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INTRO

Voor je ligt een ebook met 50 gedachten en 250 vragen. Gedachten en

vragen om jouw denken aan te scherpen, te ontwikkelen, een zwieper

te geven. 

Om je denken op te rekken, uit te dagen, te bevragen. 

Gedachten over vertrouwen, leiderschap, hoop, succes, wensen,

vriendschap, en meer belangrijke thema's. 

Soms klein, soms groot. 

Soms uitgebreid, soms beknopt. 

De gedachten kun je opvatten als suggesties. 

Suggesties om eens anders naar de dingen te kijken. 

De vragen helpen je je eigen thema's te onderzoeken, én ze kunnen

dienen als inspiratiebron voor een goed filosofisch, verdiepend

gesprek. 

Heel veel plezier met dit ebook!

Elke
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Vertrouwen: is dat er meteen of heeft dat tijd nodig?

Een samenwerking/vriendschap/relatie is gebaat bij een grote portie

vertrouwen.

Het lastige met dat concept is dat je het zowel nodig hebt om

überhaupt iets op te bouwen, als dat het zich moet ontwikkelen. Een

soort 'catch-22'; zonder vertrouwen geen fijne relatie.

Maar: zonder een periode van verkennen, zoeken, aftasten kan

vertrouwen niet ontstaan. Vertrouwen is zowel een basisvoorwaarde als

iets dat tijd nodig heeft.

Iedereen kent de ervaring dat vertrouwen dat je a priori (vooraf) had,

beschaamd wordt. En ook dat iemand veel meer/beter/zorgvuldiger blijkt

dan je dacht, wanneer je langer samenwerkt.

Een kompas om die balans te bewaren is het concept 'voordeel van de

twijfel'.

Dat is dat idee dat je uitgaat van goede intenties.

Klopt er iets niet, begrijp je iets niet, zou je het zelf heel anders

doen; dan ga je niet uit van iemands beroerde capaciteiten, veroordeel

je de ander niet met termen als belachelijk, onbegrijpelijk of

incompetent.

Dan vraag je naar het waarom van een keuze, probeer je inzichtelijk te

krijgen wat iemand beweegt. Gooi je niet te snel een handdoek in een

ring, maar ga je samen op onderzoek uit.

Voordeel van de twijfel; het kan menig

relatie/vriendschap/samenwerking redden, denk ik.

V E R T R O U W E N
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Wanneer ontstaat vertrouwen?

Wat is vertrouwen?

Waarom moet je vertrouwen verdienen?

Hoe kun je vertrouwen verdienen?

Wanneer moet je iemand wantrouwen?

1.

2.

3.

4.

5.

V E R T R O U W E N
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Veel om te doen, dat leiderschap. Iedereen moet iets met leiderschap.

De leider in jezelf ontwikkelen.

Je eigen leider worden.

Persoonlijk leiderschap.

Een leider moet competent zijn, een visie hebben, die visie kunnen

overdragen, inspireren, delegeren, aansturen, besluitvaardig zijn,

authentiek....

Iedereen lijkt een leider te moeten worden, óók als dat eigenlijk niet

bij je past. Leiden, dat moeten we.

Volgen? Mwah. Niet zo interessant.

Zelden zegt iemand "ik moet werken aan mijn volgerskwaliteiten".

Of doet een cursus 'persoonlijk volgerschap'.

Van mijn werk met paarden leerde ik, dat je vooral niet allemaal

leiders moet willen hebben. Dan wordt het chaos. Dat past niet.

Zo werkt het niet. Dan is er gedoe, conflict.

Een bloedlip hier en daar.

Dat geldt in een paardenkudde, maar ook tussen mensen.

Leiderschap is misschien meer fluïde dan we het nu maken; in de ene

situatie is Pietje het meest bekwaam als leider, in de andere situatie

Henk. Daarvoor moet je kunnen leiden én volgen.

We hebben ook goede volgers nodig.

Mensen die luisteren, afwachten. Kijken, observeren. Aanvoelen.

Vragen. Afremmen. Wachten.

Twijfelen.

Misschien is het wel even genoeg met die overfocus op 'leiderschap'.

En wordt het tijd om dat volgerschap eens goed te gaan onderzoeken.

L E I D E R S C H A P
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Wat is beter: leiden of volgen?

Wanneer moet je de leiding nemen?

Wanneer is het beter om de leiding los te laten?

Wie moet je niet volgen?

Wat is een goede leider?

1.

2.

3.

4.

5.

L E I D E R S C H A P
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Ik filosofeer met groep 7/8 over 'Vriendschap'. 

De kinderen voeren een klein vraaggesprek in duo's en na afloop

wisselen we ervaringen uit. Thirza (11) zegt: "ik kreeg van Yael de

vraag wanneer ik een vriendschap zou verbreken. 

Dat vind ik een heel lastige vraag en ik weet het eigenlijk niet zo

goed. Ik was wel benieuwd welk antwoord anderen zouden geven". 

Diverse kinderen delen hun antwoord; "als je vriend ineens heel gemeen

doet", zegt iemand. Een ander zegt: "als mijn vriendin mijn geheimen

doorvertelt, dan verbreek ik de vriendschap". 

Na nog een paar antwoorden vraag ik Thirza: "heb je iets gehoord

waarmee je verder kunt in je eigen gedachten hierover?"

 

Ze zegt: "ja, ik ben het niet met alles eens maar ik heb een paar

dingen gehoord waarmee ik zelf weer verder kan denken". 

Aan het eind van de workshop zegt een van de jongens: "ik vond

filosoferen echt heel leuk want dan hoor je nog eens andere argumenten

of je hoort een idee wat je zelf nog nooit hebt gedacht en dan ga je

ineens helemaal opnieuw over dingen nadenken." 

V R I E N D S C H A P
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Wanneer is iemand een goede vriend?

Hoe sluit je vriendschap?

Is vriendschap iets dat er meteen is of moet dat ontstaan?

Om welke redenen moet je een vriendschap verbreken?

Waarom is vriendschap belangrijk?

1.

2.

3.

4.

5.

V R I E N D S C H A P
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Sommige mensen hebben het slachtofferschap tot kunst verheven.

Ze weten precies wie er schuld heeft, hoe het kwam dat, wie wanneer

wat zei, wie er hoe fout zit en hoe zij vooral zelf niet degene zijn

die...

Ze zuchten meewarig, wrijven over wenkbrauwen, trekken lippen

verontwaardigd samen, schudden driftig hun hoofd.

Weten hoe ze moeten wijzen, beschuldigen, afschuiven, terugkaatsen,

verontschuldigen.

In iedere situatie hebben zij het niet gedaan.

Niet gehandeld, niet gekeken, niet gezegd, niet gehoord, niet

geschreven, niet....

'Ik was het niet',

'ja maar jij', 'dat overkomt mij weer', 'het had anders moeten lopen',

'jij had dat moeten zeggen', 'ik heb dat nooit gezegd hoor', zijn de

soundtracks van hun film.

'Verongelijkt' is de jas die hen als gegoten zit.

'Verontwaardigd' het paar schoenen dat je daar nou eenmaal bij draagt.

Bitterheid is de smaak in hun mond, beschuldiging de klank van hun

stem, verwijt de blik in hun ogen.

De overtuiging hebben dat het altijd de ander is, die....

of het leven dat....

of de omstandigheden waardoor je niet....

Is misschien wel

Heel misschien

De armste vorm van

zijn.

S L A C H T O F F E R
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Wat is er goed aan slachtofferschap?

Wanneer noemt iemand zich terecht slachtoffer?

Wanneer moet je slachtoffergedrag veroordelen?

Waarom is daadkracht goed?

Moet je een ander met z'n slachtoffergedrag confronteren?

1.

2.

3.

4.

5.

S L A C H T O F F E R
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'Feedback is een kadootje', zeggen we. 

Dat impliceert dat de ontvanger ervan dankbaar moet zijn waneer hij

het krijgt.

We gaan er vanuit dat je kadootjes altijd, op elk moment, van iedere

persoon, wilt aannemen. Dat is nog maar de vraag.

Soms gaat dat kadootje helemaal niet over jou. Maar over de ander.

Stond het helemaal niet op je verlanglijstje.

Komt het van de verkeerde persoon.

Gaat dat kadootje niet om geven, maar om dumpen.

Of is het totaal verkeerd ingepakt.

Een kadootje mag je weigeren, feedback weigeren is ons vreemd. 

Op internet stikt het van de pagina's met tips over feedback geven en

ontvangen. Feedback weigeren: nada. Niks.

Doen we niet.

Wanneer je vriendelijk bedankt voor feedback, 'sta je niet zo open

voor kritiek'. 

We verwarren het stellen van grenzen met het niet kunnen handelen van

kritiek.

Je hóeft niet ieder feedbackkadootje gretig aan te pakken, de gever

dankbaar in de ogen te staren en op je knietjes te bedanken.

Je mag 'nee' zeggen.

"Ik heb geen

behoefte aan jouw feedback" is ook een zin.

Soms is feedback geen kadootje, maar een grote, stinkende dikke drol

met een strikje erom. Ongevraagd in je schoot gekieperd.

En dat hóef je niet aan te nemen.

F E E D B A C K
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Is feedback nodig?

Wanneer is iets goede feedback?

Mag je feedback weigeren?

Welke feedback hoef je niet serieus te nemen?

Waarom zijn we fan van feedback?

1.

2.

3.

4.

5.

F E E D B A C K
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Wat zijn we er goed in, pleisters plakken. 

