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De vraag bevragen
Op gesprek bij een filosofisch practicus
‘Wat voor arts wil ik worden?’ Die vraag heb je jezelf vast al wel eens gesteld. Margit vroeg het zich ook af, jaren lang, totdat ze ontdekte dat de vraag waar het werkelijk om ging een andere was: ‘Wil ik arts worden?’ – en het antwoord was nee. Blijkt
dit nou net een mooie illustratie van het werk dat ze in plaats daarvan is gaan doen…
‘Je komt met een vraag mijn praktijk binnen en loopt
met een nieuwe vraag weer naar buiten.’ Zo omschrijft
Margit de gang van zaken in de filosofische praktijk
die ze eerder dit jaar opende. Dat klinkt natuurlijk hartstikke cryptisch voor de nuchtere PanEssaylezer, toch
sprak het idee me meteen aan. Je kunt bij Margit terecht met een vraag, een dilemma of ander probleem,
en tijdens een filosofisch (klinkt minder eng dan het is)
gesprek kom je erachter dat je oorspronkelijke vraag
de lading waarschijnlijk niet helemaal dekt. Vaak zitten
er namelijk aannames in verborgen, zoals de aanname
‘ik wil arts worden’ in bovengenoemde vraag. Margit
wijst je op zulke aannames en daagt je uit die in twijfel
te trekken – en voilà: je gaat met een nieuwe, relevantere (‘schonere’) vraag de deur uit.
Nu denk je misschien dat ze je hiermee van de regen
in de drup helpt. Nog verwarder dan je binnenkwam
loop je naar buiten, waarom geeft ze niet gewoon
antwoorden? Helaas, dit is niet hoe het werkt. Mijn gesprek met Margit (want ik moest dit natuurlijk wel zelf
ondervinden) was in die zin heel vreemd, het is best
even wennen als je je hart uitstort maar je gesprekspartner geen enkel moment zegt ‘ja, vind ik ook!’ of
‘nee hoor, dat is niet raar!’ Ze luistert alleen, zonder
te oordelen, blijft doorvragen totdat je denkt MENS
JE SNAPT TOCH WEL WAT IK BEDOEL en wijst je er
genadeloos op als je jezelf tegenspreekt. Ik werd er
best onzeker van (‘Wat moet ze wel niet van me denken?’) dat ze me geen enkele feedback gaf, maar ze
vertelde me achteraf dat dit schone luisteren, zoals ze
het noemt, nou eenmaal een voorwaarde is voor een
filosofisch zuiver gesprek zonder aannames.
Om misverstanden te voorkomen: je hoeft echt niet filosofisch onderlegd te zijn om zo’n gesprek te voeren.
Door de open houding en kritische vragen van Margit
komt de filosoof in je vanzelf wel naar boven, ook al
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leek je vraag in eerste instantie misschien helemaal
niet zo diepgaand. Je kunt dan ook met uiteenlopende
vragen bij Margit aankloppen. En omdat jij als geneeskundestudent vast wel met minstens één van de
vragen op de volgende pagina zit… Lees verder om te
zien hoe Margit reageert op onze dilemma’s!

Vraag & antwoord meer vragen
‘Een vraag is niet een opdracht tot het najagen van
een antwoord. Een vraag is een uitnodiging om stil te
staan, stil te staan bij de vraag.’ – Bedrijf de Wijsheid

Wanneer je een vraag stelt, kun je twee dingen doen.
Je kunt op zoek gaan naar het antwoord, of kijken
naar de vraag zélf. Waarom stel ik deze vraag? Welke
verborgen vooronderstellingen zitten er in de vraag?
Oftewel: je kunt de vraag bevragen.
Hieronder vind je drie vragen die veel geneeskundestudenten bezighouden. Een pasklaar antwoord op
deze vragen zal je hier niet vinden, maar juist meer
vragen. Voor een ieder kunnen er andere vooronderstellingen in de weg zitten of andere vragen schoner
zijn. Zit er een vraag tussen die jou ook bezighoudt?
Schrijf hem voor jezelf op en ga leven met de vraag,
wie weet leef je zo maar het antwoord in…

