
De nieuwe Jonge Denkers gehuldigd!  

Hoe moeten we ons verhouden tot de natuur? Honderden scholieren van 

diverse middelbare scholen schreven voor de jaarlijkse Jonge Denkers 

wedstrijd een column hierover. Donderdagavond 3 december zijn de zeven 

nieuwe Jonge Denkers des Vaderlands gehuldigd. Ze zijn geselecteerd 

door de vakjury, dit jaar bestaande uit Gregor Hofstede (Jonge Denker, vorige lichting), Hannah 

Achterbosch (Filosofie Magazine), Florian Jacobs (ISVW), Stijn Ockeloen (VFVO).   

De zeven winnaars van de wedstrijd:    

Bodhi Vismale (Melanchton Bergschenhoek): “Waar komt de onbedwingbare drang vandaan om onze 

eigen omgeving te scheppen? Misschien verkeren wij ons zelfs in strijd mét de natuur, als een puber 

die zich hopeloos afzet tegen zijn ouders, wanhopig om zijn eigen identiteit te creëren.”  

Jenny van Rijn (Melanchton Schiebroek): “Tegenstanders van genetisch modificeren zeggen dat de 

mens niet aan de natuur mag sleutelen. Is dit echt zo ethisch onverantwoord?”  

Kalina Kas (Het 4e Gymnasium, Amsterdam): “Willen we ons redden uit de pandemie en de 

klimaatverandering stoppen, dan moeten we onszelf niet meer buiten de natuur beschouwen.”  

Liselot Fetter (Gymnasium Haganum, Den Haag): “We zitten in een bubbel die ons beschermt tegen 

de onvoorspelbaarheid van de natuur. Toch moeten de aarde weer gaan zien als een systeem 

waar we als mensen deel vanuit maken. Kom uit je bubbel!”  

Mirte Dophement (Theresialyceum, Tilburg): “Dieren kunnen niet praten over hun moraal, maar dit 

betekent niet dat ze er geen hebben.”  

Robin van Gelooven (Gymnasium Novum, Voorburg): “Hoezo zouden wij als mens eigenlijk het 

recht hebben te beslissen en handelen over iets dat zoveel groter is dan wij?”  

Tibor Jaasma (St. Bonifatiuscollege, Utrecht): “Naast wetenschap helpt kunst de mensheid ook verder: 

de wereld te verklaren op basis van ons duiden is net zo waardevol als verklaringen op basis van 

verstand.”  

U kunt de columns binnenkort lezen in iFilosofie van het ISVW. De Jonge Denkers zijn in 2021 te 

zien op de diverse filosofische festivals. Heeft u hiervoor suggesties, of wilt u een Jonge Denker 

interviewen? Mail dan naar info@dejongedenkers.org.  
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