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De Vereniging voor Filosofische Praktijk in 
Filosofie & Praktijk

Het katern van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) begint aan zijn 
tweede jaargang. In dit nummer beschrijft filosofisch consulent Harm van der 
Gaag zijn wijze van praktijkvoeren en wat daar filosofisch aan is. Daarnaast 
vindt u een verslag van de VFP-najaarsthemadag over filosofie en kunst. Ook 
is er een nieuwe rubriek, met recent verschenen boeken, waaronder ‘Vriend-
schap, een tweede ik’ van VFP-lid Catharina de Haas. Tot slot vindt u er VFP-
mededelingen. 

Wat is er filosofisch aan de filosofische 
praktijk?

Harm van der Gaag

Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu mer-
ken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.
— Rainer Maria Rilke, brief aan Franz Xaver Kappus, 1903

Bijna dertig jaar na het verschijnen van Achenbachs Philosophische Praxis 
(Keulen: Verlag für Philosophie Dinter, 1984) is de praktijkvoerend filosoof nog 
altijd bezig uit te leggen wat hij of zij precies doet in de een-op-een-gesprekken 
met klanten en, vaste prik, waarin die werkzaamheden zich van die van een 
psychotherapeut onderscheiden. Niet zelden krijgt die uitleg het karakter van 
een verdediging van het bestaansrecht van het vak en soms loopt die verdedi-
ging uit in een aanval op de psychotherapie die maar weinig zou klaarspelen, 
terwijl de filosofisch consulent wél raad weet met de misère van zijn bezoekers. 
Hoe harder er geroepen wordt dat filosofische counseling en psychotherapie 
niets met elkaar van doen hebben, hoe meer de vergelijking van het een met 
het ander de discussie gaat bepalen. In dit korte artikel wil ik de vraag naar het 
“filosofisch gehalte” van de filosofische praktijk opnemen in positieve zin, dus 
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niet door te benadrukken waarin dit vak verschilt van dat van de psychothera-
peut, maar door er het eigen karakter van aan te duiden.  

Meteen dient zich het eerste probleem aan: mijn opvatting van het vak ver-
schilt op belangrijke punten van die van veel vakbroeders en -zusters. Ik zal 
aan hun zienswijzen ook enige aandacht besteden, maar vooral mijn eigen po-
sitie kenbaar maken. Ik heb niet de bedoeling namens anderen te spreken, in 
dezen, en ik ga ervan uit dat een duidelijke stellingname voor de lezer van 
grotere waarde is dan een vlees-noch-vis-verhaal, dat iedereen tevreden stelt, 
en niemand.  

Toen ik ruim acht jaar geleden mijn praktijk opende, door een spreekkamer in 
te richten in de Utrechtse binnenstad en een wervende website online te zetten, 
had ik weliswaar goed nagedacht over hetgeen ik in één van de twee Gispen-
fauteuils die ik had neergezet wilde gaan doen en delen gelezen van hetgeen 
Achenbach, Raabe, Schuster en Hoogendijk over het vak hadden gepubliceerd, 
maar de noodzaak mijn werkwijze expliciet te maken ontstond pas toen mij, in 
2010, gevraagd werd de beroepsopleiding voor filosofisch consulenten aan de 
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden vorm te geven. 
Die opleiding loopt op twee sporen: enerzijds het oefenen, oefenen en nog eens 
oefenen van de dialogen zoals consulenten die voeren met hun cliënten, en 
anderzijds de reflectie, individueel en in de groep, op het vak. De deelnemers 
lezen ook genoeg (de eerder genoemde auteurs, plus teksten over bijvoorbeeld 
gesprekstechniek en psychodiagnostiek), maar die lectuur heeft niet zozeer 
kennisvergaring tot doel als wel versterking van dat tweede spoor, dat van de 
reflectie op het vak. Doorheen de gehele opleiding is de vraag “wat doet de 
filosofisch consulent?” leidend. 
 Een andere manier om die kwestie te stellen is “wat is er filosofisch aan de 
filosofische praktijk?” Maar het is niet mijn bedoeling dat de deelnemers aan 
het einde van de opleiding, als ze hun certificaat ontvangen, een antwoord op 
die vraag hebben. In tegendeel, ik hoop dat de vraag alleen maar prangender 
geworden is. Is dat niet het geval, dan zou ik hun dat certificaat liever onthou-
den. Ik zal uitleggen waarom. Maar de lezer die vermoedt dat ik in dit artikel 
het uiteindelijke antwoord op die vraag niet zal formuleren, heeft de kern van 
de zaak al begrepen. Ook zal duidelijk worden waarom er geen tegenstelling 
bestaat tussen het niet-beantwoorden van die vraag en het wel degelijk expli-
ciet maken mijn opvatting van het vak.  
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Waar hebben we het over?

In hun lezenswaardige artikel “Filosofisch consulentschap: Zwarte doos van 
Pandora?” (Tijdschrift voor Filosofie 73/2011, p. 307-340) opperen Katrien 
Schaubroeck en Jens De Vleminck vier typeringen van de werkwijzen van filo-
sofisch consulenten: het socratisch gesprek, het onderwijzen van levenskunst, 
het kritisch onderzoek en de “denkhulp”. Dit onderscheid trachten zij te maken 
op basis van de soorten antwoorden, waarnaar cliënten op zoek zouden zijn. 
Deze benadering, door de auteurs zelf als “een bescheiden poging het veld 
te overzien” gekenschetst, geeft geen overtuigende resultaten. Weten cliënten 
welk type antwoord bij hun vraag past? Of kennen ze slechts de aard van hun 
vraag? Of zelfs die niet? En dan nog: aan de vragen die betrekking hebben 
op levenskunst, bijvoorbeeld, kan ook door de conceptuele hygiëne van het 
kritisch onderzoek het hoofd worden geboden, of op de “denkhulp”-manier, 
die elke kwestie opvat als een puzzel die met systematisch passen en meten 
kan worden opgelost. De socratische benadering kan niet zonder conceptuele 
hygiëne, consulenten in de levenskunst zullen soms socratische dialoogtech-
nieken toepassen en ook wie zich als waarden-vrije “denkhulp” aanbiedt, doet 
dat vanuit de verwachting dat zijn klanten geïnteresseerd zijn in eudaimonia, 
in “het goede leven” op kleinere of grotere schaal — waarom anders die puz-
zels niet domweg onopgelost gelaten?

