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Inleiding 
 
Wandelen is een activiteit die in het leven en werken van veel filosofen 
een belangrijke rol heeft gespeeld. Frederic Gros1 (2013) geeft hiervan 
een aantal voorbeelden, zoals het wandelen bij Nietzsche (wandelen 
als metafoor voor de worsteling met het leven), Rousseau (wandelen 
om zichzelf terug te vinden), Kant (wandelen als denkdiscipline), 
Heidegger (wandelen als retraite en inspiratiebron) en Gandhi 
(wandelen als mystiek). De manier van wandelen past bij de sfeer van 
het filosofische werk dat we uiteindelijk leren kennen in de vorm van 
artikelen of boeken. Het wandelen is daarbij een mijnsinziens 
veronachtzaamde manier om tot dit werk te komen. Het thematiseren 
van de filosofische dimensie van het wandelen maakt het tot een 
filosofische wandeling. Een filosofische wandeling is geen toeristisch 
uitje langs plaatsen waar beroemde filosofen hebben gewoond of 
gewerkt. Het is geen vorm van vermaak of trektocht langs 
wetenswaardigheden in de stad of natuur. De filosofische wandeling is 
een vorm van filosoferen.2 Het is een filosofische praktijk. Ik gebruik 
daarom sinds 2007 het filosofisch wandelen bij individuele 
consultaties, lessen en socratische oefeningen voor groepen. In dit 
artikel wil ik een beeld geven van de vorm die het daarbij in de loop 
der jaren heeft aangenomen. Ik zal de beschrijving larderen met 
voorbeelden uit een filosofische wandeling die ik als een socratische 
oefening maakte in Angkor Wat met een groep van tien filosofen. Ik 
hoop met dit artikel de toepassing van het filosofisch wandelen in de 
filosofische praktijk te stimuleren en de gedachtenvorming erover te 
bevorderen, zodat vorm en inhoud zich verder kunnen ontwikkelen. 
 
 
Voorbereiding  
 
Bij het filosofisch wandelen onderscheid ik grofweg negen stappen:  

 
1 Gros, F. Wandelen, een filosofische gids. Amsterdam: Bezige Bij Uitgeverij 2013 
2 Overeenkomstig de socratische methode: “De socratische methode is niet de kunst 
van het lesgeven over filosofie, maar de kunst van het filosoferen zelf; het is niet de 
kunst om les te geven over filosofen, maar om filosofen te maken van de studenten 
zelf.” (Nelson, 1922). The Socratic Method (Translation by Th. Brown 1949). 
www.friesian.com, geraadpleegd op 13 mei 2013. 
 



1. Voorbereiding: citaten kiezen en/of route ontwerpen  
2. Instructie van de deelnemers. Grondregel = wandelen of praten, 

niet beide tegelijk 
3. Route volgen – het wandelen als zodanig 
4. Halt houden op plaats van conceptualisering – plek kiezen 
5. Bevraging van de deelnemer die halt heeft gehouden – alleen 

vragen, geen antwoorden 
6. Kiezen van een vraag (“de beste vraag”)  
7. Foto maken van de plek waar conceptualisering plaatsvond 
8. Route vervolgen 
9. Groepsgesprek – reflectie & narratieve abstractie 
 
Allereerst is er de voorbereiding. Ik kies een thema (een begrip als 
schoonheid, waarheid, rechtvaardigheid of een filosoof) voor de 
wandeling en verzamel een aantal bijbehorende citaten van filosofen. 
Deze worden bij aanvang van de wandeling onder de deelnemers 
verdeeld. Aanvankelijk wandelde ik zonder citaten, maar dit bleek 
nogal eens te leiden tot een zelfexposé van deelnemers zonder veel 
filosofische inhoud. De wandeling kreeg daardoor meer het karakter 
van een coaching of therapie. Dat is niet de bedoeling. Het gebruik van 
citaten borgt mijns inziens het filosofische karakter van de wandeling 
en maakt deze ook herkenbaar als een filosofische oefening. Voor een 
filosofische wandeling met relatief onbekende deelnemers hanteer ik 
doorgaans citaten van Oosterse en Westerse filosofen verspreid over 
de eeuwen heen. Als een individuele consultatie de vorm heeft van een 
wandeling, gebruik ik doorgaans geen citaten, maar ontwerp ik een 
route naar gelang het onderwerp, de vraag of het probleem van de 
cliënt3.  
 
