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Inleiding
En toen was alles anders. Mensen werden ziek, we konden familie en vrienden niet meer 

zien, er waren geen knuffels en bezoekjes meer aan oma. De school ging dicht, de kapper 

knipte niet meer, geen drankje meer op het terras. Blijf thuis, luidde het devies. Na de lock-

down in maart 2020 vanwege de coronacrisis was het niet duidelijk hoelang de situatie zou 

gaan duren, hoeveel anders het zou gaan worden of blijven.  

       Illustrator Marijke Klompmaker stelde voor om samen iets te doen voor ouders en kin-

deren tijdens de crisis, onder de noemer #allesisanders. Elke dag deelden we online via  

sociale media een illustratie met een vraag of overpeinzing voor hoofd, hart en ziel, onder 

het mom van dat wie niet veel naar buiten kan, wel naar binnen kan keren om van daaruit 

de buitenwereld te bekijken. De vragen waren bedoeld voor iedereen die behoefte had 

om mee te filosoferen over de nieuwe situatie – jong en oud; voor mensen die thuisonder-

wijs gaven en samen met hun kinderen wilden praten over de crisis; en ook om iedereen 

Filosofeer je mee?

een hart onder de riem te steken. Zo ontstond de dagelijkse portie troostfilosofie. We 

noemden het de minifilosofiebreak: de kleine overdenk- en adempauze. Mensen reageer-

den volop en brachten ook hun eigen vragen en gedachten in.     

     Nadat de samenleving weer openging, zijn we ermee doorgegaan, omdat filosofische  

gedachten en vragen mensen kunnen helpen en troost kunnen bieden in allerlei situaties. 

Het werden er veertig in totaal. Veertig is het getal dat vaak genoemd wordt als het aantal 

dagen dat nodig is om te wennen aan een nieuwe situatie, een gewoonte te veranderen 

en die te verankeren in je lijf. 

      We hebben in dit boek de quotes, illustraties en overpeinzingen die online stonden, ver-

zameld, aangepast en uitgebreid. Als je wilt, kun je blijven delen op Facebook en Instagram 

onder de hashtags #minifilosofiebreak en #allesisanders over je inzichten en ervaringen. 

Want ook als er geen crisis is, kun je  inspiratie halen en troost putten uit mooie filosofische 

gedachten, vragen en hartverwarmende illustraties.
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Thuis
Thuis zijn: dat heeft voordelen. Thuis kun je op je bed of op de bank gaan liggen, een 

boekje lezen, lekker in je joggingbroek. Thuis is waar je je kunt ontspannen en helemaal 

jezelf kunt zijn. Thuis is niet alleen een locatie, het is een gevoel. Denk maar aan verplicht 

thuiszitten, tijdens ziekte of een crisis, dat voelt anders. Dan worden we sterker terug- 

geworpen op onszelf, op onze thuisomgeving. Soms komen de muren dan op je af. Dan 

willen we er even op uit, al is het maar om je daarna weer lekker thuis te kunnen voelen 

op je eigen plek. 

‘Thuis is waar je jezelf kunt zijn.’ 
Uit het boek  Alles wat ik voel

Wat betekent ‘thuis’ voor jou?
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Durven
‘Durven is even je evenwicht verliezen.  

Niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen.’  
Søren Kierkegaard

Veel dingen zijn spannend als je ze nog nooit hebt gedaan. Voor het eerst van de hoge 

duikplank springen, alleen naar school fietsen, zeggen dat je verliefd bent op iemand. Je 

stelt jezelf kwetsbaar op en loopt een risico. De sprong naar het onbekende is even kopje-

onder. Maar wie nooit de sprong waagt, kan ook kopje-onder gaan.  

Wat durf jij (nog) niet?
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Helpen

Wie kun jij helpen?

Onder vijfjarigen is uitgebreid onderzoek gedaan naar hulpgedrag. Als ze hun snoep delen 

met andere kinderen, voelen ze zich gelukkiger. Maar kinderen hebben daar wel aanmoe-

diging bij nodig door volwassenen: ‘samen delen, samen spelen!’ Het gaat niet vanzelf. Bij 

volwassenen ook niet, trouwens. Als het waar is dat we ons gelukkiger gaan voelen door 

iemand te helpen, dan doe je het ook een beetje voor jezelf. Alleen samen, zo luidde het 

motto tijdens de coronacrisis. Help elkaar. Die slogan blijft ook houdbaar na de crisis.

‘Wie een ander helpt, helpt zichzelf.’ 
Uit het boek Feestje in mijn hoofd 



Leesgeluk
‘Wat ik echt te gek vind is een boek waarbij je,  

als je het uithebt, zou willen dat de schrijver die het  

geschreven heeft een ontzettend goede vriend van je was 

en dat je hem altijd kon opbellen als je daar zin  

in had. Maar dat gebeurt niet vaak.’ 

J.D. Salinger, De vanger in het graan 
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Een lieverdje is Holden Caulfield, de hoofdfiguur uit The Catcher in the Rye, bepaald niet. 

Het is een jongen die wegens aanpassingsproblemen van school gestuurd wordt en hij  

begint een zwerftocht door New York. Hij praat met taxichauffeurs, drinkt en rookt – dat 

klinkt stoer. Toch raakt hij je; soms barst hij onverwacht in tranen uit, zonder precies te 

weten waarom. I was sort of crying, lezen we dan – ik was zo’n beetje aan het huilen. Hij 

verafschuwt bovendien niet iedereen. Hij geeft om kinderen, bijvoorbeeld om zijn jonge, 

onbevangen zusje Phoebe. Als hij haar in een draaimolen rond en rond ziet gaan, voelt hij 

zich gelukkig, getroost. Er zijn niet veel boeken waar ik bij gehuild heb. Een paar. En die 

koester ik!

Wat is jouw favoriete (troost)boek?
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Vervelen

Hoe ga jij om met verveling?

 

Als ik moet wachten, voor een brug of in een wachtkamer, dan heb ik de neiging om mijn 

telefoon te pakken. Soms vind ik dat jammer. Want wie wacht, hoeft even helemaal niks, 

je gedachten kunnen vrij dwarrelen. Vervelen lijkt vervelend. Verloren tijd waarin ‘niets’ 

gebeurt. Maar dat is niet zo; vervelen betekent ook dat je hersenen tot rust kunnen komen. 

Het is een mijmerkans. Durf je te vervelen!

‘Verveling geeft ontspanning voor de geest.’ 
Uit het boek Alles wat ik voel


