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Baroe nog door en komen
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prachtige illustraties bij

feren met kinderen. Fabien

steeds weer op verrassende

deze wagen én de

is kinderboekenschrijver en

vragen en gaat hij daar-

zelf nodigen uit om verder

gesprek kanje dus anders

specialiseerde zich in kinder-

over in gesprek met zijn

te denken en te praten. Er

denken over eenwaag dan

f,losofie naar aanleiding van

omgeving: de kinderen

zijn vast nog meer wagen

je broertje of zusje, een klas-

de fiIosofrsche gesprekken

de klas en meester

te bedenken.

genoot, je vader of moeder.

die ontstonden met haar

zijn vader, zijn moeder, zijn

kinderen aan de keukentafel.

oma, en de begeleidster

Ieder hoofdstuk sluit af

Kinderen kunnen met deze

van de naschoolse opvang.

met een aantal ideeën van

fi losofr eweetjes ook

Er ontstaan interessante

beroemde filosofen. Hoe

dat je over sommige öngen

Het nieuwste kinderboek van
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Wim,

denken. In een filosof,sch

wagen

zien

gesprekken over het verschil

dachten zij erover

Dit boek is voor kinde-

tussen jongens en meisjes,

vind jij daar weer van?

je eigen ideeën en antwoor-
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nooit uitgedacht raakt. En

Enwat
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ren van 4 tot 8 jaar. Filoso-

over vrijheid, of er genoeg

Leuk voor kinderen om te

den zijn niet goed

feren met kinderen levert

woorden zijn, en of zijn

ontdekken dat wagen die in

maal net

interessante en waardevolle

overleden opa nu een eend

henopkomen, ook wagen

van een ander. En

gesprekken op en kan al met

zou kunnen zijn. Leuk om

3ijn waar die beroemde
mensen over nadachten. Zo

kan dus, als je zo jong ber§

hebben!
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verhalen ook antwoorden

heel jonge kinderen. Dit boek

de

bestaat uit tien verhalen die

te lezen die kinderen geven

kan je ook zien dat verschil-

een opstart vormen voor

op de vragen die worden

lende mensen verschil-

zulke gesprekken.

gesteld.
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tterwonilering. Met het verdwijnen van de veffondering verdwijnt vaak ook een open onderzoe-

is ae

kenile houding. Dat kan ten koste gaan ran creativiteit, flexibiliteit en outside-the-box denken.
Daarom kan regelmatig filosoÍeÍen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling ven

kennis antwoord kan geven op

zijn experiment van de CartÍaanse

alle vragen. Door je kennis ben je

twijfel, dan weet je dat je eigenlijk

llloroórchrvrryla

hoogbegaafde kinderen.

niet meer in staat om ílosofsche

niets zeker kan weten, behalve dat

Het belangrijkste kenmerk van

je denkt.

een f,losofrsche waag is dat hét

tédàdiie

wagen te herkennen.

Een

valkuil

tijd ook al

nog, al die wagen, dat wordt

waar overigens ook veel volwas-

Socrates zag dat in zijn

nogal eens lastig gevonden. Voor

senen intrappen. Op een gegeven

in, hij zei: 'Àles wat ik weet, is dat

alle kinderen met een hoofd vol

moment weet je zoveel, dat voor

ik niets weet.'

sterk ontwikkelde verwonderde

wagen kan filosoferen daarom

je gevoel onwetendheid geen

houding hebben, oftewel filoso-

een verademing zijn, en zelfs

optie is. Terwijl het toch echt zo

De moderne, geschooide mens

door de vraag een bepaald begrip

fisch talent.i'l Dit filosofrsch talent

remediërend werken.

is dat de mens lang niet op alles

heeft nogal eens moeite met

of concept. Den-k aan waar-

kan bij alle kinderen voorkomen,

Mila, een meisje uit een plusklas

een antwoord heeft. Het is zoals

zulke uitspraken. Onwetendheid

heid, tijd, geluk, wiendschap,

in Appingedam, was ervan

de frlosoof

Wittgenstein zei:'Wij

vinden we lastig, het maakt ons

werkelijkheid, vrijheid, gelijkheid

voelen dat, zelfs als alle mogelijke

onzeker. We zien onszeH gnag als

racisme, denken, tijdreizen,

wetenschappelijke wagen beant-

slim en ontwikkeld en vinden

woord zijn, ons probleem nog

de wetenschap bevestiging

helemaal niet is aangeraalt.'

dit idee. Maar er zijn nu eenmaal

Itloofuchtalaat
Er zijn overigens ook hoogbe-

gaafde kinderen die

juist een

maar zie je ook regelmatig

in

hoge mate bij hoogbegaafde

overtuigd dat

ze

helemaal niet zo

kinderen. Deze kinderen blijven

slim was en slecht was in frlosofie

maar denken over vragen waar

omdat

geen antwoorden op zijn.

ze

altijd maartwijfelde.

