
Filosoferen met het boek De Veger
Tink dy tûk!



Maakt zingen gelukkig?
Wie ben ik?
Geeft lezen macht?
Ga je dood zonder anderen?
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Filosofisch denkkader
 

Het thema geluk komt vaker voor in het boek De Veger. Het boek begint met het lied over
geluk. Misschien is het wel het hoofdthema van het boek. Kunnen arme kinderen, zoals de

schoorsteenvegers, wel gelukkig zijn? En Nan vraagt zich af of slijkjutter Toby wel gelukkig
kan zijn, want hij slaapt immers steeds alleen? En op blz. 37 zegt Muisje tegen Nan: ‘Wat is
er voor leuks aan om alles te zien als je het niet samen kunt zien met iemand anders? En op
blz.49 stelt Nan zichzelf die vraag. En vogel Luk is vernoemd naar ongeluk. Het laatste wat

we lezen is dat Nan weer het lied van de Veger zingt over geluk.
 

In het leven speelt het nastreven van geluk een grote rol, dat was vroeger zo en dat is nu nog
zo. Maar wat is geluk precies? Daarover zijn filosofen en heel veel andere mensen al heel
lang over aan het nadenken. Is geluk iets waar je aan moet werken om het te krijgen of

overkomt het je plotseling? Heb je er anderen voor nodig of alleen jezelf? Filosoof Plato (427-
347 v.C.) zegt: “Hij die alles wat gelukkig maakt van zichzelf afhankelijk heeft gemaakt, en

niet van anderen, heeft de beste weg voor een gelukkig leven gevonden.” Is dat zo? Albert
Einstein (Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-195) zegt bijvoorbeeld: “Ons eigen geluk
hangt af van de glimlach van de anderen.” En ook Frans Daels (Vlaams arts en politicus
1882-1974) geeft min of meer aan dat je anderen nodig hebt om gelukkig te zijn: “Wie zich

gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.” A.
Schopenhauer (filosoof 1788-1860) vergelijkt geluk met gemoedsrust: “Een belangrijk

studieonderdeel van de jeugd zou eenzaamheid moeten zijn; omdat het een bron van geluk
is, van gemoedsrust.” Daar past de uitspraak “De voornaamste eigenschap van geluk is

vrede, innerlijke vrede.” van de Dalai Lama (14e) (Tibetaans spiritueel leider (Tenzin
Gyatso) 1935) misschien wel bij. Tegelijk zegt Aristoteles (Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C)

dat je moet werken aan geluk, je moet je verstand gebruiken: “Het echte geluk is het
onbeperkte gebruik van het verstand.” Kies het juiste, kies het midden van twee uitersten.
Maar wat als je steeds kunt kiezen voor meer? Lao- Tse (Chinees filosoof +/- 600 v.C) zei:

“Genoeg hebben is geluk; meer dan genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle
dingen, vooral echter voor geld.” En dit sluit aan bij de klassieke opmerking waar vandaag

de dag nog steeds over gefilosofeerd wordt: maakt geld gelukkig?
 

Maakt zingen gelukkig?



 Lees het citaat van bladzijde 10 voor: "En onderweg tussen de slapende huizen zingen ze uit
volle borst: Een schoorsteenveger brengt geluk! Van mei tot Kerstmis aan één stuk! Het is geen
heel bijzonder lied. Hun stemmen zijn niet bijzonder mooi. Maar als ze zingen gebeurt er iets
heel aparts. In plaats van ramen dicht te doen tegen de herrie, springen de mensen uit hun
bed; ze gooien de gordijnen open en houden nog weer een beetje meer van het leven. Ouders
krijgen zin om hun kinderen te knuffelen. Kinderen besluiten ze hun gang te laten gaan."

Filosofische vragen:
-Maakt zingen gelukkig?

-Wat doe je als je gelukkig bent? 
(Gooi je dan de ramen open, spring je dan uit bed, knuffelen

ouders dan hun kinderen?)
-Mogen kinderen meer als hun ouders gelukkig zijn?
-Als je gelukkig bent hou je dan meer van het leven?

-Als ouders gelukkig zijn zijn de kinderen dat dan ook?
-Kunnen arme mensen, zoals schoorsteenvegers, gelukkig

zijn?

 Lees het citaat voor: "Nan vraagt zich af of slijkjutter Toby wel gelukkig kan
zijn, want hij slaapt immers steeds alleen?" En op blz. 37 zegt Muisje tegen
Nan: "Wat is er voor leuks aan om alles te zien als je het niet samen kunt

zien met iemand anders?" Op blz.49 stelt Nan zichzelf die vraag. 