 
Instructie 
 
Net als bij een socratisch gesprek kent een filosofische wandeling een 
aantal expliciete regels dat moet worden gevolgd om het filosoferen 
gestalte te geven. Grondbeginsel is: we lopen of we spreken, maar 
niet beide tegelijk. Het spreken tijdens het wandelen leidt te veel af. 
Het wandelen wordt “te gezellig” en de groep gaat al ras op een stel 
kletsende toeristen lijken. Dat is niet de bedoeling van het filosofisch 
wandelen. Het filosofisch wandelen is een dialoog en ontstijgt de 
gangbare conversatie. Tijdens het lopen zwijgen de deelnemers. Zij 

 
3 Harteloh, P.P.M. & T. Mochizuki. Thinking in the city. City walks as philosophical 
practice. Proceedings of the 2nd Conference on Phenomenonolgy and Architecture, 
Kyoto 2009.  
 



zijn verwikkeld in een innerlijke dialoog en verwerken daarbij de 
indrukken uit de omgeving. Uitwisseling van gedachten met andere 
deelnemers vindt (gestructureerd en gemodereerd) plaats door te 
spreken op momenten dat we stilstaan.   
De deelnemers krijgen de opdracht te conceptualiseren, dat wil 
zeggen, het belangrijkste begrip in, achter of onder het uitgereikte 
citaat te vinden. Daarbij krijgen de deelnemers opdracht een geschikte 
plek te kiezen voor deze conceptualisering (“zijn of haar plek” te 
kiezen). De criteria daarvoor bepaalt de persoon zelf. Het kan gaan om 
sfeer, symbolisering, persoonlijke verwantschap, of specifieke 
historische dan wel esthetische details van de plek. Door de keuze van 
de plek wordt niet alleen de conceptualisering geïllustreerd, maar leren 
we ook de persoon kennen. Op de gekozen plek houden we halt en 
wordt er gesproken. Iedere deelnemer moet gedurende de wandeling 
één plek kiezen. Aangezien de deelnemers de route niet kennen, is er 
het onbekende dat de oefening spannend maakt. De deelnemer moet 
een keuze maken onder omstandigheden van onzekerheid, een 
beslissing nemen en deze verantwoorden, net als in het leven zelf. Zo 
is de filosofische wandeling een afwisseling van lopen en stilstaan, van 
zwijgen en spreken, van innerlijke en externe dialoog.  
 
 
Het wandelen  
 
Bij aanvang van de wandeling krijgt of trekt iedere deelnemer één 
citaat van een filosoof.4 We starten met lopen. Als een deelnemer een 
geschikte plek treft voor conceptualisering houden we halt. De 
deelnemer leest het citaat voor, noemt het concept dat hij of zij heeft 
gevormd en legt het verband tussen de plek, het citaat en het concept 
uit. De groep stelt vervolgens vragen; commentaar, oordeel of 
discussie is in deze fase niet toegestaan. De deelnemer die halt heeft 
gehouden, beantwoordt de vragen niet, maar luistert, kiest naar eigen 
inzicht “de beste vraag” en schrijft die op. Op deze manier wandelt een 
deelnemer eerst met een concept en vervolgens met een vraag. Zij 
filosoferen daardoor gedurende de hele route en zijn niet “klaar” na 
hun conceptualisering op de gekozen plek. Basiscompetenties van het 
filosoferen (vragen stellen, interpreteren, conceptualiseren) vormen zo 
de hoeksteen van het filosofisch wandelen. Ik maak een foto van de 
deelnemer op de plek waar halt is gehouden en dan wandelen we 
verder.  

 
4 Bij een wandeling als socratische oefening op basis van toeval; bij een les of 
individuele consultatie kan de deelnemer opdracht krijgen een specifiek citaat van 
een filosoof te conceptualiseren en met een plek te verbinden.  



Groepsgesprek  
 
Als we aan het einde van de route komen, volgt een groepsgesprek 
volgens de beginselen van de socratische methode5. Het gesprek kan 
plaatsvinden in de open lucht of in een daarvoor ingerichte ruimte. Ik 
gebruik tijdstip (= volgorde) van conceptualisering, citaat en concept 
om het gesprek te structureren (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Een filosofische wandeling in Angkor Wat/Cambodia op 28 
november 2012 met een groep van tien filosofen. 
 
