simpele roofapen, bewustzijn, vrije wil en moraal hebben. Dit soort zaken moesten
wel ontstaan in de loop van onze evolutie. Hetzelfde geldt voor godsdienst.

Tekst: Pouwel Slurink
Er kan semi-objectief over goed en
kwaad worden gesproken, zonder dat
er een goed is dat voor allen goed is.
Mensen doen dat in feite voortdurend, bijvoorbeeld met hun partners
en kinderen. Eigenlijk is er zelfs geen
taal nodig om gedrag te laken of te loven. Al in zijn Chimpanseepolitiek
(1981) beschreef Frans de Waal een
incident waarbij Luit op zijn kop
kreeg van Puist omdat hij verzuimd
had het voor haar op te nemen. Er bestond kennelijk een ongeschreven
‘contract’ tussen de twee: hij moest weten wat zij van hem verwachtte, en
wat hij dus ‘behoorde’ te doen. Dit
soort op wederzijdsheid gebaseerde
ongeschreven contracten ging natuurlijk al vooraf aan de evolutie van taal.

Waarschijnlijk moeten we de evolutie
van taal zelfs (mede) begrijpen als een
gevolg van het steeds gecompliceerder
worden van dit soort samenwerkingsverbanden en hun impliciete rechten
en plichten. De evolutie van de taal
was geen oorzaak van hechtere samenwerking, maar het gevolg. Het is een
geval van gene-culture-coevolution,
waarbij taal een deels cultureel weefsel is dat echter aangeboren vaardigheden en talenten vereist. Als taal eenmaal bestaat, zijn degenen die er op
een superieure manier mee flirten, adverteren en onderhandelen in het
voordeel: dat vertaalt zich uiteindelijk
in reproductiesucces. Zo verspreiden
genen voor dit soort talenten zich.

“Omdat god en goden niet bestaan,
moesten onze voorouders ze wel uitvinden”

Vanaf het moment dat taal het mogelijk
maakte anderen steeds preciezer en pinniger op hun verplichtingen te wijzen, werd
het ook steeds belangrijker smeuïge smoezen te verzinnen: het gevolg was een co-evolutie van taal en moraal, een wapenwedloop van de moraliserende en zich excuserende geest. Naarmate mensen steeds afhankelijker werden van elkaar en goede
taakverdelingen, kwamen ze steeds meer
vast te zitten in deze spiraal of wapenwedloop. Taal, techniek en moraal konden elkaar zo onderling te versterken. Gedurende de hele geschreven geschiedenis zijn
samenwerkingsverbanden tussen mensen
gebaseerd geweest op complexe taakverdelingen, waarbij gedetailleerde technische
informatie vervlochten was met het verbale touwtrekken aan de onzichtbare kabels
van rechten en plichten.

Maar niet alles is in woorden uit te drukken, zeker als het gaat om vertrouwen.
Hoe weet je zeker dat iemand zich aan
zijn beloften gaat houden? Woorden kunnen wat dat betreft redelijk bedrieglijk
zijn. Een gemeenschap verbonden door
onzichtbare banden van impliciete contracten met rechten en plichten heeft
meer manieren nodig om deze banden te
bevestigen en herbevestigen. Er zijn bijeenkomsten nodig waarin enigszins zichtbaar is wie bij de coalitie behoort en welke rol iedereen heeft. Het mooist is als er
gerefereerd kan worden aan een gemeenschappelijke geschiedenis - als via verhalen en voorbeelden duidelijk gemaakt
kan worden wat er van iedereen verwacht wordt. Maar betekent dit dat iedereen maar moet slikken wat de welbespraakte leiders hen voorhouden?

Het zou mooi zijn als iedereen zich zou
kunnen beroepen op onzichtbare instanties die een rotsvast fundament verschaffen aan de gemeenschappelijke waarden
en normen. Leiders hoeven zich dan niet
autoritair op te stellen, maar kunnen zich
beroepen op een apart domein dat hen legitimiteit verschaft en dat meer ontzag inboezemt dan zijzelf doen. Het zou dan mogelijk zijn semi-objectief over het gemeenschappelijke goede te praten zonder de indruk te wekken dat het slechts om een zoveelste discutabele opvatting gaat.
Dus omdat god en goden niet bestaan,
moesten onze voorouders ze wel uitvinden. Godsdienst lijkt mij een ideale manier om alle neuzen één kant op te krijgen. Door aanwezig te zijn bij een viering
laat je zien dat je erbij wil horen, door
mee te doen met rituelen laat je zien dat
je bereid bent er wat voor te doen, door
mee te praten met de verhalen laat je zien
dat je aanspreekbaar bent op de gemeenschappelijke normen en waarden. De leidende machten moeten wel onzichtbaar
en mysterieus zijn: anders zou iedereen ze
gaan vragen waarop ze zich eigenlijk baseren en waarom ze zich zo raar gedragen.

