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PROGRAMMA VAN DE WEESPER 
FILOSOFIEKRING  2018-2019 
Op het programma staat deze keer geen boek –  
wel een programma om met elkaar de kunst van het dialogeren te beoefenen 
ten behoeve van het verhelderen van de eigen levensvisie.   
Bij een dialoog staat, in tegenstelling tot het voeren van een debat of discussie, 

niet éen bepaalde waarheid of stelling centraal, maar waarheid in 
het meervoud. Ofwel zoals de filosoof Gadamer zei 'waarheid 
tussen mensen'. 
Het gaat niet om het ventileren van opvattingen als wel om het 
luisteren en onderzoeken van zowel de eigen meningen en 
vooronderstellingen bij wat er ter tafel ligt, als het open bevragen 
van die van de ander. 
 

Behulpzaam is daarbij  de talking stick en ander spelmateriaal , 
zoals dobbelstenen, zandloper en spelkaarten. Daarmee gaan we een wandeling 
door de geschiedenis van de filosofie maken rond het speelbord van  het 

Levensvisiespel, dat gebaseerd is op het spelconcept Mens, ken je zelf.  

Elke bijeenkomst staat er een ander filosofisch en levensthema centraal. En 
voor wie wil tips voor uitstapjes naar literatuur.  Bijvoorbeeld Joep Dohmen 
(redactie) "Over levenskunst . De grote filosofen over het  goede leven.”  
Amsterdam: Ambo. 

 

Het spel introduceert filosofische levenskunst in een 

voorspelronde, zes spelronden en een naspelronde. Elke 

spelronde staan we stil bij een belangrijk thema uit de 

geschiedenis van filosofie. We brengen het in verband met 

levensthema’s en levensvragen. Door op zo’n parallelle 

manier thematiek aan te snijden werkt het filosofische 

onderzoek twee kanten op: de verbinding met persoonlijke 

levensvragen en levensthema’s brengt de geschiedenis van de 

filosofie op bijzondere wijze tot leven. Andersom werkt de 

reflectie op persoonlijke thema’s in verbinding met 

filosofische vragen en verhalen verrijkend. 

 

Het uitwisselen met elkaar stimuleert het verwoorden en verbeelden van de eigen levensvisie. Dit doen we op 

basis van het gooien van de dobbelsteen en het voeren van een dialoog naar aanleiding van de verkregen 

spelkaarten met mythische fragmenten en filosofische bespiegelingen en vragen. Ook de symbolen op het 

spelbord geven materiaal en spreken de verbeelding aan zodat we op de beelden verder kunnen associëren. Via 
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deze ‘speelse dialoog’ beoefenen we dialogische en onderzoekende kwaliteiten zoals verwondering, het 

luisteren naar elkaar en bevragen van elkaars opvattingen in 

confrontatie met de filosofische perspectieven die in het spel 

worden aangekaart.  

Programma Najaar o.l.v. Dr. Heidi S.C.A. Muijen:  

Eerste bijeenkomst: 14 september 2018 

 Kennismaking en algemene inleiding tot het spelconcept Mens, ken je zelf. 

 Voorspel en dialoog over levensthema’s en filosofische vragen.   

Drie bijeenkomsten 19 okt.; 16 nov.; 14 dec. 2018 

 Koersbepaling <-> filosofie over de vijf elementen 

 Culturele en persoonlijke vorming <-> Antieke filosofische levenskunst 

 Morele bespiegelingen over het goede leven <-> Ethische perspectieven 
 
 

Vooraankondiging 
voorjaarsprogramma: jan - juni  
2019 

 Beslissende beproevingen <-> 
Rationalisme versus Romantiek  

 Ontmoeting met de raadgever <-> 
Nietzsche’s drie transformaties van de geest 

 Plaatsen van bestemming <-> 
laatmoderne levenskunst 

 Naspel: terugblik en oogsten uit de 
filosofische reis - de Quest for wisdom. 

 


