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W E L K O M

In dit e-book lees je 10 columns die eerder
verschenen in Filosofie Magazine. 

In iedere column wordt een zin, uitspraak, vraag
of gezegde op de snijtafel gelegd. 

Om je te prikkelen, perspectieven te ontdekken
en je denken aan te scherpen. 

Zo worden we samen vragenderwijs wijzer!
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A L L E S  W A T  J E  K U N T  Z I T  A L  I N  J E  
( S L O G A N  D E  B A A K )

Hoopvolle zin. Dat is het eerste wat in me opkomt. Ik krijg vrolijke kriebels om uit te
vogelen wat er dan allemaal in mij zit, wat ik allemaal kan, misschien zelfs zonder dat
ik het weet. Er staat hier al heel lang een nooit bespeelde gitaar in de hoek, misschien is
dat ook wel iets dat ik kan en wat al in me zit. Wellicht ligt er nog een carrière als arts,
advocaat of balletdanseres voor mij in het verschiet. Je weet het niet. Ik hoef het
blijkbaar alleen maar op te diepen, want ‘het zit al in me’. 

Als ik die zin een poosje heb laten rusten en ‘m er later nog eens bij pak, begint het te
sneeuwen in mijn hoofd. 
Wat staat hier nu precies? Ik ben om te beginnen wel benieuwd wáár dat alles zich ‘in
mij bevindt’: in mijn hoofd, hart, handen, darmen, bloed? Waar zit dat alles precies?
Als ik dát weet, kan ik het opsnorren en aan de bak, denk ik. 

 Dat woord ‘kunnen’, dat gaat doorgaans toch over een vaardigheid die je al beheerst,
zonder nog te hoeven oefenen of trainen. Er staat niet ‘alles wat je in potentie kunt zit
al in je’. Dat zou een heel ander verhaal zijn. 
Dan kan ik wel van alles, dan moet ik het alleen ontwikkelen. Wat meteen ook een
deprimerend idee is misschien: als ik ‘alles’ kan en het komt er niet uit: kán ik dan niet
zo veel? Of kom ik dan ambitie tekort om dat grootse alles uit mezelf te halen? Hoe
langer ik naar deze zin kijk, hoe meer ik ervan in de war raak.

 ‘Alles’ is ook meteen zo veelomvattend. Je zou het om minder benauwd krijgen. 
Kun je überhaupt een ware zin uitspreken die gaat over ‘alles’?



W A T  G I J  N I E T  W I L T  D A T  U  G E S C H I E D T ,  D O E T
D A T  O O K  E E N  A N D E R  N I E T
Een eeuwenoude leefregel die, als je ‘m eens in de groep gooit, bijna automatisch
oproept tot serieuze blikken, instemmend knikken en een mompelend ‘inderdaad,
precies, zo is het maar net’. Ook vroeger, bij ons thuis, vloog dit welgemeende advies
regelmatig over tafel. 
 Toen al nestelde zich een klein hompje ongemak in mijn onderbuik. Ik kon er de vinger
niet op leggen, maar er leek een rare kronkel te zitten in ‘wat gij niet wilt…’ Dat
ongemak is eigenlijk ook nooit meer verdwenen.
Terwijl ik dit schrijf zit ik te kijken naar een klein, rood-blauw gekleurd vogeltje van
glas (ik vermoed in elk geval dat het een vogeltje is) dat je in een kerstboom kunt
hangen (ik vermoed dat je het in een kerstboom moet hangen). 
 Gekregen. 
 Van een vriendin. 
 Toen ik het uitpakte, wist ik al: dit is waarschijnlijk een cadeautje wat zij zelf graag
had willen krijgen. Niet iets dat ik zou aanschaffen.
 Dat zette me aan het denken. Hoe vaak heb ik (met de beste bedoelingen maar toch)
misplaatste cadeautjes gekocht, ideeën aangesmeerd, beleid opgedrongen, zaken
verzwegen of juist te stevig gezegd, omdat ik mijzelf en niet de ander als uitgangspunt
nam? 

