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La Scuola | academie voor levenskunst
werken aan een betekenisvol bestaan
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Omslag
Onderweg
Laat ons reizen – maar waarheen?
Hoe ontvankelijk reizen wij de reis van ons leven? Is er een open
blik naar heden, verleden en toekomst? Ook al valt het leven
zwaar, we kunnen het naar de toekomst brengen. Waar we
vandaan komen, helpt ons – het verleden ruggensteunt ons heden.
Het begint met onze naam, drager van ons bestaan.
‘Onderweg’ is het 1e woord uit de reeks ‘10 woorden voor het
goede leven’. Het 1e gebod ‘Ik ben de Eeuwige, uw God, die u uit
het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft’ is door La Scuola
hertaald in ‘Onderweg. Laat ons reizen - maar waarheen?’.
Hertaling van de 10 geboden is een inspirerende filosofische
zoektocht naar de actuele betekenis van eeuwenoude leefregels.
Wat hebben deze woorden ons nu nog te zeggen?
Monica Schumacher gaf de bijbehorende kaartenserie ’10 Kanten’
vorm. Op elke kaart laat zij een werkstuk van zichzelf zien als
vertaling van het woord. Voor ‘Onderweg’ gebruikte Monica haar
lijnenschilderij, een werk dat werd gemaakt uit de behoefte haar
kindertekeningen met viltstift voor één keer in het groot te maken.
Blijven wij altijd dezelfde mens? Gebeurt er iets met ons als we
volwassen worden? En zo ja, wat?
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‘10 woorden voor het goede leven’
‘Beste Phaedrus,
vanwaar kom je en
waar ga je naar toe?’
Socrates (in Plato’s Phaedrus)
Wij mensen zijn reizigers, onderweg geworden wie wij zijn –
op een reis langs ervaringen, emoties, voornemens. Wij zijn
een tijdelijk verhaal, op weg naar de ideeën en wensen van
morgen. Op de tussenstop van vandaag vinden wij
prangende vragen. Waar vind ik mijzelf? Welk leven wil ik
leiden? Wat maakt samen leven ‘goed’?
La Scuola wil een vrijplaats zijn voor levensvragen en
zingeving. Een pleisterplaats, om rust te vinden en bij
zinnen te komen. Een pas op de plaats om verder te zien.
Welke route zullen we nemen? Wat is verstandig en goed?
In de Europese traditie hebben de 10 joodse woorden
duizenden jaren de toon gezet. Mogelijk is dat onze toon
niet meer. Synagogen en kerken stromen leeg. Toch zitten
regels en wetten er nog vol mee. Is hun waarde dan
tijdloos? Begrijpen wij hun ware betekenis? Misschien
blijken de tien woorden wel genoeg te zijn voor onze reis
naar het ‘goede, ware en schone’.
Wat hebben oude woorden ons nu nog te zeggen?
Van het vijfde academieseizoen 2013- 2014 maakt La
Scuola een bijzonder jubileumjaar door stil te staan bij de
rijke betekenis van oude woorden en levende verhalen. Met
een bijzonder programma trekt La Scuola langs plaatsen in
heel Nederland. In tientallen workshops, exposities,
filmvoorstellingen, gesprekken, verhalenacties en sprekende
publicaties gaan honderden deelnemers op zoek naar hun
eigen vertaling van de ‘10 woorden voor het goede leven’.
Soms spreken de woorden hardop mee, soms zijn het
slechts stille getuigen.
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Op de volgende pagina’s staan de originele 10 woorden
(tussen haakjes), de eigentijdse hertaling van La Scuola en
de toelichting op het beeld. Monica Schumacher gaf de
bijbehorende beelden, de serie ‘10 Kanten’, vorm. Elk beeld
toont een werkstuk van haar als vertaling van het woord.
De afbeeldingen zijn als ansichtkaarten te bestellen op
www.academievoorlevenskunst.nl (producten)
Daarna volgt de achtergrondinformatie bij dit initiatief, met
wie het tot stand is gekomen en hoe dit past bij La Scuola.
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De eerste tafel met 5 woorden
Het woord is geboren (‘in den beginne was het woord...),
we zijn op weg. Bij onze geboorte kregen wij een naam,
zoals het mysterie haar eigen naam draagt (ik ben de
eeuwige uw God...). Het is aan ons om de reis te maken,
vanuit wie wij zijn.
