
Thema
De eekhoorn vraagt zich af of niets weten bestaat. Wat je wel of niet kan weten vinden fi losofen al 
eeuwenlang een interessante vraag. Een belangrijk punt hierbij spelen onze zintuigen. Want hoe 
betrouwbaar zijn die eigenlijk? Zijn onze zintuigen goed genoeg om alles wat bestaat waar te nemen? 

Een ander probleem is dat we niet overal kunnen rondkijken. Denk aan de bodem van de oceaan of de 
binnenkant van een vulkaan en buiten ons sterrenstelsel zijn we ook nog nooit geweest. 

Daardoor kunnen we alleen aantonen dat iets wel bestaat (namelijk als we het gezien hebben), maar niet 
dat iets niet bestaat. Hoewel, als je iets gezien hebt, zit je nog steeds met die vraag of we onze zintuigen 
wel kunnen vertrouwen. Daardoor zijn de vragen wat wel of niet bestaat en wat we wel of niet kunnen 
weten, nog steeds niet beantwoord. Het zijn ul� eme fi losofi sche vragen. 

Voorbereiding
• Print het vragenblad en knip de vragenkaartjes los. Je kunt deze gebruiken bij het fi losofi sche gesprek.
• Print voor elk kind een doeblad uit. 

Werkwijze

1. Bekijk samen de video.

2. Zet de video na de vertelling van muziekjuf Floor op pauze. 

3. Praat samen na over het verhaal. Blijf echt bij het verhaal. Je gaat nog niet fi losoferen over het thema. 
Vraag:
• Wat vond je leuk, mooi, of goed aan dit verhaal?
• Wat vond je niet leuk, mooi of goed aan dit verhaal?
• Is er iets moeilijk of onduidelijk?
• Wat vond je gek?

4. Zet de video weer aan. Kijk naar de fi losofi sche overpeinzingen van fi losofi ejuf Fabien. 

Fabien vraagt zich af of je niets kunt weten en tegelijkerti jd vraagt ze zich af of je überhaupt wel iets 
kunt weten. Kortom, ze schept een hoop fi losofi sche verwarring.

5. Vraag je kind(eren) wat hij of zij van het idee van fi losofi ejuf Fabien vindt. 

6. Denk vervolgens samen na over de vraag: ‘Bestaat dat: niets weten?’ 
Gebruik hierbij de vragen van het vragenblad. Kies steeds zelf welke vraag passend is of stop de 
vragenkaartjes in een ‘grabbelton’ en laat hieruit steeds een vraag trekken.

7. Als je het leuk vindt, kun je nog het literatuur- en muziekweetje aan je kind(eren) vertellen.

8. Laat ter afronding van het gesprek de kinderen het doeblad maken. 
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   Over Toon Tellegen
Toon Tellegen is geboren in 1941. 
Hij is schrijver en dichter, en ook 
huisarts. Hij is bekend om zijn 
kinderboeken. Vooral door de 
dierenverhalen rond de mier en 
de eekhoorn. Dat komt omdat 
deze verhalen vaak een beetje gek 
en grappig zijn. Bovendien zi� en 
er vaak fi losofi sche vragen in 
verstopt waardoor je na het lezen 
ook al� jd even gaat nadenken 
over iets.

Illustraties
Kinderboeken beva� en vaak illustra� es. Vaak krijgt een illustrator 
dan de tekst van het boek toegestuurd en mag hij of zij er – vaak 
naar eigen inzicht - tekeningen bij maken. Soms werken schrijver en 
illustrator heel nauw samen, bijvoorbeeld bij prentenboeken. 

Er zijn tot nu toe negen tekenaars die illustra� es bij de verhalen 
van Toon Tellegen mochten maken. De schrijver hee�  voor de 
tekeningen een belangrijke regel: hij wil dat alle dieren even groot 
zijn. Of je nu een mier naast een olifant zet, of een eekhoorn naast 
een slak: er mag in groo� e geen ongelijkheid bestaan. 

Bron: Digitale bibliotheek van de Nederlandse lett eren

De muziek die Floor speelde, was van Robert Schumann (1773-1826). Schumann was een Duitse componist, 
pianist, dirigent en muziekcri� cus in de periode van de roman� ek. Hij was zoals men zegt groot in het 
kleine. Zijn muziek was vaak een keten van wisselende stemmingen, variërend van liefl ijke dromerijen 
tot stormach� ge razernij. Schumann trouwde met Clara Josephine Wieck en zij was net als hij ook 
wonderkind en componiste. Ze maakten ook samen concertreizen door bijvoorbeeld Rusland. Schumann 
vond het vervelend dat de aandacht dan veel meer naar Clara ging en dat hij niet meer leek te zijn dan 
haar meereizende echtgenoot. Ze zijn ook samen in Nederland geweest en hebben voor het Nederlandse 
koningshuis gespeeld. Men zegt dat prins Frederik, de broer van koning Willem II, aan Schumann vroeg “of 
hij óók muzikaal was”.
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