Iedereen die aannemelijk kan maken
dat hij beschikt over een wonderbaarlijk
talent om contact te leggen met de werkelijk sturende machten kan een gevoel van
ontzag opwekken en in alle bescheidenheid een vergaande vorm van gehoorzaamheid eisen. Volgens Lewis-Williams
(2010) is religie vooral geëvolueerd om
te verklaren waarom mensen soms visioenen krijgen en stemmen horen. Het is
echter ook mogelijk dat rare geestestoestanden, trance en visioenen binnen de
context van godsdiensten opeens functioneel en bruikbaar werden (Slurink,
2011). Volgens de evolutionaire psychiatrie kan de schizotype persoonlijkheid
zelfs geëvolueerd zijn om bij de splitsing
van een stam de leiderschapsrol over te
nemen (Stevens & Price, 1996). Schizofrenie is een extreme vorm van deze schizotype persoonlijkheid: misschien zijn profeten met hun visioenen wel geslaagde
schizofrenen en zijn gekken in feite dus
mislukte profeten.
Bovendien waren mensen als spoorzoekers en werktuigmakers sinds het moment dat ze begonnen te praten bij kampvuren op zoek naar verklaringen voor al-

lerhande fenomenen. Iedereen die een
plausibele verklaring kon verschaffen,
wekte nieuwsgierigheid; met zijn verhalen kon hij vervolgens gaan manipuleren.
Daarnaast is het gevoel dat je geen enkele macht over je lot hebt beklemmend. In
plaats van je in je eentje machteloos te
voelen is het een stuk gezonder je groepsgewijs vast te klampen aan een illusie.
Als er onzichtbare machten ‘achter’ de
natuurverschijnselen zitten kun je deze
ten minste door smeekbeden proberen te
beïnvloeden. Als je weinig bondgenoten
hebt in de ware wereld, kun je ook op
zoek naar bondgenoten in de wereld ‘achter’ de ware wereld. De goden weerspiegelen wat dat betreft onze eenzaamheid en
onmacht. Omdat we als sociale en inlevende wezens voortdurend verdacht moeten zijn op opzet, is het vervolgens bijna
onvermijdelijk overal ‘bedoelingen’ en ‘tekens’ in te gaan zien (Slurink, 1985; Boyer, 2002, Bering, 2010).
Zo bezien is het helemaal niet zo raar dat
mensen in een bepaalde fase van hun evolutie of geschiedenis hun gebrek aan kennis hebben omgezet in een gemeenschappelijk geloof dat hun in ieder geval saam-

horigheid, richting en zin verschafte –
een cultus die hun cultuur fundeerde.
Het is niet nodig het ontstaan van zo’n
geloof te zien als een eenmalige ‘uitvinding’ of als een louter cognitief mentaal
virus, zoals de memologen doen
(Dawkins en Dennett). Het is veel waarschijnlijker dat er al eerder groepsbindende rituelen zijn geweest waar men geleidelijk woorden bij is gaan zoeken. Genieten van contact zit ons zoogdieren letterlijk in het bloed - in de vorm van endorfinen, stofjes die de zevende hemel ook vullen met geaaide katten en gevlooide
apen. Religieuze rituelen lijken gericht
op het oproepen van een collectieve endorfineroes die een diep gevoel van verbondenheid teweeg brengt (Nelson,
2011).
(…)
We dienen niet te vergeten dat veel menselijke samenlevingen hun overleven danken aan een aantal zorgvuldig gekoesterde tradities, waarin de levenservaring van
generaties is opgeslagen. In feite doet het
er vaak niet toe welk verhaal gebruikt
wordt om deze tradities gezag te verlenen
- als er maar een verhaal is dat een zeker
gezag uitstraalt en dat de angst over-

“Het allergrootste probleem dat
religie probeert op te lossen
blijft de verleiding die uitgaat van
parasitisme en profiteurs”

brengt dat het niet nakomen van die tradities schadelijk kan zijn. Vaak zijn de echte
redenen achter een bepaalde traditie niet
bekend of niet meer uit te leggen en is alleen nog een religieus of mythisch getint
verhaal in staat een traditie gezag te verlenen. Marvin Harris (1975) beschrijft bijvoorbeeld hoe zinvol het is om in India je
koeien heilig te verklaren - ze slachten levert minder op dan ze te laten leven voor
de mest - en in het Midden-Oosten geen
varkens te kweken - varkens zijn bosdieren en ze houden in woestijnen kost
enorm veel energie en water. Maar niet
elke leider hoeft nog precies te weten
waarom een bepaalde traditie bestaat.
Ook ouders moeten de ‘waarom?’- vraag
van een kind soms beantwoorden met een
dictatoriaal ‘Omdat ik het zeg’. Het bovennatuurlijke lijkt zo andermaal te zijn uitgevonden om waardevolle, maar moeilijk
uitlegbare tradities te beschermen en tege-

