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VOORAF
De Poëzieweek start op donderdag 30 januari met Gedichtendag en heeft als 

thema Verwondering. Die week hoor, zie en proef je overal in Vlaanderen en 

Nederland gedichten. In het station. Op de radio. In de krant. In de 

supermarkt om de hoek. Ook scholen nodigen we warm uit om gedichten die 

dag als eregasten in de klas te onthalen. Stichting Lezen Vlaanderen, 

Stichting Lezen Nederland en Stichting CPNB bieden scholen uit het 

voortgezet/secundair onderwijs ter gelegenheid van de Poëzieweek deze 

poëzielessen aan. 

In deze poëzielessen zijn wonderlijke gedichten van dichters uit Nederland, Vlaanderen en de rest van de 

wereld bijeengebracht. In verschillende lessen kunnen leraren in de aanloop naar Poëzieweek 2014 deze 

gedichten met hun leerlingen lezen en bespreken. In de lessen maken de leerlingen gezamenlijk kennis met de 

geselecteerde gedichten, door ze grondig te lezen, er zich vragen bij te stellen en er vervolgens creatief mee 

aan de slag te gaan. Deze lestips nodigen uit tot beter lezen en zijn bedoeld om leerlingen enthousiast te maken 

voor poëzie.

De lestips in deze bundel zijn bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs. Deze lessenreeks wil docenten 

(verder) op weg helpen om poëzie in de klas te brengen. Tijdens de Poëzieweek zelf, maar ook in de aanloop 

naar deze week. Om leerlingen met gedichten vertrouwd te maken, is regelmaat het toverwoord. Af en toe een 

les over gedichten inplannen is vaak doeltreffender dan kinderen op één dag met gedichten te overstelpen. 

Laat het daarom elke week Poëzieweek zijn.

Alles begint met verwondering: de eerste woordjes, grote liefde, de ontdekking van het nog 

ongekende. Wie zich openstelt en onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast zich: er is veel wonderlijks te 

zien, er is veel verrassends te beleven.

Daarover gaat poëzie. Gedichten kunnen spreken als je met stomheid geslagen bent, als je niet meer weet 

hoe je verwondering, je verbazing, dat bevreemdende en onbestemde gevoel te verwoorden. Maar 

gedichten kunnen meer dan dat. Ze kunnen je wonderen ook laten beleven. Alleen al door de manier 

waarop de woorden bij elkaar staan bezorgen ze je een nieuwe kijk op de wereld en krijg je oog voor al het 

kleine dat zo vaak veronachtzaamd wordt. Poëzie heeft de kracht om onverwacht de verrassende andere 

kant van dingen te laten zien.
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LESTIP 1
VERWONDERING 
OVER JEZELF
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ER LOPEN OVERAL RIVIERTJES 
ONDER MIJN VEL
Er lopen overal

riviertjes onder mijn vel.

En ik zie die blauwe adertjes wel,

maar ik voel ze niet,

ik hoor ze niet, 

ik weet niet waarheen ze stromen.

Mijn lijf is een terrein

waar ik zelf niet kan komen.

Mijn lijf is een geheim

met een huid,

hier aan de buitenkant.

Ik kan niet bij mezelf naar binnen.

Ik ben mijn eigen 

buitenland.

“Er lopen overal riviertjes onder mijn vel” / Edward van de Vendel.  

In: De groeten van Superguppie. 

(Querido, 2008)
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OVER DE AUTEUR
De Nederlandse auteur Edward van de Vendel (°1964) was onderwijzer en directeur in de basisschool. Hij 

schrijft allerlei soorten teksten: teksten voor prentenboeken (bijv. De duif die niet kon duiken), dichtbundels 

voor jonge kinderen (o.a. de Superguppie-gedichten), oudere kinderen (bijv. Chatbox), zelfs gedichten voor 

volwassenen, maar ook liedjes, toneel, leesboeken (bijv. Toen kwam Sam) en boeken waarin informatie staat 

(bijv. Ajax wint altijd).

VOOR HET LEZEN
> Kijk eens naar de binnenkant van je armen. Wat zie je daar? (huid, geboortevlekken, aders)

> Welke kleur hebben die aders? (blauw, soms wat groenachtig)

> Waarvoor dienen je aders? (Daarin zit bloed. Bloed kan zo door je lichaam stromen.)

> Bij wie zijn die aders heel goed te zien? Bij wie zijn ze minder goed zichtbaar?

> Vergelijk eens met je buur.

> Voel je jouw aders? (nee, normaal gezien niet)

> Kan je ze ruiken? (nee)

De Nederlandse dichter Edward van de Vendel zat ook eens naar zijn aders te kijken en hij verwonderde zich 

erover. Hij schreef er een gedicht over.

Je kan het gedicht op deze manier inleiden: 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hebben dichters zo hun eigen manier om over dingen te schrijven. Wat ze 

bijvoorbeeld vaak doen, is iets wat ze zien of ervaren met iets anders vergelijken.

Ik zal het gedicht van Edward van de Vendel eens voorlezen en dan mogen jullie mij vertellen waarmee hij zijn 

aders vergelijkt.

