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Levenskunst en het Socratisch Café 
 

Quote: Niets is zo kwetsbaar als een goed gesprek.   

 

Erik Boers 

 

Het Socratisch Café is een maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen die op een onderzoekende 
wijze met elkaar in gesprek willen gaan rond een van te voren vastgesteld thema (bijvoorbeeld 
‘Geld’, ‘Gelijkwaardigheid’, ‘Identiteit’, ‘Populisme’, ‘Eigendom’, Ziel’, ‘Offer’, ‘Duurzaamheid’). 

Tijdens het Socratisch Café krijgen de bezoekers de gelegenheid om dit thema inhoudelijk uit te 
diepen, om zich te bekwamen in het voeren van een wijsgerig gesprek en om te genieten van dat wat 
eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, 
het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst.  

Anders dan in de bekende filosofische cafés of debatcentra spelen de bezoekers in het Socratisch 
Café altijd zelf de hoofdrol. Er zijn geen toeschouwers;  iedereen spreekt, luistert en denkt mee. Er is 
ook geen aparte status voor inhoudelijke deskundigen, zij zijn gewoon deelnemers aan het gesprek. 
Wel zijn er gespreksleiders die getraind zijn in diverse Socratische gespreksvormen. Deze 
gespreksvormen zijn gebundeld in een ‘menukaart’ met praktijkwijzers, ontwikkeld door Het Nieuwe 
Trivium, geënt op de Socratische Methode van Leonard Nelson en Gustav Heckmann. 

Verspreid over Nederland zijn er momenteel zo’n tien Socratische Cafés, op verschillende avonden in 
de maand. Het overzicht van de bijeenkomsten is te vinden op de website van Socratisch Café 
Nederland (www.socratischcafe.ning.com). 

Aan het begin van de avond wordt het thema kort ingeleid. In de grotere cafés inventariseren we 
vervolgens de wensen van de gasten: wie wil welk soort gesprek voeren? Vervolgens zoekt elk 
groepje een tafel op, waar het gesprek wordt gevoerd. Ervaren begeleiders zijn beschikbaar voor 
gespreksleiding en voor het coachen van mensen die dat eens willen uitproberen. In de kleinere 
cafés wordt in het algemeen vooraf bepaald welk soort gesprek gevoerd gaat worden en wordt dit in 
de groep als geheel gevoerd. Halverwege de bijeenkomst is er een pauze, die soms gebruikt wordt 
voor een korte reflectie of het voorlezen van een relevant gedicht/ verhaaltje. Na pakweg 3 uur 
wordt het gesprek beëindigd en vind de 'nazit' plaats, veelal onder het genot van een drankje. Enkele 
cafés bieden voorafgaand aan het gesprek de mogelijkheid om gezamenlijk een eenvoudige maaltijd 
te nuttigen. 

Het onder ogen komen wie je zelf nu eigenlijk bent, welke vooringenomenheden je hebt, en welke 
mogelijkheden, dat is helemaal niet makkelijk. Toch is dat nodig voor levenskunst. Niet eenmaal, 
maar met een zekere regelmaat. We vergeten snel, vallen terug in oude gewoonten. Voor het in 
praktijk brengen van levenskunst moet je met enige regelmaat jezelf en je eigen gedrag in 
beschouwing nemen. Socratische cafés lenen zich daar bij uitstek voor. Zij vinden plaats met een 
vaste regelmaat, een weloverwogen gespreksmethode, en een steeds wisselende groep 
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gespreksgenoten. Daar heb je de gelegenheid, in vrijwilligheid, in een zinvol gesprek met 
medemensen je zelf te onderzoeken. Socratische cafés zijn een kraamkamer voor levenskunst.    

Karel van Haaften, mede initiatiefnemer Socratisch Café Nederland. 