1. Onderweg
Laat ons reizen – maar waarheen?
(Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit
het diensthuis, geleid heeft.)
Hoe ontvankelijk reizen wij de reis van ons leven? Is er een
open blik naar heden, verleden en toekomst? Ook al valt het
leven zwaar, we kunnen het naar de toekomst brengen.
Waar we vandaan komen, helpt ons – het verleden
ruggensteunt ons heden. Het begint met onze naam, drager
van ons bestaan.
Voor ‘Onderweg’ gebruikte Monica haar lijnenschilderij, een
werk dat werd gemaakt uit de behoefte haar
kindertekeningen met viltstift voor één keer in het groot te
maken. Blijven wij altijd dezelfde mens? Gebeurt er iets met
ons als we volwassen worden? En zo ja, wat?
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De volgende drie woorden gaan over de relatie met het
‘goddelijke’ (het idee, levenskracht, de inspiratiebron die
vanaf het begin aanwezig is). Je kunt er altijd een beroep
op doen. Het is in alle dingen aanwezig. Dat is meer dan
genoeg, het is volmaakt: ‘god=natuur’ (Spinoza) heeft ons
voorzien van alles wat nodig is
2. Vertrouwen
Hebben wij genoeg aan onszelf?
(Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.)
Toen ik een kind was dacht ik als een kind. Over een god op
een troon en over engelen met vleugels. Nu denk ik anders
en leef ik met krachten die ik niet altijd kan duiden.
Vertrouwen is waar het denken ophoudt en het mysterie
begint.
Voor ‘Vertrouwen’ gebruikte Monica haar ‘Lights’. Het mooie
blanke hout en de eenvoudige vorm vragen volgens Monica
om een extra functie zodat het wijnkistje ook wordt gebruikt
na het uitpakken van de drank. Twee sfeermomenten in één
cadeau. Is alles wat het lijkt?
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3. Eerbied
Wat is mij dierbaar?
(Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel
gebruiken.)
Vaak hebben we de stilte nodig om te ontdekken wat ons
dierbaar is. Dan staat het alledaagse weten stil en
schouwen we dieper. Ook een goed gesprek is zo’n
vindplaats van dierbare gedachten. Door elkaar tegemoet te
treden, ontdekken we wat dierbaar is bij de ander. Samen
vertegenwoordigen wij de mensheid. De ander en ik zijn
meer dan onszelf.
Voor ‘Eerbied’ gebruikte Monica ‘Love letters’, haar
toetsenbordenproject waarmee zij wil laten zien dat de
sociale media niet alleen verlies van persoonlijk contact
betekenen maar juist ook nieuwe persoonlijke communicatie
opleveren. Wanneer zeg je wat je denkt?
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4. Rust
Hoe komen wij tot bezinning?
(Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.)
Wij als schepsels zijn ‘oorspronkelijk’. Wie of wat de
oorsprong is, dat is een mysterie. Daarbij stilstaan geeft een
besef van leven en laat ons bescheiden zijn. We ontdekken
kwetsbaarheid èn kracht. We zijn afgestemd, er is
harmonie. We hoeven niet te blijven jagen op wat ons kan
voeden. ‘Er is voor de mens genoeg.’ Wanneer valt er rust
over de dingen?
Voor ‘Rust’ gebruikte Monica haar ‘Kaaskrukjes’, gemaakt
van afgedankt verpakkings-materiaal (stootbollen onder
pallets van zonnepanelen). Monica maakt graag nieuwe
objecten van ‘dingen’ die te mooi zijn om weg te gooien.
Wanneer kun je je met een gerust hart van iets ontdoen?
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De drie volgende woorden gaan over de relatie die we met
anderen hebben. Waarin zijn we geworteld? Welke
verbinding hebben we met waar we vandaan komen? Wat
zijn belangrijke leefregels en waaraan blijven we trouw als
relaties op het spel staan?
5. Erkennen
Wie maakt wie wij eigenlijk zijn?
(Eer uw vader en uw moeder.)
Wie heeft jou gezien? Laat jij je zien? Wie zie jij?
Door stil te staan bij de familielijn zien we onze eigen
positie in het leven. Onze ouders zijn onze oorsprong. Door
hen te eren, eren wij onszelf.