 De leefregel veronderstelt dat de ‘gij’ en ‘de ander’ dezelfde wensen en voorkeuren
hebben. Waarom zou de ‘gij’ zichzelf als uitgangspunt moeten nemen als graadmeter
voor goed en juist handelen ten opzichte van anderen? Juist daardoor vullen we in,
nemen aan, veronderstellen erop los. Zonder te checken wat die ander eigenlijk wil. 
 En dat allemaal met ‘wat gij niet wilt…’ als trouwe compagnon. Verhult de
ogenschijnlijk bescheiden leefregel wellicht een vorm van arrogantie? Waarom niet even
checken bij die ander? ‘Zeg, wat wil jij eigenlijk dat er met jou geschiedt?’. 
Is deze klassieke leefregel wel zo beschaafd? Of is het niet meer dan een antiek
stokpaardje? 
En wordt het misschien tijd voor een nieuwe variant: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt,
geldt wellicht voor de ander niet’. 



Een tijdje geleden was ik op een braderie. Zo’n
ouderwetse, met kramen met luifels en overal de geur
van stroopwafels. Een kraam met gereedschapjes, een
kraam met dertig soorten jam, een bloemenman en een
kraam met handgemaakte kaarsen en ander decoratiefs.

Ik stond bij een kraampje met kleding te snuffelen,
trok een shirtje uit een rek, hield het voor mijn borst
en vroeg mijn lief of het me stond. ‘Als je straks 75 bent
en door wilt gaan voor verlepte hippie: ja, dan wel’, was
zijn reactie. Het kan maar duidelijk zijn.

 Een aantal dames had zich omgedraaid. Hij had het zo
hard gezegd dat het hoorbaar was voor praktisch iedere
bezoeker van het betreffende kraampje. ‘Van mij had-ie
een stoot voor z’n hoofd gekregen’, zei een van de
dames. ‘Zozo, gezellig middagje braderie’, grijnsde een
ander. ‘Mijn vent zou het ook kunnen zeggen’, zei een
derde. 
 Mijn lief keek een beetje beteuterd, betrapt wellicht. 
 Ik begon te gniffelen. 
De dames ook. 

 Waar we drie minuten eerder nog anoniem
scharrelende braderiebezoekers waren, werden er nu
blikken van herkenning uitgewisseld. 
 Twinkelende ogen, een samenzweerderig kijken, een
bevestigend opgetrokken wenkbrauw. 
 

Alleen in de liefde wordt je echt
gekend
(uitspraak Connie Palmen)



 Soms, in zo’n klein, alledaags moment, bij een kassa,
bushokje of treinstation, of in een grote groep mensen
waarvan er één persoon is die toevallig op dat moment
naar hetzelfde tafereel kijkt als ik en we een stille blik
van verstandhouding uitwisselen, voel ik me gezien.
Gekend misschien wel.  

 Daarom komt het statement van Connie Palmen me zo
vreemd voor; wanneer word je precies ‘echt gekend’?
‘Alleen in de liefde’, dat impliceert dat je in
vriendschappen en door onbekenden onmogelijk ‘echt
gekend’ wordt. 
En ja, mijn partner kent me door en door, dus je zou
kunnen zeggen dat je in dat geval grondig gekend wordt.
Of dat eigenlijk een positief verschijnsel is, dat door en
door gekend worden, vraag ik me trouwens ook weleens
af.

Moet je elkaar echt door en door kennen, enkel in de
liefde blijkbaar, om ‘echt’ gekend te worden? 
Of kan er op zo’n alledaagse braderie, tussen
onbekenden, ook sprake zijn van een zeker soort liefde?
En daarmee een bepaalde vorm van ‘echt gekend
worden?’ 

 Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik me op dat moment,
tussen de broeken met olifantenprints en verlepte
hippieshirtjes, best wel gekend voelde. 
Echt.



Volgens mij was ik een jaar of negen toen ik mijn opa dit hoorde zeggen.
Goedbedoeld en wijze woorden en alles, maar het klonk me toch wat
eigenaardig in de oren. Ik dacht: ‘hoe weet ik nu wat er in dat leven zit, en hoe
ik het eruit kan halen? Heeft iemand daar een gebruiksaanwijzing voor
alstublieft?’ 
 Ook nu struikel ik nog weleens over deze vage aanbeveling, vaak in een
veeleisender variant: je moet ALLES uit het leven halen wat erin zit!

 Ik vraag me dan af of je daar niet heel moe van wordt; van dat alles dat je maar
uit het leven moet halen. 
En van wie dat moet. 
En wat de consequenties zijn als ik er niet aan voldoe; dat moeten, dat alles,
het leven en dat eruit halen.

