
5.IS ER STILTE IN DE NATUUR?

DENKEXPERIMENT
Wat als niemand op de wereld meer 
stilte zou ervaren?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
Is geluid een taal?
Heeft de ene taal een mooier geluid dan 
de andere taal?

Hoe stil is de natuur?
Is stilte een geluid?
Is stilte een vriend?
Wanneer doet stilte zeer?
Wat is de allerstilste stilte?
Zijn er verschillende soorten stilte?
Hebben dieren stilte nodig?
Wat is het stilste beest?
Waarom ervaren de mensen de natuur als stil?
Kun je verdrietig worden van stilte?
Maken natuurgeluiden de mens gelukkig?

Ga filosoferen met de klas. Kies één van 
onderstaande vragen om kritisch denken te 
stimuleren en om het gesprek een nieuw impuls te 
geven. Kijk ook bij de vragen bij denkexperiment en 
filosofische taalvragen. 

3.FILOSOFEREN

1.INSPIREREN 4.VERANKEREN

Ze nemen geluiden op in de natuur met 
ipad of telefoon. Dit bewerken ze eventu- 
eel met een digitaalprogramma tot een 
muziekstuk. Laat het tenslotte aan elkaar 
horen. Vinden ze het aangenaam klinken 
en waarom? Zit er stilte in? 
Laat de kinderen een landschap 
verklanken met de klankmiddelen die 
voorhanden zijn: body-sound, stem, 
materialen, etc. Laat ze oefenen en 
daarna aan elkaar presenteren. Vinden ze 
het aangenaam klinken? Zit er stilte in? 
Wat voor landschap werd er verklankt?

Laat de kinderen in groepjes een soundscape 
maken.

1.

2.

GROEP 
5/8

Vertel dat je gelezen hebt dat mensen graag de 
natuur opzoeken, en een van de redenen is dat 
het er stil is. Maar is dat ook zo? Hoe stil is de 
natuur? Gaan mensen niet juist de natuur in om 
andere geluiden te horen dan de allerdaagse? Je 
wilt dit met de klas onderzoeken. Ga met de 
leerlingen naar buiten en ga zitten of liggen in 
een stukje natuur. Laat de kinderen de ogen 
sluiten en goed luisteren. 

FILOSOFISCHE UITSPRAKEN
"De grootste gebeurtenissen zijn niet onze luidste, 
maar onze stilste uren."
(Friedrich Wilhelm Nietzsche, filosoof)
"De stilte is een vriend die je nooit verraadt."
(Confucius, Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C)
"De stilte van de natuur heeft veel geluiden."
(Adriaan Roland Holst, Nederlands schrijver 1888- 
1976)
"De stilte is de enige taal van de mens, wanneer 
hetgeen hij ondervindt te machtig is."
(Alphonse de Lamartine, Frans dichter, staatsman en 
geschiedkundige 1790-1869)

2.VERWONDEREN
Stel de filosofische startvraag: "Is er stilte in de 
natuur?" Laat de kinderen in tweetallen aan 
elkaar fluisteren wat ze horen. Horen ze stilte? 
Horen ze geluiden? Wat voor geluiden? Hoort de 
ander dat ook? Ga daarna in een kring met elkaar 
filosoferen.
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