Voor ‘Erkennen’ gebruikte Monica haar ‘Plates’, gemaakt
van borden, schalen, vaasjes en kandelaars uit
kringloopwinkels. Vaak worden bordjes herkend: ‘Die had
mijn oma ook!’ ‘Plates’ etaleren, ze blazen oud weer nieuw
leven in. Maar kun je alles zomaar op elkaar stapelen?
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De tweede tafel met vijf woorden
6. Beheersing
Hebben wij onszelf wel in de hand?
(Gij zult niet moorden.)
Als mens zijn we in staat een grens over te gaan en de
ander of de natuur daarin mee te slepen. Voortdurend
spelen we met de ruimte tussen onszelf en de ander. Het is
een tussenruimte, de plek van ontmoeting. Het is een kunst
om met grenzen om te gaan.
Voor ‘Beheersing’ gebruikte Monica ‘Huisvlijt’, huisjes
gemaakt van sloop- en resthout. Elk huisje is uniek en heeft
een eigen huisnummer. Het hout is afkomstig van
woningafbraak of woningbouw. Wat doe je met gebruikte
materialen uit de natuur? Houden of teruggeven?
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7. Liefde
Kunnen we ooit ergens op bouwen?
(Gij zult niet echtbreken.)
De liefde als krachtbron waaruit alles ontstaat: ons eigen
leven en het samenleven. In de tweestrijd van ‘ik en de
ander’ willen we trouw zijn aan onszelf èn de ander. Dit kan
ons leven verscheuren. Aan wie en wat blijven we trouw als
relaties op het spel staan?
Voor ‘Liefde’ gebruikte Monica ‘Silicon Valley’, een
halssierraad gemaakt van sileconenkit. ‘Sommige vrouwen
laten hun borsten vullen met sileconen maar je kunt het er
ook gewoon opspuiten om de boel te verfraaien’, knipoogt
Monica. Kies je voor jezelf of voor de anders?
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De laatste drie woorden gaan over de relatie met onszelf.
Het zijn vragen naar de inhoud van het zelf. Wanneer wordt
de leiding aan onszelf op de proef gesteld? Kunnen we het
uithouden met onszelf? Wat is goede zelfzorg?
8. Vrijheid
Wat is echt van onszelf?
(Gij zult niet stelen.)
In hoeverre voelen we vrijheid van denken, ervaren en
handelen? Welke ruimte nemen we daarbij in en hoe
onderhouden we die? Is ons deze vrijheid genoeg of hebben
wij de ruimtes van anderen nodig om onszelf te verstaan?
Voor ‘Vrijheid’ gebruikte Monica ladekastje ‘Granny’s
watching you’, samengesteld uit twee afgedankte meubels.
In de lades houden twee grannies (uit de oma-serie van
fotograaf Steven van Noort) in de gaten wat je er in stopt of
uit haalt. Vraag jij nog wel eens om toestemming?
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9. Onthullen
Lijken wij sprekend op onszelf?
(Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.)
Wat willen we van onszelf laten zien? Hoe maken we
zichtbaar wie we zijn, wat er speelt? Ook kwetsbaarheid
verdient een stem. Hebben we de moed om onszelf in het
licht te plaatsen?
Voor ‘Onthullen’ gebruikte Monica haar ‘Lightscapes’,
lampen gemaakt van piepschuimen binnenverpakkingen die
na één keer gebruik nutteloos leken. ‘Lightscapes’ tonen de
schoonheid van vorm en materiaal door het in het licht te
plaatsen. Wanneer valt schoonheid op?
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10. Ontmoeten
Heb moed, durf te leven!
(Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.)
Soms maakt een laatste woord de cirkel rond en valt een
ontmoeting op z’n plaats. We ontdekken, genieten en
veranderen. Als lotgenoten reizen we. We nemen zelf het
onze en laten de ander het zijne. Wanneer wij elkaar in de
ogen kijken, delen we de moed om te leven. Heb ‘t lef!
Voor ‘Ontmoeten’ gebruikte Monica een van haar
‘Dreamflowers’, bloemen die zijn samengesteld van
glaswerk uit kringloopwinkels. Door vormen die we al
kennen anders te rangschikken ontstaat er een nieuwe
gedachte. Je moest er alleen even opkomen.
