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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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‘Beste Phaedrus, 
vanwaar kom je en  
waar ga je naar toe?’  
 
Socrates (in Plato’s Phaedrus) 

 
Wij mensen zijn onderweg. Door onze ervaringen, emoties en 
gedachten zijn we geworden wie we nu zijn. Een tijdelijk resultaat, 
we zijn immers onderweg naar morgen. Onze ideeën en 
verlangens gloren aan de horizon. Maar we reizen in het nu en 
tijdens de reis stoeien we met vragen als ‘wat vind ik van mezelf' 
en 'hoe wil ik leven en samenleven’. Soms zoeken we naar 
antwoorden samen met anderen, soms alleen. 
 
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 leven: 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)1. 
 
La Scuola staat voor bezinning en verdieping. Tijdens workshops, 
socratische gesprekken en bijzondere vakanties werk je aan je 
eigen levenshouding; je krijgt handvatten voor het leven van 
alledag. Vooropleiding of baan zijn onbelangrijk; gezond verstand 
en de wens er iets goeds van te maken, is alles wat je nodig hebt.  
La Scuola biedt naast deze activiteiten ook producten en diensten 
aan. 
 

                                                             
1 Met dank aan Dick Kleinlugtenbelt 
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Vrijplaats 
 
Een plek waar de wind door je hoofd waait - waar je doet waar je 
buik van gaat zingen - waar je droomt zoveel je kan - waar je bent 
wie je bent.  
 
Een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur - een 
plek waar je nooit verdwalen kunt.  
 
Een plek waar de vrijheid woont; daar wil ik zijn. En als ik daarvan 
vertrek, neem ik die plek mee - overal waar ik nog komen ga. 
 
Wende Snijders 
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Jaarthema 2013-2014 ’10 woorden voor het goede leven’ 
 
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 zit 
onze cultuur er nog vol mee, in normen en wetten. 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. 
 
Veel activiteiten staan dit jaar in het teken van de 10 woorden. 
Monica Schumacher gaf de bijbehorende kaartenserie ’10 Kanten’ 
vorm. Op elke kaart laat zij een werkstuk van zichzelf zien als 
vertaling van het woord. Ook wordt elk woord eenvoudig en kort 
toegelicht. Op onze website is deze kaartenserie te bestellen.  
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Agenda 2013-2014 
 
 
Verhalen in woord, beeld en geluid  
Welke woorden geven jouw leven vorm? Creëer jouw verhaal in 
woord (verhaal max. 1000 woorden of gedicht max. 20 regels 
inclusief titel en witregels), beeld (max. 3 minuten video of max. 3 
foto’s) of muziek. Op zondag 7 september 2014 laten we een 
compilatie lezen, zien en horen. Inzenddatum: 1 mei 2014.  
welkom@academievoorlevenskunst.nl 
PS Wil je waardevolle aanwijzingen? Op 8 maart 2014 verzorgt 
Margriet van Bebber een schrijfworkshop. 
 
Hoe kijk jij over je schouder naar jouw leven? Wat is jouw agenda 
voor de toekomst? Hans Bouman begeleidt | € 75  
 
21.02 Durf jij te voelen? | Nootdorp 
Zijn emoties lastposten of wijze gedachten? Er is veel te leren over 
gevoelens, spanningen, boosheid, verliefdheden, verdriet. Helpt 
een scherper inzicht om de 'kunst der gevoelens' onder de knie te 
krijgen? Weten en voelen komen samen. Durf ik te voelen? O.l.v. 
Erik Pool | € 45 | duo € 75 
 
23.02 Denkprikkel – De relatie met onze medemens | 
Nootdorp 
Filosofen zetten aan tot denken: wat vind ik hiervan? Wat zegt het 
over mij en mijn leven? Dick Kleinlugtenbelt begeleidt voor het 5e 
jaar op zijn eigen wijze. Denkprikkel 2 sluit aan bij ‘ 10 woorden 
voor het goede leven’: de relatie met onze medemens | € 45  
 
28.02 Filosoferen met kinderen – voor volwassenen | 
Nootdorp 
Hoe wil je in gesprek zijn met kinderen? Is je eerste reactie een 
antwoord of zijn er ook andere mogelijkheden die wijzer en rijker 
maken? O.l.v. Ria Pool Meeuwsen | € 35 
 