En wat is de werkelijke oorzaak opsporen en uitroeien toch oneindig

veel moeilijker en tijdrovender. 

Ik ga naar de dokter met rugpijn en krijg een zalfje. 

Maar de werkelijke oorzaak zit misschien in mijn niet-passende

schoenen. 

Dat doen we ook met ons denken. 

Denk-ongemak sussen we veel te graag met lieve pleisterovertuiginkjes. 

Dat voelt goed. Eventjes. 

Maar kost op de lange termijn veel meer energie. 

‘Ken uzelf’, zei Socrates al. 

Dat betekent ook de lelijke, niet fraaie, schaamtevolle delen van

jezelf erkennen. In een letterlijke spiegel kijken: zo helder als maar

kan, bloedeerlijk kijken naar wie je bent en wat je denkt. 

En niet de roze-brillen-spiegel die we onszelf doorgaans voorhouden:

die spiegel waarin we onszelf mooier voordoen dan we zijn, waarin we

een mooier naampje kiezen voor een eigenschap die we eigenlijk niet

willen hebben. 

Pas als je radicaal eerlijk naar jezelf kunt kijken, heb je écht iets

in handen om het aan te pakken. 

Dan laat je je niet verleiden tot schijnoplossingen, feel-good-

mantra's ('ik ben echt waardevol en bijzonder') en pleister-

overtuigingen ('ik mag meer mijn eigen waarheid delen').

O O R Z A A K
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Is het belangrijk jezelf te kennen?

Waarom houden we onszelf voor de gek?

Welke overtuigingen moet je bevragen?

Waar is moed voor nodig?

Welke waarheid moet je onder ogen zien?

1.

2.

3.

4.

5.

O O R Z A A K



0 7

To be human, is to judge. We oordelen, of we nou willen of niet. 

‘Je mag niet oordelen’, is daarmee de grootste tegenstelling die er

is. Je oordeelt, de hele dag door. Oordelen heb je nodig om keuzes te

maken. 

Te weten of je bloemkool wilt of broccoli. 

Te weten of je wilt samenwerken met Piet of liever met

Hannie. 

Te weten of je deze baan aanneemt of toch liever niet. 

Te weten of je een 2e date ziet zitten of vriendelijk gedag zegt na de

1e. Te weten of wie je bent wel overeenkomt met wie je wilt zijn.

 

Je oordeelt om vorm te kunnen geven aan je eigen leven. 

Doen alsof je niet oordeelt is als een vis die doet alsof-ie niet

zwemt. 'Nee joh, dit is niet zwemmen. Ik zwem niet. Ik eh.... vlieg!

Ja. In water. Ik vlieg in water'. 

Oordelen maakt het leven leuk, spannend, rijk, behapbaar. 

Daar een rem of censuur op leggen leidt alleen maar tot meer ellende. 

Je oordeelt, vindt dat je dat niet mag, dus je legt er nog een oordeel

overheen. 

En je voelt je schuldig en ongelukkig. 

Sta jezelf toe te oordelen. Het gebeurt toch wel. 

De enige verantwoordelijkheid die je hebt als het op oordelen aankomt,

is het in ieder geval zo bewust mogelijk te doen. 

Je oordelen kritisch bevragen, er eens flink tegenaan schoppen. 

En je er vooral niet aan hechten.

O O R D E L E N
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Waar mag je niet over oordelen?

Waar moet je over oordelen?

Is oordelen en veroordelen hetzelfde?

Welke oordelen moet je bevragen?

Wanneer moet je iemand veroordelen?

1.

2.

3.

4.

5.

O O R D E L E N
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Aan het eind van de dag plof ik op de bank. Ik denk: 'het was

een goede dag'. Meteen vraag ik mezelf waaróm dit dan een 'goede dag'

was. 'Omdat ik veel gedaan heb', is mijn antwoord. 

Direct plooit mijn gezicht zich in een bescheiden frons. Ik koppel een

'goede dag' dus onbewust aan 'productiviteit'. 

Ik herken dat wel van mezelf: als ik druk ben, veel gedaan krijg, voel

ik me goed over de dag. 

Als ik weinig tot niks doe, voel ik me....schuldig, denk ik?

Lui? 

En is dat dan slecht, lui zijn? 

Dit wist ik eigenlijk ergens wel, maar door mezelf te bevragen wordt

het me duidelijker. 

Het houdt natuurlijk geen stand als je er tegenaan schopt, die

overtuiging van mij dat productiviteit goed is en een beetje

lanterfanten niet goed. 

Een vriendin van me zei een tijd geleden: 'ik beoordeel mijn dag niet

meer naar hoeveel ik gedaan heb maar of ik het leuk heb gehad'.

P R O D U C T I V I T E I T
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Is het goed om productief te zijn?

Wanneer mag je uitrusten?

Moet je rust verdienen?

Waarom moeten we productief zijn?

Wat is luiheid?

1.

2.

3.

4.

5.

P R O D U C T I V I T E I T
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Een vraag stellen is controle loslaten. 

Zodra je je vraag hebt afgevuurd kan er van alles gebeuren. 

De ander kan een antwoord geven wat je niet verwacht, wat je liever

niet wilt horen, of commentaar hebben op je vraag.

 

Een vraag stellen en daarna de bal bij de ander laten is zoiets als in

een achtbaan stappen die je niet van tevoren hebt kunnen zien. 

Je stapt in het karretje, klikt je riem vast en daar gaat je controle

en je goede gedrag. 

Het is nog maar afwachten hoeveel loopings je zult maken, of je over

de kop gaat en hoe vaak dan, of er eigenlijk water in deze achtbaan

zit, is-ie in het donker of in het licht en kom je hier überhaupt

ongeschonden uit? 

Volledig open en nieuwsgierig een vraag stellen, is daarom best een

kwetsbare aangelegenheid. 

Volledig met een open hart en hoofd in de denkwereld van de ander

kruipen voelt wel heel naakt en kwetsbaar.

L O S L A T E N
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Wat moet je loslaten?

Waarom is kwetsbaarheid spannend?

Wie moet je geen vragen stellen?

Hoe stel je een goede vraag?

Wanneer slik je je vraag maar beter in?

1.

2.

3.

4.

5.

L O S L A T E N
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We zeggen 'ik vertrouw je niet'. Maar wat bedoelen we dan precies? 

Vertrouwen is, als je erover nadenkt, een groot begrip dat uit kleine

onderdeeltjes bestaat. 

Iemand is te vertrouwen als-ie z'n afspraken nakomt. 

Als hij je geheimen bewaart. Verantwoordelijkheid neemt. Grenzen

respecteert én stelt. Integer is. En aanspreekbaar. 

De volgende keer dat je denkt 'ik vertrouw je niet', kun je dan

specifieker zijn? 

Kun je bedenken welke factor van 'vertrouwen' hapert? 

Dan zeg je niet 'ik vertrouw je niet'. 

Dan zeg je 'je komt je afspraken niet na'. 

Of 'je bewaart mijn geheimen niet'. 

Of 'je neemt geen verantwoordelijkheid'. 

Of 'je respecteert mijn grens niet'. 

Dat is helderder, werkbaarder dan 'ik vertrouw je niet'. 

Brene Brown zegt: "Trust is choosing to make something important to

you vulnerable to the actions of someone else".

V E R T R O U W E N
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Welk geheim moet je bewaren?

Welk geheim mag je verklappen?

Waarom is trouw belangrijk?

Welke afspraken hoef je nooit na te komen?

Welke grenzen hoef je niet te respecteren?

1.

2.

3.

4.

5.

V E R T R O U W E N
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Over rookgordijnen en begrepen willen worden. 

We willen zo graag begrepen worden. Denken we.

 

Toch maken we de zaken graag veel gecompliceerder dan ze zijn, trekken

rookgordijnen op, maken dingen vaag en ingewikkeld. 

Simpel is vaak het allermoeilijkst. 

Zodra ons een variant van 'simpel' wordt aangereikt, trekken we terug,

willen we niet kiezen, willen we 'ja maar', willen we 'en ook nog',

willen zogenaamd nuance. 

We trekken van alles uit de kast om de dingen maar niet simpel te

hoeven maken.

We maken dingen ingewikkeld, omdat we onbewust níet begrepen willen

worden.

Stiekem zijn we daar het allerbangst voor. 

Als je begrepen wordt, word je volledig gezien. 

Als je echt begrepen wordt, word je verantwoordelijk gehouden. 

Als je begrepen wordt, beken je kleur. 

Als je begrepen wordt, val je misschien wel door de mand. 

Rookgordijn optrekken, wollige woorden gebruiken, om hete

brijen heen draaien, en ondertussen hard roepen dat je niet begrepen

wordt, is een variant van volwassen verstoppertje. 

Het is veiliger om te zeggen dat je zo graag begrepen wilt worden en

ondertussen van alles te doen om te voorkomen dat je daarin slaagt.

R O O K G O R D I J N
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Waarom willen we volledig zijn?

Wanneer is een rookgordijn goed?

Wat kun je maar beter verbergen met veel woorden?

Wanneer is simpelheid gewenst?

Wanneer wil je liever niet begrepen worden?

1.

2.

3.

4.

5.

R O O K G O R D I J N
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Ervaringen naast elkaar leggen ≠ een goed gesprek voeren 

Soms word je wijzer van alleen maar luisteren naar gesprekken van

anderen. 

En die observeren en analyseren. Wat zeggen mensen tegen elkaar? 

Wordt er echt op elkaar gereageerd? Worden er vragen gesteld? 