Beschouw ik mijn eigen manier van werken en die van veel anderen, onder wie 
mijn cursisten, dan ontwaar ik daarin alle technieken en benaderingswijzen 
die aan de genoemde vier richtingen worden toegeschreven. Dat eenieder zijn 
voorkeuren heeft, staat wel vast en kan ook niet verbazen, maar geen van de fi-
losofisch consulenten die ik ken, beperkt zich tot één aanpak, noch tot één type 
vragen. Terzijde: deed men dat wel, dan kwam maar zelden een goede match 
tot stand tussen cliënt en consulent, want cliënten kunnen aan het begin van 
een serie gesprekken het karakter van de kwestie waarmee zij worstelen veelal 
nog niet benoemen.  

Als het onderscheid tussen soorten antwoorden of vragen niet bruikbaar is om 
tot een typologie van methodieken te komen, is het dan tenminste relevant voor 
de vraag naar wat er filosofisch is aan de filosofische praktijk in het algemeen, 
ongeacht de werkstijl of het instrumentarium? Ook hier moet het antwoord ont-
kennend zijn. Het lijkt voor de hand liggend om de activiteiten van filosofisch 
consulenten te omschrijven door verwijzing naar de specifieke probleemgebie-
den waartoe hun bemoeienis zich zou beperken. Maar ook ditmaal gaat wat 
voor de hand ligt des te sneller de prullenbak in. Hoewel uit een serie straatin-
terviews waarschijnlijk zou blijken dat er, afgezien van een grote groep “weet 
niet/geen antwoord”, bijna-consensus bestaat over wat een filosofisch onder-
werp is en wat niet, brengt ons dit niet verder. Ik heb zelden een cliënt die de 
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zin van het leven wil bespreken of waarom er iets is en niet veeleer niets. Ook 
de vraag naar het goede, het ware en het schone komt niet zo vaak aan de orde. 
Het gaat altijd om concrete kwesties waar echte mensen van wakker liggen. 
Natuurlijk zijn dat stuk voor stuk kwesties die, als we ons achter Kant zouden 
willen verschuilen, op te vatten zijn als instanties van de vragen “wat kan ik 
weten?”, “wat mag ik hopen?” en “wat moet ik doen?” — maar dat geldt ook 
voor de problemen waarmee een hartpatiënt bij zijn cardioloog of een leerling-
bankovervaller bij zijn meester aanklopt. Daar is niets specifiek filosofisch aan. 

Tezelfdertijd geldt dat vrijwel elke vraag als een filosofische vraag kan worden 
opgevat, van “is het tijd om naar huis te gaan?” tot “houdt hij genoeg van me?” 
en “kan een octopus voorspellen welk team kampioen wordt?” — stuk voor stuk 
vragen waar een beetje filosoof mee aan de slag kan.  

Wie is er aan het woord?

Als er geen bij uitstek filosofische antwoorden of vragen zijn, geen onderwer-
pen die zich als vanzelfsprekende kandidaten voor behandeling in de spreek-
kamer van de filosofisch consulent aandienen, dan resten ons, voor zover ik het 
kan overzien, nog twee criteria die ons misschien vooruitgang kunnen doen 
boeken in dit onderzoek naar “het filosofische” in de filosofische praktijk. We 
hebben het “wat?” als criterium verworpen. Het “wanneer?” en het “waar?” 
van filosofische counseling zijn triviaal. Midden in de nacht aan boord van een 
speedboat lukt het ook. Het “waarom? waartoe?” lijkt van later zorg. Ik houd 
over het “wie?” en het “hoe?”.  

Hier lijkt zich een uitweg te openen. Als een psychoanalyticus psychoanalyti-
sche gesprekken kan voeren, die als zodanig worden aangemerkt en erkend, 
en een kunstkenner gesprekken over kunst, zonder dat iemand diens recht dat 
te doen zal betwisten, volstaat het dan niet als we zeggen dat filosofische coun-
seling counseling uitgevoerd door een filosoof is? Of, als we dit te wankel vin-
den omdat “filosoof” geen beschermde titel is, door iemand met een academi-
sche graad in de wijsbegeerte? De vooronderstelling die achter deze oplossing 
schuilgaat, is dat alleen wie zo’n graad behaald heeft, filosofisch werkzaam kan 
zijn. Ik heb getracht daarin te geloven, maar ben daarvan wel teruggekomen. 
Filosofie-doctorandussen zijn, voor zover ze filosofie-doctorandussen zijn, nog 
geen filosofen, net zo min als kunsthistorici artiesten zijn of sportverslaggevers 
atleten, en ik ken genoeg mensen die ik als filosoof zou aanduiden terwijl zij 
nooit een collegezaal van binnen zagen. Als we die academische graad niet als 
criterium aanvaarden, moeten we gaan formuleren wat er filosofisch is aan een 
filosoof, los van die graad, zodat we vooralsnog geen stap verder gekomen zijn 
in ons onderzoek. Maar misschien ontkomen we daar niet aan.  
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Of is een filosoof iemand die kan putten uit 2.500 jaar filosofische traditie en 
die bijvoorbeeld tijdens een gesprek met een klant in de context van een filo-
sofische praktijk, met evenveel gemak Aristoteles als Sloterdijk aanhaalt? Dat 
is voor sommige filosofisch consulenten  een belangrijk element, ja soms zelfs 
het voornaamste kenmerk van hun werkwijze. Zij sturen hun cliënten naar huis 
met een of meer titels aanbevolen lectuur en zien het dan vaak ook als deel van 
hun taak om inhoudelijke kennis van de filosofie over te dragen. Ik had hen 
ook in de voorgaande paragraaf (“Waar hebben we het over?”) ten tonele kun-
nen voeren, maar ik kies ervoor dat hier te doen, omdat de consulent die veel 
met filosofische literatuur werkt zich daarmee, meer dan wie een andere aan-
pak verkiest, als een soort filosofiedocent presenteert, als iemand, in elk geval, 
die een ruime kennis zou hebben van filosofische bronnen, wat tot op zekere 
hoogte een antwoord vormt op de vraag wie er aan het woord is. Het veelvuldig 
ten tonele voeren van dode en levende wijsgeren is niet mijn pakian. Ik leg de 
nadruk op de eigen filosofische activiteit van de cliënt en heb er, in dat verband, 
ook voor gekozen geen imposante boekenkast vol Hegel en Husserl in mijn 
spreekkamer neer te zetten. De cliënt zou er verlegen van kunnen worden: 
“Wat heb ik nog te melden, als Van der Gaag tussen twee gesprekken in bij 
zulke grote geesten te rade gaat?”  