lijkertijd het probleem van de legitimiteit
van gezag op te lossen.
Het allergrootste probleem dat religie
probeert op te lossen blijft echter de verleiding die uitgaat van parasitisme en
profiteurs. D.S. Wilson suggereert dat religie verklaard moet worden binnen zijn
model van selectie op meerdere niveaus:
de religieuze leiders zouden dan in feite
een stem geven aan het belang van de
groep tegenover de individuele belangen.
Het is echter opvallend hoe goed veel
van dat soort leiders juist zorgen voor
zichzelf. Het is de vraag of je echte selectie op meerdere niveaus nodig hebt om
een voortdurend conflict tussen groepsen eigenbelang te verklaren. Zoals ik in
het vorige hoofdstuk al liet zien, zijn er
nu eenmaal zowel gedeelde als individuele belangen op het moment dat je meerdere individuen bij elkaar zet.

Dat impliceert natuurlijk ook weer niet dat
religieuze leiders alleen maar uit zijn op
hun eigenbelang. Op het moment is de publieke opinie terecht kritisch over de katholieke kerk, nu blijkt dat deze het misdadig
gedrag van sommige pedofiele priesters
met de mantel der liefde heeft bedekt. Dat
moet ons echter niet verleiden tot de gedachte dat religie overal en altijd autoritair
en achterlijk is en nooit bijgedragen heeft
aan het welzijn van de samenleving. Het
christendom lijkt wel degelijk onderdeel
geweest te zijn van het civilisatieproces,
waarin de waarde van elk individu en de
mogelijkheid van samenwerking en verzoening centraal kwamen te staan. Zoals Reynolds en Tanner in 1983 claimden, past
het christendom goed bij monogamie en
veel zorg voor de afzonderlijke kinderen –
in technische termen K-selectie in tegenstelling tot r-selectie, een voortplantingsstrategie die goed past bij een moderne informatiemaatschappij. Het christendom
kan in principe te allen tijde bijdragen aan
een besef van de noodzaak van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid of het behoud van het milieu.
De vraag dringt zich ondertussen op of
religie een alleenrecht heeft op de moraal ?
Lees meer over dit boek

FILOSOFEN OP EEN EILANDJE?
Column Jan Bransen
Tekst: Jan Bransen Video: Paul Troost
En ineens was daar massale aandacht in
de media voor de academische filosofie.
De reden was saai, zakelijk, administratief. Vlak na elkaar werd bekend dat er gesneden zou moeten worden in de filosofieafdelingen van Amsterdam en Rotterdam.
Vooral in Rotterdam werd dit nieuws
groots en dramatisch naar buiten gebracht. Alsof de filosofie opgedoekt zou
worden. Alsof er een einde werd gemaakt
aan het opleiden van denkers. Alsof we nu
weerloos moesten toezien hoe dit ooit zo
weldenkende land definitief te grabbel
werd gegooid door domme politici en behendige zakenlui die alles vernietigen dat
niet onmiddellijk winstgevend is.
De filosofen konden even profiteren
van de algemene stemming van onbehagen
die door academisch Nederland waart.

Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? In
financieel opzicht gaat het de Nederlandse
universiteiten niet goed. In Amsterdam is
daarom een flinke reorganisatie van het onderwijsaanbod nodig. Binnen de faculteit
Geesteswetenschappen, wel te verstaan.
Binnen die faculteit vergaat het de afdeling
Filosofie trouwens betrekkelijk goed. Maar
inderdaad, er is in Amsterdam geen zelf-

standige faculteit Wijsbegeerte meer. Dat
is al jaren zo en dat is aan de meeste universiteiten in Nederland zo. Alleen in Groningen hebben de filosofen nog een zelfstandige faculteit. En inderdaad, tot nu toe in Rotterdam ook nog, maar niet lang meer.
Dat is wat aan de Erasmus Universiteit
voor alle ophef heeft gezorgd, dat de faculteit haar zelfstandige status kwijtraakt.