Tijdstip 
conceptua-
lisering (min) 

Citaat waarmee deelnemer 
wandelde 

Concept dat de 
deelnemer vormt 
(vertaling PH) 

15 Leraren openen deuren. Je 
moet zelf binnengaan. Zen 

“Zelf-ontdekking” 
(foto 1) 

25 Een bloem verwelkt ook als 
we van deze bloem houden en 
onkruid groeit ook als we er 
niet van houden. Dogen Zenji 

“Onthechting” 

30 “Wat is de weg?, werd de Zen 
meester Nansen gevraagd. 
Het alledaagse leven is de 
weg, antwoordde hij. Zen 

“Zijn-praktiseren” 
(foto 2) 

50 De wijze ziet kennis en 
handelen als één; zij zien 
waarachtig. Bhagavad Gita 

 “Scheppende-
kennis” 

60 God is dood. Nietzsche “Onvermijdelijke 
vergankelijkheid” 

65 Men kan niet twee maal in 
dezelfde rivier stappen. 
Heraclitus 

“Proces-filosofie”  
 

70 Een wijze man leert van zijn 
fouten, maar een nog wijzere 
man leert van anderen. Zen 

“Empathie” (foto 3) 

80 We leven in de beste van alle 
mogelijke werelden. Leibniz 

“Mogelijkheid” 

80 Het is beter onderweg te zijn 
dan te arriveren. Buddha 
(Siddharta Gautama) 

“Noodlot” 

 
5 Nelson, L (1922). The Socratic Method (Translation by Th. Brown 1949). 
www.friesian.com, geraadpleegd op 13 mei 2013. 
 



Soms is er namelijk samenhang tussen de conceptualiseringen van de 
verschillende deelnemers (associaties, voortbouwen, reacties).  Ik 
gebruik het groepsgesprek om mogelijke verbanden te onderzoeken. 
De deelnemers geven zo nodig verdere verduidelijking van hun 
concept en bespreken hun reflectie op de gekozen vraag. Daarbij 
betrek ik de foto van de plek (het voorbeeld) in de discussie, zodat het 
een gesprek is aan de hand van de wisselwerking tussen vraag, 
voorbeeld en concept. Bijvoorbeeld.  
 
Op foto 1 staat een deelnemer aan de wandeling te Angkor Wat. Zij 
hield na 15 minuten halt op een plek die het onderwerp van het citaat 
in materiële zin weergeeft: een deur in een poort (zie tabel 1). Niet 
zichtbaar is de greppel, net voor de poort, die het ogenschijnlijk 
gemakkelijk binnengaan van de deur bemoeilijkt. De plek maakte het 
mogelijk de verschillende manieren van binnengaan te thematiseren. 
Daarbij kan men voor verrassingen (de greppel) komen te staan, die in 
een leerproces vormend zijn voor het individu (“zelfontdekking”: een 
activiteit die het individu zelf onderneemt om dingen te ontdekken en 
daardoor zichzelf ontdekt).  
 
Op foto 2 staat een deelnemer aan de wandeling die na ongeveer 30 
minuten halt hield op een plek waar studenten als onderdeel van hun 
excursie naar Angkor Wat in groene shirtjes werken in de 
groenvoorziening. 



 

 
Foto’s gemaakt tijdens de wandeling. 
Links. Foto 1: Een deelnemer kiest haar plek voor conceptualisering: 
“zelf-ontdekking” 
Midden. Foto 2; Een deelnemer kiest haar plek voor conceptualisering: 
“zijn-praktiseren”   
Rechts.Foto 3: Een deelnemer kiest zijn plek voor conceptualisering: 
“empathie” 
 
Zij gebruikt de dynamiek van een toevallig samenloop van 
omstandigheden om haar citaat en de plek tot uitdrukking te brengen 
in een neologisme: “zijn-praktiseren” (zie tabel 1). Het samenvallen 
van personen met een alledaagse activiteit maakt hen bewust van het 
zijn en dit is een stap op de (symbolische) weg naar een dieper inzicht. 
Op foto 3 staat weer een andere deelnemer aan de wandeling te 
Angkor Wat. Hij interpreteert het citaat, noemt “empathie” het 
onderliggende concept en houdt na 70 minuten halt op een plek waar 
het afval (vuilniszakken) op een plaats van cultureel belang kan 
worden begrepen door zich in te leven in fouten van de ander 
(empathie). De plek symboliseert het concept (zie tabel 1).  
 
