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Denken 

afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, 
filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, 
peinzen, prakkiseren, ... 
denken aan, heroverwegen, in aanmerking nemen, in heroverweging 
nemen, in ogenschouw nemen, in overweging nemen, nadenken, 
nagaan, overdenken, overleggen. 
Wij zullen ons beperken tot het woord denken en de bovengenoemde 
woorden als synoniemen of uitbreiding aanvaarden.  
Het werkwoord denken is bij de uitoefening, ik denk, dan wel jij denkt een 

prachtige voorstelling van een bijzondere eigenschap die alleen bij de 

menselijke diersoorten zo onzichtbaar aanwezig is. Ook andere diersoorten 

, honden katten olifanten, hebben de eigenschappen van kunnen denken en 

kunnen communiceren. Maar in veel mindere mate zoals bij mensen. 

Er wordt veel  gedacht, maar onze communicatie in het veld kijkend wordt 

er in toenemende mate steeds minder nagedacht. Dat is verklaarbaar  

omdat het woord denken in de belangstellingsfeer van de filosofische 

ideologie wordt geplaats. De groeiende groep senioren met veel vrije tijd en 

belangstelling voor de filosofie, in de eerste plaats. Universiteiten met  

wetenschap beoefenaren zijn in de tweede plaats veroorzakers in de zin 

van de wijze van denkend voor eeuwen door de geschiedenis heen als extra  

o.a. het vaststellen van de eretitel;  De denker des Vaderland.  

 Denker des Vaderlands is een eretitel die verleend wordt door de Stichting Maand van de 

Filosofie in samenwerking met Filosofie Magazine en het dagblad Trouw. De titel wordt uitgereikt 

in het voorjaar en blijft twee jaar van kracht.                                                                       

Paul van Tongeren is gekozen tot nieuwe Denker des Vaderlands. 2021.  Hij wordt 

volgende maand 2021 aangesteld in de Maand van de Filosofie en volgt Daan Roovers op, 

die de eretitel de afgelopen twee jaar droeg. Van Tongeren (70) was onder meer hoogleraar 

wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven.19 mrt. 2021 

2019-2021: Daan Roovers stelt vooral het 'publiek denken' centraal; hardop, interactief 

en met het oog op onze gezamenlijkheid. 

2017-2019: René ten Bos zag het als taak van de filosoof om niet met de ‘morele 

hakbijl’ klaar te staan, maar juist ‘om met paradoxen om te gaan’.2015-2017: 

2015 -2017 Marli Huijer sloeg als ‘tussendenker’ weer een andere richting in; 

denken te midden van mensen, weten waar mensen over praten, voor welke 

vragen we staan 

https://www.denkerdesvaderlands.nl/daan-roovers/
https://www.denkerdesvaderlands.nl/rene-ten-bos/
https://www.denkerdesvaderlands.nl/marli-huijer/


2013-2015: René Gude richtte zich op constructief ‘meedenken’. 

2011-2013: Hans Achterhuis, de eerste Denker des Vaderlands, vervulde de 

functie als kritisch ‘tegendenker’. 

                                  Denkers die in de  ontwikkeling blijven van het denken. Zij 

onderzoeken en willen onderkennen de maatschappelijke veranderingen en 

vernieuwende perspectieven. 

Het maatschappelijk denken zonder wetenschappelijke aandacht, eigenlijk 

het liever niet denken is de chaos van het ego denken meer nog door de 

gestudeerden dan de laag opgeleiden Na de invoering van de denker des 

Vaderlands is verruwing bij het communiceren toe genomen.  Kijk ik, ik 

vind, ik weet, wij de gestudeerden, maar de onvoldoende bij geleerden, wij 

de egotrippers. Wij de weters in de Tweede Kamer, wij de managers, wij de 

CEO’s, wij met communicatie in de portefeuilles en nog meer soft dat je niet 

wil weten. 

Dan de afwachtende steeds meer twijfelende massa. Het denken even laten 

parkeren, of in de achteruit willen om, vaak terecht, gewoon even gewoon 

en gelukkig te zijn. Laat ons het goede bewaren. Ja.. kom  maar Donald 

Jones. Misschien willen wij allen toch een beetje gewoner. 

https://youtu.be/iKcbkv51baU 
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