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Achtergrondinformatie
Aanleiding
In het academiejaar 2013-2014 viert La Scuola haar 5-jarig
bestaan. Als oprichters spelen wij, Erik en Ria Pool
Meeuwsen, al lang met de gedachte om de bijbelse ‘tien
geboden’ als inspiratiebron te gebruiken voor een bijzonder
jaar. Wij werden grootgebracht in de traditie van kerk en
geloof, maar hebben dit achter ons gelaten. Wij blijken deze
10 woorden echter niet vergeten te zijn, ook al verstaan wij
nu hun betekenis anders. Hoe zouden anderen er naar
kijken? Zitten er kiemen van waarheid in? Dragen ze bij aan
het goede leven?
Waarom deze 10 woorden voor het goede leven?
Wij, de oprichters van La Scuola, voelen ons verbonden met
een eeuwenlange traditie en herkennen in deze traditie
waardevolle gedachten. Niet alleen voor ons als individu
(‘wat is voor mij een goed of passend leven?’) maar ook
voor ons samen-leven met anderen (‘hoe wil ik
samenleven?’). Wij willen deze traditie benutten en een
frisse vertaalslag te maken, omdat wij denken dat deze
‘hertaling’ anderen kan inspireren. Ook mensen van deze
tijd hebben behoefte aan het duiden van hun leven, aan
wegwijzers in een leven dat vaak ervaren wordt als
chaotisch, verstikkend, eindeloos: als een leven ‘in de
woestijn’. De 10 woorden, zoals door La Scuola hertaald,
spreken de taal van deze tijd. Ze kunnen helpen bij het
onderweg zijn. Niet als routeplanner (‘zo hoort het’), maar
als ‘ANWB-paddestoel’: welke weg kies jij op basis
waarvan? De woorden dagen uit. Hoe beleef jij dit woord? Is
het waardevol voor jou? Hoe kleur jij jouw leven? Wat is
essentieel?
Erik en Ria Pool Meeuwsen
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Ontstaan van ’10 woorden voor het goede leven’
De ‘Joodse 10 woorden’ zijn gedurende zes maanden
intensief en van alle kanten bekeken in vijf intensieve
dialogen van de oprichters van La Scuola (Erik en Ria Pool
Meeuwsen) met inhoudsdeskundigen en academiementoren
Will Pantjes, Hans Bouman, Alcuin Olthof, met creatiefonderneemster en adviseur Monica Schumacher en met
duurzaam ondernemer Geert Scholten. De sessies werden
aangevuld met een schriftelijke gedachtewisseling met Dick
Kleinlugtenbelt (mentor en filosoof-auteur) en Joost
Westerlaken (mede-bestuurslid Cinementaal, Enschede).
Dat heeft veel opgeleverd. De 10 Joodse woorden zijn
hertaald in eigentijdse begrippen en vragen. Ze zijn
verbeeld in symbolen en omgezet naar workshops en
activiteiten waarin kleine groepen met ‘de 10 woorden’ aan
de slag gaan.
De Joodse woorden
We sluiten aan bij de Joodse indeling, omdat dit volgens ons
een oerbron is van waaruit andere indelingen zijn ontstaan.
Het Jodendom is een historisch fundament van vele religies,
waaronder christendom en islam.
In de Joodse traditie wordt niet gesproken van geboden,
maar van woorden: de Hebreeuwse aanduiding ‘aseret hadibrot betekent ‘de tien woorden’.
Men hanteert de volgende indeling:
1.
Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte,
uit het diensthuis, geleid heeft.
2.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht
hebben.
3.
Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel
gebruiken.
4.
Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5.
Eer uw vader en uw moeder.
6.
Gij zult niet moorden.
7.
Gij zult niet echtbreken.
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8.
Gij zult niet stelen.
9.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw
naaste.
10.
Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
Men verdeelt de woorden soms als 1 + 3 + 3 + 3: één
afgezonderd (heilig) woord, drie met betrekking tot de
relatie tussen mens en God, drie met betrekking tot de
verhouding tot de naaste en drie met betrekking tot het
innerlijk van de mens. In deze driedeling herkennen wij ook
de inzet van La Scuola: bewustwording helpen creëren op
de vraag ‘hoe wil ik leven en samenleven?’, vanuit
filosofisch perspectief.
Wat is het filosofische perspectief?
In de filosofische traditie leven we met voorlopige
antwoorden op de vraag ‘wie zijn wij als mens?’. Vragen
over samenleven, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid,
vrijheid, dood en leven krijgen steeds nieuwe antwoorden.
We weten immers niet wat de dag van morgen ons brengt.