NA HET LEZEN

Gesprek (3 minuten)
> Vraag nu aan de leerlingen waarmee de dichter zijn aders vergelijkt.

>  Hoe lijken aders op rivieren? Wat hebben ze met elkaar gemeen? (Ze zien er vaak blauw uit en er stroomt 

iets door: water door rivieren, bloed door aders. Ze zijn meestal kronkelend. Het land waar de rivieren 

doorlopen kan eventueel ook vergeleken worden met het vlees van mensen waar aders doorlopen…)

>  Herinner de leerlingen aan wat je daarnet vertelde, namelijk dat de dichter zich erg verwonderde over zijn 

aders. Wat vindt hij er zo bijzonder, zo speciaal aan? (Dat ze in je lichaam zitten, dat je ze wel ziet, maar niet 

kan aanraken.)

>  Wat bedoelt hij met ‘Ik ben mijn eigen buitenland’? (Dat zijn eigen lichaam op een land lijkt met rivieren die 

erdoor lopen, maar dat hij niet bij zichzelf naar binnen kan.)

Creatieve denkoefening (10 minuten)
>  De dichter vergelijkt zijn aders met rivieren.

>  Je kan ook nog andere delen van je lichaam met iets vergelijken, bijv. een teennagel met het schild van een 

schildpad, of je mond en je tong met een grot waarin een monster woont, je ogen met planeten, enz. Denk 

aan levende wezens, dingen uit de natuur, gebruiksvoorwerpen, speelgoed, enz. 
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(De leerkracht heeft op het bord een lichaam getekend en schrijft daar op de juiste plaats de vergelijkingen 

bij. De leerlingen krijgen per groepje van drie of vier een A3-blad met een silhouet erop waar ze zelf 

vergelijkingen op mogen schrijven.)

>  Omgekeerd werken is ook een optie: toon afbeeldingen van dieren, voorwerpen, bouwwerken, enz. en vraag 

aan welk lichaamsdeel die afbeelding hen doet denken.

>  Laat de leerlingen in groepjes nog vijf vergelijkingen bedenken en ze op de juiste plaats schrijven op hun 

blad. Overloop nadien kort alle vergelijkingen.

>  Je kan de leerlingen eventueel wat meer sturen door hen kaartjes te geven waarop de benamingen staan 

van lichaamsdelen die ze ergens mee moeten vergelijken.

Aan de slag (25 minuten)
>  Laat de leerlingen zelf een tekening of schilderij maken, waarbij ze een lichaam of lichaamsdeel zo 

weergeven dat je ziet waarmee het vergeleken wordt, bijv. een voet waarvan de grote teen vervangen is 

door een schildpadje, een gezicht van iemand die zijn mond opent zodat er een monster te zien is waar 

normaal de tong zit, enz.

>  Toon, om hen te inspireren, kunstzinnige afbeeldingen van lichaamsdelen.

Tip: Het kleine museum – Alain Le Saux en Grégoire Solotareff (Querido, 1996)

Daarin vind je bijv. een afbeelding van een arm uit een schilderij van Picasso, een baard geschilderd door Dürer, 

een rug door Velázquez, een Rubensiaanse haardos en nog veel meer.

Alternatief: de leerlingen kunnen dit ook digitaal doen door twee afbeeldingen samen te voegen, bijv. in 

PowerPoint.

MEER?
Deze les kan gekaderd worden in een thema over het menselijk lichaam binnen wereldoriëntatie/oriëntatie op 

mens en wereld.

BIBLIOGRAFIE
De groeten van Superguppie – Edward van de Vendel. (Querido, 2008)

Het kleine museum – Alain Le Saux en Grégoire Solotareff (samenst.). (Querido, 2010)

AUTEUR LESTIP
Tinneke van Bergen
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LESTIP 2
VERWONDERING 
EN SCHOONHEID
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DE PAD EN DE ROOS
Een pad die op een tuinpad zat,

riep: ‘Wat een mooie bloemen!

Op zoveel schoonheid zal ik mij

nooit kunnen beroemen!’

Toen sprak een witte roos: ‘Wees blij

dat jij nog iets bewondert.

Ik vind mezelf ook meer dan fraai,

maar ’t wordt alleen ontzettend saai

wanneer je niets echt mooi meer vindt,

jezelf dan uitgezonderd.’

“De pad en de roos” / Hans Andreus en Sieb Posthuma (ill.). 

In: Tikken tegen de maan. 

(Ons Erfdeel, 2010)

VERWONDERING 
EN SCHOONHEID
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OVER DE AUTEUR
Hans Andreus (°1926 - † 1977), pseudoniem van Johan Wilhelm van der Zant, is een veelbekroond Nederlandse 

schrijver en dichter die zowel voor kinderen als volwassenen schreef. Zijn werk wordt gerekend tot de 

experimentele dichtkunst van de ‘Vijftigers’, waartoe onder andere ook Lucebert, Bert Schierbeek en Remco 

Campert behoorden. Naast poëzie schreef hij enkele romans, hoorspelen, televisie- en reclameteksten, 

chansons, en een populaire, bekroonde reeks kinderboeken. Zijn Meester Pompelmoes-boeken zijn het 

bekendst geworden.