 

Socrates 

Socrates is de aartsvader van de Westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties 

door middel van een gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen bracht hij zijn 

gesprekspartners tot een onderzoek van hun eigen praktijk (als bestuurder, legeraanvoerder of 

opvoeder) en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven. Socrates’ gesprekken waren altijd 

gericht op het vaststellen van wat ‘deugdzaam’ gedrag is of een ‘deugdelijke’ opvatting. Daartoe 

vroeg hij iemand zijn opvattingen over een kwestie nauwkeurig te formuleren. Hij wilde niet alleen 

weten wat je van die kwestie vond, maar ook hoe je er zelf feitelijk mee omging. Daardoor bracht hij 

zijn gesprekspartners ertoe niet alleen hun ideeën, maar ook hun gedrag, houding en manier van 

leven te onderzoeken. Socratisch onderzoek is wezenlijk zelfonderzoek. Want een niet onderzocht 

leven was volgens hem de moeite van het leven niet waard. 

 

Ik denk dat de Socratische Cafés bijdragen aan 'levenskunst', van de deelnemers, de 

begeleiders én een (kleine) kring daaromheen. Dat laatste geloof ik omdat sommige 

deelnemers komen om iets in hun leven te veranderen, in hun relatie met anderen. Die 

verandering zie ik ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dan moet je denken aan 'meer luisteren, 

niet altijd je punt willen maken, eigen oordelen leren onderzoeken en daarin ruimte geven 

voor anderen, stil staan bij iets, afleggen (van gedachten), gezien worden, je kwetsbaar 

tonen'. Voor mij zijn dat allemaal aspecten van levenskunst. Van waarde voor de betrokkene 

zelf, in het bijzonder in het samenleven met anderen 

Maarten Rienks, gespreksleider Socratisch Café Den Haag. 

Café 

Socrates trad met mensen in gesprek op het marktplein of rond de sportschool. Daar troffen de 
Atheense burgers elkaar sowieso. In onze cultuur zijn niet zoveel plaatsen waar we mensen buiten 
onze familie- of werkkring tegen het lijf lopen. Het café is één van die ontmoetingsplaatsen. Het is 
bovendien een vrijplaats waar we de dagelijkse besognes even achter ons laten en met vrienden 
indringende gesprekken voeren.  

Hoewel de naam etymologisch gezien wel klopt -  er wordt namelijk koffie (en thee)  geschonken - is 
het Socratisch Café niet een café in de gebruikelijke betekenis van het woord: het is geen kroeg of 
Grand Café. Het is wel een publieke huiskamer waar je je op je gemak voelt, waar je bekenden treft 
en waar je moeiteloos een gesprek aanknoopt met onbekenden. Het eerste Socratisch Café werd in 
2000 door Het Nieuwe Trivium georganiseerd in de roemruchte bovenzaal van Café Eik en Linde (‘Een 
uur Ischa’) te Amsterdam. 
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Dat er in cafés niet enkel kroegpraat word gebezigd vinden we terug in onze eigen 
cultuurgeschiedenis. In het 18de eeuwse Engeland zochten mannen en vrouwen van alle rangen en 
standen zochten elkaar op in koffiehuizen om met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s. 
Deze koffiehuisgesprekken hadden een stabiliserende werking op de politieke spanningen die er in 
die tijd heersten.  

En Parijs kent natuurlijk beroemde intellectuele cafés. Tijdens de Tweede Wereldoorlog  was het café 
Les Deux Magots bijvoorbeeld dé plaats voor politieke discussies. Direct na de bevrijding nestelden 
de existentialisten zich hier, Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir voorop, iedere dag  schrijvend 
aan een eigen tafeltje. Boris Vian en Albert Camus schoven al snel aan. Vooraanstaande schrijvers 
van elders (Joyce, Brecht, Zweig, Hemingway) en kunstenaars als Picasso vielen regelmatig binnen.  

Leven 

Wat heeft het Socratisch Café met Levenskunst te maken? Om deze vraag te beantwoorden wil ik het 
begrip ‘levenskunst’ ontleden door eerst in te gaan op ‘leven’ en vervolgens op ‘kunst’.  