02.03 Socratisch gesprek | Nootdorp | Loenen 
Ontdek deze gestructureerde heldere vorm van zinnige 
gespreksvoering met doorgaans persoonlijk verrassende 
uitkomsten. Erik (Loenen) en Ria Pool Meeuwsen (Nootdorp) 
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introduceren de methode en begeleiden de dialoog met humor en 
diepgang | € 29,95 | duo € 50 
 
06.03 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
08.03 Schrijfworkshop ’10 woorden voor het goede leven’ | 
Nootdorp 
Schrijven met woorden die voor jouw leven betekenis hebben. Of 
dat de oude woorden zijn of eigen woorden: de keuze is aan jou. 
In de workshop krijg je handvatten om die woorden te vertalen 
naar pakkende teksten in een verhalende of poëtische vorm. Wat 
je schrijft, houd je voor jezelf of stuur je in voor de verhalenactie 
van La Scuola om te tonen aan een groter publiek: ook dat is aan 
jou. O.l.v. Margriet van Bebber | € 95 | duo € 150 
 
13.03 Eet en ontmoet | Nootdorp 
Tijdens de Italiaanse maaltijd genieten van een goed gesprek. Het 
thema is ’10 woorden van het goede leven’ O.l.v. Hans Bouman 
en/of Will Pantjes | € 29,95 | duo € 50 
 
20.03 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
22.03 Dag van het leven: scratchdag, concert en 
levenskunstlezing | Delft 
Voor iedereen die van zingen houdt: een scratchdag o.l.v. Gregor 
Bak. Aansluitend een klein concert (16.00 uur) en de jaarlijkse 
levenskunstlezing | scratchdag € 25 | concert € gratis 
 
29.03 Socratisch gesprek | Zweeloo 
Onbevooroordeeld luisteren, vragen stellen, kort en bondig 
spreken, maar ook trouw zijn aan jezelf, aan dat wat waar je voor 
staat, maar ook jezelf durven te bevragen: vind ik dit echt? 
Elementen van persoonlijk leiderschap die je kunt oefenen tijdens 
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een socratisch gesprek. Jos Govaarts introduceert de methode en 
begeleidt de dialoog met humor en diepgang | € 29,95 | duo: € 50 
 
30.03 Denkprikkel – De relatie met ons innerlijk, met 
onszelf | Nootdorp 
Filosofen zetten aan tot denken: wat vind ik hiervan? Wat zegt het 
over mij en mijn leven? Dick Kleinlugtenbelt begeleidt voor het 5e 
jaar op zijn eigen wijze. Denkprikkel 3 sluit aan bij ‘ 10 woorden 
voor het goede leven’. | € 45 
 
04.04 Voel jij je vrij? | Nootdorp 
Houden gedachten ons gevangen? Heb ik een vrije wil? Eerst 
maken we kennis met filosofische ideeën over vrijheid en vrij zijn, 
daarna leiden persoonlijke ervaringen naar eigen antwoorden op 
de vraag: wat betekent vrijheid voor mijn leven? O.l.v. Erik Pool | 
€ 45 | duo € 75 
 
04.04 Thema-avond| Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
10.04 Voorproeverij Limburg en Toscane | Nootdorp 
Tijdens de Italiaanse maaltijd vertellen wij over de bijzondere 
vakanties in Limburg en Toscane en over oorsprong en betekenis 
van La Scuola. | € 10  
 
11.04 Goed ouder worden | Nootdorp 
Hoe kijk jij over je schouder naar jouw leven? Wat is jouw agenda 
voor de toekomst? Hans Bouman begeleidt | € 75 | duo € 150 
 
13.04 Socratisch gesprek | Nootdorp | Koog a/d Zaan 
Ontdek deze gestructureerde heldere vorm van zinnige 
gespreksvoering met doorgaans persoonlijk verrassende 
uitkomsten. Erik (Nootdorp) en Ria Pool Meeuwsen (Koog) 
introduceren de methode en begeleiden de dialoog met humor en 
diepgang | € 29,95 | duo € 50 
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17.04 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
01.05 Lezing Etty Hillesum | Nootdorp 
Vanavond verzorgt Denise Costa een lezing over Etty Hillesum en 
zelfzorg: Hoe zorg je voor jezelf en voor anderen? Etty zei 
hierover: ‘Ik zou een pleister op vele wonden willen zijn.’ | € gratis  
 