De “eigen filosofische activiteit van de cliënt” voert ons terug naar de vraag 
waarmee de een-na-vorige alinea eindigde. Wat is er filosofisch aan een filo-
soof? Niet diens kennis van de ideeëngeschiedenis, wil ik betogen, noch diens 
vermogen zindelijk te redeneren, hoewel beide vaak wel van pas komen bij het 
filosoferen. Wat de filosoof onderscheidt van de niet-filosoof is precies dat: het 
filosoferen. En het aardige is dat iedereen dat kan.  

Wat is filosoferen?

Met filosoferen bedoel ik het ontwikkelen van filosofische activiteit. Dat is in 
zekere zin dubbelop, want “filosofie” verwijst altijd naar een bezigheid, die 
van het liefhebben, het begeren van de wijsheid. Maar welke vorm neemt dat 
liefdewerk aan? Op dit punt in het verhaal ontkom ik er niet aan mijn eigen 
opvatting van wat filosoferen is voorzichtig aan de lezers ter overweging te ge-
ven. Als een voorstel, dat ik in het bestek van dit artikel niet met een uitvoerige 
argumentatie kan onderbouwen. Misschien spreekt mijn voorstel u aan. Dan 
kunnen we voortgaan. Of u haakt af en dan heb ik, wat u betreft, niets gezegd. 
Filosoferen, zeg ik, is het bevragen van vragen. Niet het beantwoorden ervan; 
dat doet de wetenschap, als het lukken wil. Ook niet zozeer het bevragen van 
andere taaluitingen, want die kunnen we vaak gemakkelijk laten voor wat ze 
zijn. Die prangen niet zoals vragen dat doen. Met een stelling, bijvoorbeeld 
“Bescheidenheid is geen deugd”, valt goed te leven. Die staat, als een koe in de 
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wei, doet niemand kwaad, geeft eens wat melk misschien, we kunnen ernaar 
kijken of eraan voorbij gaan, zoals het uitkomt. We zeggen er ja tegen, of nee, 
of we zeggen niets, en niemand doet ons wat. Maar “moeten wij bescheiden 
zijn?” eist de aandacht op, dwingt ons te stoppen, kan daar niet maar zo blijven 
liggen, open en bloot, en vragend. Een vraag doet een beroep op ons, anders 
dan een bewering, ook als het een vraag is die met ja of nee kan worden beant-
woord. We voelen ons genoodzaakt méér te zeggen.  

De neiging tegenover een vraag meteen stelling te nemen en die stelling te 
gaan onderbouwen is sterk, want dat is een modus operandi die in onze cul-
tuur hoog gewaardeerd wordt. Een vraag is, voor wie als succesvol geldt, een 
uitdaging die kordaat wordt aangegaan en waarvoor zo snel mogelijk een op-
lossing gevonden wordt. Een vraag, zo bezien, is een gelegenheid om te laten 
zien dat je iets weet. Daarmee is de vraag onschadelijk gemaakt, in een stel-
ling omgezet. Wie daarentegen op filosofische wijze een vraag het hoofd biedt, 
is er niet op uit om snel tot een antwoord te komen. Voor hem of haar vormt 
de vraag vooral een bron van nieuwe vragen, die stuk voor stuk welkom zijn. 
De vraag wordt geleefd, niet koud gemaakt met een oplossing. Bewoond, niet 
dichtgetimmerd.  

De vraag, in handen van een filosoof, wordt moeilijker, niet gemakkelijker. 
Ze wordt uitgepakt om diepere vragen te onthullen. Die gang van vraag naar 
vraag is het voortschrijden van het inzicht, de bezigheid van de wijsheidsliefde. 
Antwoorden zijn hooguit welkome bijproducten van dit proces, en tussenstan-
den. We hebben antwoorden nodig zoals we bij het zetten van een stap vooruit 
met het ene been ook het andere been, dat even blijft staan, steeds nodig heb-
ben. Maar de beweging komt van het been dat niet blijft staan, dat wil zeggen 
van de vraag.  

Mensapen die een eenvoudige symbooltaal aangeleerd krijgen, zijn in staat 
vragen als vragen te begrijpen, wat blijkt uit het feit dat ze die kunnen beant-
woorden, maar, heel opmerkelijk, zelf stellen de apen nooit een vraag. Er is 
wel geopperd dat het kunnen stellen van vragen het verschil uitmaakt tussen 
mensen en niet-mensen. (Premack, David; Premack, Ann J. (1983). The mind 
of an ape. New York, London: W. W. Norton & Company). En ook mensen zijn 
niet heel goed in vragen stellen. Kinderen wel, dat is bekend, maar volwas-
senen zijn er slechts met flinke aandrang toe te brengen een vraag uit te spre-
ken. Dat zeg ik op grond van mijn ervaringen in mijn spreekkamer. Tijdens de 
sessies verzoek ik de klant vaak om de vraag, zoals die zich inmiddels heeft 
ontwikkeld, nog eens te formuleren. Vaak volgt dan een lange stilte. Dit is het 
moment waarop veel klanten verzuchten dat het niet meevalt, wat we aan het 
doen zijn. Ik ben nauwkeurig in mijn instructies: “Maak daar nu weer eens een 
vraag van, als je wilt, dus een volzin met een vraagteken op het eind!“ Maar 
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de meeste klanten, zeker negen van de tien, zijn ongehoorzaam: vaak krijg ik 
geen vraag maar een stelling, een verzuchting, een antwoord godbetert, en als 
ik al een vraag krijg, dan is die vrijwel altijd omgevormd tot een mededeling, 
bijvoorbeeld zo: ”Tja, dan zou de vraag moeten worden of rechtvaardigheid 
altijd een deugd is.“ Ik heb daar wel een verklaring voor, maar die zal ik op een 
andere plaats uit de doeken doen (mijn boek Wie het niet weet, mag het zeg-
gen verschijnt later dit jaar). In dit verband beperk ik me ertoe te melden dat 
weliswaar iedereen kan filosoferen, maar dat het de meesten niet gemakkelijk 
valt, omdat vragen stellen (en vragen stellen over de vragen, aan de vragen, als 
het ware) moeilijker is dan het lijkt, terwijl dat, als ik het zeggen mag, de crux 
van het filosoferen is.  