VOOR HET LEZEN
> Wie of wat vind jij mooi? Waarom? Wat vind je daar zo mooi aan?

> Maak met de leerlingen een woordspin met wat zij mooi vinden. 

>  Geef indien nodig zelf enkele voorbeelden om hen te inspireren: vlinders, rode schoenen, je lievelingstrui, 

een bepaald lied, het strand en de zee, een bepaalde foto, een fruittaart, enz. Hoe uiteenlopender, hoe 

liever. Je kan dit ook associatief aanpakken: de zee – een zonsondergang – een veld met zonnebloemen 

– mijn gele wintertrui – haardvuur – kerstliedjes – sneeuw – spelende en lachende kinderen – iemand die 

zwaait – enz.

>  Deel het gedicht uit of projecteer het en laat de leerlingen het zelf lezen. Voor kinderen van de eerste 

graad/groep 3 en 4 is het beter om het voor te lezen.

NA HET LEZEN

Kort gesprek en inlevingsmoment (5 minuten)
>  Wat betekent ‘Op zoveel schoonheid zal ik mij nooit kunnen beroemen’? (Ik zal nooit met zoveel trots over 

mijn schoonheid kunnen spreken. Ik zal nooit beroemd worden om mijn schoonheid.)

> Vindt die pad zichzelf mooi? (blijkbaar niet echt)

> Vindt de witte roos zichzelf mooi? (Ja, ze vindt zichzelf echt bijzonder mooi.)

> Met welke woorden zegt ze dat? (‘Ik vind mezelf ook meer dan fraai.’)

>  Laat de leerlingen het gedicht even dramatiserend luidop lezen, waarbij ze moeten nadenken over de 

manier waarop de pad praat en de manier waarop de witte roos praat.

>  ‘Wat een mooie bloemen!’ (op het bord schrijven) Hoe kan je dat zeggen? (verschillende leerlingen zeggen 

het op een zelfgekozen manier)

>  ‘Ik vind mezelf ook meer dan fraai.’ (op het bord schrijven) Hoe zegt iemand zoiets?

Extra: Bekijk de laatste versregels van de strofes. Valt je iets op? Strofe 2 en 3 eindigen op een vreemde 

manier: En op/ en het. Deze kleine woorden geven je onbewust aan dat je snel verder mag lezen. 
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AAN DE SLAG

Gesprekken in kleine groepen over schoonheid aan de hand van citaten (5 minuten)

Verdeel je klas in zes groepen. Geef elk groepje een citaat over schoonheid en laat de leerlingen daar een 

gesprek over voeren. Om dit groepsgesprek vlot en constructief te laten verlopen, kan je met rollenkaarten 

werken (bijv. voorzitter, verslaggever, tijdsbewaker, bemiddelaar, enz.)

•  ‘ Alles heeft z’n schoonheid alleen ziet niet iedereen dat altijd.’ (Confucius, Chinees filosoof die leefde van 551 

voor Christus tot 479 voor Christus)

•  ‘ We kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid, maar we moeten haar in ons dragen om haar te 

kunnen vinden.’ (Ralph Waldo Emerson, Amerikaans filosoof die leefde van 1803 tot 1882)

•  ‘ De schoonheid van iets ligt in de ogen van degene die ernaar kijkt.’ (David Hume, Schots filosoof en 

geschiedkundige die leefde van 1711 tot 1776)

•  ‘Over goede smaak en kleuren valt niet te twisten.’ (Latijns gezegde)

•  ‘Echte schoonheid zit vanbinnen.’ (volkswijsheid)

•  ‘ Wie telkens in de spiegel ziet,

en zich met schoonheid vleit, 

beseft de ware schoonheid niet, 

maar jaagt naar ijdelheid.’ (Hiëronymus van Alphen, Nederlands dichter die leefde van van 1746 tot 1803)

Kringgesprek over schoonheid aan de hand van afbeeldingen (15 à 20 minuten)

Leg een selectie van afbeeldingen op een tafel of op de grond. De leerlingen kiezen één of twee afbeeldingen 

die illustreren hoe zij schoonheid interpreteren. Zorg voor voldoende afbeeldingen en een grote diversiteit. 

Tip: Een gemakkelijke manier om op internet afbeeldingen te vinden, is via portaalsites die gratis foto’s 

aanbieden. Enkele portaalsites die gratis foto’s aanbieden zijn: Freefoto, Morguefile, Image After, Corbis, 

Freestockphotos, Stock Exchance, Kidsclick en Free-images. Ook via Google afbeeldingen vind je makkelijk 

beelden.

De leerlingen vertellen in de kring waarom ze die foto(’s) gekozen hebben: wat ze er mooi aan vinden, wat 

schoonheid voor hen wil zeggen. Iedereen krijgt de kans om iets te zeggen. Veelpraters worden indien nodig 

wat afgeremd en stillere leerlingen worden aangemoedigd. Werk eventueel met een praatstok of ander 

voorwerp om duidelijk te maken wiens beurt het is. Om de interactie nog te vergroten, kan je met de leerlingen 

afspreken dat ze allemaal één vraag stellen aan een andere leerling. Alle leerlingen krijgen een kaartje met een 

vraagteken erop. Wanneer ze een vraag willen stellen steken ze dat in de lucht. 
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MEER?
Deze les kan gekaderd worden in een les godsdienst, zedenleer/maatschappijleer of filosoferen met kinderen.

