
Waarom is mijn baas zo’n
eikel? Zal ik een dutje doen?
Wat gebeurt er allemaal?
Antwoorden op grote en
kleine levensvragen tijdens
de filosofische sessies in
café Kobalt.

ANNEMIEK VERBEEK

Wie vrijdagochtend een
cappuccino drinkt in
café Kobalt, op de hoek
van het Singel en de

Haarlemmer Houttuinen, kan een
groep mensen aan een ronde tafel
zien zitten. Voor hen liggen dubbel-
gevouwen papiertjes met rommelig
opgeschreven zinnen; sommige
woorden zijn met dikke strepen
doorgekrast, erboven of ernaast
staan aanvullende krabbels. Af en
toe schuiven ze het papier door,
schrijven ze iets op, vouwen ze het
dubbel en geven ze het door aan de
volgende. Ze praten, lachen, den-
ken, vragen, antwoorden. En schrij-
ven dus. Er wordt veel geschreven.

“Je hoeft niet alles te zeggen wat je

opschrijft, maar alles wat gezegd
wordt, moet opgeschreven zijn,”
zegt Fred Woerden (1972) van het Fi-
losofisch Laboratorium, dat de aan-
schuifsessies organiseert. “Schrij-
ven dwingt je eerst na te denken,
niet elke gedachte meteen eruit te
gooien.”

Hij en zijn collega’s Mita Visser
(1970) en Kiki Verbeek (1974) ken-
nen elkaar van de studie wijsbe-
geerte aan de Universiteit van Am-
sterdam. Samen ontwikkelden ze
een moderne variant van het eeu-
wenoude socratische gesprek,
waarin iemand door middel van een
intensieve dialoog antwoorden
vindt die hij eigenlijk al had. Want:
alle kennis ligt al in onszelf beslo

ten. Alleen stellen we meestal niet
de juiste vragen, de vragen die tot
dat antwoord leiden.

Onbenullige vragen bestaan niet.
Want bij doorvragen blijken ook
achter vragen die triviaal lijken, we-
zenlijke zaken schuil te gaan.
‘Waarom is mijn baas een eikel?’
blijkt dan te gaan over het gevoel
ondergewaardeerd te worden. Of
nog specifieker: over twijfels over
de eigen kwaliteiten.

‘Het lab’ vierde onlangs zijn eerste
verjaardag. Naast de open sessies in

het café komt het ook bij groepen en
bedrijven op locatie. Iedereen met
een prangende vraag kan vrijdag-
ochtend, na aanmelding en beta-
ling van tien euro, aanschuiven. De-
ze week zijn dat Sjoukje en Maarten
(even geen achternamen vanwege
de privacy). Woerden, Visser en Ver-
beek doen zelf ook altijd mee met
het filosofische zelfonderzoek. Al-
leen maar luisteren, dat werkt niet.
Dus moet ook de verslaggever eraan
geloven.

Meedoen is de enige manier om te
ervaren of het werkt. Correctie: dát
het werkt. Verbeek: “Het gave is dat
het altijd werkt. Laatst zaten hier
een paar commerciële jongens. Die
waren verbaasd dat ze zo veel resul-
taat boekten. Het is een heel effec-
tieve manier om lastige vragen in
beweging te brengen.”

Hoe is het mogelijk dat ik mezelf
zo vaak vergeet te introduceren? wil
Sjoukje weten. Mag ik tegen een an-
der zeggen dat hij moet opschieten?
is de vraag van Verbeek. Visser
schrijft: ‘Hoe breng ik soberheid
met humor?’

Zelf wil ik weten of ik na de zoveel-
ste gebroken nacht met onze baby

vanmiddag een dutje zal doen of
toch maar dit stuk zal schrijven.

De eerste opdracht die we meekrij-
gen, is het op papier zetten van de
context van je vraag. Dat knelpunt
moet vervolgens steeds specifieker
worden geformuleerd, totdat de es-
sentie tot één of twee woorden is te-
ruggebracht. De mijne blijkt ver-

moeidheid te zijn. Klopt dat nog met
je vraag? Zo ja, dan mag die vraag
bovenaan het A4’tje, dat vervolgens
het hele rondje tafel maakt. Ieder-
een schrijft een wedervraag op het
papier en vouwt dat vervolgens
dubbel.

Aan het eind van de rit krijg je een
lijstje wedervragen die je – als het
goed is – verder helpen met het zelf-
onderzoek. ‘Is er nog een derde op-
tie?’ staat op mijn papier. En: ‘Waar-
om is slapen eigenlijk zonde van je
tijd?’ Open deuren wellicht, maar

soms moet je dingen even van een
ander horen.

Twee uur en vier opdrachten later
hebben de meesten hun aanvanke-
lijke vraag een paar keer aangepast
of vervangen voor een andere vraag.
Dan gaat het blaadje weer rond en
geeft iedereen een antwoord op de
vraag van alle tafelgenoten. Daarna
krijgt iedereen de tijd om het lijstje
inzichten te laten bezinken. En om
te besluiten of hij een punt achter
het onderzoek zal zetten.

Alle deelnemers zijn tevreden. Zelf
besluit ik niet te gaan slapen, maar
er vrede mee te hebben dat niet elke
dag nuttig besteed wordt. Sjoukje
ziet in dat bescheidenheid bij haar
hoort, Visser neemt zich voor niet
meer zo serieus te zijn als het om
haar idealen gaat, Verbeek gaat
proberen rekening te houden met
het tempo van anderen. “De ver-
stopping is eruit,” zegt Sjoukje na
afloop. “Ik voel me altijd licht en op-
geruimd als ik hier vandaan kom.
En dat zonder het gevoel dat ik on-
derdeel ben geweest van een ge-
deeld psychologisch consult.”

www.filosofischlaboratorium.nl
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Op zoek naar de waarheid in jezelf

Kiki Verbeek (rechts achter), Mita Visser (midden) en Fred Woerden (tweede van links) organiseren de sessies van het Filosofisch Laboratorium. FOTO JEAN-PIERRE JANS

‘Waarom is slapen
eigenlijk zonde
van je tijd?’

‘Ik voel me altijd licht
en opgeruimd als ik
hier vandaan kom’


