Filosofie van het verstaan
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze steden?
Hoe gaan we om met verschillende culturele feesten en rituelen? Hoe benaderen we ons gemeenschappelijk verleden, dat voor verschillende.culturele
groepen een andere lading heeft? Of hoe gaan we om met de uiteenlopende
opvattingen over homoseksualiteit of de verhouding man-vrouw?.
Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waarbij de ‘kunst van het
verstaan’ ingezet zou kunnen worden. Het is immers niet alleen belangrijk
om inzicht te krijgen in ‘de ander’, maar ook in ons eigen denkpatroon. In
steden met een grote culturele diversiteit kunnen dialogen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen de wederzijdse erkenning en ook het
wederzijdse begrip aanzienlijk bevorderen. Het is een manier om elkaar te
‘verstaan’
Heinz Kimmerle heeft zich de voorbije 25 jaar bekwaamd in ‘de kunst van
het interculturele verstaan’. En juist daaraan lijkt behoefte te zijn in onze
huidige maatschappij met diverse culturen terwijl er niet altijd evenveel
begrip is voor elkaars cultuur. In dit boek onderzoeken de auteurs of dit
filosofisch academische werk op het gebied van intercultureel verstaan,
een basis kan bieden voor een praktisch.dialoogmodel voor het omgaan
met de uitdagingen in steden met een grote culturele diversiteit. Zo komen
zij tot een model voor dialogen in de dagelijkse praktijk en onderzoeken
hoe dit kan leiden tot een meer dialogische levenshouding, die ook op
andere gebieden (politiek of economisch) ingezet kan worden. Zijgaan niet
alleen in gesprek met elkaar, maar krijgen ook nieuwe inzichten.over hun
eigen manier van naar de wereld kijken.
Heinz Kimmerle is emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam waar hij een leerstoel had in ‘interculturele filosofie’. Hij heeft
als gastprofessor lesgegeven op verschillende universiteiten in Kenia,
Ghana en Zuid- Afrika. In 2003 ontving hij een eredoctoraat van de
University of South Africa in Pretoria. Hij heeft gepubliceerd op de
gebieden hermeneutiek, dialectiek, filosofie van de menswetenschappen,
filosofie van de religie, differentiefilosofie en interculturele filosofie.
Renate Schepen is afgestudeerd in wijsbegeerte aan de VU in Amsterdam
in de richting praktische en ethische filosofie. Zij heeft gestudeerd aan de
University of Ghana in Legon en aan de Universidad de La República in
Montevideo. Zij faciliteert dialogen in het bedrijfsleven, op scholen en in de
stad. Daarnaast werkt ze als trainer voor de Vrijwilligersacademie in
Amsterdam, waar ze o.a. trainingen geeft in de Socratische dialoog.