Filosofische vraag:
Heb je anderen nodig om

gelukkig te zijn?

Verwerking
 Maak je eigen lied over geluk. Gebruik daarbij de volgende hulpvragen: Wanneer ben jij

gelukkig? Wie brengt jou geluk? Wat doe jij als je gelukkig bent? 
Of

Maak je eigen lied over geluk, waarbij jij degene bent die geluk brengt. Gebruik daarbij de
volgende hulpvragen: Wat voor geluk breng jij? Wie maak je gelukkig? Wanneer maak je

iemand gelukkig?

Maakt zingen gelukkig?



Filosofisch denkkader
 

Charlie en Nan zijn tijdens het boek continue bezig om te ontdekken wie Charlie is en zijn ze
bezig om hem te maken tot zijn eigen ik. Nan probeert hem eerst te vormen totdat Charlie

zegt dat hij zichzelf wil maken. Op blz. 240 geeft Miss Bloom Nan een roze jurk, een wollen
jas en een paar schoenen. Ze wilde dat Nan die aantrok voor ze met de moeders van

Mayhew ging praten. ‘De dames moeten wel door het roet heen kunnen kijken. ‘Ze moeten
zien wat een intelligente, sterke meid je bent. Je echte ik.’ Nan had weinig op met haar
‘echte’ ik. Dit thema over wie ben ik en over jezelf zijn is net als het thema het geluk een

filosofisch thema van alle tijden. 
 

Kun je jezelf maken of zit alles al in je? Jean-Paul Sartre (Frans schrijver, filosoof en
Nobelprijswinnaar literatuur (1964) 1905-1980) zei: “De mens is alleen datgene wat hij van

zichzelf maakt.” Ook George Bernard Shaw (Iers-Engels schrijver, criticus en
Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950) vond dat je jezelf moest maken: “Het leven
gaat niet over jezelf vinden. Het gaat om jezelf te creëren.” En is het vinden van jezelf het doel

in het leven? Simon Vinkenoog (Nederlands schrijver, dichter en voordrachtskunstenaar
1928-2009) zei: “Alles wat ik doe is om te weten wie ik ben.” Wat moet je doen om jezelf te

leren kennen? Reizen zei Herman de Coninck (Vlaams dichter en journalist 1944-1997):
“Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt. Niet per se over het land in

kwestie zelf maar over jezelf.” Mahatma Gandhi (Indiaas politicus 1869-1948) zei: “De
beste manier om jezelf te vinden is om jezelf te verliezen ten dienste van anderen.” Ook

André Gide (Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1947) 1869-1951) heeft gezegd
dat je anderen nodig hebt om jezelf te leren kennen: “Het beste middel om jezelf te leren

kennen is proberen een ander te begrijpen.” Maar Marcus Aurelius (Romeins keizer 121-
180) zei ooit: “Zie in jezelf. Daarbinnen is een bron van het goede die nooit ophoudt te

stromen, zolang je niet ophoudt jezelf te onderzoeken.” Bepaald geld of een huis of een goede
baan wie je bent? Als dat zo is want is dan het antwoord op de vraag van Erich Fromm

(Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980): “Als ik ben wat ik heb en ik verlies
alles wat ik heb, wie ben ik dan?” En kun je jezelf echt maken tot wie je wilt of bepaald de

omgeving, de cultuur waarin je bent en alles wat je meemaakt, je ik? Mag een ander je
maken of moet je dat zelf doen? En ben je niet altijd jezelf, want je leeft toch nu, je stelt de
vraag ‘wie ben ik’ terwijl je er bent. En wanneer weet je wie je bent? Pas als je dood bent?
Kun je wel weten wie je bent of kunnen alleen anderen zeggen wie je bent wanneer je dood
bent? Hoe lang duurt dat om jezelf te vinden? Moet je je leven lang daarnaar zoeken? Of

kun je nooit je ik vinden?
 
 

Wie ben ik?



Nan bladerde door het boek. ‘Wat vind je hiervan?’ Ze liet hem een plaatje zien van een koe met vleugels en een
slangenstaart. Geschrokken deinsde hij achteruit. ‘Dat ding wil ik niet zijn.’ ‘Dan niet’. Ze haalde haar schouders
op en bladerde door tot ze bij een soort speurbeest kwam. Dat leek haar wel wat. ‘Stil blijven zitten,’ zei ze, dit kan
pijn doen.’ Ze nam een handvol roet en drukte het tegen Charlie aan. Blz. 121. ‘Ik dacht,’ zei hij met zijn kleinste
stemmetje, ‘dat ik misschien zelf kon proberen mij te maken?’. Blz. 127. ‘Een roetgolem is misschien best leuk en

aardig,’ zei hij langzaam. “maar ik denk dat ik liever gewoon Charlie ben.’