We leggen eerder ervaringen over elkaar heen dan dat we de ervaring

van de ander onderzoeken en verdiepen. 

- "Ik kijk graag naar 'Ik vertrek', dat is een leuk programma". 

- "Ik kijk juist graag naar Expeditie Robinson". 

- "Ik had allemaal lekkere dingen in mijn kerstpakket: heerlijke

Belgische chocolaatjes". 

- "Mìjn kerstpakket bestond vooral uit handige dingen: een kleine

wokpan en een kookboek". 

Aan het eind van de avond gaat iedereen naar huis. "Het was

gezellig", zeggen we. 

Een week later weten we niet meer wat we hebben gedeeld en met wie.

 

Wil je de ander écht leren kennen? 

Stel dan eens een vraag in plaats van je eigen smaak, mening, beleving

of ervaring te delen. 

Dan blijkt dat zelfs iets simpels als een tv-programma een doorkijkje

kan zijn naar iemands binnenkant.

Z W I J G E N
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Wanneer kun je beter zwijgen?

Welk verhaal kun je beter voor je houden?

In wie hoef je geen interesse te tonen?

Wanneer deel je je verhaal?

Hoe deel je je verhaal het beste?

1.

2.

3.

4.

5.

Z W I J G E N
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"Ja en nee". 

"Dat hangt er vanaf". 

"Het is maar hoe je het bekijkt". 

Veilige antwoorden. 

Nietszeggende antwoorden. 

Antwoorden die zó waar zijn dat ze betekenisloos worden. 

Antwoorden waarmee je jezelf kunt beschermen. 

Waarmee je geen stelling neemt. Waarmee je jezelf buiten schot houdt. 

Waar je geen eigenaar van kunt zijn. Zogenaamd 'om te nuanceren'. 

Maar nuanceren, daar moet je niet te vroeg mee beginnen. 

Een schilder begint ook niet met nuance, maar met het opbouwen van het

schilderij door middel van grove lijnen. 

Nuance is niet er niet bij gebaat wanneer ze te snel wordt ingebracht. 

Nuance komt het meest tot haar recht ná het nemen van stelling. Niet

ervóór. Nuance die te vroeg wordt ingebracht zorgt voor ruis. 

Pas nádat je kleur bekent, kun je die kleur nuanceren. 

Pas nadat je 'ja' of 'nee' antwoordt, kun je die 'ja' of 'nee'

duidelijk beargumenteren. 

Dus: de volgende keer dat je een vraag voor je kiezen krijgt, antwoord

éérst eens duidelijk op de vraag. Wees eigenaar van je antwoord. 

Verstop je niet achter veilige 'hangtervanaf' of

'tismaarhoejehetbekijkt'. 

Je krijgt er misschien wel een mooier, duidelijker, steviger gesprek

van.

N I E T S Z E G G E N D
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Wanneer moet je stelling nemen?

Wanneer is nuance goed?

Wat moet je nuanceren?

Moet je mensen confronteren met hun eigen bullshit?

Waarmee moet je het eens zijn?

1.

2.

3.

4.

5.

N I E T S Z E G G E N D
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De zin van waanzin

'Dat is waanzin', zeggen we. 

Dan bedoelen we vaak dat iets een stom plan is. 

Gek, vreemd, stop er maar mee joh, moet je niet doen. 

Waanzin. 

De zin van het wanen, de zin van 'ik heb een idioot idee', de zin van

'ik weet dat het niet waar is of misschien wel heel moeilijk en ik

probeer het toch'. 

Misschien schuilt er wel gewoon zin in waanzin. 

En is 'waanzinnig' ook echt zinnig. 

Mag je je eigen waanzin heus omarmen, vertroetelen, er liefdevol naar

kijken, er tegenaan schoppen, in de prullenbak smijten en 'm er ook

weer uit halen. 

In waanzin zit iets waardevols, in waanzinnig zit genoeg zinnigs. 

Als dat niet zo was dan heette het wel 'waandeloos'.

W A A N Z I N



1 4

Wat is er zinnig aan waanzin?

Wanneer moet je iemands enthousiasme remmen?

Wat is het nut van fantasie?

Waarom noemen we iets waanzinnig?

Welk idee is waanzinnig?

1.

2.

3.

4.

5.

W A A N Z I N
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'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' 

De uitleg erbij klinkt zo logisch: iets wat je zelf onprettig vindt,

moet je een ander niet opdringen. 

Maar eigenlijk is het wat vreemd, en helemaal niet zo logisch. 

Het gaat er namelijk vanuit dat de ander en ik hetzelfde prettig en

onprettig vinden. 

Dat is nog maar de vraag. 

De ervaring van de één is zelden helemaal exact hetzelfde als de

ervaring van de ander. Door dit voor waar aan te nemen, geven we

wellicht heel subtiel de boodschap mee dat wij zelf de maatstaf der

dingen zijn, en niet de ander. 

Behandel de ander vooral zoals die ander dat prettig vindt. 

Lijkt me een fijner uitgangspunt. 

Misschien kunnen we er een nieuw mooi spreekwoord bij verzinnen. 

'Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden. En check dat

ook even'.

'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, geldt wellicht voor een ander

niet.' 

Zoiets.

A N D E R S
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Moet je een ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden?

Wie moet je anders behandelen?

Wat moet je een ander altijd vragen?

Wat mag je aannemen?

Welke ervaringen zijn gelijk?

1.

2.

3.

4.

5.

A N D E R S
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Het is heel vreemd om te zeggen ‘je mag niet oordelen’. 

Doorgaans zegt iemand dat nadat een ander een zogenaamd ‘negatief

oordeel’ heeft uitgesproken. 

Annelies zegt ‘Joke is de laatste tijd best wel slordig geworden. En

laks. Dat ken ik niet van haar.’ 

En Maaike reageert met ‘Je mag niet oordelen’. 

Wanneer Annelies zegt: ‘Ik vind Joke zo’n leuke vrouw. Vriendelijk en

lekker spontaan’, hoor je de Maaike’s van deze wereld niet. 

Terwijl ‘leuke vrouw’, ‘vriendelijk’ en ‘lekker spontaan’ net zo goed

oordelen zijn als ‘slordig’ en ‘laks’. 

Wat dat betreft zijn we, als het op oordelen aankomt, hypocriet: we

zeggen ‘je mag niet oordelen’, maar dat gaat dan alleen om oordelen

die we als negatief bestempelen.

H Y P O C R I E T
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Is het erg om hypocriet te zijn?

Wanneer is iemand hypocriet?

Wanneer is een oordeel negatief?

Waarom mogen we niet negatief oordelen?

Wie mag hypocriet zijn?

1.

2.

3.

4.

5.

H Y P O C R I E T
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Soms heb je afstand nodig. 

Van jezelf, je eigen doen en laten. 

Om te analyseren wat je wilt, wat je wenst, waar het misgaat. 

Waaróm het misgaat. 

Je maakt een wandeling, boekt een vakantie. 

Om er dan eens even bij stil te staan en over na te denken. 

Je neemt even afstand van jezelf. 

Je objectiveert jezelf een beetje. 

Vanuit een andere plek is dat makkelijker dan in je eigen huis, op je

eigen bank, met je eigen spullen. 

Afstand geeft lucht. Rust. Ruimte. 

Om de dingen opnieuw te bekijken, vanuit een ander perspectief. 

En zo tot nieuwe ideeën te komen.

A F S T A N D
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Waarvan moet je afstand nemen?

Waarvan moet je nooit afstand doen?

Waar moet je dichtbij blijven?

Wat is het nut van reflectie?

Waarop hoef je niet te reflecteren?

1.

2.

3.

4.

5.

A F S T A N D
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Ik zat eens een periode op dansles met mijn ex-lief. 

Daar leerde ik veel over leiden en volgen, en over mezelf.

 

Als mijn lief vergat te leiden, nam ik het al heel snel over. 

Als zijn leiding onzeker was, begon ik te twijfelen. 

Als hij te strak leidde, of te snel, was de dans verre van ontspannen.

 

Maar vooral: ik ontdekte dat wanneer ik me echt helemaal overgaf aan

zijn leiden, ik pas écht vrijheid kon ervaren. 

Wanneer ik vertrouwde op zijn sturing, me nergens mee bemoeide en me

liet meevoeren, was de dans soepel, mijn hoofd rustig en onze spieren

waren ontspannen. 

We denken vaak dat vrijheid schuilt in leiden. 

Ik denk dat het omgekeerde waar is: vrijheid schuilt in overgave.

O V E R G A V E
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Waaraan moet je je overgeven?

Waaraan moet je je nooit overgeven?

Hoe weet je wie de beste leider is?

Schuilt er vrijheid in overgave?

Wanneer ben je het meest vrij?

1.

2.

3.

4.

5.

O V E R G A V E
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Herinner je je memory? 

Dat spelletje met die kaartjes. En dat je dan twee dezelfde moet

hebben. 

Koortsachtig zoeken of het plaatje dat je omdraait wel matcht met het

plaatje wat je nog in je hoofd hebt van die vorige. 

Wij hadden vroeger heel mooie kleurrijke dierenplaatjes op dat

Memory-spelletje. Vissen, olifanten en een onderwaterdiertje dat ik

nog nooit gezien had. 

Op een gegeven moment stopte ik met het spelen van het spelletje. 

Stopte ik met zoeken. Met checken. 

Met bevestigen of dat wat ik in mijn hoofd had wel klopte met het

plaatje dat ik zag. 

Ik keek alleen maar een poos lang gebiologeerd naar dat gekke

onderwaterdiertje. 

