Verschillende
filosofiestudenten

Vragen voor het echte leven
Filosofiestudenten schrijven leeswijzers voor Senia
Kenniscentrum Filosofie

Wat is eigenlijk filosoferen?
De populariteit van filosofie groeit, daarvan getuigen niet alleen boekpublicaties, maar ook
televisieprogramma’s en de aanwezigheid van filosofen in de media. Zoals veel zaken is ook Filosofie
een consumptieartikel geworden. Maar wanneer bedrijf je nu echt filosofie? Dat is wanneer je zelf
kritische vragen stelt, bijvoorbeeld over de politiek, je eigen leven, of over de claims van andere
filosofen. Een filosofieboek lezen is dus pas het begin!

Lees wijzer, gebruik een leeswijzer
Een leeswijzer helpt een lezer om zich tot zijn tekst
te verhouden. De vragen uit een leeswijzer gaan
bijvoorbeeld over de betekenis van termen of
sporen aan tot een discussie over een
maatschappelijke kwestie of belangrijke
levensvraag. In de filosofie wordt ook altijd gezocht
naar haar grenzen: heeft de filosofie ons eigenlijk
wel wat te vertellen over God of de Liefde?
Leeswijzers zorgen in andere woorden voor zowel
een rijkere als beter afgebakende discussie.

Vragen voor het echte leven
De boeken die worden gelezen zijn vaak van een
hoog niveau. Een leeswijzer is daarbij dus erg
handig. De studenten uit Groningen lezen dagelijks
filosofie, maar voor de leeswijzer wel met een
andere bril op. Wat is er voor niet-filosofen
onduidelijk in de tekst? Tot welke maatschappelijke
vragen geeft het boek aanleiding en vooral, hoe
kunnen we filosofie betrekken op ons eigen leven?
Door zich te verplaatsen in de lezer leren studenten
over de waarde van filosofie in de samenleving.
Het enthousiasme van de vrijwilligers van Senia
werkt bovendien aanstekelijk, de samenwerking
smaakt naar meer.

Stichting Senia
Senia is een vrijwilligersorganisatie voor senioren met een passie voor het lezen van literatuur. Senia heeft enkele honderden
leesgroepen verdeeld over het hele land. Sinds een paar jaar zijn er ook filosofieleesgroepen. Zoals bij de andere leesgroepen
wordt er gebruik gemaakt van leeswijzers. Deze bevatten naast een samenvatting en achtergrondinformatie 20
discussievragen. Een deel van deze leeswijzers zijn in 2014 gemaakt door masterstudenten Filosofie uit Groningen.
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