De vraag, eenmaal uitgesproken, laat zich ontleden in elementen, die een ze-
kere samenhang blijken te vertonen. Verborgen vooronderstellingen komen 
aan het licht, en schijnbare tegenstellingen, en wensen, als even zovele vaders 
van gedachten. Niet haastig ordenen, maar geduldig bezien en bevragen, dat 
is het handwerk van de filosoof.

  
Wie is hier de filosoof?

Die filosoof, wie is dat? Bij de aanvang van een serie gesprekken is dat meestal 
de praktijk-voerder. Die heeft ervoor doorgeleerd, die doet het vaker. Als hij of 
zij een goed lopende praktijk heeft wel tien tot twintig keer per week. Maar 
gaandeweg maakt zich de klant het filosofisch handwerk eigen. Iedereen snapt 
verrassend snel de bedoeling van het bevragen van de vraag en als het een-
maal is gelukt om de gerichtheid op antwoorden te laten varen en de schroom 
voor het uitspreken van de vragen vrijwel is verdwenen, dan zitten er in de 
spreekkamer twee filosofen, die een gezamenlijk onderzoek instellen naar een 
kwestie die één van hen sterk bezighoudt. Nog steeds is er een rolverdeling en 
een verschil in vaardigheden en ervaring, maar de afstand wordt kleiner. Een 
ordentelijk verlopen serie gesprekken bij een praktijkvoerend filosoof vertoont 
ook een didactische dimensie. Als de klant is afgezwaaid, zal hij of zij nieuwe 
kwesties op een andere wijze opvatten, meer als vragen waarmee men een 
tijdje kan leven en minder als steeklustige horzels, die snel moeten worden 
doodgemept.  

Ik zal ter afsluiting het bovenstaande illustreren met een vijftal eenvoudige, 
enigszins gestileerde vignetten.  

1. Een man van midden veertig, vader van vier kinderen, twijfelt tussen door-
gaan met zijn huwelijk of gaan samenleven met zijn minnares. Zijn vraag 
luidt aanvankelijk (zoals te verwachten is) “Maria of Izabel?” Dat is een 
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 onvolledige vraag, zonder gezegde, dus het wordt: “Moet ik verder met 
 Maria of met Izabel?” Dit is geen triviale stap, want er is nu sprake van moe-
ten. Wat is dat voor een moeten? Is er sprake van een verplichting? Nee, niet 
zozeer. Hooguit van huwelijkse verplichtingen, maar de klant bedoelt dat 
moeten anders: het gaat om een innerlijk moeten, dat Izabel in hem wakker 
gemaakt heeft. De vraag verandert in een vraag over dat innerlijk moeten. 
Wat is dat precies voor iets? En wat is het waard? En valt het af te wegen 
tegen andere waarden? “Mag ik aan mijn eigen behoeften voorrang geven, 
ten koste van een ander?” We staan stil bij behoeften en hoe die zich ver-
houden tot verlangens en tot de wil en richten dan onze aandacht op mogen. 
Wat mag? Verschillende manieren om met ethische kwesties om te gaan 
passeren de revue; ik geef een beetje filosofieles. Utilisme en deontologie 
leveren de klant niets op; de deugdenleer werkt hem vooral op de zenuwen. 
Letterlijk: hij wordt er ongedurig van, want hij heeft, onthult hij tijdens het 
vijfde gesprek, eigenlijk al besloten. Hij verlaat zijn vrouw. Nu wordt de 
vraag: “Kon ik iets anders doen?” Die vraag blijft open. De klant rouwt, bij 
zijn vertrek, om de schade die hij heeft aangericht, maar hij zal, verwacht 
ik, met die laatste vraag wel vooruit kunnen. En hij zal, als die vraag hem 
blijft bezighouden, misschien minder hard schrikken als Izabel hem niet zo 
gelukkig blijkt te kunnen maken als hij hoopte.  

2. Een jonge vrouw heeft last van een “te druk hoofd”. De vraag die ze tijdens 
de eerste sessie formuleert, luidt: “Hoe krijg ik rust in mijn hoofd?” Kan 
ze met die vraag niet beter bij een psycholoog aankloppen? Oordeel zelf. 
We bespreken eerst de aard van de gedachten die zij in aantal zou willen 
verminderen en de vraag wordt: “Waarover wil ik me wel druk maken en 
waarover niet?” Over het meeste niet, maar hoe beheerst ze haar gedach-
ten? Kan dat wel? Ze is toch haar gedachten? O ja? De vraag verandert 
andermaal: “Ben ik mijn gedachten?” Ze besluit van niet. Dat is plezierig, 
want ze is daardoor plotseling veel minder geïnteresseerd in wat er in haar 
hoofd omgaat. Dat heeft, stelt ze vast, tot gevolg dat het daar beduidend 
minder druk wordt. Maar nu dringt zich een nieuwe vraag op: “Als ik mijn 
gedachten niet ben, wat ben ik dan wel?” Daarover mag ze zich waarach-
tig wél druk maken: de opdracht Ken uzelve, die op de tempel van Apollo 
te Delphi stond, als vraag opnieuw geformuleerd in mijn spreekkamer te 
Utrecht. Toch maar niet naar de psycholoog?  

3. Een dame van voorbij de zestig wil gesprekken voeren, maar heeft geen 
vraag, zegt ze. Er zal toch een reden zijn dat ze tijd en geld wil besteden 
aan de bezoekjes aan mijn spreekkamer, opper ik. Welke? De vraag wordt 
wat de vraag is. In een tiental sessies bezien we tal van thema’s: jeugd, 
liefde, moederschap, werk, verlies, dood, hiernamaals. Welbeschouwd staat 
de betekenis van haar hele leven ter discussie. Waar gaat het allemaal om? 
Hoe is ze geworden wie ze nu is? Wat vindt ze daarvan? Tot antwoorden, 
betekenissen met een hoofdletter B, komen we niet. De vragen volstaan. 
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4. Een succesvol zakenman is ongelukkig met zijn werk. Hij beklaagt zich 
over iedereen die hem dwars zit en tegenwerkt. Alle excuses  die hij bedenkt 
om niet voor zichzelf te hoeven beginnen, wat hij eigenlijk wil, komen, tot 
vragen gemaakt, aan de orde. Uitvlucht na uitvlucht demonteren we samen. 
Een uitkomst is er niet. Bij het laatste gesprek is de vraag: “Waarom doe ik 
niet wat ik wil?”  