Het pad is zichtbaar als bewust gekozen symbool voor de gang die 
moet worden gegaan om de ander te begrijpen: een kronkelig 
irrationeel zijpad leidt naar de vuilniszakken. Zo roept een foto de 
conceptualisering terug in herinnering en kan deze worden gebruikt 
voor verdere analyse ervan. Het gebruik van foto’s past bovendien 



doorgaans goed bij de sfeer van een wandeling: na afloop gaan we 
“foto’s kijken”. Door de analyse van de conceptualisering vindt echter 
filosofische verdieping plaats. 
 
 
Reflectie  
 
Bij de groepsbespreking vraag ik de deelnemers te vertellen over de 
wijze waarop zij met de opdracht te conceptualiseren en met de 
gekozen vraag tijdens de wandeling zijn omgegaan. Sommige 
deelnemers nemen het citaat in gedachten, kiezen vervolgens een plek 
die erbij past en vormen dan een concept (bijvoorbeeld de deelnemer 
op foto 1). Andere deelnemers laten de indrukken van de wandeling op 
zich inwerken en kiezen een plek die zij middels het concept met het 
citaat in verband kunnen brengen. Het concept medieert in deze 
situatie betekenis tussen citaat en plek (bijvoorbeeld de deelnemer op 
foto 2). Weer anderen nemen het citaat, kiezen vervolgens een 
concept dat er bij past en zoeken dan een plek bij het concept 
(bijvoorbeeld de deelnemer op foto 3). De omgang met de gekozen 
vraag verschilt ook van persoon tot persoon. Soms wordt een 
verhelderende vraag gekozen, die de persoon denkt te kunnen 
beantwoorden; soms wordt een moeilijke vraag gekozen, die geen 
antwoord kent; soms een vraag die een nieuw perspectief opent, een 
andere manier om naar de gekozen plek te kijken. Vragen die men 
respectievelijk kort of lang meeneemt in het vervolg van de wandeling. 
De keuze van de vraag toont de tolerantie van kritiek en de mate van 
kritische zelfreflectie. Zo toont de wandeling verschillende soorten van 
filosoferen in relatie tot de persoon.  
 
 
Narratieve abstractie 
 
Tot slot vraag ik de deelnemers een verhaal te maken met de 
gevormde concepten. In Angkor Wat probeerde de groep de gevonden 
concepten samen te brengen in een lange zin. Deze vertelt een verhaal 
dat begint met “zelf-ontdekking” als een activiteit die plaatsvindt 
binnen een spanningsveld van onthechting aan de ene kant en het 
“zijn-praktiseren” aan de andere kant, hetgeen een (losstaand) inzicht 
kan doen ontstaan (scheppende kennis) van vergankelijkheid. Dit 
losstaand inzicht wordt (pas) begrepen door een “procesfilosofie”, 
waarin “mogelijkheid” en “noodlot” met elkaar in verband worden 
gebracht. Het begrip empathie paste moeilijker in dit verhaal en riep 
vragen op over het esoterisch karakter ervan. De conclusie van het 
groepsgesprek werd dan ook gevat in de vraag of een esoterisch 



verhaal wel past bij een groep personen.6 Ik vind het maken van een 
verhaal een passende afsluiting van de wandeling als socratische 
oefening. Ik noem het een narratieve abstractie.7 Het verhaal ontstijgt 
de voorbeelden en de concepten en zegt veel over de deelnemers 
en/of de groep. Het is het resultaat van een gezamenlijk 
filosoferen,brengt samenhang en bevat een moraal. De deelnemers 
nemen het mee als herinnering aan een filosofische wandeling.   
 
 
Over de auteur 
Peter Harteloh is filosoof. Sinds 2007 heeft hij een filosofische praktijk 
in Rotterdam met een focus op individuele consultaties en coaching, 
socratische groepsgesprekken en filosofisch wandelen. 
[www.filosofischepraktijk.com] 
 

 
6 De groep uit het voorbeeld toont zich typisch als filosofen: conceptualisering gaat 
hen redelijk gemakkelijk af, de concepten zijn herkenbaar als filosofisch, en het 
verhaal maken is een proces van schaven aan een zin die een rationeel verband 
tussen begrippen legt. 
7 In plaats van de regressieve abstractie waarbij de mogelijkheidsvoorwaarden van 
een voorbeeld worden gereduceerd tot een principe (Nelson 1922), vindt er 
constructie plaats van de gevormde concepten tot een (samenhangend) verhaal.  