Het Steunpunt Diversiteit en Leren in Vlaanderen ontwikkelde een reeks thematische pakketten om 

intercultureel onderwijs in de praktijk te realiseren. CLIM (Coöperatief Leren in Multiculturele groepen) legt de 

nadruk op gestructureerd groepswerk en interculturele vaardigheden.

http://screening.steunpuntdiversiteitenleren.be/sites/default/files/doel_4_fiche_werken_met_rollen_0.pdf

In de CLIM-Wijzer vind je tips, schema’s en voorbereidende oefeningen om de methode met succes in de klas te 

realiseren. De unieke plaats van de leerkracht binnen CLIM wordt uitvoerig besproken.

In de CLIM-Wijzer lees je alles over:

•  de voorbereiding, de organisatie en de begeleiding van CLIM-activiteiten; 

•  de structuur van een CLIM-thema; 

•  de theoretische onderbouw van CLIM; 

•  de link met intercultureel onderwijs en coöperatief leren; 

•  het werken aan een wisselende status bij de leerlingen; 

•  het nut van evalueren binnen deze vakoverschrijdende methode; 

•  de transfer naar het dagelijkse klasgebeuren.

BIBLIOGRAFIE 
Tikken tegen de maan – Joke van Leeuwen (samenst.). (Ons Erfdeel, 2010)

CLIM-wijzer – Filip Paelman. (De Boeck, 2006)

AUTEUR LESTIP
Tinneke van Bergen
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LESTIP 3
VERWONDERING 
OVER WAT 
IEMAND 
ALLEMAAL KAN
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MAMA
Mama belt met iemand 

van haar werk

en legt een knoop

in mijn sjerp.

Mama wacht op een kaartje

van de kassier

en haalt mijn snoep

uit het papier.

Mama praat met papa

terwijl ze in mijn ogen kijkt.

Mama kan altijd overal

alles tegelijk.

“Mama” / Frank Adam. 

In: Waarom ik altijd nee zeg. Frank Adam en Harmen van Straaten (ill.). 

(Querido, 2001)
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OVER DE AUTEUR 
Frank Adam (°1968) schrijft voor kinderen en volwassenen: verhalen, gedichten, theater, recensies en nog veel 

meer. Hij begon aan een bundel kinderpoëzie toen zijn zoontje Dante vroeg wanneer hij eens iets voor hem zou 

schrijven. Hij schrijft gedichten over kinderen die kattenkwaad uithalen, maar even goed over filosoferen en, 

natuurlijk, over lief zijn. Zijn verzen werken het best wanneer ze eenvoudig en heel juist een gevoel of een 

gedachte vatten.

VOOR HET LEZEN

Bewegingstussendoortje (10 minuten)
>  De leerlingen staan per twee. Samen tellen ze tot drie. De linkse zegt ‘één’, de rechtse ‘twee’, de linkse ‘drie’, 

dan herbegint de rechtse met ‘één’, enz.

> Vervang daarna ‘één’ door een handklap. ‘Twee’ en ‘drie’ blijven nog even gewoon.

>  Als dat lukt vervangen ze ook ‘twee’ door een beweging, bijv. springen. Daarna wordt ook ‘drie’ een 

beweging, bijv. even aan eigen oorlel trekken. De leerlingen moeten nog steeds om de beurt het volgende 

doen, ze doen het niet tezamen.

>  Om het tot slot superingewikkeld te maken, zingen de leerlingen samen een liedje terwijl ze de bewegingen 

beurtelings blijven uitvoeren.

>  Andere mogelijke opdrachten: een zin overschrijven en ondertussen luidop iets anders zingen; kaartjes 

tellen en ondertussen (snel) vragen beantwoorden; etc.

Vind je het moeilijk om twee of meer dingen tegelijk te doen?

Ik heb een gedicht over iemand die daar heel goed in is!

Lees het gedicht voor.

NA HET LEZEN

Gesprek (10 minuten)
>  Welke dingen doet die mama tegelijk? (telefoneren, sjaal strikken, wachten op een kaartje van de kassier, 

een snoep uit het papier halen, met papa praten, haar kind in de ogen kijken)

>  Die worden in twee kolommen op het bord geschreven (wat ze parallel doet).

>  Lees eventueel het gedicht nog eens opnieuw voor.

>  Wat is dat, een sjerp? (een sjaal) Hoe strik je die, doe dat eens voor (met een sjaal van een van de kinderen)? 

Wat is een kassier?

