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De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende
denkkaders. Jaarlijks zeven bijeenkomsten, van september - november en
januari -mei. In de vorm van kleine discussiegroepen. Met een prikkelende inleiding
vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

In onze cultuur waarin maakbaarheid misschien wel tot een waarde is geworden, en waarin mensen beschouwd worden als
“de autonome schrijvers van hun levensplan” werken individuen aan hun eigen perfectie. (WRR-rapport "Hoe mensen keuzes
maken, de psychologie van het beslissen" , W.L. Tiemeijer, 2011). Als perfectie de norm is en in een virtueel landschap ook
het onvolkomene perfect wordt voorgesteld, neemt het vermogen om het leven te aanvaarden, of zelfs te omarmen af. De
neiging en de middelen om onszelf en elkaar te meten, te repareren, te camoufleren en ten slotte te etaleren nemen
daarentegen toe. Met een cultuurdictaat van perfectie en een overheid die protocol op protocol uitvaardigt om haar burgers
de maat te kunnen nemen en risico’s te vermijden, komt het “autonome schrijverschap” onder druk te staan. Hoe blijven we
onze eigen stappen zetten in een tijd van stappen tellers en navigatie? Welke levenshouding past in een tijd van ongekende
vrijheid en verregaande controle? We gaan te rade bij denkers uit alle tijden om te zien of hun ideeën in onze tijd als
kompas kunnen dienen. (Stoïcijnen, Nietzsche en, uit onze tijd, N.N. Taleb en H. Rosa)
Corine Don (1962) studeerde Klassieke Talen aan de UvA en werd docent Klassieke Talen. Ook deed ze veel ervaring op in het
onderwijsmanagement. Ondertussen haalde zij de onderwijsbevoegdheid filosofie aan de RUG en later de master
Psychologie, eveneens aan de RUG. Tegenwoordig combineert zij het lesgeven aan de CS Vincent van Gogh te Assen met het
werken in haar eigen praktijk Metascoop: een praktijk voor filosofie, psychologie en mediation. (www.metascoop.nl)