Blz. 117. ‘Wat ben ik?’ Nan was zich aan het wassen toen Charlie in de deuropening
verscheen. ‘Ik weet dat ik geen monster ben,’ zei hij. ‘Maar ik ben ook geen menswezen. Wat

ben ik?’ ‘Je bent iets wat uit roet bestaat.’, zei ze. Blz. 119. ‘Je bent meer een schepsel. Een
schepsel is alles wat niet een echt persoon is.’ “O ja, ‘zei Charlie. ‘Ik ben geen écht persoon.’

 
 
 
 

Verwerking
Op een geschiedenislijn vertellen de kinderen het ontstaan van hun ik. Ze maken tekeningen en schrijven

bij de rode draad van hun leven welke mensen en ervaringen hen gemaakt hebben tot wie ze nu zijn. 
Of De kinderen tekenen op een groot vel papier de buitenkant van hun ik. Vervolgens schrijven ze in het

silhouet wie ze van binnen zijn.
 

Wie ben ik?

Filosofische vragen:
-Moet je weten wie je bent?

-Wanneer ben je een mens?
-Wanneer ben je een monster? 

Filosofische vragen:
-Kan een ander je ik maken?
-Mag een ander je ik maken?
-Moet je jezelf maken/vinden?

-Hoe kun je jezelf vinden?
-Wanneer weet je of je jezelf bent?

Op blz. 240 geeft Miss Bloom Nan een roze jurk, een
wollen jas en een paar schoenen. Ze wilde dat Nan
die aantrok voor ze met de moeders van Mathew
ging praten. ‘De dames moeten wel door het roet

heen kunnen kijken. ‘Ze moeten zien wat een
intelligente, sterke meid je bent. Je echte ik.’ Nan

had weinig op met haar ‘echte’ ik. 

Filosofische vragen:
-Zit je ik vanbinnen?

-Zijn kleren belangrijk om je ik te zien?
-Kun je ooit je ik kennen?

-Kun je je ik verliezen?



Filosofisch denkkader
 
 

Charlie kent eerst geen enkel woord. Hij moet woorden leren. Nan leert hem woorden door
onder andere boeken voor te lezen. ‘De beste manier om iemand liefde voor lezen bij te

brengen is door iets te lezen wat je zélf mooi vindt, ook al is het nog moeilijk.’ (blz. 161). Zelf
heeft Nan leren lezen door De Veger. Is het belangrijk om woorden te hebben? Kun je dan de

koning zijn, zijn anderen dan een beetje bang voor je? Heb je macht als je kunt lezen?
Ontstaan problemen en miscommunicatie doordat mensen elkaars taal niet spreken?

Ludwig Wittgenstein ( 1889-1951) zegt bijvoorbeeld: “Filosofische problemen ontstaan als
taal het laat afweten.” En Drs P (Zwitsers-Nederlandstalig tekstschrijver (ps. van Heinz H.
Polzer) 1919-2015) zegt: ”Taal is zuurstof.” Heb je taal nodig? Nan zegt dat woorden in je
gebeuren, dat je het geluid van een woord of letter hoort in je hoofd. Charlie heeft het er over

dat woorden gevoelens zijn. Hij verwijst daarmee min of meer naar het hart. Waar zitten de
woorden, in het hart of in het hoofd? Of is dat verschillend in welke taal je praat? Nelson
Mandela (Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013) zegt
bijvoorbeeld: “Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd.

Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.” De klimmers hebben een
straattaal die anders is dan de deftige dames. Is taal van invloed op vrijheid en

onderdrukking? Willem Frederik Hermans (Nederlands schrijver 1921-1995) zegt
daarover: “Wie een taal spreekt die zijn moedertaal niet is, die wordt naar beneden

gedrukt, onherroepelijk. Waarom hebben gekoloniseerde volkeren zoals negers, indianen,
enz. de reputatie gekregen dat ze zo kinderlijk zijn? Omdat zij gedwongen waren tegen hun
meesters talen te spreken die zij niet goed kenden.” Toby spreekt ook Duits. Is het goed om

meerder talen te spreken? Friedrich Nietsche (Duits dichter en filosoof 1844-1900) zegt:
“Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed
spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.” En Johann Wolgang von Goethe (Duits

schrijver en dichter 1749-1832) zegt: “Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen
taal.” Andere uitspraken over taal: Seneca (Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver
5 v.C. - 65 n.C) “De taal weerspiegelt de ziel.”. George Orwell (Engels schrijver (ps. van Eric

Blair) 1903-1950): “Als denken de taal kan bederven, kan de taal ook het denken
bederven.” George Herbert (Engels dichter 1593-1633): “De ogen hebben overal één taal.”