>  In die laatste zin zegt de dichter dat mama ‘altijd’ (nadruk leggen) ‘overal’ (nadruk leggen) ‘alles’ (nadruk 

leggen) ‘tegelijk’ (nadruk leggen) kan. Denk je dat dat waar is? (nee)

>  Waarom zou die dichter dat dan zo zeggen? (om duidelijk te maken dat die mama wel heel veel tegelijk kan, 

misschien ook omdat hij onder de indruk is, of fier is…)

>  Mag dat in een gedicht, zo overdrijven? (ja)

>  Denk eens aan dingen die jouw mama, papa, oma of opa doen terwijl ze voor/met jou iets doen.
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>  Twee woordspinnen op het bord: één over wat ze voor/met jou doen (eten opscheppen, woordjes dicteren, 

knuffelen, haar uit je gezicht strijken, enz.) – één over wat ze ondertussen nog aan het doen zijn (krant 

lezen, iets opzoeken op internet, koffie drinken, strijken, autorijden, enz). 

Praktische tip: Schrijf elke activiteit op een kaartje en hang ze zo op het bord in een woordspin. Dan kan je die 

kaartjes nadien in de volgende activiteit ook nog gebruiken.

Drama-tussendoortje (5 minuten)

De kaartjes uit de twee woordspinnen worden van het bord gehaald en verspreid over de banken: elke leerling 

krijgt enkele kaarten, maar mag er nog niet naar kijken. Zorg dat bij elk duo één leerling kaarten uit de ene 

woordspin krijgt en de andere leerling kaarten uit de andere woordspin.

De ene leerling draait van elk stapeltje een kaart om en toont die kaarten aan de andere leerling, zonder zelf te 

zien wat erop staat. De andere leerling beeldt uit dat zij/hij die twee activiteiten tegelijk uitvoert (bijv. knuffelen 

en koffie drinken) en de ene moet raden.

AAN DE SLAG

Creatieve denkoefening (5 à 10 minuten)

•   Verzin nu dingen om te doen die heel speciaal of zelfs onmogelijk zijn!

•   Wat zou je zelf graag willen kunnen? (vliegen, veranderen in een superheld, met dieren praten, onzichtbaar 

zijn, enz.)

•   Wat zou grappig/opmerkelijk/ongewoon zijn als je mama, papa, oma of opa het zou doen? (een reuzegrote 

kauwgombal blazen, skateboarden, beybladen, facebooken, rappen, enz.)

Schrijf- (of spreek-)opdracht (5 à 10 minuten)
>  Schrijf (of bedenk) een extra vers voor het gedicht van daarstraks!

>  De leerlingen krijgen het gedicht op papier en het wordt nog eens gelezen.

>  Het nieuwe vers moet uit vier tekstregels bestaan en de tweede regel moet rijmen op de vierde.

>  In het nieuwe vers laat je jouw mama, papa, oma of opa twee dingen tegelijk doen: iets gewoons en iets heel 

speciaals of onmogelijks. Gebruik de ideeën die op het bord staan. 

Bijv.   Oma drinkt nog

een glaasje wijn 

en skateboardt 

bovenop een trein

AUTEUR LESTIP
Tinneke van Bergen
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LESTIP 4
VERWONDERING 
OVER DE DINGEN 
OM ONS HEEN
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ER WOONDE OP DE AARDE
Er woonde op de aarde

een vrouw van honderd jaar

die veel te veel bewaarde,

ik weet alleen niet waar.

Wat iemand had vergeten, 

wat iemand niet meer zag,

wat bijna was versleten, 

wat in een laatje lag.

Wat in antieke kasten

en diepe putten bleef,

wat nergens meer in paste,

wat schonkig was en scheef.

En niet als in de dromen

en elke dag te moe,

ze heeft het meegenomen,

ik weet niet waar naartoe.

“Er woonde op de aarde” / Joke van Leeuwen. 

In: Ozo heppiejer. 

(Querido, 2012)
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OVER DE AUTEUR
Joke van Leeuwen (°1952) is schrijfster, dichter, illustrator en performer. Ze heeft al tal van prijzen ontvangen 

en is dan ook heel bekend in Vlaanderen, Nederland en ver daarbuiten. Tekst en beeld kunnen niet zonder 

elkaar in het werk van Joke van Leeuwen. Haar verhalen en illustraties zijn meestal grappig en bevatten milde 

maatschappijkritiek. Ze schrijft voor jong en oud. In 2008 en 2009 was Joke van Leeuwen Antwerps 

stadsdichter.

VOOR HET LEZEN
>  Toon een aantal gebruiksvoorwerpen (of onderdelen ervan) waarvan het waarschijnlijk niet onmiddellijk 

duidelijk is voor de leerlingen wat ze precies zijn of waarvoor ze dienen (bijv. lenspotje, kaasrasp, 

bloembollensteker, stemvork, de veer uit een wasspeld, een champignonborsteltje, wijnflessendop (bijv. van 

Alessi), neuskannetje, een lint met een parel aan, een suikertang, een pizzasnijder, massageroller, etc.

>  Wat is dit? Waarvoor denk je dat het dient? Waarom denk je dat? En dit hier? (enz.)

>  Zeg niet of het klopt en geef geen verdere informatie over de objecten.

>  Laat de leerlingen het gedicht zelf lezen.

NA HET LEZEN
>   Laat de leerlingen spontaan reageren. Waar doet dit gedicht je aan denken? Wat roept het bij je op?

>   Kan je in één zin zeggen wat er verteld wordt? (Het gaat over een honderdjarige vrouw die van alles bijhield, 

maar waarvan niemand weet waar het is.)

