
8.IS DE DOOD NATUURLIJK?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
Kan taal sterven?

4.VERANKEREN
Laat de kinderen een pareltje van wijsheid 
opschrijven en/of tekenen, iets dat ze geleerd 
hebben tijdens dit gesprek. Leg deze bijzondere 
uitspraken van de kinderen in een schatkist.

DENKEXPERIMENT
Hoe zou de wereld eruit zien als geen 
enkel beest meer dood zou gaan?
Stel je voor dat alle planten, bomen en 
struiken zouden uitsterven?

1.INSPIREREN
Ga in een kring zitten. Zet in het midden een mooi 
kistje neer. Hierin zitten verschillende dingen uit 
het bos (tak, steen, blaadje, dode tor, snoep- 
papiertje, ...). Vertel dat je in het bos bent 
geweest en van alles hebt gevonden en in het 
kistje hebt gedaan. Je wilt het de kinderen graag 
laten zien, maar nu twijfel je, want je denkt nu 
dat sommige dingen dood zijn. En de dood kun je
toch niet laten zien? Vraag of de kinderen willen 
helpen.

3.FILOSOFEREN

Waarom gaan planten en dieren dood?
Mogen dieren sterven? En planten?
Willen dieren/planten/ bomen sterven?
Worden dieren begraven als ze dood zijn?
Hebben dieren verdriet als een dier dood is?
Kunnen bergen sterven? En de lucht?
Moet je verdriet hebben als een beest dood 
is?
Gaat alles dood? Is de dood natuurlijk?
Kan iemand die dood is, nog bestaan?

Ga verder filosoferen door één van onderstaande 
vragen te stellen om kritisch denken te 
stimuleren en om het gesprek een nieuw impuls 
te geven. Kijk ook bij denkexperiment en 
filosofische taalvraag.
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2.VERWONDEREN
Haal steeds één ding uit het kistje. Is het dood of 
levend. Hoe weet je dat?

FILOSOFISCH DENKKADER
Kun je over de dood praten met kinderen? Veel 
mensen vinden van niet. Maar ook in de  leef- 
wereld van de kinderen komt de dood voor. 
Leerkrachten ervaren dat het voor kinderen die 
opgroeien op een boerderij natuurlijker is om 
erover te praten. Wat houdt de dood in? 
Waarom gaan mensen of dieren dood? En blijft 
iemand nog bestaan na de dood? Sommige 
geloven in de hemel, anderen in reïncarnatie. 
De wetenschapper Richard Dawkins meent dat 
we onsterfelijk zijn omdat onze genen en onze 
ideeën verder blijven bestaan. Moet je bang zijn 
voor de dood? Cicero (Romeins staatsman en 
schrijver, 106 v.C. - 43 v.C.) zei ooit: "Heb geen 
angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de 
dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet 
meer."
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