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Voorwoord

Dit boek bevat een groot aantal praktijkwijzers die filosofie praktisch toe-
pasbaar maken. Wij brengen ons vak in de praktijk, niet alleen in gesprek-
ken en opleidingen in profit- en non-profit-organisaties, maar ook als
zelfstandige vormen van onderzoek en reflectie. Dat heeft in de loop der
tijd een schat aan werkvormen opgeleverd. Twee decennia geleden is daar
een eerste inventarisatie van gemaakt in Vrije ruimte (2002) en Vrije ruimte
praktijkboek (2007) van Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert. Sindsdien
is het aantal mensen dat met filosofie op de markt werkt, in een professi-
onele praktijk, aanzienlijk gegroeid. Dit boek wil een aanvulling zijn op
de werkvormen uit die eerdere boeken en een uitbreiding van de gereed-
schapskist van de toegepaste filosofie. Wij hebben allerlei mensen uit onze
omgeving die op beroepsmatige wijze praktische filosofie bedrijven, ge-
vraagd om iets van hun expertise zichtbaar te maken. Dit boek is het re-
sultaat. Het bevat oude klassiekers en nieuwe aanwinsten in het organon,
de verzameling werktuigen en methoden van de praktische filosoof.
      Er zijn in het verleden verschillende boeken verschenen die beogen fi-
losofie praktisch toepasbaar te maken, zoals het populaire Gereedschapskist
voor het denken (2013) van Daniel Dennett. In veel gevallen bevatten die
uitsluitend theoretische verhandelingen, veelal van auteurs die, hoeveel
verdiensten ze ook hebben op andere terreinen, zich nooit daadwerkelijk
op de markt hebben begeven om zich in te laten met gewone mensen die
worstelen met concrete vragen en lastige denkknopen. Het is tekenend
voor het beeld dat wij nog steeds van de filosoof hebben, als iemand die
vanuit een afstandelijke, vrijgestelde positie theoretische colleges geeft over
hoe je anders en beter zou kunnen denken.
      Van Socrates weten we dat het ook anders kan. Hij liet zich wel degelijk
in met gewone mensen. Hij voerde gesprekken op de markt van Athene,
met jan en alleman, van jong tot oud, student tot hoogleraar, handelsman
tot politicus, wie er maar bereid was om zichzelf te onderzoeken. En hij
speelde hoog spel, door al zijn gesprekspartners te confronteren met de
vraag of ze wel het goede leven leidden, wat voor beeld ze daarvan hadden
en waarom dat het juiste zou zijn. Dat gaat veel verder dan de vrijblijvende,
theoretische analyse van conceptuele puzzels. Het is persoonlijker, indrin-
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gender, riskanter ook. En het vereist heel andere vaardigheden. 

Articulatie van het vak
Dit is in onze ogen tevens het wezenlijke kenmerk van filosoferen in de
praktijk: het ambacht van de filosoof is het spelen van hoog spel. Filoso-
feren ‘in het wild’ is een specifieke, eigen discipline, met een verreikende,
omvattende ambitie: onderzoek van principiële opvattingen die het han-
delen leiden en die bepalen wat het leven de moeite waard maakt, wat ie-
mand ziet als het goede leven. En dat in alle mogelijke domeinen en vormen
van reflectie. Psychologie concentreert zich op de studie van de menselijke
geest, economie op de wetten van het huishouden, juristen, medici, onder-
wijskundigen, allemaal hebben ze hun afgebakende, gelimiteerde domein.
Filosofie doorbreekt en overschrijdt die grenzen, zij beschouwt het als
haar taak om door te dringen tot de oorsprong en tevens het doel van alle
overtuigingen en ideeën. Zij is de moeder van elk weten en elke weten-
schap, het verlangen naar wijsheid en inzicht in het geheel. Door haar ver-
reikende, ogenschijnlijk soms onhaalbare ambities, hebben we uit het oog
verloren dat zij ook een vak apart is, met aparte toepassingen en vaardig-
heden. Hoog spel spelen is een kunst.
      In andere vakgebieden bestaat er vanouds veel aandacht voor dergelijke
vaardigheden. Alle vakwetenschappen kennen een theoretische en een
praktische richting, enerzijds onderzoek en wetenschap, anderzijds toe-
passing en uitvoering. Beide spelen een belangrijke rol, onderzoekers en
praktijkbeoefenaars beïnvloeden elkaar voortdurend. Maar bij filosofen
ontbreekt de praktische tak. Daar is ook wat in de universitaire opleiding
‘praktische filosofie’ wordt genoemd meestal louter theoretisch. Filosofie
als ambacht, als professie, is vreemd genoeg nog vrijwel onontgonnen ter-
rein. De laatste decennia komt daar een kentering in. Filosofen gaan steeds
meer de markt op en bieden hun diensten aan voor conceptuele analyse,
gespreksvoering, visieontwikkeling, moreel beraad of persoonlijke bege-
leiding. Zij scheppen ruimte voor reflectie en bezinning en steken daarmee
het oude organon in nieuwe, eigentijdse jasjes.
      Het is overigens frappant dat zij dat vooral in Nederland doen. Ons
land heeft een unieke positie, in Europa en in de wereld, op het gebied
van nadenken en spreken met elkaar. Nergens anders bestaat zo’n lange
traditie van polderen en tolerantie voor afwijkende meningen. Nergens
anders zochten in de loop der eeuwen zo veel vrijdenkers hun heil. Nergens
is de cultuur zo egalitair dat bazen en ondergeschikten als gelijkwaardige
spelers met elkaar aan tafel kunnen zitten. Nergens zijn er bovendien
zoveel professionals die, als adviseur of begeleider, beroepsmatig mensen
bijstaan in het samen ontwikkelen, onderzoeken en toetsen van ideeën.
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Het bijzondere karakter en de potentie van dit fenomeen worden nog te
weinig onderkend. 
      Dit boek wil een bijdrage leveren aan de articulatie van dit vak, filoso-
feren in de praktijk met gewone mensen, uitgaande van concrete vragen
en problemen. De hier bijeengebrachte praktijkwijzers komen allemaal
voort uit de praktijk en hebben hun bruikbaarheid daarin bewezen. Ze
beginnen telkens met een inleiding en lopen uit op een oefening, een stap-
penplan waar een begeleider direct mee aan de slag kan. Elk van de prak-
tijkwijzers is voorzien van een tijdsindicatie en een beperkt aantal litera-
tuurverwijzingen.