Soms betrap ik me erop dat ik mezelf die vraag stel: ben ik er nu, op dit
moment, wel alles uit aan het halen wat erin zit? Loop ik in de Efteling met
mijn familie, roetsj ik in een achtbaan naar beneden en bedenk dan: is dit zo’n
moment waarbij ik eruit haal wat erin zit? 
Ik denk dan graag van wel. Voel ik me dan goed over mezelf? Ja. Maar op
andere momenten, wanneer ik mezelf lui met een zak pindarotsjes op de bank
drapeer, zit die zin me behoorlijk in de weg. ‘Ik zou nu eigenlijk uit het leven
moeten halen wat erin zit’, denk ik dan, vlak voor ik een nieuw pindarotsje in
mijn mond stop. 
 Of is zo’n lui-doelloos-pindarotsje-bankdrapeer-moment, óók eruit halen wat
erin zit? Als je er álles uit moet halen, dan toch niet alleen de actie, de
successen en jubelmomenten maar ook verdriet, teleurstelling, doelloosheid,
Netflix en pindarotsjes, lijkt me. Alles is immers: alles omvattend, dan kun je
niet selectief zijn. 

 Kún je eigenlijk uit het leven halen wat erin zit? Of moet je je verzoenen met
het gegeven dat er dingen zijn die je sowieso nooit zult meemaken? Is dit advies
slechts een onschuldige oproep tot actie? Of klampen we ons wellicht vooral
vast aan het idee dat we alles uit het leven kunnen halen voor een beetje
existentiële geruststelling? 

Je moet uit het leven halen wat erin zit



Laatst begon ik de eerste paar woorden van deze zin te pruttelen. Zomaar,
oepsdefloeps, achteloos, rolden ze over mijn lippen. Ik stopte – net op tijd om de
laatste woorden in te slikken, niet op tijd om een vleug schaamte te ontlopen. 
Ben ik nu op een leeftijd dat het logisch of zinvol is om een zin te beginnen met ‘in
mijn tijd…’? 

 Mijn aarzeling zit ‘m niet zozeer in ‘..was dat anders’. Natuurlijk waren dingen anders,
ooit, vroegah, in een andere tijd dan de huidige. Dingen veranderen, ook al willen we
soms van niet. ‘Anders’ wordt in deze specifieke zin al snel synoniem voor ‘beter’, en
dat kun je je natuurlijk afvragen. 
 Is ‘anders’ daadwerkelijk ‘beter’, of geloven we dat gewoon graag?
 Dat geloof zou zo’n uitspraak wel rechtvaardigen natuurlijk. 

 Wat me vooral bezighoudt is dat idee van ‘in mijn tijd…’. 
 Wanneer je een zin begint met ‘in mijn tijd…’, dan verwijst dat naar een periode die
achter je ligt. 
Een periode waarin je jong was. Ik heb nooit iemand ‘in mijn tijd…’ horen gebruiken
waarbij verwezen werd naar een toekomst. 

In mijn tijd was dat anders



 Ook niet naar een recent verleden; ‘mijn tijd’ lijkt vooral te gaan over een verder
verleden; vroeger, die tijd waarin ik jonger was, jeugdig. 
Zijn we dan gewoon nostalgisch ingesteld? 
Of vinden we het zo normaal dat ‘in mijn tijd’ vooral jong, vroeger en jeugd impliceert
dat we niet eens meer zien dat we onszelf wellicht tekort doen? 

 Betekent ‘in mijn tijd…’ dat mijn beste tijd geweest is?
 Of zou ‘mijn tijd’ ook nog voor me kunnen liggen? 
 Na mijn pruttel-moment waarbij ik bijna zelf hardop uitsprak dat ‘mijn tijd’ achter
me ligt, bedacht ik: ‘er is geen ‘mijn tijd’, er is geen ‘vroeger was het anders of beter’.

 ‘Mijn tijd’, is nu. 
En nu. 
En nu. 
En nu.  
En nu. 
En nu. 
En nu. 



A L L E S  W A T  J E  A A N D A C H T  G E E F T  G R O E I T

Ik sta gedesillusioneerd naar mijn tuintje te kijken. Waar ik vorige week
fanatiek op mijn knieën onkruid heb zitten wieden, steken de eerste
plantjes alweer boven de grond. Dezelfde soort als die ik er de week ervoor
heb uitgetrokken. Zevenblad; een plantje waar je heerlijke pesto van kunt
maken, schijnt. De bijnaam van zevenblad is ‘tuinmansverdriet’. 
En ik begrijp waarom, het plantje doet z’n bijnaam eer aan.
 