5. Een man van halverwege de veertig meldt bij het kennismakingsgesprek 
dat hij heeft besloten een eind aan zijn leven te maken. Alle papieren heeft 
hij in orde gemaakt, zijn gezin zal het aan niets ontbreken. Ik reik zelf de 
hamvraag aan: “Wat komt u dan hier nog bespreken?” De man heeft geen 
antwoord. En van het een komt het ander: al gauw wordt duidelijk dat hij 
zelf ook nog genoeg vragen heeft. En wie nog vragen heeft, kan niet ster-
ven.  

Deze schetsjes tonen niets aan, natuurlijk, of hoogstens dat het filosofisch be-
vragen van de vraag, zoals ik dat doe, niet om antwoorden draait. Tegen de deel-
nemers aan de beroepsopleiding zeg ik: “Wat wij doen is het tegenovergestelde 
van oplossingsgericht coachen.” Dat neemt niet weg dat mijn cliënten als ge-
volg van inzichten, tijdens de gesprekken opgedaan, van baan en van branche 
veranderd zijn, eigen bedrijven hebben opgericht, relaties hebben verbroken of 
nieuw leven ingeblazen, kinderen zijn gaan krijgen, zijn geëmigreerd, en soms 
helemaal anders naar het leven zijn gaan kijken. Dus resultaten zijn er wel. 
“Wijsheid werkt”, zoals de marketing-slogan op mijn website luidt.  

Heb ik woord gehouden en zonder de vraag in de titel te beantwoorden wel 
mijn aanpak expliciet gemaakt? “Wat is er filosofisch aan de filosofische prak-
tijk?” is voor mij tijdens elke sessie opnieuw een levende vraag. Is dat op een 
kwaaie dag niet meer het geval, dan schei ik ermee uit. Want het bevragen van 
de vraag is geen handigheidje, geen technische ingreep die elk alledaags ge-
sprek tot een filosofische dialoog omtovert. Alleen als de achterliggende vraag 
“Worden we hier wijzer van?” blijft prangen, gaat het goed.

Over de auteur
Harm van der Gaag studeerde filosofie in Utrecht en opende daar in 2004 
de filo sofische praktijk Denk dieper, waar hij inmiddels vijf dagen per week 
werk aan heeft (zie http://denkdieper.nl). Hij is daarnaast hoofddocent van de 
beroeps opleiding tot filosofisch consulent aan de ISVW te Leusden en super-
visor.
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Schoon denken; praktisch filosoferen over 
kunst

Gerrit Kappert en Reinskje Talhout

De VFP organiseert ieder najaar, samen met de Internationale School voor de 
Wijsbegeerte (ISVW), themadagen voor iedereen die in de filosofische praktijk 
geïnteresseerd is. Op zaterdag 19 november 2011 was het thema praktisch filo-
soferen over kunst. Na lezing en debat gingen de deelnemers zelf werken aan 
de kunst van het denken en leven, geïnspireerd door een kunstenaar of kunst-
werk. Hieronder volgt een impressie van deze themadag. 

- Lezing “Filosofie en kunst: een dialoog met hindernissen.”

Katja Rodenburg is gespecialiseerd in de esthetica, de filosofie van de kunst. 
Zij opende de themadag met een erudiete en speelse lezing, waarvan we hier 
kort enkele aspecten aanstippen. Plato vond dat kunst alleen maar afleidde 
van de Ideeën. Aangezien de ‘gewone’ wereld slechts een kopie is van de 
ideeënwereld, is een kunstwerk nog erger. Dit is namelijk een kopie van een 
kopie, mimese, nabootsing. De kunstenaar is een bedrieger die de werkelijk-
heid probeert na te bootsen, “dichters liegen te veel”. Zo brengt de kunstenaar 
ons verder weg van een Idee in plaats van dichterbij. Plato waardeerde wel 
de ‘abstracte’ kunst, zoals de Egyptische kunst, omdat daarin realisme wordt 
opgeofferd om tot de essentie te komen. Aristoteles daarentegen vond mimese 
niet zo slecht, want mimese is de manier om te leren en ons te ontwikkelen. De 
kunstenaar kan laten zien hoe de wereld in elkaar zit en hoe het zou moeten 
zijn. Zo heeft een tragedie als Oedipus Rex een reinigend effect, ‘katharsis’. 

Eerst werd een kunstwerk vooral op zichzelf beschouwd, als een benade-
ring van de Schoonheid. Sinds de introductie van het Sublieme in de kunst 
gaat het ook om het ervaren van kunst en het nadenken daarover. Kunst zegt 
alleen iets in relatie met de kijker. 

Oscar Wilde was het oneens met Plato en meende juist dat dichters te wei-
nig liegen. In zijn essay “Intentions; The Decay of Lying” betoogt hij dat we het 
noodzakelijk kwaad van het liegen in de kunst verliezen. “All art is immoral”, 
kunst moet geen morele standaarden hanteren. Zo verandert het volgens hem 
niets aan een kunstwerk wanneer de kunstenaar een moordenaar is. De kunste-
naar interpreteert en brengt bepaalde aspecten van de werkelijkheid onder de 
aandacht. Zo helpt hij de toeschouwer, want “To look at a thing is very different 
from seeing a thing. One does not see anything until one sees its beauty. Then, 
and then only, does it comes into existence.”
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- Workshop ‘Het esthetische aspect van levenskunst.’ 

Peter Harteloh is filosofisch consulent en geeft cursussen op het gebied van 
levenskunst. Hij wil ons bezig laten zijn met het esthetisch aspect van levens-
kunst, omdat hij ervaart dat dit aspect wordt onderbelicht. Levenskunst wordt 
snel gedefinieerd in de richting van moraalfilosofie, terwijl hij vindt dat een 
esthetische invulling van het leven een onmiskenbaar onderdeel uitmaakt van 
de filosofische praktijk. Het brengt een gerichtheid op schoonheid en stijl met 
zich mee die zich onttrekt aan de gangbare moraal van goed en kwaad en 
ruimte geeft voor innerlijke rust en authenticiteit, zoals ook kunstenaars die 
vaak nastreven.

