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CONTACT 

De filosofische praktijk 

(een activiteit van  

De Denkerij®) 

Helbeek 123 

5911 CW Venlo 

Telefoon: 077-3200935 

www.filosofiepraktijk.com 

e-mail: 

info@filosofiepraktijk.com 

De Filosofische Praktijk 

 
Praktijk voor toegepaste filosofie 

Veel mensen voelen een sterke behoefte om zichzelf en hun plaats in de samenleving 

te verduidelijken. Ze denken na over zichzelf, hun directe omgeving en de ontwikke-

lingen in de samenleving. Dat denken willen ze verdiepen. Drs. Mattie Peeters, is een 

praktijk voor filosofie gestart.  Hij is filosoof, opgeleid aan de Universiteit Nijmegen. 

 

Therapeutische denken 
 
Met zijn kennis van de ideeëngeschiedenis wil hij mensen begeleiden om zich een 
weg te banen in het filosofische denken.  Breeddenken noemt hij dat. Dat denken 
werkt therapeutisch. Het verbetert je inzicht en overzicht door vragen te stellen. Het 
stellen van vragen verruimt je kennis en verbreedt het raamwerk van je denken. Het 
zorgt voor balans. De disbalans door overmatige prikkels herstelt zich. Je vitaliteit 
herleeft. 

 

Doelgroep 

De doelgroep van de filosofische praktijk is iedereen die zich vragen stelt over van 
alles en nog wat. Het koppelen van die vragen aan het denken binnen de ideeënge-
schiedenis, brengt je op denkwegen die je blik verruimen. Vastgeroeste denkpatro-
nen worden doorbroken en maken plaats voor frisse inzichten. 

 

Denken als verbeteringsproces 

Het beste werkt het toepassen van filosofische inzichten op de praktijk van alledag 
door erover in dialoog te gaan. In één op één gesprekken of in kleine groepjes van 
enkele personen. Voorop staat steeds het zoeken naar de gronden en grenzen van 
opvattingen en ideeën. Het kunnen je persoonlijke opvattingen zijn maar ook maat-
schappelijke ideeën die de actualiteit domineren. Denken is een verbeteringspro-
ces  dat uiteindelijk zelfkennis oplevert. Ideeën fungeren daarbij als 'stepping stones'. 

 

 April 2014 

Drs. Mattie Peeters 

School van Athene, fresco van Rafaël Santi 1509-1510 in de Stanza Della Segnatura, Rome. 

‘festina lente, fac omnia mente’ 

mailto:mattie@filosofiepraktijkvenlo.nl
http://twitter.com/#/filosofiepraxis


‘Het 'breeddenken' zoals Mattie het noemt, heeft mijn leven niet direct op zijn 

kop gezet, maar wel geïnspireerd en tot zelfreflectie geleid.’ 

TARIEF  

Alle activiteiten van de Filosofi-

sche praktijk zijn maatwerk en 

worden geoffreerd op basis van 

gemaakte afspraken. Zie ook 

www.filosofiepraktijk.com/overig 

Voor een afspraak kunt u contact 

opnemen met Drs. M.M.H. Pee-

ters, mobiel 0621280078 of per 

mail mattie@filosofiepraktijk.com  

                   @denkerij 

 

DENKEN ACTUEEL 

Daniel Kahneman, Ons feilbare 

denken’ 

Robert Skydelski, ‘How much is 

enough’ 

Paul van Tongeren, ‘Friedrich 

Nietzsche en het Europese nihilis-

me’ 

Peter Sloterdijk, ‘Je moet je leven 

veranderen’ 

Antonio Damasio, ‘Het zelf wordt 

zich bewust’ Hersenen bewust-

zijn, ik. 

 
Identiteit, 

Bij de mens draait alles om identiteit. Vanaf de conceptie en geboorte ont-
plooit zich langzamerhand het bewustzijn van een zelf. Men wordt wat men 
is. Deels bepaald door erfelijke eigenschappen, deels door omgevingsfacto-
ren. Maar er bestaat geen blauwdruk van het tussen- of eindresultaat; het is 
een soort proces van ‘personal engineering’, een doorlopend proces van ‘trial 
and error’. Identiteit ontwikkelt zich in interactie met de sociaal maatschap-
pelijke omgeving. 

Therapeutisch denken. 

In deze tijd staat de identiteit erg onder druk. De wijze waarop de samenle-
ving eisen stelt aan het individu, werkt vervreemdend en versnipperend. 
Door goed na te denken (therapeutisch denken) over het concept identiteit, 
kun je die vervreemding bestrijden en je ervan bevrijden. Mattie Peeters gaat 
niet uit van ziektebeelden. Een filosofisch therapeut gebruikt het denken als 
kritische reflectie om je zelfinzicht te verbeteren. Socrates  zei van zichzelf dat 
hij een vroedvrouw was (maieutiek). Hij bracht aan het licht waarvan zijn ge-
sprekspartner zich nog niet bewust was. 

Vorm: tweegesprek/workshop 

Denken in Berlijn 
 
In Berlijn is het westerse denken bijna opnieuw geworteld. Op de lijst met 
grote namen uit wetenschap en filosofie staan er velen die in Berlijn leefden 
en werkten. Tijdens een verblijf in Berlijn bezoeken we het graf van Hegel, de 
Humboldt Universität waar de uitspraak van Marx ‘Die Philosophen haben die 
Welt nur …..’  is uitgehouwen in marmer en een theater-, opera of muziekuit-
voering . De reis duurt 3 dagen met 2 overnachtingen in een 4 sterren hotel, 
per vliegtuig vanaf Weeze. Voorafgaand lezen en bespreken we teksten die 
gaan over het nog vast te stellen thema van de reis. 

Vorm: workshop/reis 

Referenties 

Het programma van de Filosofische Praktijk 

Ellie Derkx, (financieel controller, 43 

jaar) ervaart de Filosofiepraktijk als 

bijzonder positief. "Ik ben een 

liefhebber van kunst en cultuur, lees 

veel, bezoek het theater en muziek-

uitvoeringen. Ik vind dat het leven 

meer moet inhouden dan werken en 

consumeren. In mijn gesprekken met 

Mattie probeer ik mij te verdiepen in 

de thema's die hij aanreikt. Door de 

juiste vragen te stellen leer je, je 

eigen vooroordelen te bekritiseren.  

Ik ben door onze gesprekken in aan-

raking gekomen met ideeën die ik als 

uitdagend heb ervaren. Het 

'breeddenken' zoals Mattie het 

noemt, heeft mijn leven niet direct 

op zijn kop gezet, maar wel geïnspi-

reerd en tot zelfreflectie geleid.” 

Ook Drs. Arnold van Polveen, eco-

noom en tot voor kort directeur van 

een groot industrieel bedrijf in de  

maakindustrie, is zeer te spreken 

over het concept van de Filosofie-

praktijk: “Ik heb in de laatste paar 

jaar colleges filosofie gevolgd aan de 

universiteit. De stof die je dan krijgt 

aangereikt, komt toch moeilijk tot 

leven. Als ik met Mattie een thema 

bespreek, gebeurt dat ook op basis 

van bronteksten en secundaire lite-

ratuur. Maar doordat je elkaars 

klankbord bent, gaat het direct leven 

en leidt het veel sneller tot begrip. 

De horizon van je denken wordt echt 

breder en het denken verdiept zich.” 

 

Socrates ca.470-399 v.Chr. 
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