De wijsgerige gesprekken die we met elkaar voeren in het Socratisch Café zijn, zoals eerder 
opgemerkt, gericht op zelfonderzoek. Dat wil zeggen: we onderzoeken onze sturende opvattingen 
over mens en wereld. 

Aan de hand van de hierboven aangedragen thema’s komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan 
bod: 

 Wat is de rol van geld in ons leven? 

 Waardoor raken mensen bezield? 

 Voedt of ondermijnt controle het vertrouwen? 

In gesprek met anderen worden onze antwoorden op deze vragen kritisch tegen het licht gehouden 
en aangescherpt. Een verrijkende ervaring volgens veel deelnemers. 

Als je naar de thema’s en vragen die langskomen in het Socratisch Café kijkt, dan merk je dat ze 
allemaal draaien om de vraag wat goed leven is. Dus ‘leven’, en met name de vraag naar het 
(menselijk) leven staat centraal in het Socratisch Café. Wie is de mens? Wat betekent het om 
(samen) te leven?  

Maar niet enkel als onderwerp van gesprek komt ‘het leven’ langs. Ook de wijze waarop we met dat 
thema bezig zijn is exemplarisch voor het menselijk leven. We gaan namelijk met elkaar in gesprek en 
dat is niet zomaar iets. Want de mens is voor alles een sprekend wezen. Spreken, communiceren is 
een wezenlijk deel van ons leven. Uitsluiting, verbanning, doodzwijgen zijn extreme straffen voor de 
mens. Uitzonderingen daargelaten houden mensen het slechts beperkte tijd vol om volledig 
afgesloten van anderen te leven, in wildernis of gevangenschap.  

Dus door het voeren van gesprekken in het Socratisch Café denken we niet alleen na over het leven, 
maar geven het menselijk leven naar zijn wezen vorm. 

Ik zie het voeren van goede denkgesprekken met, in eerste instantie wildvreemde, anderen als 

het onderhouden van een vriendschapscultuur. En volgens Aristoteles is vriendschap het 

meest nastrevenswaardig in dit leven. 
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Jurjen van de Groep, ‘kroegbaas’ Socratisch Café Amsterdam. 

Niet voor niets noemde Michel de Montaigne het voeren van gesprekken ‘de meest vruchtbare en 
natuurlijke oefening van de geest’: 

De mijns inziens meest vruchtbare en natuurlijke oefening voor onze geest is het voeren van 
een gesprek. Ik vind het de aangenaamste bezigheid in ons leven en dat is dan ook de reden 
dat ik, als ik op dit moment moest kiezen, denk ik eerder mijn gezichtsvermogen zou willen 
verliezen dan mijn gehoor of spraak. … (Essays III: Over de kunst van het gesprek,1588) 

 

Kunst 

Hoewel mensen van huis uit praters zijn, valt het niet mee om groepsgewijs een goed gesprek te 
voeren. Dat is nog een hele kunst. 

 Breng je een groep welwillende mensen bij elkaar rond een interessant onderwerp, dan ontstaat er, 
opmerkelijk genoeg, niet vanzelf een goed gesprek. Het gesprek hapert, sommigen doen wel mee, 
anderen niet, men springt van de hak op de tak. De spreekvrijheid van de een gaat nogal eens ten 
koste van de vrijheid van de ander. Het valt niet mee om lijn, diepgang, betrokkenheid,  precisie en 
wederzijds begrip  in een gesprek tot stand te brengen. Een goed gesprek behoeft een uitgesproken 
vorm. Vandaar dat wij allerlei gespreksvormen  ontwerpen en toepassen:  

Zie: Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert: Vrije Ruimte Praktijkboek (Boom, Amsterdam, 2008). 

Naast aandacht voor de vorm vraagt kunst ook om aandacht voor het vormgeven zelf: de 
meesterlijke hand, het creatieve proces. Door regelmatig deel te nemen beitelen de gasten van het 
Socratisch Café aan hun eigen meesterschap op het gebied van gesprekskunst:  

 De kunst van het spreken 

 De kunst van het zwijgen 

 De kunst van het redeneren 

 De kunst van het luisteren 

 De kunst van het vragenstellen 

 De kunst van het je inleven in de ander 

Kunst veronderstelt namelijk vakmanschap: een voortdurend oefenen van basisvaardigheden en -
technieken.  

