
1 Inleiding

Wat filosofie is, moet je uitproberen.
 ~ Karl Jaspers

1.1 Filosoof worden

Het gevarieerde aanbod aan denkvakanties, filosofische retraites, cursussen 
en filosofische cafés geeft aan dat filosofie in de publieke belangstelling staat. 
Ook in organisaties zijn filosofische activiteiten zoals socratische gesprekken, 
moreel beraad en integriteitspelen steeds meer gemeengoed. Daarnaast zijn de 
specialismen van filosofen, waaronder analytische denkkracht, creativiteit, een 
kritische houding en moreel oordeelsvermogen veelgevraagde competenties voor 
uiteenlopende beroepen. Dat de filosofie een sterke opmars beleeft, is er volgens 
ons aan gelegen dat de praktische betekenis van de filosofie steeds meer in de 
schijnwerpers is komen te staan. Deze praktische wending van de filosofie zorgt 
ervoor dat filosofen hun vaardigheden op een andere manier moeten aanwenden. 
Welke vaardigheden dat zouden kunnen zijn en hoe jij je in deze vaardigheden 
kan bekwamen, daar is het ons in dit boek om te doen.

We zullen in de komende hoofdstukken aandacht gaan schenken aan de basis-
vaardigheden van een filosoof. Filosoof word je niet vanzelf, maar vraagt erom dat 
je gedurende langere tijd regelmatig oefent. Wij bieden je daartoe per vaardigheid 
verschillende oefeningen aan, die je zowel alleen als gezamenlijk met anderen kan 
uitvoeren. Voordat we dieper ingaan op de achtergrond van de door ons geselec-
teerde vaardigheden, starten we met een toelichting op de praktische wending 
van de filosofie. 

Filosofische vaardigheden - Praktijkboek - DRUKKLAAR.indd   9 7/27/2018   10:41:30 AM



10 DEEL I | Filosofische vaardigheden

1.2 Praktische wending van de filosofie

Tot zo’n dertig jaar geleden was filosofie vooral een academische aangelegenheid. 
Filosofen gingen de discussie met elkaar aan: in boeken voor een select publiek, 
in academische tijdschriften, tijdens congressen. Het toekomstperspectief van 
een gediplomeerd filosoof was dat van leraar op een universiteit. Dit perspectief 
verschoof toen steeds meer filosofen uit de ivoren toren stapten en het filosofi-
sche gedachtegoed gingen toepassen op actuele kwesties zoals gentechnologie, 
levenseindevraagstukken en mensenrechten. Waar sommige filosofen zich bleven 
bezighouden met kwesties die vooral voor een academisch publiek interessant 
zijn, richtten anderen zich op het filosofisch analyseren van maatschappelijke 
problemen, en zette een derde groep de stap  om in de publieke ruimte met indi-
viduele mensen te gaan filosoferen over hun eigen persoonlijke omstandigheden 
en vragen. Filosofie werd meer toegespitst op de maatschappij, werd praktischer. 
Echter, wat al deze groepen delen, is dat ze allemaal hun werk doen ten dienste van 
de samenleving. Zo gezegd is een  filosoof  volgens ons iemand die zijn denkver-
mogen ten dienste stelt van de samenleving, hetzij geschreven hetzij gesproken. 
Hetzij theoretisch, hetzij praktisch.

Deze wending naar het dagelijkse leven van mensen lijkt wellicht nieuw, maar 
is het niet. Al in de klassieke oudheid was de filosofie meer dan een vertoog over 
de filosofie, het was een levenswijze. Dit was te herkennen aan de term die de 
klassieke Grieken aan deze beschouwende levenspraktijk gaven: philosophia, wat 
‘verlangen (philo) naar wijsheid (sophia)’ betekent. De filosofen uit die tijd lieten 
zien dat de filosofie een oefening in denken over en verlangen naar wijsheid was, 
die betrekking had op hun hele leven. De filosofische vaardigheden brachten niet 
alleen inzicht over de werkelijkheid, maar veranderden ook hun bestaan. Filosofen 
streefden een levenswijze na die hen gemoedsrust en innerlijke vrijheid bracht. 
Het onderscheid dat de filosofen van toen maakten tussen het vertoog over de filo-
sofie en de filosofie als levenswijze is verhelderend. Polemon, hoofd van de door 
Plato gestichte Academie, zei er het volgende over: ‘Wat zou er gezegd worden 
van een musicus die alleen maar muziekhandboeken leest zonder ooit te spelen? 
Heel wat filosofen oogsten bewondering wegens hun syllogismen [een klassieke 
redeneervorm] maar spreken zichzelf tegen in hun levenswijze.’1 De filosofie was 

1. Citaat ontleend aan Oefeningen van de geest van Pierre Hadot, blz. 219
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geen boekenwijsheid maar een specifieke manier van leven waarin de opgedane 
kennis werd gepraktiseerd.

De filosofische levenswijze ontstond in een periode dat angst voor de dood 
het dagelijkse leven van mensen beheerste. De antwoorden uit mythes bleken 
ontoereikend om mensen van hun angsten te bevrijden. Filosofen realiseerden 
zich dat het besef van de menselijke sterfelijkheid ons belet om een goed leven te 
leiden. De gevoelens van angst en melancholie over de onomkeerbaarheid van het 
leven werkten verlammend. ‘Wij kunnen niet vrij denken of handelen wanneer 
we bevangen zijn door angst voor het onontkoombare lot’, zo dachten de filosofen 
toen. Met hun rationele vermogens verdreven ze hun eigen angsten en namen het 
op zich om hun medemens van deze angstgevoelens te bevrijden. Hun oefeningen 
besloegen grofweg drie verweven praktijken2:

1. Verwerf kennis! Het aanschouwen van de werkelijkheid om de structuur of 
het diepste wezen van de wereld als geheel te begrijpen. Deze kennis was van 
belang om de invloeden van buitenaf beter in te kunnen schatten en erop te 
reageren. Men ging er toen vanuit dat de kosmos een met rede begiftigde 
structuur was die zich volgens vaste wetten gedroeg. Door het verrichten van 
veelvuldige waarnemingen konden ze deze regelmatigheden ontdekken en 
zodanig interpreteren dat zij minder afhankelijk waren van de wisselvallig-
heden vanuit de hen omringende wereld. Als mensen hun juiste plaats binnen 
de kosmos konden vinden, dan kwam dat goede leven binnen handbereik. 
Filosofen uit die tijd ontwikkelden denkinstrumenten voor het verwerven van 
kennis over de werkelijkheid.

2. Ethiek: streef naar rechtvaardigheid! Een belangrijk onderdeel van de wereld 
buiten ons individuele bestaan zijn andere mensen. Vanuit de aanname dat 
onze medemens een vergelijkbare ziel heeft als ikzelf, heb ik er rekening mee 
te houden dat ik met mijn daden andere mensen pijn en leed kan berokkenen. 
Filosofen ontwikkelden regels en praktische oefeningen, waarmee we onze 
gedragingen ten opzichte van elkaar konden afstemmen. Niet de andere mens, 
maar de natuurlijke orde had daarbij het laatste woord. Het goede was bereik-
baar door te leven in overeenstemming met de kosmische orde, of we dat nu 
wilden of niet. De volgende uitspraak van de Romeinse filosoof Cicero gaat 

2. Categorieën ontleend aan Beginnen met filosofie van Luc Ferry, blz. 32-61

Filosofische vaardigheden - Praktijkboek - DRUKKLAAR.indd   11 7/27/2018   10:41:30 AM