Naar de kleuren en de vorm. 

Alsof ik het toen pas voor het eerst zag, terwijl ik het spelletje

misschien al wel 100 keer had gespeeld. 

Misschien moet je, om je echt te kunnen verwonderen over iets of

iemand, wel vergeten wat je in je hoofd hebt.

M E M O R Y
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Waarop moet je je focussen?

Wat mag je aannemen?

Wat moet je vergeten?

Waarover moet je je verwonderen?

Wat kun je voor vanzelfsprekend nemen?

1.

2.

3.

4.

5.

M E M O R Y
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Veel gesprekken gaan langs elkaar heen, zijn eigenlijk meer 2

monologen naast elkaar of we proberen de ander te overtuigen van ons

gelijk. 

We hebben al gauw een oplossinkje klaar voor het probleem van een

ander, strooien met goedbedoelde adviezen of delen maar al te graag

ons eigen verhaal, want dat is ook heel interessant en alles. 

Volgens mij wordt de wereld een stukje mooier als we een socratische

nieuwsgierige, onderzoekende houding ontwikkelen en van daaruit

gesprekken voeren. De ander juist níet begrijpen. 

Oneindig nieuwsgierig zijn naar de binnenwereld van je

gesprekspartner. 

Zó met je hart bij de ander zijn dat je eigen ikje voor even totaal

verdwijnt. 

De kunst van echte, oprechte, nieuwsgierige aandacht. 

Geen eigen agenda, geen 'ik-heb-dat-ook-weleens', geen

'weet-je-wat-jij-zou-moeten-doen'. 

Door een socratische blik in je ogen, nieuwsgierigheid in je hart en

verwonderde vragen uit je mond, is er ruimte voor nieuwe inzichten,

niet-weten, reflectie. 

Een fijn soort gedeelde onzekerheid. 

Een oprechte verbinding met jezelf en van daaruit met de ander. 

Als we ergens behoefte aan hebben als mens is dat het wel. 

Denk ik.

G E S P R E K K E N
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Aan wie moet je nooit advies geven?

Wiens advies hoef je niet serieus te nemen?

Waarom vertellen we zo graag ons eigen verhaal?

Wanneer moet je een vraag stellen?

Is het beter om te zwijgen of om te spreken?

1.

2.

3.

4.

5.

G E S P R E K K E N
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In cursussen word je soms aangeraden geen waaromvraag te stellen. 

Zonde, want de waaromvraag is nou net een van de belangrijkste vragen

als je tot nieuwe inzichten en verdieping wilt komen. 

De waaromvraag heeft wel een kleine bijsluiter. 

Soms heeft de waaromvraag als bijeffect dat mensen zich aangevallen

kunnen voelen. 

We zijn het niet gewend te worden bevraagd op voor ons

vanzelfsprekende zaken. 

Een waaromvraag interpreteren we vaak als een vraag naar

verantwoording. 

Je hebt al snel het idee dat je je moet verdedigen, terwijl dat niet

het geval hoeft te zijn. 

Ik denk dat het komt doordat we de waaromvraag te vaak misbruiken. 

In plaats van werkelijk nieuwsgierig te zijn naar de beweegredenen van

de ander, verpakken we onze aanval of commentaar in een waaromvraag. 

We gebruiken de waaromvraag te vaak als strafinstrument. 

Waarom werk jij alweer over? 

Waarom eet jij nog vlees? 

Waarom kies jij voor kant-en-klaar in plaats van vers?  

Vragen als deze komen snel over als commentaar en klinkt nauwelijks

nog als een oprechte vraag. 

Een waaromvraag is essentieel voor nieuwe inzichten en nieuw denken. 

Soms kun je -vanwege die verdedigingsreflex - toch de formulering

beter ietsje aanpassen.

W A A R O M V R A A G
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Wanneer moet je de waaromvraag stellen?

Wanneer moet je de waaromvraag inslikken?

Waarop moet je je laten bevragen?

Welke overtuigingen moeten bevraagd worden?

Heeft alles een reden?

1.

2.

3.

4.

5.

W A A R O M V R A A G
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Empathie is een woord dat op meerdere manieren gebruikt wordt, maar

doorgaans wordt ermee bedoeld: het vermogen om jezelf in een ander in

te leven. 

De wereld te ervaren zoals de ander ‘m ervaart, in ieder geval zoals

jij dénkt dat de ander de wereld ervaart. 

Empathie is ‘To put yourself in the other person’s shoes’, zogezegd. 

Op het eerste gezicht vraag je je misschien af: wat kan daar nou mis

mee zijn, jezelf in de ander verplaatsen? 

Het levert toch op dat ik de ander beter begrijp? 

Ja, zeker. 

Het is niet vreemd dat empathie grote fans heeft. 

Maar empathie is ook je grootste vijand als je juist afstand wilt

bewaren, goed doordachte morele keuzes wilt maken, en als je

verdiepende vragen wilt kunnen stellen. 

Dan zorgt empathie ervoor dat je de zaken niet meer helder ziet, dat

je denken stopt, het verhaal van de ander voor waar aanneemt, niet

meer kritisch bevraagt. 

Empathie is als water voor het vuur van scherpe vragen; het dooft het

uit.

E M P A T H I E
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Wat is empathie?

Wanneer heb je empathie nodig?

Voor wie hoef je geen empathie te voelen?

Wat is een valkuil van empathie?

Wat is het verschil tussen empathie en compassie?

1.

2.

3.

4.

5.

E M P A T H I E
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Als Verwondering een personage was in een spannend verhaal, zou ze

verlegen zijn. 

Ze zou zich terugtrekken bij teveel gebrabbel. 

Ze zou dichtklappen bij priemende ogen, sarcastisch gezucht en

snerende opmerkingen. Ze zou een beetje overgevoelig zijn, wellicht,

en bij de minste of geringste dreiging van haar aartsvijand ‘oordeel’

de benen nemen. 

Ze zou weten wat ze nodig heeft, maar er niet om durven vragen. 

Verwondering zou bestaan bij gratie van de ruimte die ze krijgt, niet

wat ze neemt. 

Ze neemt namelijk niet zoveel. 

Wanneer ze de tijd krijgt, en de ruimte, nestelt ze zich stevig in een

hoek en observeert alleen maar. 

Ze kijkt, luistert, merkt op en zoekt de leegte in zichzelf om de

ander volledig blanco te ontmoeten. 

Volgens mij gaat dat in het dagelijks leven ook zo. 

Er is al snel teveel rumoer, te weinig tijd, teveel oordeel om

verwondering toe te laten. Dat betekent dat wij zelf in eerste

instantie een plek voor verwondering moeten opeisen. 

Het ontstaat namelijk niet vanzelf, het is een beetje roeien tegen de

stroom in. 

Wanneer wij die plek voor haar opeisen, een vruchtbare bodem creëren,

wil verwondering zich met liefde in die bodem laten zakken en groeien. 

Tot ze steeds steviger verankerd is in je binnenste.

Uit: Socrates op sneakers 

V E R W O N D E R I N G

https://www.denksmederij.nl/socrates-op-sneakers-website.html
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Wat het verschil tussen verwondering en verbazing?

Waarover moet je je verwonderen?

Waarom is verwondering belangrijk?

Wat levert verwondering op?

Moet je je over alles verwonderen?

1.

2.

3.

4.

5.

V E R W O N D E R I N G



2 4

Dag herfst, je bent er weer. Welkom. Wat ben je mooi, herfst. 

Met je kleuren en je zon. Wat ruik je lekker, herfst, vooral als ik

mijn ogen dicht doe.

En wat voel je fijn op mijn huid, herfst, in de ochtend anders dan in

de avond. Wat klink je mooi, met zacht vallende bladeren, wind door

bomen en verdwaalde vogels. 

Zullen we vrienden zijn, herfst?

Dat ik je bewonder wanneer je weer van kleur bent veranderd en dat ik

dan zeg hoe mooi ik je vind? Dat ik met sjaal en trui en handschoen

toch nog een beetje warmte voel in je zon?

Dat je er bent als het stormt in mijn onderbuik?

Dat jij dan zo hard waait dat het stil wordt vanbinnen?

Zul je je regen op mijn gezicht laten vallen, zodat ik voel dat ik

leef? En zul je, als ik huil, nog harder regenen zodat tranen zich met

regendruppels mengen en alles zacht wordt?

En als ik iets van sip of neerslachtig of verdrietig ben of van die

dingen waar nog geen woorden voor zijn, dat je dan met je harde wind

door m'n haren waait?

Wanneer ik blij ben, mag ik dan dansen in je regenplassen?

Mag ik dan grinniken en gniffelen, om het leven en om mezelf?

Mag ik boos op je worden als de wereld niet klopt, gewoon omdat herfst

soms het makkelijkst is om boos op te zijn?

Mag ik schreeuwen, tegen de storm in, zodat alleen jij me hoort?

H E R F S T
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Wanneer de bomen kaal worden en ik me verloren voel, vertel je me dan

dat het goed is? Vertel je me dan dat bomen hun blaadjes moeten

verliezen om ruimte te maken voor nieuwe bloesem?

Vertel je me dan dat de natuur de kunst van het loslaten oneindig veel

beter begrijpt dan de mens?

En dat wij dat heus wel kunnen afkijken, dat van die natuur en dat

loslaten, net als vroeger spieken op school?

Wil je me af en toe vertellen dat het goed komt, lieve herfst, en dat

het uiteindelijk altijd weer winter en lente en zomer wordt?

Zul je me eraan herinneren dat ik 'verwondering' het mooiste woord

vind?