>   Joke van Leeuwen gebruikt er 16 versregels voor en zorgt ervoor dat we ons er iets bij kunnen voorstellen, 

dat we aan het fantaseren gaan. Gebruik jullie fantasie ook maar eens!

>   ‘Wat iemand had vergeten’, wat zou dat kunnen zijn?

>   ‘Wat iemand niet meer zag’, waarover zou dat kunnen gaan?

>   ‘Wat bijna was versleten’? Wie heeft er iets wat bijna versleten is?

>   ‘Wat in een laatje lag’? Wat leggen jullie in een ladekast? Wie verstopt er wel eens iets in een la?

>   ‘Wat in antieke kasten (bleef)’? Wat is dat, een antieke kast? Wat zou daarin kunnen achterblijven?

>   ‘En (wat in) diepe putten bleef’?

>   ‘Wat nergens meer in paste’?

>   ‘Wat schonkig was en scheef’? Wat zou dat willen zeggen, ‘schonkig’? Welke dingen zijn of worden 

uiteindelijk ‘schonkig’ en scheef? (schonkig betekent: bottig, bonkig, benig,)

>   Als je luistert naar de tekst, klinkt het dan gewoon als een verhaal of valt er je iets op? (Er zit rijm in.)

>   Denk je dat het waargebeurd is? (Het zou wel kunnen, maar dat weten we niet.)

>   Wie kent er iemand die van alles bijhoudt? Wie houdt er misschien zelf van alles bij?
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Drama-activiteit (45 minuten)
>  Als opwarmer voor de drama-activiteit kan je een raadspel doen aan de hand van het boekje Wat is dat? van 

Antje Damm.

>  Geef daarna de vreemde gebruiksvoorwerpen (die eerder al getoond werden) door in de kring. De 

leerlingen ‘beschouwen’ ze met al hun zintuigen: ze kijken er vanuit verschillende hoeken naar, ze voelen 

eraan met de ogen toe, ze snuffelen eraan, ze proberen er klanken mee te maken, enz. Elke leerling doet 

iets anders en beschrijft het door een vergelijking te maken, bijv. over het champignonborsteltje: het voelt 

stekelig als een egel, het lijkt op een champignon, het maakt een krassend geluid zoals twintig muizen die 

met hun pootjes aan de deur komen krabben, het is glad aan de bovenkant zoals een bowlingbal, het is van 

hout en borstelhaar gemaakt zoals een haarborstel, enz. Niet alle leerlingen moeten voor elk voorwerp iets 

zeggen. Naargelang de beschikbare tijd en het enthousiasme komen enkele of alle voorwerpen aan bod. 

>  De leerlingen mogen in duo’s vervolgens één of meerdere voorwerpen nemen en ze op een originele manier 

positioneren in de ruimte. Demonstreer dit eerst even zelf, bijv. door de wijnflessendop plat te leggen in het 

licht van de bureaulamp of de pizzasnijder en de stemvork rechtop te zetten naast een plant.

>  De ruimte is nu een tentoonstellingsruimte, waar de leerlingen, nog steeds per twee, naamkaartjes/

titelkaartjes aan toe moeten voegen. Zo kan de flessendop onder de bureaulamp ‘meneer heethoofd’ 

worden en de stemvork met de pizzasnijder kunnen ‘de stalen acrobaat Stalin die zijn nieuwe fiets parkeert’ 

getiteld worden. Ook hierbij kan je ter inspiratie eerst één of meerdere voorbeelden geven.

>  Als alle voorwerpen of combinaties benoemd zijn, vormen de leerlingen groepjes van vier bij een tafereel 

waarvoor ze zelf niet mee de titel bedachten.

>  Met hun fantasie brengen ze het tafereel tot leven. Wat is de beginsituatie? Welk probleem doet zich voor? 

Door welke onverwachte wending raakt het probleem opgelost?

MEER?
Deze les kan passen in een les Nederlands of muzische vorming/muziek, eventueel binnen een thema over 

erfgoed in wereldoriëntatie/oriëntatie op mens en wereld als je zou werken met oude gebruiksvoorwerpen en 

na deze muzische les dieper zou ingaan op de erfgoedobjecten.

BIBLIOGRAFIE 
Ozo heppiejer – Joke van Leeuwen. (Querido, 2012)

Wat is dat? – Antje Damm. (Gottmer, 2007)

AUTEUR LESTIP
Tinneke van Bergen
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LESTIP 5
VERWONDERING 
OVER 
ALLEDAAGSE 
VOORWERPEN  
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“Lepeltjessonnet”  / Ted van Lieshout. 

In: Driedelig paard. 

(Leopold, 2011)
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OVER DE AUTEUR
Ted van Lieshout (°1955) publiceerde zijn eerste gedichten als student grafische vormgeving aan de 

Rietveldacademie in de jaren zeventig. Na zijn studies ging hij aan de slag als illustrator voor kranten en 

tijdschriften en ontwierp hij boekomslagen in opdracht van uitgeverijen. In 1982 begon hij te illustreren voor de 

kinderkrant van Vrij Nederland, en vanaf 1984 publiceerde hij daarin gedichten en verhalen. De eerste 

publicatie was ‘De achterkant van mijnheer van Vliet’. Vele boeken en bekroningen later is hij genomineerd voor 

zowel de Astrid Lindgren Memorial Award 2014 als de Hans Christian Andersenprijzen 2014. Benieuwd wat dat 

zal geven! De bundel Driedelig Paard, waaruit het lepeltjessonnet afkomstig is, werd in Nederland bekroond met 

de Woutertje Pieterse Prijs.