Hella S. Haasse (Nederlandse schrijfster 1918-2007): “Taal is de uitdrukking van cultuur.
Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken.”

 

Geeft lezen macht?



Eindelijk maakte Charlie een A die min of meer op die van Nan leek. ‘De letter A maakt het geluid aaahhh,’
vertelde ze. ‘O ja?’ Charlies ogen werden groot. ‘Wat mooi!’ Hij boog zich over het papier en legde de zijkant van

zijn hoofd erop. ‘Wat doe je?’ ‘Sst. Ik wil het geluid aaahhh horen.’ Ze probeerde het uit te leggen. ‘De letter maakt
niet echt geluid. Je hoort het geluid alleen in je hoofd als je ernaar kijkt. De woorden gebeuren in je.’ ‘Nu snap ik
het,’ zei hij, ‘woorden zijn gevoelens.’ Nan zuchtte. Had de Veger het ook zo moeilijk gehad toen hij haar leerde

lezen?

Blz. 54 ‘Wie kan lezen is de koning onder de paupers’, zie hij altijd. De Veger had geen geld
voor echte boeken. Maar woorden had je overal. Op stukken krant. Op uithangborden. In

winkelramen. Op grafstenen. Blz 55. Nan was er trots op dat ze kon lezen. Daardoor waren
de andere klimmers een beetje bang voor haar. 

Verwerking:
Woorden zijn overal. Bedenk wat je mooiste, gekste, liefste

woord is. Zoek dit woord overal, in de krant, op
winkelruiten, in boeken, op internet. Maak foto’s van al
deze woorden (of download van internet) en maak een

collage van dit ene woord.
Of

Woorden zijn overal. Maak een woordentocht. Ga in
tweetallen een route door je buurt lopen en maak van elk
woord wat je tegenkomt een foto. Als je weer in de klas
bent, zet je de foto’s in volgorde op papier. Loop elkaars

woordentocht. 
Of

Woorden zijn overal. Speur je omgeving af op zoek naar
woorden in verschillende talen. Hoeveel woorden komt je
tegen in het Nederlands? Hoeveel in het Fries? Hoeveel in

de streektaal? Hoeveel in het Turks? Etc.
Of

De kortste brief. Schrijf een brief. Daarin mag maar één
woord staan. Welk woord is dat? 

 

Geeft lezen macht?

Filosofische vragen:
-Is het belangrijk om te kunnen lezen?

-Heb je macht als je kunt lezen?
-Leer je lezen door een ander?

-Moet je geld hebben om te kunnen lezen?

Filosofische vragen:
-Gebeuren woorden in je?
-Zijn woorden gevoelens?

-Hoor je de woorden alleen in je hoofd?
-Zijn woorden mooi?

-Hebben we woorden nodig?
-Heb je macht als je kunt lezen?

-Kan een mooie woorden ook lelijk zijn?
-Bestaan er dingen/emoties waar geen

woorden voor bestaan?
 



Filosofisch denkkader
 

Gaan we dood als we eenzaam zijn? Hebben we anderen nodig om te kunnen leven? In het
boek komt het thema dood regelmatig terug. Nan die zich zorgen maakt over Charlie, want

een Golem gaat dood als zijn taak erop zit. Wanneer is dat? In het boek is De Veger
doodgegaan en Muisje en Charlie tenslotte ook. Daarnaast lezen we dat heel veel

schoorsteenvegertjes niet oud werden, in de optocht stonden al hun namen en leeftijden op
borden. En Miss Bloom vertelt over het verhaal Peseach, dat heel veel baby’s werden gedood.