En zul je me eraan herinneren dat soms een slapende kat op de

tuintafel in de herfstzon,

precies genoeg is?

Laten we vrienden worden, herfst.

Ik vind je mooi.

H E R F S T
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Is het ene jaargetijde beter dan het andere?

Waarom huilen mensen bij verdriet?

Wanneer moet je schreeuwen?

Aan wie moet je je diepste gevoelens toevertrouwen?

Kunnen bomen luisteren?

1.

2.

3.

4.

5.

H E R F S T
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Minister van Neutrale Zaken

Wat nu als we die in het leven roepen? 

Epictetus, een stoïcijnse filosoof, roept ons

continue op om ons druk te maken over wat wel in onze macht ligt, en

niet om dat wat niet in onze macht ligt. 

Om je steeds af te vragen; 'valt iets in de categorie van goed of

slecht of binnen de categorie van neutrale zaken?' 

Wat zijn wij mensen er toch goed in om zaken (ook die niet binnen onze

macht liggen) een sticker te geven. 

Goed of slecht, wenselijk of onwenselijk, fantastisch of vreselijk. 

Terwijl het je veel lucht en ruimte oplevert om er geen andere sticker

op te plakken dan 'het is'. 

In plaats van te denken 'he gatver, het regent', enkel te constateren

dát het regent. Regen valt binnen de categorie van neutrale zaken. 

Net als onweer, droogte, ruzie, ontslag, winnen en verliezen en ga zo

maar door. 

Misschien is dat allemaal niet óf goed óf slecht, maar neutraal. 

En zo kún je er ook naar kijken. 

Maar dat doen we niet; wij plakken stickers. 

Stel dat we een Minister van Neutrale Zaken aan zouden stellen? 

Een minister met als enige taak, ons eraan te herinneren dat dingen

niet direct goed of slecht zijn. 

En dat 'het is', soms de beste sticker is die je plakken kunt.

M I N I S T E R
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Welke zaken zijn neutraal?

Waarvoor hebben we een minister nodig?

Waaraan moet je iemand herinneren?

Is het belangrijk om neutraal te kunnen zijn?

Is neutraal ook onverschillig?

1.

2.

3.

4.

5.

M I N I S T E R
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Reflecteren. Alleen het woord vind ik al mooi.

De beelden die het oproept.

Zo'n glashelder meer waar je de berg en de wolken in weerspiegeld

ziet. 

Zo glashelder wil je zelf ook kunnen reflecteren.

Met vragen en oefeningen die werken. Waarmee je tot inzichten komt, en

die inzichten helpen je dan weer verder.

Totdat je steeds dichterbij komt, bij dat wat écht bij je past.

Alleen...hoe vaak maak jij tijd voor effectieve reflectie?

En wat doe je dan, als je reflecteert?

Krabbel je wat op een blaadje? Een braindump in een notitieboekje?

Effectieve reflectie is wat anders dan ins blauwe hinein dwarrelen met

je gedachten.

Effectieve reflectie is gaat ook over discipline, goede vragen stellen

én helder beantwoorden, tot de kern doordenken, je eigen bullshit uit

de weg ruimen jezelf nergens mee weg laten komen.

R E F L E C T E R E N
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Wat is reflecteren?

Hoe weet je dat je goed reflecteert?

Waarop moet je reflecteren?

Wat heeft reflecteren met tijd te maken?

Hoe kom je tot nieuwe inzichten?

1.

2.

3.

4.

5.

R E F L E C T E R E N
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Zondagochtend.

Kat languit in het gras, paarden tevreden knabbelend aan hooi, hond in

de weer met iets dat ooit herkenbaar was als volleybal.

Zonnetje, vogeltje, een lege dag.

Een dag die ik zelf mag invullen, helemaal zoals ik dat wil.

Lezen?

Prima.

Wandelen?

Go for it!

Kopje thee gekregen van mijn lief (ik ben vaak te lui om thee te

zetten)

Kroel van Olle, de leukste rode kater die er bestaat.

Momenten van fijnheid.

Aan elkaar geregen door iets anders.

Iets belangrijks.

Iets fundamenteels, iets wat we misschien wel te snel over het hoofd

zien soms.

Iets dat je wakker houdt, en bescheiden.

Dankbaarheid.

Het simpele besef dat alles wat je hebt, doet, beleeft, ziet, voelt,

ruikt, hoort, krijgt, niet vanzelfsprekend is.

D A N K B A A R H E I D
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Waarvoor moet je dankbaar zijn?

Is dankbaarheid een deugd?

Wie hoef je niet dankbaar te zijn?

Wat heeft dankbaarheid met waarderen te maken?

Is er een verschil tussen dankbaar zijn en dankbaarheid voelen?

1.

2.

3.

4.

5.

D A N K B A A R H E I D
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Onafgemaakte dingen en nooit uitgevoerde plannen.

Ik heb minstens 4 films in mijn hoofd die ik nog wel zou willen maken. 

Op mijn computer staan misschien 6 ideeën voor boeken die er

vermoedelijk echt niet allemaal gaan komen.

Tientallen halve gedichten en theaterstukken.

Op mijn naam stonden ooit 24 domeinnamen geregistreerd, om maar vast

te hebben voor als dat briljante businessplan ooit wél vorm kreeg.

Onafgemaakte ideeën, half geschreven boeken, opzetjes voor online

trainingen; veel van die creativiteit gaat het daglicht niet zien.

Ik vind dat niet erg.

Soms zijn ideeën niet bedoeld om bij je te blijven, maar gaan ze weer

verder.

Kwamen ze alleen even op bezoek. Zijn ze uiteindelijk niet voor jou om

er een definitieve vorm aan te geven.

Misschien waren ze er alleen even om mee te spelen, te onderzoeken.

Een stukje van jezelf te verkennen wat je nog niet kende.

Die ideeën voelen zich niet lullig als je ze vervolgens vriendelijk

bedankt en ze geen vaste vorm geeft.

Wíj maken er soms een ding van. Maar dat hoeft niet.

Voel je je soms schuldig om al die onaffe plannen, niet uitgewerkte

notities, briljante businessconcepten, niet uitgebrachte gedichten en

nooit geschreven boeken; misschien is dat niet nodig.

Als het leven ergens voor bedoeld is, dan toch zeker om te prutsen met

ideeën.

O N A F G E M A A K T
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Wat moet je af maken?

Is het erg als iets niet af is?

Met welke ideeën hoef je niets te doen?

Waar is een idee voordat jij het hebt?

Moet je iets doen met goede ideeën?

1.

2.

3.

4.

5.

O N A F G E M A A K T
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Dat ene waar we zo vaak, zo snel, zo veel, zo massaal naar op zoek

zijn. Dat ding dat we zo belangrijk maken.

Die toestand die precies als je het vastpakt, net weer uit je handen

glipt.

'Geluk'.

Ik heb dat woord altijd een beetje moeilijk gevonden.

'Geluk' is volgens mij vooral dat fenomeen dat je een tientje op

straat vindt.

Een geldprijs wint. Nét niet worden aangereden. 

Nét wel ingeloot worden.

Mazzel, vooral.

Geluk als staat van zijn, vind ik wat lastiger. Waar hangt dat dan van

af: je geluk? Wanneer ben je gelukkig?

Op het moment dat je het bedenkt, verandert het alweer van kleur.

Het Engels heeft veel meer opties voor hoe we dat idee kunnen

omschrijven. Joy. Hapiness. Luck.

3 woorden, 3 net andere betekenissen.

Wij beperken ons tot 1 woord. Geluk.

Met duizend verschillende betekenissen.

Soms komen we wat woordjes tekort in onze taal, denk ik weleens.

Een docente van me zei ooit: "Wat is 'geluk', ánders dan dat je op dat

moment denkt dat je het bent?"

Ik heb nog steeds geen antwoord op die suggestie.

G E L U K
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Wat is geluk?

Wat is gelukkig zijn, anders dan dat je op dat moment denkt dat je

het bent?

Kun je tegelijk gelukkig en verdrietig zijn?

Wat heeft geluk met succes te maken?

Is ongeluk je eigen schuld?

1.

2.

3.

4.

5.

G E L U K
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“You should sit in meditation for twenty minutes everyday - unless

you're too busy; then you should sit for an hour.” - Zengezegde.

Waar maak je tijd voor? Ik betrap mezelf er weleens op dat ik mijn

tijd 'uitgeef' aan dingen waarvan ik achteraf denk dat ze die tijd

eigenlijk niet waard waren.

Praktische dingen, regeldingen, sociale dingen, drukmaak-dingen,

piekerdingen.

Tijd kan ik maar 1 keer uitgeven.

Mezelf de vraag stellen of ik mijn eenmalig spendeerbare tijd ook

uitgeef aan de dingen die ik echt belangrijk vind, is een

confronterende vraag.

Ik moet 'm vaker dan ik zou willen, met 'nee' beantwoorden.

Niet per se leuk of gemakkelijk, die conclusie, maar wel eerlijk.

Helder. En vanuit daar kun je opnieuw kiezen.

Waar gaat je tijd heen?

Misschien herken je dat de dingen die je belangrijk vindt en de dingen

die je daadwerkelijk prioriteit geeft, niet noodzakelijkerwijs

dezelfde dingen zijn. Laat je je afleiden, meescrollen, voortwapperen

zonder dat je er écht bij bent.

Misschien is het een interessante vraag om jezelf te stellen, zo nu en

dan: waaraan geef ik mijn tijd uit?

Je antwoord is misschien niet leuk, makkelijk of gewenst.