VOOR HET LEZEN
>   Enkele kinderen mogen in de klas de tafel dekken met borden, bestek, glazen…

> Hoe moet dat, de tafel dekken? Waar moeten de vorken, de messen, de soeplepels?

> Alle kinderen krijgen een servetring met daarin een blad papier met het gedicht erop.

NA HET LEZEN
>   Laat de leerlingen spontaan reageren. Wat vinden ze van dit gedicht? Is alleen de tekst een gedicht, of ook 

het plaatje? (De ordening van de lepeltjes vertoont overeenkomsten met een sonnet; het is in feite een 

beeldsonnet. De tekst is een blokgedicht. Het is interessant om tekst en beeld met elkaar te vergelijken.) 

>   Wat is typisch voor gedichten?  En kun je een gedicht maken met voorwerpen?

>   Moeten gedichten altijd rijmen? (nee)

>   Vind je andere kenmerken van poëzie terug in deze tekst? (Er wordt op een originele manier naar de dingen 

gekeken, namelijk we verwachten niet dat gebruiksvoorwerpen ons plots iets te melden hebben. Er wordt 

met de taal gespeeld: ‘lepeltje-lepeltje liggen’ wordt hier plots ook weer letterlijk gebruikt. De tekst is vrij 

kort en de manier van presenteren met veel afbrekingen en veel wit eromheen laten zien dat het om een 

gedicht gaat.)

AAN DE SLAG
Wat als nog andere gebruiksvoorwerpen konden praten? Wat zouden die ons te melden kunnen hebben? Denk 

bijv. aan je kleurpotloden, vinden die het wel leuk om samen in je pennenzak te zitten met je schaar? Of wat 

zouden je kleren je graag eens laten weten? Of je speelgoed?

Spreekactiviteit (10 minuten)

De kinderen staan in een dubbele kring. De kinderen uit de binnenkring zijn gebruiksvoorwerpen die kunnen 

spreken, de kinderen in de buitenkringen luisteren. Geef telkens een soort gebruiksvoorwerpen op en laat de 

leerlingen twee minuten improviseren. Na die twee minuten schuiven ze door en mogen de leerlingen uit de 

buitenkring spreken vanuit een ander voorwerp.
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Spreek- of schrijfactiviteit (10 minuten)

Na de vorige oefening mogen de leerlingen per twee zelf een soort gebruiksvoorwerpen kiezen en bedenken 

wat die voorwerpen dringend kwijt zouden willen en hoe ze dat zouden formuleren. Ze kunnen dit mondeling of 

op papier doen.

MEER?
Meer info over Ted van Lieshout en zijn dichtkunst vind je op onderstaande websites:

www.tedvanlieshout.com

www.poezie-leestafel.info/ted-van-lieshout

BIBLIOGRAFIE 
Driedelig paard – Ted van Lieshout. (Querido, 2011)

AUTEUR LESTIP
Tinneke van Bergen
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VERWONDERING 
OVER DE POËZIE 
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OPNIEUW
Eén gedicht is nooit genoeg – 

tienduizend evenmin.

Het moet opnieuw, opnieuw,

opnieuw moet iemand schrijven

hoe verliefd, verdrietig, blij

hij – steeds opnieuw moet iemand

daar woorden voor zoeken en

die moeten bij elkaar zoals

ze nog nooit hebben gestaan.

Iemand moet dit lezen.

Steeds opnieuw

voor het eerst.

“Opnieuw” / Kees Spiering. In: Dag Rots. (Di-Vers, 2001). 

[Ook opgenomen in: Wat je ziet, zit in je hoofd: de 100 mooiste kindergedichten van nu 

(samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds/Infodok, 2011)]
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OVER DE AUTEUR
Kees Spiering (1958) ‘schreef’ al voor hij kon schrijven. In kladblokken tekende hij met potlood of balpen tekstloze 

stripverhalen. Daarbij ging het hem niet om het tekenen, wel om het vertellen. Sinds hij kan schrijven, schrijft 

Spiering dag in dag uit. Vandaag wordt hij beschouwd als één van de belangrijkste jeugddichters van Nederland.

OPMERKING VOORAF
In dit gedicht vat Spiering de kern van poëzie op een mooie, intense manier. Dichters uit alle windhoeken 

proberen telkens opnieuw universele gevoelens als liefde, vreugde en verdriet in een gedicht te vatten met 

origineel taalgebruik. Opnieuw lijkt op het eerste gezicht misschien geen evident gedicht voor de basisschool. 

Toch is het aan de hand van onderstaande lessuggestie, die de kinderen de betekenis van het gedicht zelf stap 

voor stap laat ontdekken, zeker een haalbare kaart.

VOOR HET LEZEN

De gedichtenboom of -slinger (een week op voorhand, 5 min.)