Ordening
We hebben het geheel geordend naar het voorschrift in Plato’s Phaedrus
om ‘de dingen te verdelen in categorieën volgens hun natuurlijke geleding’
(265e). Plato beschouwde begripsvorming en -onderscheiding als de twee
hoofdtechnieken van dialectiek. Daarmee breng je orde aan in de veelheid,
je maakt er een kwestie overzichtelijk en verstaanbaar mee. Het leidde ons
tot de volgende verdeling van het domein van de praktische filosofie, die
we hier als hoofdstukindeling gebruiken: Voorwaarden, Vragen, Voor-
beelden, Variëren, Visie, Verantwoording, Verbeelding. Het is natuurlijk
maar hoe je een verhaal wilt vertellen, of hoe je een verband wilt voorstel-
len. Onze verdeling is, zoals zo vaak in de praktijk, niet het gevolg van
eenduidige verschillen en ondubbelzinnige criteria. Vaak kan een prak-
tijkwijzer in meerdere categorieën worden ondergebracht. 
      Hoe dan ook, het boek begint met een inspectie van de voorwaarden
waaronder of de omstandigheden waarin het hoog spel van een filosofische
interventie kan worden uitgevoerd. Waaraan moeten de deelnemers vol-
doen? Waar kunnen ze zich op instellen? Wanneer heeft een filosofische
benadering kans van slagen, en wanneer niet? Het eerste hoofdstuk geeft
daarvoor een aantal handreikingen. 
      Het tweede hoofdstuk gaat over het verhelderen van de vragen of de
thematiek die in een hoog spel worden onderzocht. Wat is een goede
vraag? Is het wel een echte vraag? Wat is het doel of de achtergrond van
een vraag? Soms is het beter om vooraf een vraag te formuleren, soms is
het zoeken van de vraag het werk zelf. Hoe ga je daarin te werk?
      Het derde hoofdstuk richt zich op de concrete voorbeelden, verhalen
en ervaringen, die bij het onderzoeken van een vraag aan de orde komen.
Begrippen zonder waarneming zijn leeg, waarneming zonder begrippen
is blind, zegt Kant (Kritiek van de Zuivere Rede, B 75). Het is een kunst
om die twee op elkaar af te stemmen. Het vereist dat je de verborgen rijk-
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dom van voorbeelden en ervaringen kunt aanboren. 
      Een volgende stap, hoofdstuk vier, is het variëren van denklijnen, wat
vaak de vorm krijgt van verplaatsing: als ik in jouw situatie was, zou ik zus
of zo denken, voelen of doen. Daardoor worden cruciale nuanceverschillen
zichtbaar en onderzoekbaar: zoals altijd zit de duivel in de details.
      De grote kunst is om, in een veelheid van opvattingen, redeneringen
en zienswijzen, de juiste visie te vinden, het richtinggevend idee. Daarvoor
draagt hoofdstuk vijf een aantal praktijkwijzers aan, variërend van syste-
matisch onderzoek van het speelveld tot gebruik van een enkele analogie.
      In hoofdstuk zes komen verschillende, vaak verrassende manieren aan
de orde om een visie te verantwoorden. In het laatste hoofdstuk, zeven,
hebben we ten slotte een aantal vormen opgenomen die expliciet zijn ge-
richt op het creëren van verbinding, met jezelf of met anderen, door ge-
bruik te maken van verbeelding. 
      Al met al biedt dit overzicht een rijk palet aan werkvormen om filosofie
daadwerkelijk praktisch te maken. Tegelijk geeft het een beeld van de be-
staande expertise, het vakmanschap van de praktische filosoof. Het maakt
duidelijk waar en wanneer die is in te zetten en wat je ervan kunt ver-
wachten. Socrates beweerde: ‘Het niet onderzochte leven is geen leven
voor een mens’ (Apologie, 38 a). Om aan die opvatting recht te kunnen
doen, moet je wel weten hoe je dat onderzoek feitelijk aanpakt. Daar wil
dit boek een hulpmiddel voor zijn.

