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Een filosofisch gespreksidee voor de week van de kinderfilosofie ‘21 
© De Denkschool 

 

Voor de maand van de filosofie heeft Bibi Dumon Tak het kinderboek ‘De eik 
was hier” geschreven. We hebben bij verschillende stukjes uit het boek een 
denkles gemaakt, zodat je wat handvaten hebt om tijdens het lezen ook te 
filosoferen over de prachtige thema’s in het boek. 

 
Doelgroep 
groep 78 
 

De eik was hier – Bibi Dumon Tak 
                                                       

‘Waar moet ik naar luisteren, eikel?’ ‘Noem me geen eikel. Je was toch weg?’ ‘Ik ben 
weer terug, eikelboom.’ ‘Het is: eikenboom.’ ‘Goed, meneer eikenboom.’ ‘Ik ben geen 
meneer.’ ‘Mevrouw dan.’ ‘Ook niet.’ ‘Wat ben je dan?’ ‘Wij eiken maken geen 
onderscheid, wij zijn man en vrouw tegelijk. ‘Dus jij bent een “het”?’ ‘Nee, ik ben een 
“de”. De eik, niet het eik, jij moeten leren buiten jezelf te denken, gaai, en dat zouden 
er meer op deze planeet moeten doen.’ ‘Misschien is denken buiten jezelf iets voor 
bomen, maar niet voor vogels. Ik zou bijvoorbeeld niet kunnen denken als een uil.’ 
‘Je zou in één klap wel een stuk wijzer worden dan je nu bent.’ ‘O ja?’ Noem je uilen 
wijs? De hele nacht muizen eten en daarna in het zonnetje gaan zitten slapen op een 
tak. Een uiltje knappen, haha. Lekker makkelijk. Wij gaaien zijn heel wat nuttiger. Wij 
zorgen niet alleen voor onszelf, we zorgen er ook voor dat de eikenbossen blijven 
voortbestaan. We dénken misschien niet buiten onszelf, maar we dóén wel buiten 
onszelf.’ ‘Mmmmm, interessant: denken is iets anders dan doen. Niet gek voor een 
gaai.’ ‘Heeft er ooit maar één uil een eikel in de grond gestopt? Weet je wat die 
gluiperds in de grond stoppen? Braakballen. Uitkauwsels met botjes. En stópten ze 
die maar in de grond. Ze laten ze gewoon vallen vanaf hun tak. En opruimen? Ho 
maar. Uilen maken er een bende van in het bos. Ze zijn arrogant, smerig en 
achterbaks, met die nek van ze die driehonderdzestig graden in de rondte draait.’ 
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Kan jij je nek draaien? 

 
Denk jij wel eens na? 

Is denken hetzelfde als nadenken? 

Kun je buiten jezelf denken? 

Kun je leren buiten jezelf te denken? 

Kun je voor iemand anders denken? 

Is denken iets anders dan doen? 

Kan een boom denken? 

Kan een vogel denken? 

 
Wat is denken? 

Wat is buiten jezelf denken? 

Wat is doen? 

 