De hedendaagse filosofie van de levenskunst is eigenlijk
‘iets eenvoudigs: leven, ervaringen opdoen en daar af en
toe over nadenken’ (Wilhelm Schmid). Het wordt ook wel
genoemd: ‘een filosofie van het onderweg zijn’ (Dick
Kleinlugtenbelt).
La Scuola is opgericht als vrijplaats waar je kunt werken
aan een betekenisvol bestaan. Je bewerkt de bouwstenen
van het leven1: de omgang met jezelf en je eigen
levenservaringen, ethiek (en het maken van goede keuzes),
vrij zijn (om je eigen leven vorm te geven) en inspiratie
(van waaruit je leeft). In 2013-2014 is er wederom tijd en
ruimte om verwaarloosde bouwstenen alsnog de aandacht
te geven die zij verdienen.

1

(Met dank aan Dick Kleinlugtenbelt)
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Wie is La Scuola?
Vrijplaats
La Scuola biedt een veilige omgeving waarin je vrijmoedig
kunt spreken en bewegen. Wat elders moeilijk is, gaat bij La
Scuola gemakkelijker. La Scuola is een vrijplaats voor
levensvragen en zingeving.
Ontmoeting
La Scuola is een plek voor ontmoetingen. Samen werken
aan levensvragen en zingeving is inspirerend. Leven doe je
samen, leren doe je samen. We worden wijzer van elkaars
verhalen.
Be-leven
La Scuola stimuleert het denken (bezinning), zoekt de
passie (bezieling) en zet aan tot handelen (beweging).
Werken met hoofd, hart en handen is een beleving.
Het goede leven
La Scuola begeleidt de zoektocht naar ‘het goede leven’.
Wie ben ik? Wat drijft mij? Wat vind ik waardevol? Waar
ben ik toe in staat? Hoe leef ik samen? Wat betekent
sterfelijkheid voor mijn leven?
No nonsens
La Scuola werkt ‘met de beide benen op de grond’. Het is de
bedoeling dat de deelnemers in de dagelijkse levenspraktijk
zelf een stap verder komen. Levenskunst is praktisch, een
filosofie voor alledag.
De naam
La Scuola is een Italiaans woord dat je uitspreekt als ‘la
skwola’. Daarin weerklinkt de ruimte, schoonheid en
levensenergie die de oprichters in Italië ervaren, waar de
academie werd geboren. Daarom is er ‘s winters een ‘open
dag’ in Toscaanse stijl en ‘s zomers een bijzondere vakantie
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tussen de zonnebloemen, op de geboortegrond van La
Scuola.
La Scuola in beeld
‘Waar La Scuola is, is de stoel en waar de stoel is, is La
Scuola.’ In beeldmateriaal en in de ontmoeting kom je de
stoel tegen: symbool voor de rust en vrije ruimte die La
Scuola wil bieden. Iedereen verdient zijn eigen plaats in het
leven en La Scuola biedt de gelegenheid 'jouw' plek verder
inhoud te geven.
Samen leren
‘De mens leeft samen, de mens leert samen.’ Een
levenshouding ontwikkelen is een bewust proces waar
anderen voor nodig zijn. Je leert van verhalen van anderen
door samen te reflecteren. Ervaren mentoren begeleiden je
daarbij op een socratische wijze: onderzoekend, vragend en
aansluitend bij jouw ervaring. Zij trainen niet. La Scuola is
een vrijplaats waar je in eigen tempo op eigen-wijze
aanwezig bent, waar je vanuit jouw eigen levensovertuiging
(samen) werkt aan een betekenisvol bestaan.
Aanbod
De centrale vraag van levenskunst ‘Wie ben ik, wat is voor
mij het goede leven, hoe wil ik samenleven?’ is het
uitgangspunt voor een breed scala aan workshops,
socratische gesprekken en bijzondere vakanties, met kunst
en cultuur als inspiratiebron. La Scuola biedt naast deze
activiteiten ook diensten en producten aan.
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Contact
Lo Spazio | de ruimte
De thuisbasis van La Scuola is verhalenhuis ‘Lo Spazio’,
in Park Craeyenburch, Nootdorp-Delft.
Kooikerlaan 27
2631 SX Nootdorp-Delft
015 – 257 10 61
06 – 52 373 378
@lascuola
www.facebook.com/lascuola.academievoorlevenskunst
www.academievoorlevenskunst.nl
welkom@academievoorlevenskunst.nl
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