En ze vertelt over de dood van vele Joden. En elke dag is een kans om dood te gaan als
schoorsteenveger, dat beseft Nan. Ook verschillende filosofen staan stil bij de dood. Een

beroemde uitspraak over dit thema is die van Epicurus (341-270) zei ooit: “De dood betekent
niets want zolang wij er zijn is de dood er niet, en als de dood gekomen is, zijn wij er niet
meer.” Dus zegt hij, je hoeft niet angstig te zijn voor de dood, denk er niet meer aan maar

zoek datgene waarvan je geniet. Maar heb je de dood juist niet nodig om te kunnen genieten
van het leven? Stel je voor dat je nooit dood zou gaan, hoe zou je dan leven? Gerrit Komrij

(Nederlands schrijver 1944-2012) zei dat je wel bewust moest zijn van de dood: “Zonder het
bewustzijn van de dood is het leven niets. Zonder het bewustzijn van het leven is de dood

niets.” De dood blijft een groot vraagteken. Wat is het? Is er leven na de dood? Het thema
staat centraal in bijna alle religies. Richard Dawkins (Brits etholoog, evolutiebioloog en

populair-wetenschappelijk schrijver. 1941-) zegt daarover: “Religie leert ons de gevaarlijke
nonsens dat de dood niet het einde is.” Sommige religies hebben het over de hemel, anderen
geloven in reïncarnatie. Tupac Shakur (Amerikaanse rapper, dichter en acteur 1971-1996)

zie over dat laatste: “Ik heb geen angst voor de dood. Mijn enige angst is in reïncarnatie
terug te komen.” Nan denkt steeds terug aan de Veger, ook Muisje, Charlie en Toby vertellen

regelmatig verhalen over De Veger. Leeft De Veger door die herinneringen zo niet door? Is
dat leven na de dood? Is dat reïncarnatie? 

 

Ga je dood zonder anderen?



 Blz. 197: ‘Ik weet niet of het wel om jou ging,’ zei Toby met een zuinige glimlach. ‘Ik denk eigenlijk dat hij
mij probeerde te redden.’ ‘Door je die zak te geven?’ ‘Nee, gekkie. Door me een doel te geven. Hoe zwaar ik
het ook had, vanaf dat moment moest ik wel in leven blijven. Want als ik dood ging, was er niemand meer

om op Nan Mus te passen.’ Hij legde zijn hoofd in zijn nek en keek naar de hemel. Het was net helder
genoeg om de maan te kunnen zien. ‘Zo werkt het toch? We redden onszelf door anderen te redden.’ Nan

veegde haar neus af en keek naar Charlie, die vredig naast haar lag te slapen. Had zij hem gered? Of had
hij haar gered?

Blz. 359: Haar blik werd wazig. Ze luisterde naar Charlies verhaal. Over de man die het kind meenam en
melk te drinken gaf. Over de man die elke dag besefte dat hij in leven moest blijven omdat dat kleine meisje

hem nodig had. Dit was het laatste verhaal. Het verhaal dat hij niet had kunnen vertellen. ‘Je hebt hem
gered,’ zei Charlie toen hij klaar was. Nan knipperde haar tranen weg. ‘Het is zoals Toby zei. Door iemand

anders te redden, redden we onszelf.

Verwerking
 

Ga je dood zonder anderen?

Filosofische vragen:
-Redden we onszelf door anderen te

redden?
-Gaan we dood als we niemand hebben
om voor te leven? Als we eenzaam zijn?

 
Gaan we dood als we eenzaam zijn? Hebben we anderen nodig om te kunnen leven? In het boek komt het thema
dood regelmatig terug. Nan die zich zorgen maakt over Charlie, want een Golem gaat dood als zijn taak erop
zit. Wanneer is dat? In het boek is De Veger doodgegaan en Muisje en Charlie tenslotte ook. Daarnaast lezen

we dat heel veel schoorsteenvegertjes niet oud werden, in de optocht stonden al hun namen en leeftijden op
borden. En Miss Bloom vertelt over het verhaal Peseach, dat heel veel baby’s werden gedood. En ze vertelt over
de dood van vele Joden. En elke dag is een kans om dood te gaan als schoorsteenveger, dat beseft Nan. Nan

denkt steeds terug aan de Veger, ook Muisje, Charlie en Toby vertellen regelmatig verhalen over De Veger. Leeft
De Veger door die herinneringen zo niet door? Is dat leven na de dood? Is dat reïncarnatie? 

 

Filosofische vragen:
-Waarom moeten mensen sterven?

-Zou het leven veranderen als je zou weten wanneer je dood zou
gaan?

-Is er leven na de dood?
-Wat vind je van de uitspraak: 

“De dood betekent niets want zolang wij er zijn is de dood er niet,
en als de dood gekomen is, zijn wij er niet meer.”

-Is de dood erger voor de overlevende of voor de nabestaanden?
-Gaat iemand niet echt dood omdat er steeds weer verhalen over

hem worden verteld?
 

Toby had zijn winkel in een zak. Nan had
een roetzak. De Veger had een …zak. Maak

met de klas een troostzak.Hierin kun je
troostmuziek stoppen, een gedichtje of een

verhaaltje of mooie voorwerpen en woorden. 