Het is dus vooral een administratieve en organisatorische kwestie.
Ik heb zo mijn aarzelingen over hoe
belangrijk ik dat moet vinden.
Ik weet wel dat ik mij enorm verbaasd – en geërgerd – heb toen ik onlangs een universitaire discussie bijwoonde over de toekomst van de filosofie en het alleen maar – echt alleen
maar – over financieringsmodellen
ging. Ik zal wel iets niet begrijpen, denk
ik dan, over de betekenis en de realiteit
van geld en macht. Maar ik kwam daar
niet voor. Ik wilde het over de toekomst
van de filosofie hebben, niet over de toekomst van de academische instituties
waarin een deel van die filosofie gerealiseerd is.
Hoe belangrijk is het eigenlijk voor
de filosofie om in administratief en bestuurlijk opzicht zelfstandig te zijn?
Ik twijfel over het juiste antwoord op
die vraag. Maar ik zou heel graag zeggen
dat dat totaal onbelangrijk is. En dat het
hele nare bijkomstigheden heeft.
Ik las iets soortgelijks in een goede column van Rosanne Hertzberger in de
NRC. Zij stoorde zich aan de hokjes-

“Ik wilde het over de toekomst van de filosofie hebben,
niet over de toekomst van de academische instituties”

geest die zij in alle ophef bespeurde. Zij
stoorde zich aan het verlangen om een
eigen plek voor de filosofen te behouden. Een eenzaam eilandje wijsbegeerte,
zoals zij schrijft. Alsof het denken alleen
op zo’n eilandje plaatsvindt. Alsof wetenschappers in andere faculteiten niet zelf
kunnen nadenken.
Ik begrijp Hertzbergers ongenoegen.
Ik stoor mij ook aan het isolement dat
vaak aan de academische filosofie kleeft.
En ik stoor me dan vooral aan de aanspraak die daarmee gepaard kan gaan:
dat het échte denken voorbehouden is
aan die jarenlange opsluiting in de eigen
studeerkamer.
De dingen zijn niet simpel. Ik weet het.
Ik heb mijzelf ook jaren opgesloten in
een werkkamer van de Utrechtse Faculteit der Wijsbegeerte. En ik heb er veel,

heel veel geleerd. Maar frappant genoeg
heb ik daar niet geleerd wat de juiste vragen zijn om te stellen. Ik heb wel geleerd om een vraag zelf heel intens te bestuderen. Om de vraag als vraag goed
te kunnen formuleren. Waarbij de antwoorden alleen maar didactische en dialectische hulpmiddelen zijn om de vraag
nog beter als vraag te leren begrijpen.
Dat is een fantastische en belangrijke
vaardigheid die ik in al mijn onderzoek
heb kunnen oefenen. Maar ik denk niet
dat ik deze vaardigheid heb geoefend op
vragen die ik tegenwoordig als filosoof
het belangrijkst vind. Vragen zijn namelijk altijd lokaal en gesitueerd. Een faculteit Filosofie genereert haar eigen vragen, vragen die – omdat het nu eenmaal
een academische discipline betreft – opgeroepen worden door de literatuur die
men daar toevallig bestudeert.

Dat heb ik overigens pas geleerd
toen ik uit Utrecht vertrok en in Nijmegen tussen de gedragswetenschappers
terechtkwam. Gedragswetenschappers
genereren ook hun eigen vragen. Net
als ingenieurs, klimatologen, linguïsten, biomedici, verpleegkundigen, leerkrachten, loodgieters, bejaarden, bootvluchtelingen en wijkregisseurs. Al die
vragen verdienen aandacht, verdienen
mensen die goed kunnen nadenken,
mensen die niet alleen de kortste weg
naar het snelste antwoord proberen te
vinden, maar mensen die over die vragen als vragen kunnen nadenken, die
die vragen zelf kunnen onderzoeken.
Dat kunnen filosofen als geen ander.
Maar dat wil juist zeggen dat je filosofen niet moet opsluiten in een eigen instituut. Want daar leren ze alleen hun
eigen vragen goed te stellen, hun eigen

lokale, gesitueerde, geïnstitutionaliseerde incrowd-vragen.
En die doen er meestal niet zo toe.
Stuur die filosofen daarom de wereld in. Zet er een paar in iedere andere
faculteit, zoals dat in Nijmegen aan de
Radboud Universiteit gebeurt. Maar
zorg ook voor filosofen tussen verpleegkundigen, leerkrachten en loodgieters.
Zet ze op boten met asielzoekers, laat ze
meelopen met jongerenwerkers in moeilijke buurten, laat ze werken in verpleegtehuizen voordat ze daar dementerend
zelf opgenomen worden. En vooral: laat
ze zoeken naar manieren om de filosoof
in ieder mens te wekken.
Filosoof is immers geen beroep. Het
is een mentaliteit.
En een mentaliteit moet je niet isoleren op een eilandje. En ook niet in een
discipline.

