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Inleiding 

Dit filosofeer doeboekje is speciaal samengesteld bij de filosofische wandelroutes die op 
vrijheidvanamsterdam.nl te vinden zijn. In dit boekje vind je van elk deel van de route 
een plattegrond. Op de site kun je de plattegronden uitvergroten en de route gemakkelijk 
volgen. 

In dit boekje staan ook de teksten die op vrijheidvanamsterdam.nl in audiovorm en 
in geschreven tekst bij de routes staan. Bij ieder punt in de wandeling vind je extra 
filosofische vragen en opdrachten. Deze vragen en opdrachten zijn bedoeld voor 
leerkrachten en docenten die met groepjes kinderen de wandeling willen lopen en willen 
filosoferen over vrijheid, voor (groot)ouders die met hun (klein)kinderen het onderwerp 
vrijheid willen verkennen en verder voor iedereen die houdt van filosoferen. Ook kan de 
wandeling met de vragen en opdrachten inspiratie bieden voor een project over vrijheid 
met een schoolklas. Dat past bijvoorbeeld goed binnen burgerschapsvorming. De teksten, 
vragen en opdrachten zijn geschreven voor iedereen vanaf ongeveer tien jaar. 

Tips om te filosoferen
Hoe doe je dat, samen filosoferen? Beantwoord eerst de vragen en opdrachten voor jezelf. 
Schrijf de antwoorden op. Vertel elkaar dan om de beurt wat je hebt opgeschreven. 

Stel elkaar daarna vragen, om voort te bouwen op elkaars gedachten. Je kunt denken aan 
deze vragen1: 

•	 Is dat zo?
•	 Hoe weet je dat? 
•	 Weet je dat zeker? 
•	 Zou het ook anders kunnen zitten?
•	 Hoezo?
•	 Is dat altijd zo?
•	 Hoe kan dat?
•	 Stel nou dat … ?
•	 Kun je een voorbeeld geven?
•	 Is iedereen het hiermee eens? 

1   De meeste doorvraagvragen komen uit: Praatprikkels, Fabien van der Ham (De Filosofiejuf, 2012)
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•	 Kun je daar ook heel anders over denken?
•	 Bestaat daar een regel voor?
•	 Geldt dat voor alles?

We willen heel graag weten welke antwoorden je hebt bedacht. We zijn vooral 
nieuwsgierig naar je antwoord op de laatste vraag, achteraan in dit boekje. Grote kans 
dat we je antwoorden posten op de homepage van vrijheidvanamsterdam.nl. Je mag 
zelf weten of je je naam erbij wilt hebben. Je kunt je antwoorden laten weten via onze 
Facebookpagina @vrijheidvanamsterdam of via info@vrijheidvanamsterdam.nl.

DEEL 1:

Het ontstaan van de vrijheid van Amsterdam
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1 Centraal Station: start wandeling 

We beginnen in het Centraal Station. Hier is het altijd heel druk, er lopen veel 
verschillende mensen. Veel van de mensen die Amsterdam bezoeken, komen naar 

Amsterdam omdat Amsterdam een heel vrije stad is waar veel mag.  
Hoe belangrijk is vrijheid voor jou? Vind je het bijvoorbeeld belangrijk om zelf te mogen 
kiezen welke kleren je aandeed vanmorgen? En wil je zelf kiezen wat je later wilt worden? 
Wil je altijd zelf kiezen wat je doet op een dag of begrijp je dat je soms dingen moet doen 
van anderen? 
In onze samenleving vinden de meeste mensen vrijheid heel belangrijk. Hoe ouder je 
wordt, hoe meer vrijheid je meestal krijgt om zelf te kiezen hoe je wil leven. Maar dat is 
niet altijd zo geweest. 

In dit eerste deel van de wandeling ontdek je hoe vrijheid belangrijk geworden is in onze 
samenleving. Daarvoor gaan we vierhonderd jaar terug in de tijd. Toen was Amsterdam ook 
al een heel vrije stad, misschien wel de meest vrije stad ter wereld. 
Op de afbeelding zie je schepen, daar had de vrijheid van Amsterdam veel mee te maken. 
(Hendrik Cornelisz. Vroom, 1599, De terugkomst in Amsterdam van de tweede expeditie 
naar Oost-Indië)

Filosoferen
Wat betekent het woord vrijheid voor jou? Geef cijfers aan de onderstaande zinnen, van 
1 – 10: hoe hoger het cijfer, hoe meer jij het eens bent met de zin. Je mag hetzelfde cijfer 
vaker geven.
_____ Niet naar school hoeven 
_____ Naar niemand hoeven luisteren
_____ Zeggen wat je wilt 
_____ Denken wat je wilt
_____ Doen wat je wilt 
_____ Dat er geen regels zijn
_____ Genoeg geld hebben om te doen waar je zin in hebt
_____ Geen zorgen hebben over genoeg te hebben eten en een dak boven je hoofd
_____ Je ontwikkelen zoals jij wilt
_____ Jezelf zijn
_____ Vrijheid betekent iets anders voor mij, namelijk …

Maak een woordspin rondom het woord vrijheid. Schrijf woorden die erbij horen op  
de lijnen. 

Wat is volgens jou onmisbaar voor vrijheid?