Voor het filosofische gesprek neemt Peter de kunstenaar Beuys tot onderwerp. 
Hij laat filmfragmenten zien waaruit blijkt dat het verhaal van Beuys verschil-
lend gelezen kan worden. Beuys en de omstanders in zijn geschiedenisverhaal 
“verhalen” verschillende waarheden. De aanwezigen zien en horen deze ver-
schillen. Hoe moeten zij hiermee omgaan in de context van levenskunst? Er 
is verbazing en enige verbijstering over de mogelijke leugenachtigheid van 
Beuys onder de aanwezigen. Deze workshop sloot daardoor goed aan op het as-
pect van liegen in de kunst in de lezing van Katja Rodenburg. Door tijdgebrek 
(de electronica liet het afweten) kwam de workshop niet tot een gezamenlijke 
samenvatting/conclusie.

De verslaglegger denkt dat hij de inzet van Beuys begrijpt. Is voor levenskunst 
ook niet een koevoet nodig? De werkelijkheid, zoals die zich aan ons voordoet, 
moet losgebroken worden/dwarsgelezen worden. De menselijke fantasie, leu-
gens, dromen en roes leveren nieuwe beelden die ons denken, zien, ruiken, 
horen, voelen en proeven provoceren tot esthetische hoogtepunten.

- ‘Zoals Het Hoort’, proeve van praktische kunstinterpretatie.

René van Haren is trombonist en filosoof en treedt momenteel op met ‘vier 
eigengereide composities’. De workshop opende met een uitvoering van ‘Zoals 
Het Hoort; compositie voor trombonesolo, herdershond en zangeres’.  

De deelnemers wachten voor de deur van de zaal. Een man vraagt hen binnen 
te komen. Ze gaan zitten. Op het toneel staat een zangeres in een verpleeg-
stersuniform met een leren masker. Er zit een rits voor haar mond. Verder staan 
er verschillende paspoppen, een stoel en er ligt een kleed. Opeens komt er 
een naakte man onder het kleed vandaan, die panisch om zich heen kijkt. De 
man pakt een laken en gaat op de stoel zitten, zwaar hijgend. Hij vindt een 
trombone en speelt. Naarmate het stuk vordert, verandert het gedrag van de 
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man. Hij trekt een onderbroek aan, vult deze van voren op, flirt met vrouwen 
in het publiek, begint hard te lachen, gooit poppen om, hangt een pop aan een 
haak in het plafond en slingert deze heen en weer, bijna in het gezicht van een 
toeschouwer op de eerste rij. Hij trekt een wit gewaad aan en gaat op de stoel 
staan. Er wordt weinig gesproken tijdens het stuk. De zangeres treedt af en toe 
naar voren, opent de rits voor haar mond, zingt een paar zinnen en sluit de rits 
weer.

© Marije van der Berg

Als uitgangspunt bij het vervolg van de workshop staat Gadamers’ opvatting 
dat iedere kunstervaring een confrontatie is tussen twee werelden, die van het 
kunstwerk en die van de toeschouwer. De moderator vraagt de toeschouwers 
wat het stuk bij hen opgeroepen heeft. Wat heeft men waargenomen, gedacht 
en gevoeld? Eén toeschouwer zegt dat het stuk hem niet geraakt heeft. Hij staat 
heel vrolijk in het leven en begrijpt niet waarom iemand zo’n stuk maakt, waar-
in de ellende van de mens op een dergelijke manier getoond wordt. Het blijkt 
dat het stuk hem wel degelijk geraakt heeft, dat hij bijna boos is dat hij gecon-
fronteerd is met deze visie. Een oudere man vindt het allemaal luxe problemen 
en zegt dat alleen in Afrika echte ellende is. Hij loopt weg. 

René heeft als acteur macht over zijn publiek. Hij neemt veel van hun reacties 
waar en gaat daarmee spelen. Het blijkt dat nog nooit iemand de slingerende 
pop van zich afgeduwd heeft. Ook een ‘wedstrijdje’ staren wordt onderbroken 
door de toeschouwer. De toeschouwers noemen respect voor het spel als reden 
om niet in te grijpen, men is bang iets te verstoren. 

René als acteur mag dan macht over zijn publiek hebben, de man die hij speelt 
komt op mij eerder onmachtig over. Hij lijkt een speelbal van de gebeurtenissen 
en zijn eigen gevoelens. De harde woorden die hij in zijn meest angstige toe-
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stand toegeroepen krijgt, herhaalt hij later vrijwel letterlijk tegen een babypop, 
alsof hij niet anders kan. 

- Socratisch Gesprek “Wat maakt dat een kunstwerk zeggingskracht heeft?”

Arthur d’Ansembourg is filosoof, geeft cursussen esthetica en kunstfilosofie, 
dilemma-trainingen en begeleidt socratische gesprekken. Bij een socratisch 
gesprek wordt een algemene vraag onderzocht aan de hand van een concreet 
voorbeeld. Het is geen debat, maar een gezamenlijk onderzoek, waarbij men 
probeert zich in te leven in andermans ervaring. Dit kunnen we bereiken door 
vragen te stellen die deze ervaring voor ons verhelderen, zoals “wat bedoel 
je” en “waarom vind jij dat”? Belangrijk is dat deze vragen niet oordelend van 
aard zijn.

De deelnemers maken kennis en vertellen ook wat zij wezenlijk aan kunst 
vinden en wat hun favoriete kunstenaar is. Wezenlijk aan kunst lijken vooral 
bepaalde gedachten en gevoelens die opgeroepen worden door een kunstwerk, 
evenals beeldaspecten. Zeer diverse zaken als energie, geraakt worden, per-
spectief bieden, blijheid, raakvlak abstract en figuratief, vervoering en inspira-
tie worden genoemd.

Vervolgens toont Arthur afbeeldingen van twee kunstwerken, ‘Le parc des 
sources’ van Hockney en ‘Proun’ van El Lissitzky. Ook de redenen om te vinden 
dat een schilderij zeggingskracht heeft, zijn uiteenlopend. De één ervaart bij 
Hockney bijvoorbeeld diepte, zowel in het schilderij als in de beleving van de 
afgebeelde personen. Een ander noemt het perspectief. Weer anderen vinden 
dat het schilderij veel ruimte voor een eigen invulling laat. Zo is de relatie tus-
sen de twee personen niet duidelijk. Andere zaken die genoemd worden zijn 
geordend, saai, mysterieus, veelzeggend zwijgen, rustig, irriterend, bedacht en 
plastic. 

