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Filosoferen
1. Gezamenlijke zoektocht naar wijsheid. 

2.    Beoefening

3.    Oefening in perspectivistische lenigheid.



Perspecti-watte?

PERSPECTIVISTISCHE 
LENIGHEID



“Philosophers arrive at the 
moment bullshit can no 

longer be tolerated”

Andrew Taggart



3 dingen 
die een praktisch filosoof 

net even anders doet



Zuiver 
luisteren



Zuiver luisteren

1. ‘Wat-vind-IK-ervan-luisteren’

2. ‘Wat-bedoel-je-precies-luisteren’

‘Had ik ook!’ ‘Weet je wat jij zou moeten doen…’ ‘Dat is toch 
simpel op te lossen!’

‘Wie waren erbij?’ ‘Hoe zag dat eruit?’ 
‘Waarom werd je precies kwaad?’



“We don’t listen to understand. 
We listen to reply”

Stephen Covey



Oordelen





Wat dan te doen met die 
oordelen van ons?

•Vraag je af: welk bewijs heb ik? Welk bewijs heb 
ik voor het tegendeel?

•Bevraag ze, bevecht ze, houd ze tegen het licht, 
mik ze in de prullenbak en vis ze er weer uit, 
vertrouw ze niet, ga er radicaal respectloos mee 
om, neem er afstand van. 
Heb er lol in.



De vraag als steentje in je 
broekzak

De vraag als 
steentje in je broekzak



Van die vragen die je jezelf weleens stelt

• Ben ik wat ik doe?

• Wat is kiezen?

• Wanneer hoef je je niet aan de regels te houden?

• Hebben woorden nut?

• Moet je altijd eerlijk zijn?

• Wanneer is boosheid terecht?

• Hoe weet je dat iemand je begrijpt?

• Wat heeft vrijheid met denken te maken?

• Mag je liegen tegen vrienden?

• Wanneer ben ik trouw aan mezelf?

• Wat mag ik van een collega verwachten?

• Wanneer moet je stoppen met helpen?

• Is aardig zijn belangrijk?

• Wanneer is iets af?

• Kun je het verleden veranderen?

• Wanneer mag je liegen?

• Wanneer moet je zwijgen?

• Wanneer moet je je uitspreken?

• Wat is samenwerken?

• Hoe ver moet onze samenwerking gaan?

• Wie hoef je niet serieus te nemen?

• Wat is een onfatsoenlijke vraag?

• Hoe sluit je vriendschap?



1. Zuiver luisteren

2. Oordelen. Maar dan gefundeerd.
En dat vervolgens weer in twijfel 
trekken.

3. De vraag als steentje in je broekzak

3 dingen die een praktisch filosoof 
net even anders doet: 



“Van sommige dingen die ik heb gezegd, ben ik niet 

zo zeker. Maar dat wij beter, moediger en minder 

hulpeloos zijn wanneer we onderzoeken, zoeken 

naar dat te weten wat we niet weten; dat is een 

thema waarvoor ik zal strijden, in woord en daad, 

met alles wat ik in me heb.”

Socrates
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Meer?