Dat hoeft ook niet. Je wordt er wel wijzer van.

En misschien is dat het belangrijkst.

P R I O R I T E I T
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Waaraan moet je tijd spenderen?

Hoe weet je dat je iets belangrijk vindt?

Moet dat wat belangrijk is ook je prioriteit zijn?

Is het belangrijk om te kiezen?

Wat is zonde van je tijd?

1.

2.

3.

4.

5.

P R I O R I T E I T
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'Is ruzie ergens goed voor?' vraag ik. 

Tom, een jongen met blonde krulletjes en blauwe ogen, steekt meteen

zijn hand op. 

'Ja, want dan leer je wat de ander boos maakt en dan kun je onthouden

wat je dan niet meer moet doen', zegt hij. 

Mara is het er niet mee eens: 'Maar daar heb je geen ruzie voor nodig.

Je kan ook gewoon zeggen wat je niet leuk vindt en dan kan de ander

daar rekening mee houden.' 

'Vind je dat Mara een punt heeft?', vraag ik. 

Tom denkt even na en zegt dan: 'ja, ik vind wel dat Mara een punt

heeft, alleen als je het met ruzie doet dan zie je het echt, wat die

ander niet fijn vindt. Je kan het wel gewoon vertellen, maar bij ruzie

zie je het echt veel beter en dan voel je dat ook'. 

Een paar kinderen die in het vak 'oneens' stonden, schuiven op naar

het vak 'eens'. 'Zijn jullie van mening veranderd?' vraag ik. 

'Ja', zegt iemand, 'Wat Tom zei daar heb ik nog niet over nagedacht en

nu ben ik van mening veranderd.' 

Uit een filosofie-workshop over 'Vriendschap' in groep 5/6

R U Z I E
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Is ruzie ergens goed voor?

Hoe maak je goed ruzie?

Wat is een ruzie waard?

Wanneer moet je weglopen van een ruzie?

Waarom moet je ruzie maken?

1.

2.

3.

4.

5.

R U Z I E



Op Kreta bevindt zich een mysterieus dorpje: Kalami.

Kalami was ooit een prachtig dorpje in een mooie vallei, maar is nu

totaal verlaten. Een klein spookdorpje op een heuvel.

In het hele dorp wonen nog 7 mensen in vervallen huisjes, en een paar

straathonden.

De sfeer als je er doorheen loopt, is heel bevreemdend.

De mensen zijn zo plotseling vertrokken dat het lijkt alsof ze morgen

kunnen terugkomen.

De was hangt nog buiten te drogen.

De vaat staat klaar om te worden opgeruimd.

De schriftjes in het schooltje wachten om te worden beschreven.

Tegelijkertijd is aan de gebouwen en de woekerende natuur te zien en

voelen dat de ziel eruit is, uit dit ooit levendige dorpje.

Ik dacht daar oprecht te voelen dat het dorpje het zelf ook jammer

vond; verlaten worden, zonder duidelijke reden.

Ik kon zo goed bij dat gevoel van dat dorpje, toen ik daar liep. En

als ik naar de foto's kijk, voel ik het weer.

Misschien voelen we ons allemaal weleens een beetje als Kalami.

Verlaten, leeg. Zonder dat je begrijpt waarom.

3 2

K A L A M I



Weet je altijd wat je voelt?

Kun je je treurig voelen en toch lachen?

Hoe weet je dat je thuis bent?

Wat is een verlaten gevoel?

Hoe weet je dat je leeg bent vanbinnen? 

1.

2.

3.

4.

5.

3 2

K A L A M I



Soms lijkt het leven heel eventjes normaal.

Als ik met de honden door het bos wandel, lijkt het leven normaal.

Kom ik een andere wandelaar tegen, blijkt ineens van niet.

Kruipen we de bosjes in, mompelen van ‘hallo’ en ‘het is wat he’ en

versnellen onze pas heel even.

Rijd ik in mijn autootje door de straten, lijkt alles normaal.

Wanneer ik goed kijk, blijkt van niet.

De winkels waar ik langs rijd zijn donker, er ontbreken mensen in mijn

straatbeeld. 

Zit ik in de tuin met een boekje of op de bank met de laptop, lijkt

alles heel even normaal.

Kom ik de buren tegen, blijkt van niet.

Dan staan we verder uit elkaar dan we zouden willen.

Maak ik mijn boodschappenlijstje voor de halve week net als altijd,

lijkt alles normaal. In de supermarkt blijkt van niet. 

Worden de wagentjes geteld, ontsmet en persoonlijk uitgedeeld.

Kijkt men schichtig om zich heen, loopt tegen de schappen gedrukt

zonder elkaar aan te kijken voorbij.

Soms lijkt alles heel even normaal.

Maar misschien is ‘normaal’ een concept dat nu even alle betekenis

verloren heeft.

3 3

N O R M A A L 13  (april 2020, middenin Corona-tijd)



Wanneer is iets raar?

Wanneer is het leven na Corona weer normaal?

Waarvan willen we afscheid nemen?

Hoe kan iets normaal lijken maar het niet zijn?

Hoe weet je dat iets normaal is?

1.

2.

3.

4.

5.

3 3

N O R M A A L 13  (april 2020, middenin Corona-tijd)



Wanneer de zon schijnt en het nog een beetje koud is en we dat

doorgaans bestempelen als ‘heerlijk weer’

Wanneer je je herinnert hoe je vorig jaar, om deze tijd, met die ene

daar op dat leuke en met die andere in dat mooie en dat het zo fijn was 

En je nu niet zo goed weet wat-

Wanneer je vroeger zei ‘lijkt me welles lekker, 3 maanden sabbatical’,

En dat het dan nu zo ver is

Dat waarvan je dacht dat het welles lekker zou zijn

En je niet zo goed weet hoe-

Wanneer er om je heen geroepen wordt van ‘kansen zien’ en ‘leidersrol

pakken’ Wanneer de zin ‘JUIST NU’ een mantra wordt

En je toch niet zo goed weet waar-

Wanneer tijd ineens iets blijkt te zijn dat je altijd al had

En niet iets dat je neemt, reserveert of besteedt

En dat je toch niet weet wat-

Wanneer anderen roepen om rust en reflectie en je dat heus aanlokkelijk

lijkt 

En dat je toch niet weet-

Wanneer je even niet weet waar, hoe, wanneer, waarom, hoe lang,

waartoe. Wanneer je erachter komt dat er weinig anders overblijft dan

Je erin laten zakken

Niet te doen alsof het constant licht is

En ook niet te verzuipen in het donker

En dat ‘verdragen’ het enige is dat overblijft

Wanneer je je realiseert dat de mens dat misschien wel het

allermoeilijkst vindt: verdragen.

3 4

V E R D R A G E N (april 2020, Corona-tijd)



Wat moet je leren verdragen?

Wat hoef je nooit te verdragen?

Wat hoef je niet te weten?

Is onwetendheid erg?

Wanneer moet je handelen?

1.

2.

3.

4.

5.

3 4
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'Aan twee kanten denken'

Groep 7/8 waar ik een filosofieworkshop over 'falen' mag geven, doet

een debatspel. Ik deel ze op in 2 groepen. 

Groep A moet argumenten bedenken waarom falen een goed iets is, groep

B moet argumenten verzinnen waarom falen slecht is. 

'Maar dan moet ik iets gaan verzinnen waar ik het eigenlijk niet mee

eens ben. Ik kan toch niet een mening verdedigen die ik zelf niet

heb?!' Zegt Thirza. 

'Jawel,' zeg ik, 'dat is precies de bedoeling'. 

'Dat is wel een beetje gek', zegt ze nog. 

Na het spel vraag ik aan de groep wat je hier nou eigenlijk van

leert. 

Er worden verschillende dingen genoemd: je eigen mening uitleggen,

luisteren naar een ander, discussiëren, argumenten bedenken.... 

En dan vat Jens het op de allermooiste manier samen: 

'Je leert eigenlijk aan twee kanten denken'.

3 5

A A N  T W E E  K A N T E N



Moet je alles van twee kanten kunnen bekijken?

Is kortzichtigheid altijd slecht?

Is het goed om van mening te veranderen?

Wanneer moet je je overtuiging bijstellen?

Hoe weet je dat je gelijk hebt?

1.

2.

3.

4.

5.

3 5
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An event is rarely a disaster. It's mostly just a reorganization of

possibilities. -Oscar Brenifier- 

Na een seminar met Oscar Brenifier zet ik hem op zondagochtend op de

trein en rijd met de honden naar het bos. 

Even het hoofd leegmaken na 4 intensieve dagen denktraining.

Precies wanneer ik de bos-parkeerplaats op rijd word ik gebeld door

Oscar: er rijden geen treinen naar Schiphol en zijn vlucht gaat over

1,5 uur. 

Mijn eerste reactie is toch een soort lichte paniek. 

Hoe dit op te lossen, helemaal naar Schiphol of niet, verdorie ik had

mijn ochtend echt al ingevuld in mijn hoofd en jadiejadiejada. 

'Wat een gedoe!' is mijn voornaamste stemming. 

Uiteindelijk breng ik hem inderdaad van Zwolle naar Schiphol. 

2,5 uur in de auto, waarvan de helft met deze bijzondere man. 

We voeren mooie gesprekken, stellen vragen en wisselen ideeën uit.

 

"See", zegt hij op Schiphol bij het uitstappen, "that was fun. That's

why I don't get upset when something unexpected happens. Things are

rarely a disaster, just a reorganisation of possibilities."