Bepaalde aspecten van ‘Le parc des sources’ worden soms vrijwel tegen-
gesteld geïnterpreteerd. Sommige mensen zien twee vrouwen, anderen twee 
mannen. Men ervaart naderend onheil, of juist rust. Een deelnemer is onzeker 
of ze op de afgebeelde stoel mag gaan zitten, want ze ervoer leegte en de figu-
ren keken van haar weg. Een ander vindt juist dat de lege stoel uitnodigt om 
te gaan zitten.

Sommige deelnemers hebben hetzelfde oordeel, maar dan wel over het an-
dere schilderij. Zelf vind ik Hockney bedacht en irritant omdat ik het werk 
clichématig vind en de symboliek eraf vind druipen. Anderen vinden juist El 
Lissitszky bedacht en irritant omdat “je er zoveel van moet weten om dit werk 
mooi te kunnen vinden”. 

De deelnemers besluiten tijdens een kort strategiegesprek om het schilderij 
van Hockney nader te onderzoeken. Gemeenschappelijk is dat het iets oproept. 
Maar weten we nu wat zeggingskracht is? Nee, want het blijkt dat het begrip 
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zeggingskracht en de uitgangsvraag ons niet helder zijn. Is zeggingskracht 
subjectief, gaat het om het werk, gaat het om de beschouwer? Hebben we het 
over dit specifieke kunstwerk of over kunst in het algemeen? 

Het is kenmerkend voor een socratisch gesprek dat er verwarring over het 
begrip onstaat tijdens het denkproces. Ook is er vertraging van het denken. We 
weten nu, heel socratisch, dat we niets weten. Wat we dachten te weten, weten 
we helemaal niet. Sommige mensen voelen ook wel boosheid of irritatie dat we 
niet tot een antwoord zijn gekomen. Arthur vertelt dat Socrates‘ gespreksgeno-
ten ook vaak boos wegliepen, dus in die zin is het gesprek zeer geslaagd. 

- Moreel beraad “Immorele kunstwerken en schoon denken.”

Dick Kleinlugtenbelt is socioloog, filosoof/ethicus en auteur. Hij verzorgt trai-
ningen gespreksleider moreel beraad. In  de workshop werd een “immoreel 
kunstwerk” getoond en middels een moreel beraad onderzocht. Dick heeft ge-
kozen voor een foto uit de reeks ‘what remains’, 2000-2004 van de Amerikaan-
se fotografe Sally Mann. Dick projecteert een donkere dia met een ontkleed lijk 
in beginnende staat van ontleding en verrotting.

De aanwezigen worden uitgedaagd dicht langs de geprojecteerde dia te lopen, 
er goed naar te kijken en hun gedachten en gevoelens vast te houden voor een 
reactie in de vorm van een stelling of een enkel woord. Op een flap noteert 
Dick de reacties. De zestien reacties zijn zeer divers. Van uitspraken van meer 
ethische aard (“een mens geeft zich over”) tot uitspraken van louter esthetische 
aard (“de kleur doet me aan marmer denken”). Er zijn ook uitspraken die van 
beide iets hebben (“ontmoeting en schoonheid in kwetsbaarheid”).

In de tweede ronde probeert Dick de aanwezigen te laten reflecteren. Hij wil 
van hen weten hoe zij gekeken hebben en wat zij zich afvragen bij elkaars re-
acties. Dat levert opnieuw vragen op. Enkele bijzondere: ”Hoe kan het dat ik 
tegelijkertijd schoonheid en ellende ervaar?”; “Mag ik hier wel naar kijken?”; 
“Is elk portret een zelfportret?”;  “Wanneer mag je zo’n foto maken (tussen leu-
gen en werkelijkheid)?”; “Kan ik iets moois zien, zonder dat ik interpreteer?”; 
“Wat maakt een beeld tot porno?”; “Bepaalt de kunstenaar het effect van de 
beelden?”. Er volgt een intensief gesprek waarin het ethische en het estheti-
sche spoor elkaar afwisselen.

In een derde ronde was het de bedoeling om te kiezen uit zeer uiteenlopende 
vragen: “Kan een lichaam dat tot beschikking van de wetenschap gesteld is tot 
een kunstwerk worden?”; “Is het een goede foto?”. De tijd laat de deelnemers 
in de steek en de derde vraag zal men zelf moeten beantwoorden. De aanwezi-
gen danken Dick met een warm applaus voor zijn demonstratie van een moreel 
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beraad. En de vraag of er ook schoonheid zit in het kunstwerk van Sally Mann 
wordt door de aanwezigen voor een deel door “ja” en voor een deel met “nee” 
beantwoord. Ook het denken hierover gaat in de aanwezigen verder!

Over de auteurs
Gerrit Kappert en Reinskje Talhout organiseerden samen met Silvia Benschop, 
Arthur D’Ansembourg, Ed Roosma en Bert van Wijk deze themadag. Gerrit 
Kappert is andragoloog, filosofisch onderzoeker en adviseur voor onderwijs, 
kunst en de creatieve industrie. In juni 2012 rondt hij zijn opleiding tot filo-
sofisch consulent bij Harm van der Gaag af. Reinskje Talhout is scheikundige 
en filosoof en volgde de opleiding tot filosofisch consulent. Ze zit in het VFP-
bestuur en is eindredacteur van het VFP-katern.

Recent verschenen boeken 
Van de redactie

Haas, Catharina de, Vriendschap, een tweede ik. Schiedam: Uitgeverij Scrip-
tum, 2011, 205 pp. €19,95.

Filosofisch consulent en VFP-lid Catharina de Haas heeft een boek geschreven 
over vriendschap, waarin ze op filosofische wijze verschillende vragen rondom 
vriendschap onderzoekt. Hierbij maakt ze gebruik van toepasselijke fragmen-
ten uit de literatuur. De Haas ontvouwt haar visie op vriendschap en laat zich 
daarbij inspireren door het gedachtengoed van verschillende filosofen, zoals 
Plato, Aristoteles, Montaigne en Levinas. Zo zegt Aristoteles dat vriendschap 
onmisbaar is voor het menselijke leven. Een vriend is een tweede ik. 