“Stuur die filosofen de wereld in.
Laat ze zoeken naar manieren
om de filosoof in ieder mens te wekken”

Filosofieweek
'n ommetje helder denken
Er zijn twee manieren om nergens heen te
gaan, maar je toch te verplaatsen en op een
andere manier bij jezelf thuis te komen: een
gedachtegang volgen en een ommetje maken.
Tijdens deze filosofie-week gaan we beiden
doen. 'Ochtends verzorgt Jan Bransen inspirerende lessen in phronesis en 's middags gaan
we wandelen in de prachtige omgeving van
Epidavros. Beide activiteiten, zo zul je merken, versterken elkaar.
Voor iedereen die wil leren filosoferen en het
nieuwe in het vertrouwde willen leren zien.
Er wordt niet verwacht dat je thuis bent in de
geschiedenis van de filosofie. Wat wel helpt is
dat je niet zenuwachtig wordt van vragen
waar geen antwoord op komt.
Van 26 april tot 2 mei 2015
Epidavros, Griekenland
Meer informatie

COOL MEMORIES VAN JEAN BAUDRILLARD
verkoelende overpeinzingen en stille wijsheden
Tekst: Dick Kleinlugtenbelt

In 2003 ontdekte ik de Cool Memories
van Jean Baudrillard. Cool Memories IV
kwam toen uit. Veel fragmenten raakten
me direct. Vooral de fragmenten waar
Baudrillard denkt vanuit het object en die
over stilte en de betekenis van menselijk
leven. Ze verkoelen nog steeds mijn denken en verbinden me met de wereld. Er
valt rust over gebeurtenissen. Ze zijn cool:
gaaf, goed en mooi. Je moet ze bij de hand
hebben, willen ze hun werk op het juiste
moment verrichten. Dat valt niet altijd
mee. Het vereist oefening en verinnerlijking in een levenshouding. Sinds 2005 liggen de vijf Cool Memories op mijn werkkamer. Ik blader er regelmatig in, soms kort,
vaak langer. En als een fragment mij
raakt, dan sta ik erbij stil en maak kanttekeningen in de kantlijn. Zo zijn in de loop
van de tijd veel fragmenten van aantekeningen en opmerkingen voorzien.

“Cool Memories verkoelen nog steeds mijn denken
en verbinden me met de wereld”
Ze schudden inzichten wakker waardoor de verwondering over de dingen
terugkeert en hindernissen soepel genomen kunnen worden. Het zijn stille, heimelijke momenten. Ze ruimen op en
maken verandering mogelijk. Het leven
krijgt zijn vertrouwdheid terug. Het
spannende spel van het vrije denken
herstelt zich. De muze klinkt.
De Cool Memories van Baudrillard
zijn ontstaan in de periode van 19802004. Het zijn vijf boeken. Elk boek beslaat een periode van vijf jaar. In het
eerste boek zijn de cool memories nog
per jaar gerangschikt.
De Cool Memories zijn dagboeknotities, persoonlijke waarnemingen of losse aantekeningen. Ze zijn scherp, radicaal, explosief; ook origineel, persoonlijk, autobiografisch en steeds meditatief en reflectief van aard. Het zijn overpeinzingen, doordenkingen, stille wijsheden. De reflectie zit al in de waarneming opgesloten. Het zijn reflecties van
de derde orde.

De stijl is aforistisch en impressionistisch. Baudrillard bewondert de aforistische schrijfstijl. Zijn voorbeelden zijn
Canetti, Lichtenberg en Nietzsche. Aforiseren – voor zover het aforisme een
werkwoord kent – is volgens Baudrillard zich terugtrekken op zo’n afstand
dat er een denkhorizon ontstaat die
zichzelf nooit meer sluit. De aforistische stijl getuigt van een mystieke, of
beter een mysterieuze volheid van de
wereld en van de leegheid van onze politieke, artistieke en wetenschappelijke
scènes (activiteiten). De impressionistische aard toont zich in de sterke zintuiglijke ontvankelijkheid voor momenten in het sociale en maatschappelijke
gebeuren. De Cool Memories zijn niet
wetenschappelijk onderbouwd. Ze verschaffen verfrissende inzichten. Het
zijn verkoeling biedende fragmenten in
een oververhitte cultuur. Soms zijn de
cool memories humoristisch.