3 6

R A M P



Wanneer is iets een ramp?

Hoe weet je dat wat je overkomt een ongeluk is?

Waar heb je controle over?

Zijn we te snel met conclusies trekken?

Wanneer is paniek terecht?

1.

2.

3.

4.

5.

3 6
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Brené Brown zei het al: "we are hardwired for connection". 

Verbinding dus. Zonder verbinding is het leven een stuk onaangenamer. 

Een goed gesprek, een verdiepende vraag. 

Of juist een gedeelde stilte. 

Een weggeveegde traan of een rotklus, zomaar voor jou opgelost. 

Een wandeling en elkaar wijzen op moois. 

Keihard lachen met tranen over wangen. 

Huppelen, gewoon omdat het kan en fuck aan wat anderen ervan vinden. 

Ietsje langer in ogen kijken, dat is wel spannend maar het zijn toch

spiegels van zielen zeggen ze. 

Tegelijk zuchten. 

Weten wat de ander denkt en dat ook zeggen en dan voelen dat je

gekend wordt. 

Een hand op een hand. Of neus tegen neus. 

Een knipoog helemaal naar de andere kant van de kamer. 

Verbinding, dus. 

Je vindt het soms in kleinere dingen dan je denkt.

3 7

V E R B I N D I N G



Wat heeft verbinding met kijken te maken?

Met wie hoef je niet in verbinding?

Wanneer moet je een verbinding verbreken?

Is verbinding iets menselijks of kunnen dieren het ook?

Zijn kinderen beter in verbinding dan volwassenen?

1.

2.

3.

4.

5.

3 7

V E R B I N D I N G



'Een momentje voor mezelf.'

Ik hoorde het mezelf laatst zeggen. 

Wat een vreemd concept eigenlijk, een 'momentje voor jezelf'. 

Een moment is immers niet iets dat je kunt bezitten. 

Of weggeven aan een ander. Waarom zeggen we dat eigenlijk zo? 

Om indirect te zeggen dat we liever alleen zijn. 

De boodschap dat ik graag even alleen wil zijn, zou een ander kunnen

kwetsen. Dus nemen we liever een omweg en zeggen 'ik wil even een

momentje voor mezelf'.

Waarmee je eigenlijk jezelf en de ander voor de gek houdt. Tekort

doet. Je vertrouwt de ander niet met je boodschap. 

Eigenlijk zeg je; 'ik denk dat jij te zwak bent om deze boodschap

('ik wil alleen zijn') aan te kunnen'. 

En je durft niet direct te vragen om wat je wilt of nodig hebt, wat

mogelijk iets zegt over hoe jij over jezelf denkt. 

Mag ik dit wel vragen/eisen/doen? 

Waarom heb ik daar een omweg voor nodig? 

Een moment is een moment, daar doe je niks aan. 

Je bepaalt enkel hoe jij je ertoe verhoudt. 

En wat je uitspreekt.

3 8

M O M E N T



Hoe lang duurt een moment?

Is tijd iets wat van jou is?

Wanneer moet je direct zijn?

Kun je je vergissen in wat je wilt?

Wanneer moet je zeggen wat je wilt?

1.

2.

3.

4.

5.

3 8

M O M E N T



Leven met je vraag

Met een vraag leven betekent dat je de vraag bij je draagt zoals een

steentje in je broekzak.

Je staat af en toe stil bij je vraag en bekijkt de wereld met die

vraag in je achterhoofd.

Waarschijnlijk zullen je andere dingen opvallen, ga je de dingen

herkaderen en opnieuw waarderen. 

Als vanzelf zul je op zoek gaan naar antwoorden op je vraag, dat is

prima. 

Laat die antwoorden alleen net zo snel los als ze komen. 

Zo kan het antwoord van dinsdag een ander antwoord zijn dan

donderdag. 

Nieuwe gedachten kunnen zich opdringen, dat kunnen ook gedachten zijn

waar je helemaal niet blij van wordt.

Denken gaat niet over blijdschap of welke andere emotie dan ook,

denken gaat over 'er is wat er is'.

3 9

L E V E N  M E T  J E  V R A A G



Welke vragen verdienen geen antwoord?

Welke vragen moet je altijd beantwoorden?

Op welke vragen hoef je geen antwoord te geven?

Wat is een onfatsoenlijke vraag?

Hoe weet je dat iets een goede vraag is?

1.

2.

3.

4.

5.

3 9
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Wil je écht met je kwestie en vraag aan de slag, dan zul je absoluut

eerlijk tegen jezelf moeten zijn.

Misschien merk je dat je gedachten een sprong maken als je iets

pijnlijks bedenkt of een conclusie trekt die je niet uitkomt. 

Denken gaat soms over pijn en confrontatie. 

Daaruit ontstaat helderheid.

Spoken laten zich nou eenmaal het best verjagen door er juist licht

op te schijnen, niet door ze te ontwijken.

4 0

R A D I C A A L  E E R L I J K



Moet je je eigen spoken leren kennen om te groeien?

Waarom ontwijken we ongemak?

Welk ongemak moet je aangaan?

Is het goed om radicaal eerlijk te zijn tegen jezelf?

Hoe weet je dat je helder denkt?

1.

2.

3.

4.

5.

4 0
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Moed en alleen durven staan: als een schaap het kan, dan wij ook.

Vandaag liep ik door een bos- en heidegebied met schapen. 

Van een afstandje werden we, mijn lief, ik en de honden, door een

kudde schapen nauwlettend in de gaten gehouden. 

Een van de schapen, een ram, kwam in zijn eentje een heel stuk naar

ons toe. Zijn kudde bleef achter, hij durfde in z'n upje op 2 mensen

en 2 honden af te stappen. 

Zijn bravoure heeft hem in het verleden wat gekost gok ik; de helft

van zijn linkerhoorn was afgebroken. 

Stapje voor stapje kwam hij dichterbij. 

Nieuwsgierigheid in zijn ogen, een tikkeltje uitdagend misschien wel.

 

En ik dacht aan ons mensen; ook wij hebben soms een portie moed

nodig. 

Soms sta je alleen, met je kudde als laffe toeschouwers. Ook

wij betalen voor onze moed soms een prijs. 

En ook voor ons geldt: dat je ergens gehavend uit komt, wil niet

zeggen dat je het niet nog eens moet proberen.

4 1
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Waar moet je de moed voor opbrengen?

Is kuddegedrag slecht?

Wat heeft moed met vrijheid te maken?

Is moed hetzelfde als dapperheid?

Wanneer gaat moed over in overmoed?

1.

2.

3.

4.

5.

4 1
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‘Ontdekken wie je bent’. 

Ik hoor mensen weleens zeggen, wanneer ze gevraagd wordt waar het

leven zeg maar zo’n beetje over gaat, 

dat het erom gaat ‘te ontdekken wie je bent’. 

Ik weet niet of dat klopt. 

 

Volgens mij gaat het leven niet zozeer om te ontdekken wie je bent,

maar meer om je te ontdoen van wie je níet bent.

4 2
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Hoe weet je dat je jezelf bent?

Als je niet jezelf bent, wie ben je dan wel?

Kun je je ontdoen van je opvoeding?

Zijn overtuigingen aangeboren of aangeleerd?

Ontdek je wie je bent of vormt zich wie je bent?

1.

2.

3.

4.

5.

4 2
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Ze kijkt streng. Gefronste, donkere wenkbrauwen, vuurrode

lippenstift. 

Een met zorg uitgekozen jasje, eveneens rood. 

Gelakte, pittige schoenen, ook rood. 

Ze beweegt met de precisie van mensen die weten wat ze willen. 

Bij haar zit er nooit viezigheid in de gootsteen of tandpasta op de

spiegel. Wie haar niet zou kennen zou zomaar een instinctieve vorm

van angst kunnen voelen. 

Onder haar rechterhak zit een klein veertje. 

Een kleine imperfectie in een voor de rest keurig gecontroleerd

beeld. Een kleine hapering op de plaat. 

Met iedere stap die ze zet lijkt het alsof haar rechtervoet vliegt.

Door dat veertje. 

Hoewel het weinig met haar te maken heeft, doet dat veertje iets met

haar. 

Het maakt haar zachter. Imperfect. Meer mens. 

Of wil ik gewoon graag dat mensen vooral imperfect en mens zijn, ook

al zijn daar soms veertjes voor nodig?

4 3
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Wanneer is iets perfect?

Wat maakt iemand menselijk?

Waarom willen we dat anderen falen?

Is iedereen gelijk?

Wat is strengheid?

1.

2.

3.

4.

5.
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Wegvrijer (of 'wegvrijermaker')

Vandaag geef ik een theaterles met groep 3/4 over beroepen.

We verzinnen verschillende beroepen die we straks gaan uitbeelden en

waar we toneelstukjes mee gaan maken. 

We gaan de kring rond en iedereen mag iets noemen: tandarts, kapper,

bakker, politie-agent, het komt allemaal voorbij.

Dan is Joris (5 jaar) aan de beurt. 

Hij zegt: 'wegvrijer'

Op mijn omhooggetrokken wenkbrauwen reageert hij met: 'of

wegvrijermaker'.

 

Zijn buurmeisje vraagt wat dan dan precies is. 

Hij zegt: 'Nou gewoon, zo iemand die de weg vrij maakt als het

sneeuwt.'

4 4

W E G V R I J E R



Is het ene beroep beter dan het andere?

Waarom denken we na over onze toekomst?

Hoe weet je dat je je toekomst juist kiest?

Wanneer moet je van beroep veranderen?