De Haas denkt niet dat er een wezen van vriendschap bestaat, maar stelt de 
vraag wat vriendschap voor jou betekent en wat voor soort vrienden je nodig 
hebt. Verschillende kenmerken van een vriendschap passeren de revue, zoals 
intimiteit, openheid en vrijmoedigheid. Vriendschap begint volgens De Haas 
met ontmoeten, echt ontmoeten, van de ander. Daarvoor moeten we ons voor 
de ander openstellen en aandacht schenken, terwijl we juist onszelf en onze 
oordelen en vooroordelen los moeten laten. Pas in deze ‘open’ toestand kunnen 
we proberen ons in de positie van de ander te verplaatsen. Hierbij helpt het om 
vragen te stellen die deze positie kunnen verhelderen en echt naar de ander te 
luisteren in plaats van alweer met een eigen reactie bezig te zijn. Omgekeerd 
kan een vriend voor jezelf de functie van een spiegel vervullen bij het ontwik-
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kelen van zelfkennis. Interessant is dat deze houding tegenover vriendschap 
sterk lijkt op De Haas’ wijze van filosofisch consult geven.

Mussenbrock, Andreas, Op de bank bij Kant; de filosoof als therapeut. Amster-
dam: Van Gennep, 2011, 245 pp. €17,90.

Filosofisch consulent Mussenbrock (http://www.hentopan.de) beschrijft hoe hij 
het gedachtegoed van grote filosofen gebruikt in zijn filosofische praktijk. Hij 
bespreekt vier voorbeelden van cliënten met dagelijkse, concrete problemen, 
die naar zin en richting in hun leven zoeken. Aan de hand van deze voorbeel-
den belicht hij de belangrijkste ideeën van achtien  filosofen en wat zij kunnen 
bijdragen aan het oplossen van het probleem van de cliënt. Zo stelt hij een 
‘ diagnose’ en beveelt een ‘therapie’ aan, die af zal hangen van de specifieke 
filo soof bij wie de cliënt op de bank ligt. Een voorbeeld is Tobias, die gebukt 
gaat onder een afstandelijke vader en het algehele gevoel een ‘loser’ te zijn. 
Volgens Kant moet Tobias leren om zelf te denken en zo zijn ‘onmondigheid’ 
achter zich te laten. Volgens Spinoza moet Tobias meer van een afstand naar 
zichzelf kijken en Pascal adviseert Tobias om zijn hart te openen en te laten 
spreken.

Hampe, Margret & Hampe, Michael, Het volmaakte leven; vier bespiegelingen 
over geluk. Wereldbibliotheek, 2011, 303 pp. €24,90.

Michael Hampe behandelt de thema’s geluk en dood in een raamvertelling, die 
deels verhaal is en deels vertoog. Een tijdschrift schrijft een prijsvraag uit: wat 
is geluk en hoe is het te bereiken? De hoofdpersoon van het verhaal, Low, se-
lecteert vier inzendingen die vanuit fundamenteel verschillende standpunten 
geschreven zijn. De vier visies zijn zeer verschillend, soms onderling strijdig 
maar allemaal op zichzelf overtuigend: wetenschappelijke vooruitgang,  spiri-
tuele meditatie, sceptische afstand en harmonie tussen mens en wereld. 

We zien ook de rol die geluk en dood spelen in het leven van de hoofdperso-
nen. Low, een hoogleraar filosofie met vervroegd pensioen, lijkt zelf niet goed 
in staat geluk te ervaren. Zijn ideaal van een filosofische vriendschap heeft 
hij niet weten te verwezenlijken als hij de dood vindt in de Zwitserse bergen. 
Dit wordt verteld in het nawoord door wiskundige en filosoof Kolk. Kolk heeft 
de academische wereld de rug toegekeerd en is tuinier geworden. Hij is niet 
zozeer geïnteresseerd in de inhoudelijke argumentatie van de afzonderlijke 
teksten, als wel in de verschillende uitgangspunten van waaruit men de vraag 
kan proberen te beantwoorden of mensen gelukkig kunnen worden. “Het bij-
eenbrengen van deze fundamentele standpunten lijkt mij een interessanter as-
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pect aan dit boek dan de meer of minder geslaagde argumentaties die iemand 
er misschien toe brengen zich eerder het ene dan het andere standpunt eigen 
te maken.” Volgens Kolk is ook het werk van onder meer Plato, Wittgenstein 
en Nietzsche veelstemmig. Mensen die meenden dat ze zich eerder vergis-
ten en nu ‘de waarheid’ verkondigen zijn vaak verandert in de fundamentele 
vooronderstellingen van waaruit ze filosoferen. “Misschien is de keuze van de 
uitgangspunten voor een visie zelf niet filosofisch te rechtvaardigen.”

Hampe houdt in zijn slotwoord een pleidooi voor descriptieve filosofie, die wil 
ontdekken en tonen, voor een veelstemmigheid als alternatief voor verklarende 
studies in de filosofie. Een dergelijk filosofisch schrijven, waarin fictie en theo-
retische reflectie met elkaar gecombineerd worden, moet dicht tegen de litera-
tuur aanliggen.

Mededelingen en agenda van de VFP

Vereniging voor Filosofische Praktijk
http://www.verenigingfilosofischepraktijk.nl
Secretariaat VFP: Ronald Wolbink
Van Keppelmarke 57
8016 GJ Zwolle
secretariaatvfp@gmail.com

Zaterdag 31 maart 2012 van 10-12 is er Socratische Intervisie, begeleid door 
Dick Kleinlugtenbelt. Aanmelding en meer informatie: Reinskje Talhout, tal-
hout@planet.nl, 030-2932556. Locatie: Internationale School Voor Wijsbegeer-
te te Leusden (ISVW, www.isvw.nl).

Zaterdag 12 mei 2012 vindt de voorjaar algemene ledenvergadering van de 
VFP plaats, gevolgd door een themamiddag. Nadere informatie volgt. Locatie: 
ISVW.

De VFP-katernredactie is benieuwd naar uw mening over de inhoud van het 
katern en nodigt u uit uw suggesties door te geven aan de redactie. De redac-
tie bestaat uit Paul Troost en Reinskje Talhout (eindredacteur; correspondentie: 
 talhout@planet.nl, 0302932556).