VROEG OF LAAT KRIJGEN WE HET ALLEMAAL
Tekst en video: Paul Troost
Ons persoonlijke en professionele handelen wordt gestuurd door een moraal. Normaal gesproken zijn we ons daarvan niet
zo bewust, want in de loop der jaren hebben we de waarden en normen van de samenleving en de professie waarin we werken geïnternaliseerd. We handelen uit gewoonte, vanuit een verborgen moraal.
Dat is maar goed ook, want ons leven zou
bijzonder gecompliceerd worden als we
ons voortdurend zouden afvragen wat we
moeten doen. Niet altijd blijkt ons gedrag zo vanzelfsprekend als we denken.
Door anderen – mensen in onze omgeving, collega’s, de samenleving – en niet
in de laatste plaats door onszelf worden
we dikwijls uitgedaagd ons gedrag te
rechtvaardigen. Vooral in een sector
waar ethiek een belangrijke rol speelt, zoals in de zorg, blijkt dat onze waarden en
normen maar al te vaak aan verandering
onderhevig zijn en ter discussie staan.
In het boek In gesprek blijven over goede
zorg beschrijven achttien auteurs de over-

In gesprek blijven over goede zorg

legmethoden, waaronder moreel beraad,
die ze in hun beroepspraktijk gebruiken
om samen met collega’s de principes van
waaruit ze handelen te onderzoeken.
Eigen verantwoordelijkheid
In gesprek blijven over goede zorg is
het vervolg op het eerder verschenen In
gesprek over goede zorg (2003). Beperkte het vorige boek zich tot verschil-

lende gespreksmogelijkheden om ethische kwesties te onderzoeken, in de
nieuwe editie krijgen ook maatschappelijke aspecten van de zorg en de professionaliteit van de zorgverlener aandacht. Actuele kwesties als ingrijpende
technologische innovaties en verzakelijking van de zorg die de relatie tussen
zorgaanbieders en zorgafnemers beïnvloeden, maakten een herziene editie

“Mondige consumenten moeten structureel een plaats
in het kwaliteitsbeleid krijgen”

gewenst. Maar de autonome burger die
na het afbrokkelen van de verzuilde samenleving niet meer aan de leiband van
een autoriteit loopt en zelf voor morele
dilemma’s staat, is ook in de nieuwe editie het centrale thema gebleven. Vaak
gaat het daarbij om complexe vragen
die een ethische dimensie kennen. In gesprek blijven over goede zorg is een theoretische én praktische introductie in
de ethiek en geeft veel concrete aanwijzingen voor een goede gespreksvoering.
Evaluatie van de praktijk
De samenstellers van het boek, Hans
van Dartel en Bert Molewijk, omschrijven moreel beraad als een vorm van gezamenlijke methodische reflectie. Het
zwaartepunt ligt op de morele duiding
en evaluatie van de praktijk. Niet een
theorie of een formeel vastgesteld protocol is onderwerp van gesprek, maar de
visie van betrokkenen op een concrete
casus. Argumenten en tegenspraak be-

palen structuur en resultaat van de dialoog.
In gesprek blijven over goede zorg –
een lijvig boekwerk van 350 pagina’s inclusief noten en uitgebreide literatuurlijst – bestaat uit drie delen. Deel een behandelt de noodzaak en betekenis van
moreel beraad. Waarom doen we het en
heeft ethische reflectie invloed op de professionaliteit van zorgverleners? Welke
methoden kunnen daarbij helpen?
In het tweede deel behandelen auteurs de gespreksmethode waarmee ze
werken. In de bijlagen worden deze methodieken nog eens stapsgewijs uiteengezet, waardoor In gesprek blijven over
goede zorg niet alleen een theoretisch
handboek is waarin de grondslag van
een methode uiteen wordt gezet, maar
ook een handige handreiking om direct
aan de slag te gaan.
Zo komen onder meer de dilemmamethode, het socratisch beraad, het
Utrechts stappenplan, de Nijmeegse me-

thode en de aristotelische gespreksvoering aan de orde. Bij elke methode worden de theoretische achtergrond, de invloed ervan op de praktijk en de methodologische implicaties beschreven. Tevens worden de voordelen en beperkingen van de methoden besproken, want
hoe doordacht een aanpak ook is, hij is
niet in alle praktijksituaties geschikt.
Meer democratie
In het derde deel gaat het over de plaats
van moreel beraad in de context van de
zorgorganisatie. Met name in dit deel onderscheidt In gesprek blijven over goede
zorg zich van de editie uit 2003. Naast
de betrekkelijk nieuwe methode van het
moreel beraad, kennen zorgorganisaties
al vormen van kwaliteitsbeleid waarin
ethische reflectie een rol speelt. Wat
voegt moreel beraad toe aan de bestaande praktijk, hoe kan het beraad geïmplementeerd worden en wat zijn de praktische implicaties?