Zijn kinderdromen serieus te nemen?

1.

2.

3.

4.

5.

4 4

W E G V R I J E R



‘Ik wil dat liever niet tegen haar zeggen’, zei hij. 

‘Waarom niet?’ antwoordde zij. 

‘Ik respecteer haar te veel om dit tegen haar te zeggen denk ik’, 

was zijn antwoord.

Ze was even stil. 

‘Wel, als je haar zoveel respecteert, is het minste wat je kunt doen,

haar jouw waarheid vertellen’.

4 5
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Wat is respect?

Hoe weet je dat iemand je respecteert?

Als je iemand respecteert, moet je dan juist de waarheid spreken of

niet?

Wie verdient geen respect?

Wanneer mag je bot zijn?

1.

2.

3.

4.

5.
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'Misschien' en 'ik weet het niet' en 'dat moet ieder voor zich weten'

en 'hangt er vanaf' is niet interessant.

Wanneer je op zoek wilt naar nieuw, spannend denken, of samen een

onderzoek wil aangaan, dan zijn antwoorden als ‘hangt er vanaf hoe je

het bekijkt’ niet interessant. 

Ze zijn namelijk altijd waar. 

Alles hangt af van hoe je het bekijkt. 

Je zegt er geen drol mee. 

Het denken stopt, en het gesprek vaak ook.

 

A: Vind jij seksrobots een goede ontwikkeling?

B: Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt.

A: Hoe bekijk jij het?

B: Iedereen moet dat natuurlijk voor zich weten hoor, ik heb er niet

zoveel mee. 

Hoewel moeilijker, is stelling nemen voor het denken en voor een

gesprek vaak interessanter dan in het veilige midden blijven. 

In het veilige midden wordt niks onderzocht, niks nieuws bedacht,

geen nieuwe ontdekkingen gedaan. 

We blijven lafjes en beleefd om elkaar heen draaien met dooddoeners. 

Wil je echt nieuwe dingen ontdekken en de diepte in, neem dan

stelling. Je kunt later, dankzij argumenten en nieuwe inzichten, echt

wel weer van stelling of mening veranderen en een andere kant

onderzoeken. 

Daarvan word je leniger in je denken, je eigen overtuigingen worden

helderder en tekenen zich scherper af.
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Wat maakt een gesprek interessant?

Hoe weet je dat je een goed gesprek hebt?

Wanneer moet je stoppen met een gesprek?

Is het belangrijk de ander te begrijpen?

Kun je begrijpen wat je niet zelf hebt meegemaakt?

1.

2.

3.

4.

5.
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Niet-weten is iets anders dan twijfelen. Twijfelen en niet-weten

lijkt op elkaar. 

In beide gevallen weet je iets niet. 

Twijfelen is heus wel familie van niet-weten.

Zeg maar, het neurotische zusje. 

Wanneer je twijfelt, ben je verweven met de inhoud waarover je

twijfelt. Niet-weten heeft afstand, doet een stapje terug 

Niet-weten gaat over bewust de zekerheid verlaten, twijfelen gaat

over zoeken naar zekerheid 

Niet-weten opent, twijfelen klampt vast 

Niet-weten staat stil en ervaart, twijfel beweegt en zoekt 

Niet-weten heeft een weidse blik, twijfel een vernauwde 

Niet-weten is geduldig, twijfel wil graag een antwoord 

Twijfelen gaat over doen, niet-weten over laten 

Niet-weten is verbonden met zichzelf, twijfel zoekt naar iets buiten

zichzelf 

Niet-weten wil niks oplossen, en kan zichzelf verdragen, twijfel wil

zichzelf graag oplossen en vooral niet bestaan 

Niet-weten wordt geboren uit kalmte en vertrouwen, twijfel uit angst. 

Niet-weten biedt je een warm thuis, bij twijfel is de CV permanent

kapot. 

Niet-weten is iets dat je bewust kunt opzoeken, en dat je kunt

trainen, twijfelen overkomt je
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Wat is het verschil tussen twijfelen en niet-weten?

Kun je niet-weten zonder te twijfelen?

Is twijfelen ergens goed voor?

Waar hoef je nooit aan te twijfelen?

Waar moet je zeker van zijn?

1.

2.

3.

4.

5.
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‘We say to others what we need to hear ourselves'. 

Deze quote heb ik ooit eens gelezen (waarschijnlijk een

uitspraak van Byron Katie) en sindsdien vaak bij stilgestaan. 

En me afgevraagd: is dat wat ik nu tegen een ander zeg, eigenlijk

iets wat ik zelf graag zou willen horen? 

Vaak, niet altijd, blijkt van wel. 

Op zoek naar verbinding geef je een compliment wat je zelf graag zou

ontvangen.

De wens om zelf een verhaal te vertellen uit zich in een vraag aan de

ander. 

Een welgemeend 'jij bent oké' vertelt je ook iets over dat je

wellicht zelf graag zou horen dat je oké bent. 

'We say to others what we need to hear ourselves'. 

Een interessant idee dat, als je er af en toe eens bij stilstaat, je

een mooie, waardevolle spiegel op kan leveren
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Wat durven we niet te zeggen?

Waarom durven we niet te vragen?

Hoe weet je dat je iets nodig hebt?

Welke woorden kun je beter niet gebruiken?

Is lief zijn voor jezelf belangrijk?

1.

2.

3.

4.

5.
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In het Frans zeg je niet: 'ik mis je'

In het Frans zeg je: 'tu me manques' 

Wat zich misschien het best laat vertalen als 'jij ontbreekt van

mij'.

Ik vind dat mooi.

Jij ontbreekt van mij.

Jij bent een onderdeel van wie ik ben.

Zoiets als een ledemaat of een orgaan, of bloed misschien.

Ik kan wellicht best functioneren zonder, maar helemaal zeker weten

doe ik dat niet.

Wanneer ik zeg 'jij ontbreekt van mij', bedoel ik: wanneer je er

niet bent, ben je er pas echt.

Ik bedoel dat jij er bent in dat moment precies tussen slapen en

wakker worden, daar waar de wereld nog open en onschuldig is en

alles kan.

En dat jouw verdwijnen samengaat met mijn ontwaken.

Ik bedoel dat ik je hoor lachen, precies om het hoekje, daar waar ik

je net niet kan zien. En dat ik in een grote menigte onbewust zoek

naar jouw silhouet. Ik bedoel dat je geur voorbij drijft, of ik denk

dan zoiets, en bij verschrikt omkijken blijk jij het niet te zijn.
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Met 'jij ontbreekt van mij' bedoel ik dat ik zoek naar jou in de

magie van boeken, liedteksten en gedichten. En soms in de

vriendelijke ogen van een vreemde.

Ik bedoel dat ik bij flarden muziek voel hoe jij en ik en wij samen

en alles. Ik bedoel dat het lijkt alsof jij een stuk bent van mijn

puzzel, keurig weggesneden uit het geheel.

En dat ik me afvraag of jij dat soms ook zo voelt, zo heel af en

toe.

Of je mijn lach hoort, mijn ogen zoekt of mijn naam op je lippen

proeft.

Het is misschien zoiets als naar beneden kijken en ontdekken dat je

plots een been mist. Dat zal vast wennen, ooit.

Maar helemaal kloppen doet het niet.

'Jij ontbreekt van mij'.

Mooi vind ik dat.
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Is iemand missen belangrijk om te beseffen wat diegene voor je

betekent?

Wanneer mis je iemand?

Hoe weet je dat je iemand mist?

Is missen hetzelfde als ontbreken?

Doet missen pijn?

1.

2.

3.

4.

5.
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‘Het is af’, zei de metselaar. 

Het muurtje stond.

 

‘Ik weet niet of het af is’, dacht de schrijver. 

Het boek lag voor zijn neus, maar misschien zou dit of dat nog wel

anders…

 

‘Het is een werk in ontwikkeling en een meesterwerk tegelijkertijd’,

zei de kunstenaar terwijl hij zijn kwasten afspoelde.
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Wanneer is iets af?

Wie bepaalt wat af is en wat niet?

Hoe weet je dat je klaar bent?

Is er een verschil tussen af en klaar?

Is af ook perfect?

1.

2.

3.

4.

5.
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Elke Wiss (1986) is theatermaker, praktisch filosoof, trainer en

spreker. In 2009 studeerde zij af aan de Toneelacademie in Maastricht

als regisseur en theaterdocent. 

Sindsdien geeft ze trainingen, workshops en lessen in speltechniek,

tekstbehandeling en regie, en maakt zelf voorstellingen met theater-

en zanggroepen. 

Als sprekersregisseur traint ze mensen in beter spreken en

presenteren.

Als praktisch filosoof voert ze denkgesprekken, individueel en in

groepen. Ze geeft trainingen, lezingen en workshops in kritisch

denken, creativiteit en de kunst van het vragen stellen. 

Haar bedrijf heet De Denksmederij en is een bureau voor creatief

denken en praktische filosofie. 

In maart 2020 verscheen haar boek 'Socrates op sneakers'; een

filosofische gids voor het stellen van goede vragen.

Dat boek werd een instant bestseller; in de eerste 2 maanden werden

er al meer dan 10.000 exemplaren verkocht, het kwam hoog binnen in de

Bestseller top 60, haalde de Top 10 non-fictie en belandde zelfs op

nummer 1 in de Managementboek Top 100 .

Je vindt meer info op:

www.elkewiss.nl

www.denksmederij.nl

www.socratesopsneakers.nl

O V E R

D E  S C H R I J F S T E R

http://www.elkewiss.nl/
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