Het geheel deed me denken aan die ene uitspraak, vroeger ook een van mijn
lievelings: alles wat je aandacht geeft groeit. 
Zo’n ogenschijnlijk simpele waarheid dat je erin gaat geloven voordat je ‘m
goed onderzocht hebt. Is het zo dat dat wat je aandacht geeft, groeit? 

 Tuinmansverdriet leerde me van niet. 
Het plantje groeide, zonder enige aandacht, als een malle. Ongewenst.
Geldt dat ook voor andere dingen? 
Wanneer het niet om een tuintje gaat, maar om de diepzinniger zaken des
levens? 

Ineens doken er meer zaken op die groeien zonder er aandacht aan te
besteden: een beleggingsportefeuille groeit meestal gestaag door als je er
niks aan doet. 
Een kleine ergernis of onvrede kan reusachtige proporties aannemen bij de
afwezigheid van aandacht voor die onvrede of ergernis. 



 En hoe zit dat dan met het tegenovergestelde, vroeg ik me af: zijn er zaken
die krimpen of verdwijnen als je ze aandacht geeft? 
Ik zocht naar wat voorbeelden van dingen die ik vooral véél aandacht gaf en
daarmee – vaak ongewenst - om zeep hielp. 
Menig plant is in de kliko verdwenen juist doordát ik ‘m aandacht gaf. 
Een vuurtje in de open haard kan ik doven met mijn liefdevolle aandacht.
Het geldt soms voor deze column: hoe meer aandacht ik eraan besteed, hoe
beter het wordt, denk ik in eerste instantie. 
Terwijl ook geldt: hoe meer aandacht ik eraan besteed, hoe groter de
frustratie en zelftwijfel. 

 Wanneer moet je iets aandacht geven? 
Waar besteed je precies aandacht aan als je wilt dat iets groeit? 
Is groei altijd wenselijk? 
Of is groei simpelweg de aard der dingen, ongeacht de aandacht die je eraan
besteedt? 



I K  H E B  G E E N  S P I J T  V A N  D I E  T I J D
( J O K E  B R U I J S  I N  V O L K S K R A N T  M A G A Z I N E )

Dat moment dat je iemand iets hoort zeggen en dat je voor heel even, een kort
momentje maar, een soort kortsluiting in je hoofd krijgt. Dat je denkt ‘wacht eh…even.
Ho. Hier is geloof ik iets vreemds aan de hand maar ik kan mijn vinger er niet…’
 Meestal is zo’n moment alweer voorbij tegen de tijd dat je ook maar één gedachte hebt
afgemaakt. 
 Dat is anders bij geschreven tekst; daar kun je naar blijven kijken tot de kortsluiting
voorbij is en de mist is opgetrokken. 
Ik had dat bij deze zin over spijt. Kun je ergens geen spijt van hebben en tegelijk
zeggen dat je het nooit meer zou doen? Is dat niet juist inbegrepen bij spijt; dát je iets
nooit meer wilt doen? Gaan ‘iets nooit meer zo zullen doen’ en ‘spijt’ altijd hand in
hand? 

 Als ik denk aan de momenten waar ik spijt van heb, hoort daar doorgaans direct het
idee bij dat ik dat dús nooit meer wil doen. Of kan ik een situatie bedenken waarbij ik
iets nooit meer wil doen, en er toch geen spijt van heb dat ik het ooit wel deed? Na wat
graafwerk kom ik tot de conclusie van wel: die ene keer in die te hoge snelle attractie
op de kermis, die ene relatie die gedoemd was te eindigen, de dreadlocks in mijn
tienerjaren; geen spijt van, maar gaat niet meer gebeuren. 

 



Bepalen of je wel of geen spijt hebt en kunnen zeggen dat je het niet meer zo zou doen,
dat kan natuurlijk pas achteraf. 
A posteriori. 

 Je kijkt met de ‘Ik van Nu’ terug naar de ‘Ik van Toen’. 
Terwijl de ‘Ik van Toen’ de kennis en ervaring miste die de ‘Ik van Nu’ wel tot zijn
beschikking heeft. 

 Achteraf worden de dingen je duidelijk, maar op moments suprême doe je wat je op
dat moment het juiste lijkt. 
Na deze gedachtenwandeling kom ik op de vraag wat spijt dan precies is. 
Is spijt een gevoel? 
Een reflectie? 
Of eerder een kompas om duidelijk te maken dat we iets hebben geleerd over wie we
wel en niet willen zijn?



