Agenda Socratische Café’s 2022-2023
1 December 2022 – Thema: Twijfel
Ter voorbereiding: Vaak gebruikt in: ‘je moet niet zo twijfelen’... ‘twijfelaars kun je niet van op aan’...
iets goeds moet ‘boven alle twijfel verheven’ zijn.
Klopt dat wel? In welke situaties is twijfel dan slecht? Wanneer zou twijfel goed zijn? Is er ook
gezonde twijfel? Is blijven twijfelen gerechtvaardigd?
In een Socratisch dialooggesprek gebruiken we twijfel om een oordeel nog even uit te stellen.
Wanneer moet je twijfel opgeven?

5 Januari 2023 – Thema: Juistheid
Ter voorbereiding: Tijdens een Socratisch Gesprek zijn we op zoek naar woorden die uitdrukken wat
we bedoelen, denken, beleven. Wat zijn de juiste woorden? Hoe weet je dat dit woord juist is? Wat
bedoelen we eigenlijk met ‘juist’? Heeft dat met ‘justitia’ (rechtvaardigheid) te maken?
In het achtvoudig pad van de Boeddha is naast het juiste spreken ook sprake van de juiste intentie,
het juiste handelen. Is dat iets wat je bedenkt of iets wat je door oefening verwerft?
Kortom wat is juistheid?

2 Februari 2023 - Thema: Gezond verstand
In zijn dissertatie en promotie in november 2022, betoogt Erik Boers dat ‘common sense’, vertaald
door ‘gedeeld gezond verstand’, de vorm van kennis is die we zoeken in ons Socratisch gesprek. En
we spreken niet meer wetenschappelijk redenerend, maar houden een gewetensvol oordelend
beraad; niet meer om de waarheid, maar om het gezonde verstand, het gedeelde wijze inzicht.
Gezond verstand wordt soms vergeleken met boerenverstand of boerenwijsheid, met ‘dat kun je op
je klompen aanvoelen’; soms ook met ‘onderbuikgevoel’. Hebben we het dan niet over wat we
tegenwoordig populisme noemen? Misschien is dat wel ongezond verstand.
Wat is Gezond Verstand dan wel? Hoe weten we dat een oordeel in een gesprek, daaruit voortkomt?
Wat is daar dan gezond aan? Hoe herken je Gezond Verstand? Draagt een oordeel uit een socratisch
dialooggesprek bij aan Common sense, Gedeeld Gezond Verstand?

Jaap Kocken

Wat zijn Socratische Café’s ?
Dit zijn groepsgesprekken die in het seizoen op de eerste donderdagavond van elke maand plaats
vinden in het Huis van Waalre, 19-22 uur.
De gesprekken zijn voor iedereen toegankelijk. U kunt zich inschrijven via onze website:
https://www.volksuniversiteitwaalre.nl/ . De kosten zijn €25 per deelneming.
We vragen u om uiterlijk één week vóór het café van die maand in te schrijven. Het maximum aantal
deelnemers per gesprek is 10, het minimum is 4.
Ieder die dat wenst kan eenmalig of regelmatig deelnemen aan het Socratisch Café, als je zin hebt in
een goede dialoog, in een verdieping van inzicht over juist dát thema, of vrienden uit Waalre van het
Socratische Café wilt ontmoeten.

