
11Filosofie Magazine / november 2013

Filoso� e Magazine op zoek naar plekken met de naam van een � losoof

WAT
Café Voltaire

WAAR
Stoofstraat 6, ’s-Hertogenbosch

BESTAAT SINDS
1985

VANWAAR DE NAAM
Huidige eigenaar Ria Schouten: ‘Een 
leraar Frans heeft 28 jaar geleden deze 
koffi e- en broodjeszaak  opgericht. Hij 
koos voor de naam Voltaire, omdat hij 
fan was van het werk en de stijl van Vol-
taire. Maar ook omdat het verhaal gaat 
dat Voltaire wel vijftig kopjes koffi e per 
dag dronk. 

Toen ik 18 jaar geleden het café overnam, 
heb ik bewust de naam gehouden. Ik vind 
het een mooie naam. En deze naam heeft 
een eigenwijze uitstraling. Voltaire is een 
statement. Hij was een eigenzinnig en 
recalcitrant persoon: hij is een paar keer 
het land uitgezet. 
De volledige werken heb ik niet van Vol-
taire gelezen. Maar als er bijeenkomsten 
of vergaderingen hier zijn, probeer ik een 
passend citaat van hem erbij te vinden.'

OPMERKELIJK
Bij de oprichting is op de ruit met de hand 
een portret van Voltaire geschilderd. ‘Het 
is een beetje vervallen, de verf bladdert 
eraf, maar dat is juist wel mooi: dat je 
kunt zien dat dingen geleefd hebben.’ 
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'VOLTAIRE DRONK WEL VIJFTIG KOPJES KOFFIE PER DAG'

Ook een plek met de naam van een � losoof gespot? 
Mail � lomag@veenmagazines.nl of  twitter @� lomag

UPDATES

Wordt � losofe en 
schrijfster Simone de 
Beauvoir herbegra-

ven in het Panthéon? 
Haar naam gaat rond, 
nu president François 

Hollande meer vrouwen 
in het Franse eregraf  wil 
(van de 72 beroemde 

doden zijn er nu slechts 
twee vrouw). 
www.nrc.nl

...
Sigrid Kaag, de 

Nederlandse die de 
ontwapeningsmissie 
in Syrië gaat leiden, 

studeerde internationale 
betrekkingen en � loso� e 
op Exeter University en 

Oxford. 
www.elsevier.nl 

...
‘Als de straf voltooid 

is, hebben wij als bur-
gers de plicht om die 
persoon weer in ons 

midden op te nemen’, 
zei � losofe Marli Huijer 
naar aanleiding van het 
mogelijk verlof  van Vol-
kert van der G. ‘Politici 

als Rutte en Teeven zou-
den ons daarin moeten 
aanmoedigen, in plaats 

van met de media mee te 
gaan in het creëren van 
een giftige, primitieve, 

vijandige sfeer.’
www.trouw.nl
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