09 t/m 12.05 Zin in Limburg – Oude woorden, nieuwe 
verhalen | Limburg (Wittem) 
Een bijzondere vakantie in het Toscane van Nederland: Zuid-
Limburg. De heuvels, maar ook de eeuwenoude traditie van het 
katholieke geloof helpen om eigen gedachten en ervaringen te 
onderzoeken en te hertalen. O.l.v. Ria Pool Meeuwsen | € 595 | 
Voorproeverij 10 april, aanvang 19.00 uur 
 
12.05 t/m 15.05 Leiderschapsprogramma ‘Meesterschap’ | 
Limburg (Wittem) 
Welke visie is 'goed' voor mijn bedrijf, organisatie of team? Wat is 
'rechtvaardig' leiderschap voor mij? Leiding geven vergt allereerst 
leiding nemen over het eigen leven. Hoe moet dat? Wat is nodig?  
Plato's ideeën vormen het uitgangspunt van dit 
leiderschapsprogramma. Zijn klassiek-filosofische visie op 
leiderschap blijkt verrassend concreet en actueel. Ook de ideeën 
van Peter Bieri (alias Pascal Mercier) zijn verhelderend.  
Door zelfonderzoek en socratische dialogen krijgen deelnemers 
beter zicht op eigen leiderschapskwesties, lastige keuzes en 
morele dilemma's. Jezelf ‘meesterlijk’ ontwikkelen is de grondslag 
van dit bijzondere programma over leiderschap in organisaties. 
Het programma ‘Meesterschap’ bestaat uit vier programmablokken 
met individuele filosofische consulten, een aaneengesloten volledig 
verzorgd 4daags programma in Wittem (Limburg) en een 
slotsessie in Park Creayenburch, Nootdorp (Zuid-Holland). 
Onder ‘leiding’ van Erik Pool | € 3000 all in, excl. btw  
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15.05 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
05.06 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
15.06 socratisch gesprek| Nootdorp 
Ontdek deze gestructureerde heldere vorm van zinnige 
gespreksvoering met doorgaans persoonlijk verrassende 
uitkomsten. Erik en Ria Pool Meeuwsen introduceren de methode 
en begeleiden de dialoog met humor en diepgang | € 29,95 | duo 
€ 50 
 
19.06 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
22.06 Jaarlijkse picknick voor mentoren, begeleidingskundigen 
Steunpunt Levenskunst en Amici van La Scuola 
 
26.06 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
14 t/m 18.07 Zin in Toscane – Onderweg | Toscane-Italië 
Wie verlangt er niet naar een week van afstand nemen, opladen en 
weer verder gaan? Genieten van rust, betekenisvolle momenten, 
van elkaar, de omgeving en de zon; dat is Zin in Toscane! Dat is 
bezinnen op het leven in Nederland tijdens een bijzondere vakantie 
op het Toscaanse platteland. Een volledig verzorgde week o.l.v. 
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Erik en Ria Pool Meeuwsen. | € 995 | duo € 1595 | 20% korting bij 
boeking op de Open Dag 09.02.14 
 
03.07 Thema-avond | Delft 
’10 woorden voor het goede leven’: welke woorden inspireren jou? 
Wat is jouw verhaal over persoonlijke ontwikkeling en zingeving? 
We gaan niet op zoek naar antwoorden. De vraag stellen is 
genoeg. O.l.v. Will Pantjes | € 10 
 
20 t/m 22.08 Zin in Nootdorp - Wie ben ik, een zomerse 
ontmoeting | Nootdorp 
Een bijzondere vakantie in de rust van Park Craeyenburch, de 
thuisbasis van La Scuola. Om tegen jezelf te zeggen: dit ben ik! 
Drie dagen werken aan jezelf o.l.v. Ria Pool Meeuwsen | € 295 | 
20% korting bij boeking op de Open Dag 09.02.14 
 
Bezoek onze website voor informatie en wijzigingen, en ook voor onze 
producten en diensten. Elke maand versturen we onze nieuwsbrief La 
Gazetta della Scuola.                      www.academievoorlevenskunst.nl 
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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 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: 
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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. 
 
 
 
 
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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