Techniek en vaardigheid vormen echter geen garantie voor artistiek succes. Beheersing van de 
techniek zorgt nog niet voor een bevlogen uitvoering van een muziekstuk. Zo kan ook een  gesprek 
mislukken, al zijn de voorwaarden aanwezig. Niets is zo kwetsbaar als een goed gesprek. Toch 
ontstaat er in het Socratisch Café niet zelden een fijnmazig gesprek, een (tijdelijk) kunstwerk 
opgebouwd uit indringende vragen en onverwacht poëtisch verwoorde inzichten. 

De dichtkunst helpt ons vaak op weg. Om een sfeer van verwondering op te roepen, om op zoek te 
gaan naar de juiste woorden starten we ons gesprek vaak met het voorlezen van een gedicht. En we 
eindigen gesprekken wel eens met het formuleren van ons belangrijkste inzicht in de vorm van een 
kort sms-gedicht, geïnspireerd op de bundel 160 tekens (inclusief wit) van Sofie Cerutti. Een 
voorbeeld uit haar bundel: 
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We wandelen 
binnen in elkaars leven, 
mompelen schuchtere 
verontschuldigende woorden, 
schudden elkaar 
de hand en gaan 
vertwijfeld 
uiteen; iets 
beters is er niet. 

 

Samenvattend: gesprekken voeren is een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Daarom is 
gesprekskunst  een onmisbaar  bestanddeel van levenskunst. En die kunst beoefenen wij in het 
Socratisch Café. Of zoals Sjaak Evers, een stamgast van het Socratisch Café Eindhoven, het beschrijft: 

In de kunstzinnige omgeving van een galerie,  
in een plezierige, respectvolle sfeer,  
met een ongeëvenaarde methode 
vernoemd naar een grote meester: Socrates,  
thema’s van het  samen leven onderzoeken,  
lerend van ieders persoonlijke ervaring,  
als dat niet iets met levens kunst van doen heeft,  
dan weet ik het niet meer! 

 

Van levenskunst tot levenskitsch 

Is het niet wat naïef om het woord ‘levenskunst’ in de mond te nemen? Want wie weet nou eigenlijk 
precies hoe je moet leven? Een wijsgeer  verlangt naar  wijsheid, maar heeft deze niet in pacht. Het 
schermen met het begrip ‘levenskunst’ straalt echter een grote  stelligheid en zelfingenomenheid uit. 
Daarmee verliezen we Socrates’ principiële verwondering en houding van ‘niet-weten’ uit het oog. Is 
levenskunst wel mogelijk? Bestaat het menselijk leven niet eerder uit structureel stuntelen? 

Veronderstelt levenskunst de maakbaarheid van het menselijk leven? Speelt het daarmee niet in op 

het oppervlakkige verlangen naar succes en aanzien in de huidige tijd? Wordt levenskunst vooral 

beoefend door wie zich dat financieel kan veroorloven? Gaat het in dit leven niet juist om de 

acceptatie van feilbaarheid en vergankelijkheid? Ging het in de filosofie niet veelmeer om ‘leren 

sterven’ (memento mori)  in plaats van levenskunst?  

Wil de levenskunstenaar reflecteren over het goede leven zonder zijn handen vuil te maken aan de 

samenleving waarin hij woont? Wil hij zijn leven vervolmaken terwijl hij zich terugtrekt uit het 

morsige leven van alledag? Hoe krijgt de publieke ruimte een plaats in de levenskunst? 

Kortom: genoeg vragen om eens een goed gesprek te voeren met mensen die de levenskunst een 
warm hart toedragen.  

Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenspraak met gasten, gespreksleiders en organisatoren van 
Socratisch Café Nederland. 
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