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Hoe heet jij?
Philo is in de speeltuin tegenover zijn huis. Hij zit bovenin het houten huisje van de glijbaan. Daar komt het meisje aanlopen dat gisteren
twee huizen verderop is komen wonen. Ze is samen met haar vader. Het meisje gaat in een van de schommels zitten. Dan zegt haar
vader: ‘Ok, dan ga ik even naar de winkel. Tot zo, hè?’ En de vader loopt verder.
Het meisje heeft zwart haar en donkerbruine ogen. Ze lijkt op een Arabische prinses uit zijn sprookjesboek, alleen dan zonder jurk. Het
meisje ziet er stoer uit in haar spijkerbroek, met gympen en een sportief jack.
Philo springt van het huisje op de grond en gaat op de schommel naast het meisje zitten.
‘Hoe heet je?’ vraagt Philo.
Sophia is blij dat iemand tegen haar praat. Nu hoeft ze zelf niet de eerste stap te zetten. De jongen ziet er lief uit, met zachte haren en een
beetje rommelige kleren.
Ze glimlacht en zegt: ‘Ik heet Sophia. En jij?’
‘Ik heet Philo,’ zegt Philo.
‘Oh,’ zegt Sophia.
Philo begint meteen te kletsen. ‘Weet je waar mijn naam vandaan komt?’
‘Philo? Nee.’
‘Er is een oude filosoof die zo heet.’
‘Een wat?’ vraagt Sophia.
‘Een filosoof,’ zegt Philo.
‘Wat is dat?’
‘Iemand die nadenkt over belangrijke vragen. Dat heet filosofie. Ik ben zelf ook een filosoof, zegt mijn vader altijd. Daarom hebben ze mij
zo genoemd. Philo betekent ook nog liefde.’
Even denkt Philo na. ‘Hé, maar dat is grappig!’ roept hij dan uit. ‘Philo en Sophia! Weet jij eigenlijk wat jouw naam betekent?’ vraagt Philo.
‘Volgens mijn moeder is Sophia de vrouw van profeet Ibrahim. Maar het is ook een Griekse godin, de godin van de wijsheid. Sophia
betekent wijsheid.’
‘Ja, dat wist ik dus. Want Philo en Sophia zijn samen filosofie, want dat betekent liefde voor wijsheid.
Ik ben liefde,’ zegt Philo.
‘En ik ben wijsheid,’ zegt Sophia blij.

Sophia begint te schommelen. En Philo doet hetzelfde. Binnen een mum van tijd doen ze een wedstrijdje wie het hoogste komt.
‘Stel je voor dat jij nou niet Sophia had geheten. Maar heel anders, bijvoorbeeld het tegenovergestelde, iets wat domheid betekent,’ zegt
Philo.
Sophia trekt haar wenkbrauwen op. Wat bedoelt hij dáár nou mee?
‘Zou je met een andere naam nog wel dezelfde zijn, denk je?’ vraagt Philo.
‘Hmmm, daar vraag je me wat. Dat kan ik natuurlijk niet weten, want ik heet nou eenmaal niet anders,’ denkt Sophia.
‘Ja, maar misschien word je wel heel wijs als iedereen je steeds ‘wijsheid’ noemt!’ oppert Philo.
‘Aha, dus jij bent daarom zo lief geworden, omdat iedereen jou steeds ‘liefde’ noemt!’ roept Sophia.
Philo bloost.
Sophia moet lachen.
Daar komt de vader van Sophia weer aan. ‘Zo, heb je al een vriendje gemaakt?’ vraagt hij.
Sophia kijkt naar Philo. Philo kijkt naar Sophia. Gemaakt? Kun je een vriendje ‘maken’?
Ze begrijpen elkaar en grijnzen. ‘Ik ben niet gemaakt hoor, meneer,’ zegt Philo. ‘Ik was er al, ik ben acht jaar geleden geboren.’
Sophia moet keihard lachen.
Ze weten het nu nog niet, of misschien ook wel, maar ze worden de beste vriendjes. En samen zullen ze nog heel wat af filosoferen.