Auteurs
Het schrijven en samenstellen van Hoog spel was voor ons een grote in-
spanning en tevens een groot genoegen. Van tevoren weet je vaak niet
waar je aan begint. Dat gold ook hier. Toen we een jaar geleden een lijst
opstelden van mensen van wie we misschien een interessante praktijkwij-
zer konden verwachten, hadden we geen idee wat voor redactionele pro-
blemen we ons daarmee op de hals haalden. Welke eisen moet je aan een
filosofische oefening stellen? Waaruit bestaat de filosofische expertise ei-
genlijk? Wat onderscheidt haar van andere, aanpalende vaardigheden? En
kun je het specifieke eigen karakter van grondig nadenken wel vangen in
een stappenplan? Loop je niet het voortdurende gevaar om het denken te
instrumentaliseren, precies het omgekeerde van wat er vaak nodig is? Bo-
vendien, veel denkgereedschappen staan qua uitgangspunt, achtergrond
en oogmerk haaks op elkaar. Hoe moesten we daarmee omgaan? En wat
als we het zelf niet eens waren met een visie? 
      Om te beginnen hebben we als centraal criterium steeds weer de prak-
tische toepasbaarheid gehanteerd. De filosofische ambachtsman of -vrouw
wil in de praktijk iets teweegbrengen: een denkproces, verdieping of be-
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zinning. Een vorm van onderzoek van het goede leven. Zagen wij, als re-
dactie, dat zelf gebeuren met een tekst en een oefening? Werden wij er
persoonlijk door gestimuleerd om ermee aan de slag te gaan? Op basis
van dat criterium vielen al allerlei bijdragen af: beschrijvingen zonder oe-
fening, beschouwingen zonder praktijktoepassing, ideeën (hoe interessant
ook) die te ver verwijderd bleven van directe eigen uitvoering. Vervolgens
keken we naar de kwaliteit van een praktijkwijzer: was hij inzetbaar in ons
eigen werkveld? Was hij goed genoeg om onze klanten mee te confronte-
ren, managers, bestuurders, mensen op het werk, en er de arena van hoog
spel mee in te gaan? Van sommige voorstellen zagen we wel de potentie,
maar vonden we de vormgeving als filosofisch gereedschap niet goed ge-
noeg. Het leidde ertoe dat we over verscheidene bijdragen eindeloos ge-
correspondeerd hebben om ze scherp te slijpen als filosofisch gereedschap.
Dat was veel, inspannend en delicaat werk. Het was ook heel bevredigend:
het leidde soms tot analyses waarin we elkaar verrasten en boven onszelf
uitgroeiden. 
      Het gezelschap van 67 auteurs dat in dit boek aan het woord komt is
van een grote diversiteit, maar heeft één gemeenschappelijk kenmerk: ze
werken allemaal als professional met filosofie op de markt. Een merk-
waardig fenomeen dat zich daarbij voortdoet is het volgende: van sommige
auteurs wisten we dat ze uitstekend in staat zijn om denkprocessen op
gang te brengen en in de praktijk filosofie te bedrijven, maar weinig op-
hebben met theoretische uiteenzettingen. Bij anderen was het juist omge-
keerd, we wisten dat ze op hoog niveau theorie bedreven, maar weinig
aandacht besteedden aan het uitvoeren van concrete oefeningen. In dit
boek wilden we juist beide verbinden, om de discipline van het filosoferen
in de praktijk voor het voetlicht te brengen. Ook dat heeft soms veel in-
spanning gekost, om er een goede vorm voor te vinden. Sommige mensen
zijn daardoor afgehaakt.
      Wij willen hier onze auteurs bedanken voor hun geduld met ons, de
vele verzoeken om nog een revisie, nog een voorbeeld of opnieuw een
verheldering. We hopen dat al hun inspanningen, en de onze, niet alleen
ten goede komen aan de kwaliteit van dit boek, maar ook en vooral aan
de bijzondere praktijk die het beschrijft. 

Voorjaar 2022
Jos Kessels, Jan Ewout Ruiter, Luuk Stegmann
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