J E  M O E T  W E L  I E T S  A A N  D E  V E R B E E L D I N G
O V E R L A T E N
Ik was denk ik een jaar of 15 toen ik dit voor het eerst hoorde. 
Op dat moment had ik nog niet veel meer gereedschap in mijn communicatiekoffer dan
diep ongemak voelen en dat verpakken met schaapachtig lachen. Het was een jongen,
een man denk ik, die het tegen me zei. Ik droeg zo’n topje, ‘spaghettitopje’, vernoemd
naar de dunne bandjes. 
Niet onlogisch, het was juli en 32 graden. 

Later heb ik dat zinnetje vaker gehoord. Eigenlijk altijd uitgesproken door mannen.
Tegen vrouwen. Nooit tegen andere mannen, gek genoeg. Dat een man tegen een man
smiespelt ‘joh, dat shirt, kweenie…je moet wel wat aan de verbeelding overlaten’. 

 Vrouwen in topjes, jurkjes, korte rokjes. Benen zichtbaar, armen ook, een buik soms
wellicht. En dan was daar dat zinnetje ‘je moet wel wat aan de verbeelding over laten’.
Sub tekst: ‘je bent wat te bloot gekleed op dit moment. Voor de verbeelding, zeg maar’.

 En nu vraag ik me af: wiens verbeelding? Niet de mijne, gok ik, ik weet wel hoe ik eruit
zie onder dit spaghettitopje/rokje/shortje. Dan bedoelt hij dus zijn eigen verbeelding.
Of de verbeelding van mannen in het algemeen? Zegt hij eigenlijk: ‘je moet iets aan ónze
verbeelding overlaten’? 

 



De verbeelding waarvan dan precies? 
Van mijn lichaam? 
Van zijn lichaam en mijn lichaam, samen? 
Naakt? 

Kunnen we het als vrouwen dan wel goed doen, met dat bedekken/ontkleden en hunnie
verbeelding? Als ik me ‘te bloot’ kleed, visualiseert hij mij, naakt. 
Bedek ik me meer, en laat ik dus wat meer aan ‘de verbeelding’ over, dan…visualiseert
hij mij. Naakt. 

 Bedek je. Nee, niet zo, da’s preuts. Niet zo bedekt allemaal, laat je zien. Maar niet te
bloot. Die verbeelding, weetjewel. Moet je iets aan overlaten, die verbeelding. 

 Ik vraag me af: wat eigen je je toe als je vindt dat een ander mens iets aan jouw
verbeelding moet over laten? 



Net als menig andere Nederlander vind ik weleens van
die catalogus-achtige situaties in mijn brievenbus. 
Niet zelden is dat een catalogus met kleding, van een
winkel waar ik ooit eens een keer iets heb besteld.
Doorgaans vliegen ze direct richting oud papier, soms
blader ik er wat doorheen. 

In dit geval bladerde ik eens door de
badpakkencollectie achterin.
 Ik werd al wat hebberig van de nieuwe modellen,
printjes en kleuren, toen mijn oog viel op een paar
pijlen naast zo’n badpakkenmodel. 

 De pijlen wezen op haar middel, met een soort draai.
Naast de pijlen slechts 2 woorden: ‘licht corrigerend’. 
 Wat moet er hier gecorrigeerd worden, dacht ik in
eerste instantie. 
Zij ziet er niet per se uit alsof er iets gecorrigeerd moet
en ook dat badpak oogt tiptop in orde. 
En toen wist ik het weer; ‘licht corrigerend’, dat zijn
van die woorden die we gebruiken om aan te geven dat
een kledingstuk je optisch een paar kilootjes lichter
doet lijken. 

Maar waarom noemen we dat ‘corrigeren’? 
 Kun je dat überhaupt zeggen over een lichaam; dat er
iets te corrigeren valt? Is dat een logische manier van
naar lichamen kijken? 

Licht corrigerend
(badpakken, mode-catalogus)



Corrigeren impliceert dat er iets incorrect is. Een foutje
bevat. Verbeterd moet worden. Uitgegumd,
weggemoffeld, iets verwijderd of toegevoegd,
gerepareerd of verstopt. 