Nieuw in deze herziene editie is ook de
aandacht voor de deelname van cliënten
aan moreel beraad, een thema dat, niet alleen in ons land maar ook elders, nog in de
kinderschoenen staat, maar steeds meer
belangstelling krijgt. Immers, wetenschappelijke expertise en maatschappelijke instituties als zorgverzekeraars bepalen niet alleen wat goede zorg is: de moderne professional stelt in samenspraak met een patiënt het behandelplan op. Van mondige
consumenten wordt verwacht dat ze als
partner in de zorg meedenken. Ze moeten
daarom structureel een plaats in het kwaliteitsbeleid krijgen.
Maar niet alleen door een actueel thema als cliëntenparticipatie aan de orde te
stellen is In gesprek blijven over goede
zorg een publicatie van belang. Bestaande
ontwikkelingen worden gedetailleerd beschreven en voorbeelden uit de praktijk
verlevendigen de theorie. Het boek schetst
een breed beeld van wat er op ethisch gebied gebeurt. Dat maakt de publicatie niet
alleen interessant voor professionals in de
zorg, maar ook voor mensen die op een andere manier met zorg te maken hebben.
Vroeg of laat krijgen we dat allemaal.
Lees meer over dit boek

SIGNALEMENT

3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs bevat
honderden zeer diverse uitspraken over
nut en betekenis van onderwijs door de
eeuwen heen. Henk Sissing verzamelde
deze uitspraken van pedagogen, leraren
en onderwijskundigen.
Het boek is ingedeeld in zes thema’s: onderwijs, leraren, leerlingen, leidinggevenden, ouders en leren. Ieder thema wordt
ingeleid door een deskundige op het gebied van onderwijs, die ook zijn favoriete uitspraak toelicht. René Gude en Erno
Eskens schreven het voorwoord.

Sjibbolet voor Paul Celan
Hoe vluchting is een datum? In Sjibbolet leest de Franse filosoof Jacques
Derrida het werk van de Duitstalige
joodse dichter Paul Celan vauit de verwondering over het woord dat steeds
opnieuw terugkomt. En over de gebeurtenis van de Holocaust, het nietaflatende thema van de poëzie van Celan. In zijn eerbiedige en aandachtige
lezing vraagt Derrida Celans moeilijk
te doorgronden gedichten naar de betekenis van hun data, plaatsnamen
en codewoorden.

Lees meer op onze site

Lees meer op onze site

De rivieren ten noorden van de
toekomst
Gedurende zijn publieke leven sprak
cultuurcriticus Ivan Illich er niet zo
vaak over, maar in dit boek spreekt
hij zich onomwonden uit over zijn intieme, kerk-kritische, gelovige overtuiging en inspiratie. ‘Ik hoop dat niemand wat ik hier gezegd heb als antwoorden begrijpt,’ zijn de laatste
woorden van zijn ‘testament’, dat tot
stand kwam in urenlange gesprekken
met auteur David Cayley.

Lees meer op onze site
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SCHOLING VAN DE GEEST

Op 3 maart 2015 start de leergang Scholing van de geest.
Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Socrates.
Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de
klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen), retorica
(overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven), plus
het overkoepelende vak ethica (deugdenleer).

De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context. Het geheel staat onder leiding van Jos Kessels, die elke module een college zal verzorgen. De uitvoering is verder in handen van Paulien ’t Hoen, Anne-Marie Gunnink
en Sjoukje Dijkman, medewerkers van Eidoskoop.
Lees meer op onze website.

DE MENS ALS KOORDDANSER
Tekst: Anka Fauth
In de summerschool De mens als koorddanser gaan Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de
Universiteit Utrecht, en Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie Erasmus Universiteit en lector aan De Haagse Hogeschool, aan de hand van colleges en het
lezen van teksten na hoe mensen zich
staande houden. Hoe denken filosofen
daarover, welke begrippen, metaforen en
praktische middelen gebruiken ze?
Christien Brinkgreve: “Ik wil deelnemers
vragen hoe ze zichzelf omschrijven, in
welk krachtenveld ze zich voelen leven,
welke krachten van buiten en van binnen
op ze inwerken, welke ruimte ze ervaren
om hun leven zelf in te richten, en wat
hen uit het lood doet raken. Ik zou ze willen vragen naar hun ervaringswereld,
naar ‘het verhaal’ waarin ze leven en dat
ze zelf proberen vorm te geven.”

Zelf schrijven
“De vragen waar het om gaat zijn van belang voor mensen”, vindt Brinkgreve.
“Wat is voor mij van waarde, hoe wil ik
leven?” De deelnemers gaan daarom zelf
met schrijfopdrachten aan de slag om de
inzichten die ze door de colleges en teksten opgedaan hebben op hun eigen leven te betrekken. Door filosofische, psychologische en sociologische inzichten te
combineren worden de cursisten uitgedaagd hun ideeën over onze cultuur en
hun eigen leven te verwoorden.

