
 

 

 
 
  
Moet je alles zeggen 
Filosofische denkroute  
 
 
Oscar Brenifier neemt je in zijn filosofische boeken voor kinderen mee langs allerlei 
gezichtspunten rond een thema. Zo krijg je meerdere kanten van de zaak te zien en wordt 
duidelijk dat als je met een standpunt komt, je ook goede argumenten moet geven wil je het 
standpunt overeind houden. En daarnaast leren we dat je bij elk argument weer een nieuwe vraag 
kunt bedenken. We zijn dus nooit klaar met nadenken J 
Onderstaande denkroute gaat over de vraag: Moet je alles zeggen? Alles zeggen is misschien niet 
altijd handig en leidt tot gedoe en misschien wel ruzie, of toch niet? 
 
NB: Vuur niet alle vragen achter elkaar op je leerlingen af maar kies er eens één en ga met elkaar 
op onderzoek uit! Kinderen komen misschien zelf wel met de andere perspectieven en misschien 
verzinnen jullie er samen nog wel meer dan hier genoemd worden.  
 
Moet je alles zeggen? 
 

Nee, want van de waarheid zeggen komt vaak ruzie  
 Is de waarheid niet de moeite waard om ruzie over te maken? 
 Als je leugens vertelt of je zegt niks, voorkomt dat dan ruzie? 
 Waarom is de waarheid soms niet leuk om te horen? 

  
Nee, want misschien doe je iemand pijn. 

  Is het dan beter om te liegen of niks te zeggen? 
  Is het beter om iets niet te weten om zo pijn te vermijden? 
  Kun je iets kwetsends ook zo zeggen dat het geen pijn doet? 
  

Ja, want ik heb het recht om alles te zeggen, want wij leven in een democratie.  
 Als je het recht hebt om alles te zeggen, moet je dan ook alles zeggen? 
 Moet je niet even nadenken voordat je iets zegt? 
 Is alles zeggen altijd goed? 
 
Ja, want dat lucht op 
 Is het niet beter om sommige gedachten voor jezelf te houden? 
 En als wat jij zegt anderen ongelukkig maakt?  
 Is het soms niet veiliger om te liegen of om niets te zeggen? 
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