 En toen ging de gedachtentrein rijden: is dat ook de
reden dat we spreken over neuscorrecties en
schaamlipcorrecties? 
Is het schoonheidsideaal zo ver doorgevoerd dat we alles
wat daar vanaf wijkt, met het woord ‘corrigeren’ te lijf
gaan? 
 Wanneer zijn we dat normaal gaan vinden? 
 
Leggen we lichamen van nature langs de lat van
perfectie? 
Of is het andersom, en zijn we zo gewend aan termen als
‘licht corrigerend’, dat we de absurditeit er niet meer van
inzien?

Ik bladerde nog wat door de pagina’s met schoenen,
truitjes, jurkjes en handtassen. 
 En nog een keer. 

 Er viel me nog iets op. Bij geen enkele afbeelding van
een mannenmodel met mannenkleding zag ik die twee
woorden: ‘licht corrigerend’. 
Is daar alles al perfect? Geen foutjes, niks uit te gummen,
niks te verstoppen of optisch te beïnvloeden?

 Uiteindelijk blijf ik met maar één vraag achter: moeten
we lichamen optisch corrigeren? 
Of ons eigen denken erover?



Mijn rode kater (ex-kater) Olle is soms één van mijn grootste leermeesters.
Toen ik daarstraks over de rand van mijn laptop naar buiten keek, zag ik Olle
in de tuin. Hij liep op een eik af, zette zijn nagels erin en keek naar boven.
Gisteren zat hij ín diezelfde boom en nu maakte hij aanstalten om omhoog te
klimmen. 
Hij deed het niet.
 ‘Kom op Olle’, dacht ik. ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen!’

 Direct vroeg ik me af of dat klopt. Moet je doorgaan als je eigenlijk niet meer
wilt of kunt? 
Of ergens gewoon geen zin in hebt? Is het verdacht om je te bedenken?

 Ik hoef niet veel moeite te doen om voorbeelden te vinden van dingen waar ik
beter wat eerder mee had kunnen stoppen. Geen B zeggen, waar ik A al gezegd
had. Die ene relatie, die ene baan, dat ene contract. 
 
Toch lijkt het alsof we niet makkelijk stoppen met zaken die niet meer bij ons
passen. En als iemand het wel doet, duurt het niet heel lang voordat ergens het
idee klinkt ‘wie A zegt…’
 Waar komt dat idee vandaan? Is het een vreemd soort perfectionisme?
Calvinisme wellicht?

 

Wie A zegt moet ook B zeggen



Het neemt in ieder geval het plezier van experimenteren weg. Uitproberen,
onderzoeken of iets past en zo niet; door naar de volgende
hobby/baan/relatie/vriendschap/woonplaats.

 We lijken mensen die snel ergens mee stoppen te wantrouwen. Die noemen we
‘opgevers’, ‘twijfelaars’, ‘lanterfanters’. 
Ook ik heb me daar weleens schuldig aan gemaakt. 
Wanneer mijn zusje met de zoveelste studie of opleiding stopte omdat het toch
niet helemaal haar ding was, stond ik (al dan niet hardop) klaar met mijn
oordeel. 

 Hoe zou de wereld eruitzien als we onszelf toestemming gaven om eerder te
stoppen én anderen er niet op zouden afrekenen? Zouden we meer durven
experimenteren? Vrijer uitproberen wat ons past en wat niet? Beginnen,
evalueren en weer afhaken en opnieuw beginnen?
Wat mij betreft wordt het tijd voor een nieuwe moraal. Wie A zegt, moet
lekker zelf weten of-ie B zegt. 



B O E K E N !

Wil je zelf vragenderwijs wijzer worden?
Liefst op een prikkelende manier, scherpe inhoud,

beetje humor als het kan toch ook jawel heel graag?
Bekijk dan de bestseller 'Socrates op sneakers' en het

boek 'En ze filosofeerden nog lang en gelukkig'.
 

Genoeg leesvoer om je te inspireren en uit te dagen!
Koop ze in je lokale boekhandel of via Bol.com

 

 



D A N K J E W E L !

Te gek dat je je denken wilt aanscherpen met
behulp van mij, Elke, of De Denksmederij. 

Benieuwd wat we voor je kunnen doen?
Check dan www.denksmederij.nl; daar vind je

ons aanbod in talks, workshops, trainingen,
programma's, boeken en meer!

 
Wil je iets overnemen uit dit e-book? 

Is (meestal) geen probleem, maar mail voor de
zekerheid even naar post@denksmederij.nl
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