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Het Filosofisch Kwintet
Het Nagesprek
Heb je de derde aflevering van Het Filosofisch Kwintet gezien en wil je met elkaar
doorpraten over het onderwerp? Onderstaande gesprekshandleiding biedt
handvatten voor een nagesprek over de thema’s uit deze aflevering.
Duur: 60 minuten
Aantal gasten: 5 (inclusief gespreksleider)
_______________________________________________________________________________________
Welkom en opening
Welkom bij het nagesprek van Het Filosofisch Kwintet. Na ruim een jaar te hebben geworsteld met een
virus dat de wereld platlegde, gaat dit seizoen over het thema onzekerheid en onze omgang daarmee.
De derde aflevering gaat over de verhouding tussen burgers en de overheid. Wat verlangen wij van
elkaar?
Bespreek de thema’s uit deze aflevering aan de hand van onderstaande vragen en fragmenten. We
bevelen aan om de fragmenten vooraf vast klaar te zetten, om een lange onderbreking van het
gesprek te voorkomen.
1) Onzekerheid: in welk opzicht?
-

-

-

Wat is jouw grootste onzekerheid geweest de afgelopen tijd?
Wat is de zekerheid waarnaar wij op zoek zijn? Noem concrete voorbeelden.
In hoeverre is een bepaalde onzekerheid het fundamentele kenmerk van een democratische
samenleving?
Bekijk fragment 1 (tijdcode: 8:27 tot 10:30). In hoeverre maak jij je zorgen over de
pragmatische overheid?
Hoe kan je beargumenteren dat een beetje economische en sociale onzekerheid goed is?

2) Relatie tussen overheid en burger
-

-

-

-

Bekijk fragment 2 (tijdcode: 13:22 tot 17:20). In hoeverre is het mogelijk voor een overheid om
zekerheid te bieden? Waar ligt de grens?
Hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid en zekerheid?
Waarom vinden wij het zo moeilijk een deel van de verantwoordelijkheid op ons te nemen?
Kunnen wij verslaafd raken aan de zekerheid die de staat in tijden van corona biedt?
In hoeverre is de mate waarmee je met dergelijke onzekerheden om kunt gaan, bepaald door
opleiding en sociaaleconomische positie?
Bekijk fragment 3 (tijdcode: 23:03 tot 24:00). Hoe is volgens jou het spanningsveld tussen
vrijheid en zekerheid?
Waarmee kan de onzekerheid ons inspireren om een nieuwe verhouding te vinden tussen
burger en staat?

_______________________________________________________________________________________
1

_______________________________________________________________________________________

3) De menselijke maat
-

-

Waar ligt de grens tussen de menselijke maat en pragmatisch handelen?
Bekijk fragment 4 (tijdcode: 28:08 tot 29:47). De overheid als lobbykantoor? In hoeverre is dit
een probleem en voor wie?
Hoe verhoudt het primaat van de staat zich tot de ruimte om als mens een bepaalde
autonomie te ontwikkelen die relatief onafhankelijk is van het systeem?
Hoe zorg je ervoor dat de burger zich herkent in de overheid?
Kan het streven van zekerheid door de overheid het streven naar zekerheid van de burger in
de weg zitten?

4) Hoe nu verder?
-

Over welke zekerheden gaat de staat eigenlijk? Welke zekerheden moet een staat kunnen
bieden?
Hoe kunnen wij van een cultuur van wantrouwen naar een cultuur van vertrouwen?
Bekijk fragment 5 (tijdcode: 34:52 tot 36:45). In hoeverre kan wederkerigheid een basis zijn
voor samenleven?
Bekijk fragment 6 (tijdcode: 42:50 tot 45:07). Wat moeten wij van de overheid kunnen
verwachten? En wat mag de overheid van ons verwachten?

Afronding en afsluiting

Hopelijk biedt deze gesprekshandleiding meerwaarde bij het voeren van een nagesprek. We horen
graag wat je ervan vindt op hetfilosofischkwintet@human.nl.
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