Vraag 1: Hoe weet ik zeker dat ik arts wil
worden?
In deze vraag zitten een aantal vooronderstellingen.
Wanneer je een ‘hoe’-vraag stelt, ga je ervan uit dat
iets kan maar dat je alleen nog niet weet hoe. Maar is
dat wel zo? Kán je zeker weten dat je arts wilt worden? En zo ja, wat is dat dan, zeker weten? Is dat iets
anders dan gewoon weten? Zijn er bepaalde criteria
voor het zeker weten? En waarom zou je dat eigenlijk
zeker willen weten?
In het tweede deel van de vraag staat ‘dat ik arts
wil worden’, wat ook een vooronderstelling is. Wil je
inderdaad arts worden maar is het slechts iets dat je
nog niet zeker weet? Of is een ander werkwoord hier
meer op zijn plaats? Bijvoorbeeld moeten, moet ik arts
worden? Of kunnen, kan ik arts worden?
Een schonere vraag zou zijn: Wil ik arts worden? En
wat is dat eigenlijk, willen?

Vraag 2: Hoe ga ik om met stress?
Deze vraag en degene die de vraag stelt gaan ervan
uit dat er zoiets bestaat als ‘omgaan met stress’. Maar
kan je omgaan met stress? En wat is dat dan, ‘omgaan met’? Wat bedoel je dan precies? En waarom
stel je deze vraag eigenlijk?
Een interessant woord in deze vraag is natuurlijk het
woord ‘stress’. Een woord dat veel wordt gebruikt in
het dagelijkse leven. Net als bij veel andere woorden
gaan we er met zijn allen vanuit dat we weten wat we
ermee bedoelen, maar wat ís stress eigenlijk? Dat
is nog niet eens zo makkelijk om onder woorden te
brengen. Daarnaast betekent het voor de een waarschijnlijk iets anders (bijvoorbeeld: piekeren, kringetjes
lopen in je hoofd, bang zijn dat ‘het’ allemaal niet goed
komt) dan voor de ander (bijvoorbeeld: iets doen wat
je eigenlijk helemaal niet wilt doen, zoals een coschap
lopen op een afdeling waar je je helemaal niet thuis
voelt). Een schonere vraag zou zijn: Wat is stress?

Wil je ook een gesprek met Margit (het
eerste gesprek is gratis en vrijblijvend), of
meer informatie over haar of haar praktijk,
Bedrijf de Wijsheid? Kijk op www.bedrijfdewijsheid.nl of haar Facebookpagina. De
praktijk is gevestigd aan het Martinikerkhof, Groningen.

controle houden’. Want wat zijn dat eigenlijk, emoties?
Wat doen ze met je en wat doe je ermee? Wat wordt
er bedoeld met ‘onder controle houden’? ‘Emotie, ik
hou je onder controle!?’
Ook hier kun je je afvragen of het juiste werkwoord
gebruikt wordt. Wat nou als je ‘kan’ vervangt door
‘moet’: ‘Moet ik mijn emoties onder controle houden?’
Of: ‘Wil ik mijn emoties onder controle houden?’ Een
schonere vraag zou zijn: Wat zijn emoties (en wat kan,
moet, wil ik ermee)?

Vraag 3: Hoe kan ik (tijdens mijn werk of coschap) mijn emoties onder controle houden?
Wanneer je een vraag uitspreekt, zeg je dat je iets
niet weet wat je wel zou willen weten. In dit geval dat
je niet weet hoe je je emoties onder controle kunt
houden, maar dat wel zou willen weten. Is dat zo? En
waarom zou je dit willen weten?
Ook in deze vraag gelden een aantal vooronderstellingen. Wanneer je het woordje ‘hoe’ weglaat, krijg
je al een heel andere vraag: ‘Kan je je emoties onder
controle houden?’ Daarmee wordt niet bedoeld of jíj
dat kan, maar of dat überhaupt kan, ‘emoties onder
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