Haar zelfuertrouwen kreeg een

dat zij juist door haar

altijd op waarde geschat. Sterker

super goede denker was.
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meerdere antwoorden mogelijk.
Vaak onderzoek je

in

van

taal, natuur, robotica, kennis,

identiteit, kunst, ziel, eerlijkheid,
dood, etc.

nog steeds wagen waarop geen

enorme boost toen ze doorkreeg
Filosoflsch talent wordt niet

antwoord niet in een boek of op

Wikipedia te vinden

Daarmee bedoelde hij dat op veel

definitieve antwoorden te vinden

Bij een filosofische vraag is het

levensvragen geen antwoorden

zijn. En daar kunnen we maar
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primitief brein.
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zit. Een goede vraag stuurt niet,

Zoals IIja, een jongen die graag

Het antwoord op weetwagen kun

antwoord

is open en

naar de weÍkelijkheid maar naar

Systeem z denkt veel analytischer

biologie wilde gaan studeren

je opzoeken. Als je het antwoord

Filosoferen gaat verder dan

je echt geïnteresseerd bent. Het

eenmogelijkheid.

en weloverwo gen. Logischerwij s

en twee jaar in de fllosofeklas

kunt vinden door het doen van

ergens je mening over geven. Een

waagt naar gedachten en ideeën

kost dat meer tijd en inspanning.

zat. In het begin dacht

hij alle

een experiment, dan is het een

mening

onderzoeksvraag. Denkwagen

over iets. Maar hoe kom je tot díe

jouw ideeën niet deelt. Want in de

van

zijn alleen door nadenken te

uitspraak? Om dat uit te leggen

ogen van een kind

todr

beantwoorden.

moet je je redenaties uitleggen, je

dat hét antwoord is. Zo zijn kinde-

aannames die je hierbij gebruikt

ren immers gedrild: volwassenen

komen. Erwordt niet gevraagd

Het komt nogd eens voor dat

Het snelle en luie denlen is best

wagen met kennis te kunnen

zowel volwassenen als hoogbe-

wel lekker comfortabel. Maar het

beantwoorden.Als

de rest

Ís slechts een

uitspraak

vrij en laat zien dat

vanje kind. Zorg daarom datje

lijkt het dan of

gaaÍde kindeÍen niet door hebben

tragere weloverwogen denken,

de groep na zijn antwoord

dat er meerdere antwoorden

daar moetje je echt even toe

nog verder dacht, nam hij een

mogelijk zijn.

zetten.

defensieve lichaamshouding aan

Tip

toelichten en de waarden die

weten dingen. Ie moet je dus

met zijn armen over elkaar. Maar

onhaak ilarrop ln

hierbij voorjou een rol speelde

heel neutraal opstellen. Als een

Ze denken dat ze

zulke vragenmet hun kennis

z:

hcr}on filorofirche rnagon

kunnen beantwoorden, maar dat

fule ilenterg

hij luisterde stiekemwel mee, al

Kinderen stellen honderden

benoemen. Om de kinderen

gespreksleider in een talkshow.

is dan niet zo.

Hoogbegaafde kinderen zijn vaak

straalde hij dat niet uit. Steeds

wagen. Soms zijn het weetwagen.

hiertoe aan te zetten kun je hun

En zo wordt je kind niet alleen

luie denkers geworden. Juist

vaker haakte hij na een tijdje toch

'Wat is een kakatoe?"Groeien

eerste antwoord bewagen met

een betere denker, maar krijgen

Door een kennisfeit in te brengen

omdat denken hen nu eenmaal

weeÍ aan. En steeds vaker waren

spruiten aan een boom?'Maar

doorvraagwagen. Dat zijn vragen

jullie ook een nog betere band en

en dat als antwoord te zien, laat

makkelijk afgaat. Maar het is een

zijn antwoorden minder stellig en

vaak stellen

zoals:

leerje hem op een andere manier

je, als het om fllosofische vragen

bekend fenomeen dat een goede

begon hij zijn bijdragen met:'Tja,

zoals'Heeft de ruimte een einde?'

ze ook

denftwagen,

gaat, eigenlijk zien datje helemaal

eigenschap zich ook tegen je kan

het hangt ervan af...'In de einde-

en 'AIs de hemel vol is, kom je

niet over de waag hebt nagedacht,

keren en een valkuil kan worden.

valuatie zei hij: 'Ik heb geleerd dat

dan weer terug op aarde?' of'Zort

en dat je je luie hersenen de waag

Ik heb regelmatig zogenaamde

je op verschillende manieren kunt

de struÍk het niet erg vinden dat

hebt laten beantwoorden.

'luie denkers' in mijn plusklassen.

denlen. En dat je altijd verder

we zijn bessen plukken?'. Het

Zij geven snelle antwoorden op

kunt denken.'

beste antwoord en de makkelijk-

De mens denkt

namelijk op twee

de fllosofische vragen en daarmee

ste ingang naar een fi.losofisch
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is de kwestie voor hen opgelost.

gesprek is dan: 'Ik weet het eigen-

en systeem z is traag en welover-

Maar door de vervolgvragen die ik

lijk niet wat denk je zelf?' oí 'Hé,

Dltra flpr Op de ledenpagina van

wogen.hl Het liefst gebruiken we

stel, moeten ze vervolgens verder

Kortom, er zijn een aantal belang-

dat is een fi.losofrsche waag, zullen

Filosovaardig vindje een handige

en dieper gaan nadenken. Vaak

rijke redenen om met hoogbe-

we daar eens over nadenken?'
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manieÍen. Systeem
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Het is onze automati-
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want het

zorgt er bijvoorbeeld in bedÍeigen-
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