Eigen verhaal
“We beginnen met de vraag naar eigen
ervaringen van momenten van evenwicht
en ontregeling. Die antwoorden vormen
de grondstof om in colleges en schrijfoefeningen op door te gaan. Vervolgens komt
het schrijven van het eigen verhaal aan
bod. De deelnemers kunnen hun verhaal
delen met anderen. Ze lezen elkaar voor
wat ze geschreven hebben. Daardoor ontstaat er tijdens de week vaak een band en
kunnen ze verder om in hun eigen script
een accent te verleggen.”
Meer informatie

TRAINERSOVERZICHT
Tekst: Anneline Mook

www.filosofiedepraktijk.nl

Een vraag spreekt het denken aan. Zij hoeft
geen sta-in-de-weg te zijn. Niet iets wat ontweken hoeft te worden. Als dat al kan. De
vraag waar het iemand om gaat laat zich
niet één-twee-drie vangen. Het denken is
afgesteld op antwoorden en wil vanuit oude veronderstellingen nieuwe situaties het
hoofd bieden. Liefst zo snel mogelijk. Er is
een moment waarop dat niet meer lukt.
Een kentering is gewenst. Maar uit een ingesleten denkspoor komt iemand niet zomaar. Op dit punt aangekomen zijn filosofische gesprekken van waarde.
Een groeiend aantal bezoekers meldt zich
bij mijn praktijk voor met name filosofische één-op-één gesprekken. De meeste
van mijn bezoekers wonen in de stad of de
provincie Groningen, enkele reizen de Veluwe over voor een gesprek. Het zijn mensen
die ergens mee zitten. Met iets waar hij of
zij last van heeft en het daar niet meer bij
wil laten. Mensen van alle leeftijden, met
verschillende culturele achtergronden. Van
hoogopgeleid tot ongeschoold. Vaak boden

psychologische gesprekken of mindfullness geen blijvende uitkomst.
De bezoekers komen voor kwesties als: ‘Ik wil soepeler door het leven gaan.’ ‘Kan ik mijn woede eindelijk eens kwijtraken!’ ‘Ik wil meer
betrokken raken bij de mensen en
gebeurtenissen om mij heen.’ ‘Ik
herken mij niet meer in mijn werk,
wat nu?’ ‘In de ogen van de ander
…’.
Met mijn bezoeker ga ik een onderzoek
aan naar zijn of haar richtinggevende veronderstellingen. Door te beginnen deze te leren (h)erkennen en vervolgens te onderwerpen aan een kritisch onderzoek.
Filosoferen steekt aan
Sommige bezoekers kiezen na een aantal
gesprekken voor een intensief individueel
mentoraat van een half jaar om zich gedisciplineerd en diepgaand te oefenen in een filosofische denkhouding. Anderen slijpen
hun filosofische vaardigheden aan socratische gesprekken of schrijven zich in voor

denkweekenden in Nederland of denkvakanties in Frankrijk of de Ardennen (waarvan de eerstvolgende in mei is, met de medewerking van Miriam van Reijen).
Filosoferen maakt mijn bezoekers niet per
se blijer en gelukkiger. Wel ervaren zij na
verloop van tijd meer rust en raken zij
meer betrokken bij hun leven. Wie weet:
zijn zij wijzer geworden?
Zoekt u een filosoof voor een bedrijfstraining of juist een consulent die u
begeleidt bij levensvragen, kijk dan
op het trainersoverzicht.

ISVW OPLEIDINGEN
BASISOPLEIDINGEN

BEROEPSOPLEIDINGEN

Filosofie in de praktijk
Deze basisopleiding is een ideale introductie voor iedereen die
kennis wil nemen van filosofische vaardigheden. Er is veel aandacht voor basisteksten van filosofen die toepasbaar zijn op
de praktijk.

Filosofisch practicus
In zes bijeenkomsten van vier dagdelen en
zeven individuele supervisiesessies met de
docent train je de filosofische gesprekshouding en reflectie op het vak.

Systematiek van de filosofie
In deze basisopleiding wordt het denken over de wereld uiteengezet in vijf onderdelen: kenleer, ethiek, politieke theorie, esthetica en de mens.
Oosterse filosofie
U maakt in deze opleiding kennis met de levenskunstige inzichten uit de oosterse denktradities. Ieder weekend onderzoeken we de kernteksten uit een stroming en bestuderen
we de relatie tussen filosofen als Schopenhauer en Buber en
het Oosten.
Retorica
Deze opleiding biedt een inleiding in de klassieke retorica. In
vijf weekenden maak je kennis met de theoretische grondslagen van retorica, en de belangrijkste filosofen van de retorica.

Socratisch gespreksleider
In de opleiding maak je je de kern van de methodiek eigen en leer je welke houding je als
begeleider moet innemen en welke interventies je kunt doen om het gesprek goed te laten verlopen.
Filosoferen met kinderen en jongeren
De beroepsopleiding FMKJ leer je om een
goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren.
Scholing van de geest
Deze leergang is gericht op toepassing van
socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context.
Bekijk het opleidingenoverzicht
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