Maak de onuitputtelijkheid van poëzie visueel concreet voor de kinderen in je klas. Een week voordat je dit 

gedicht in de klas brengt, geef je hen een opdracht. Ze proberen vijf dagen lang zoveel mogelijk gedichten te 

verzamelen die bij drie thema’s passen: verliefd, verdrietig, blij. Leg geen aantallen op. De enige afspraak is dat 

elk kind minstens één gedicht meebrengt dat het zelf bijzonder en mooi vindt. Stimuleer de kinderen om ook in 

poëziebundels in de bibliotheek of in de klas te zoeken. De kinderen schrijven of typen de gedichten over of 

laten ze door jou kopiëren. Hang de gedichten op in de klas, bijvoorbeeld in een gedichtenboom of aan een 

koord dat je door de klas spant. Sorteer de gedichten per gevoel: de gedichten over verdriet hangen samen, de 

gedichten over liefde hangen samen, enz. 

Filosoferen over poëzie (10 min.)

De dag zelf verwonder je je samen met de kinderen over de grote hoeveelheid gedichten in de klas. Aan de hand 

van een filosofisch gesprek over poëzie bereid je de kinderen voor op de kern van het gedicht:

>   Zou je het aantal gedichten op de wereld kunnen tellen?

>   Wanneer is een gedicht een gedicht?

>   Een gedicht dat niemand ooit gelezen heeft, is dat een gedicht?

>   Waarom zouden dichters precies een gedicht willen schrijven, i.p.v. een boek of een verhaal?

>   Kunnen dichters eeuwig nieuwe gedichten verzinnen? Of zijn de woorden ooit op?

>   Vraag voldoende door op de antwoorden van de kinderen met vragen als:

>   Hoe weet je dat zo zeker?

>   Is dat altijd zo?

>   Kan je daar een voorbeeld van geven?

>   Meer ‘doorvraagvragen’ vind je op de website van De Filosofiejuf (zie: bibliografie).

Voorlezen (5 min.)

Projecteer het gedicht en lees het een eerste keer voor. Laat de titel en de laatste strofe (Iemand … eerst) weg. 

Vraag de kinderen waarover het gedicht gaat. Ze schrijven hun antwoorden op een kladblaadje. Daarna laat je 

hen spontaan reageren: wat vonden ze van het gedicht? Zou je dit gedicht ooit aan iemand cadeau willen doen? 

Waarom (niet)?
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NA HET LEZEN
•   Lees de openingsregels (één … evenmin) nog eens voor. Waarom vindt de dichter zelfs 10 000 gedichten nog 

niet genoeg? Verwijs naar de gedichtenboom of –slinger in de klas, waar verschillende gedichten over 

eenzelfde thema hangen. Laat de kinderen één voor één volgende zin aanvullen: ‘zelfs 10 000 gedichten zijn 

nooit genoeg om …’

•   Vervolgens lees je het gedicht een tweede keer voor. De titel en de laatste strofe blijven nog altijd 

achterwege. Stel opnieuw de vraag: waarover gaat het gedicht? Onder hun eerste ideeën (uit de eerste 

lezing) vullen de kinderen nieuwe ideeën aan in een andere kleur.

•   Vraag een kind het stukje van ‘het moet opnieuw’ tot ‘woorden voor zoeken’ voor te lezen. Visualiseer 

ondertussen zelf de inhoud van deze regels aan de hand van de gedichtenboom of –slinger. Begrijpen de 

kinderen nu wat de dichter met ‘opnieuw, opnieuw, opnieuw’ bedoelt?

•   Lees het gedicht een derde keer voor. Nog steeds blijven de titel en de laatste strofe achterwege. Opnieuw 

stel je dezelfde vraag: waarover gaat het gedicht? De kinderen vullen hun ideeën op hun kladblaadje aan in 

een derde kleur.

•   In de laatste twee regels van de eerste strofe zegt de dichter dat in elk gedicht de woorden bij elkaar moeten 

zoals ze nog nooit gestaan hebben. Is dat een moeilijke klus voor een dichter, volgens de kinderen? Neem de 

proef op de som. Geef je klas een thema op, bijvoorbeeld ‘blij’. Elk kind associeert een woord met blij. Noteer 

deze woorden op het bord. Daarna verdeel je de kinderen in groepjes van drie. Elk groepje moet met de 

woorden op het bord een gedicht maken. De kinderen moeten alle woorden gebruiken en ze mogen geen 

nieuwe woorden toevoegen. Hoe ze het aanpakken, beslissen de groepjes helemaal zelf. Laat de kinderen 

hun gedicht in grote letters op een A3-blad overschrijven. Hang de gedichten op het bord. Bespreek. Hebben 

de groepjes verschillende gedichten gemaakt met dezelfde woorden? Hoe komt dat? Hoe hebben de 

verschillende groepjes het combineren en schikken van woorden aangepakt? Waarop hebben ze gelet? 

•   Lees het gedicht een vierde keer voor, met nog steeds dezelfde vraag. De kinderen vullen hun ideeën in een 

vierde kleur op hun kladblaadje aan.

•   Toon de tweede strofe (de titel blijft nog even onzichtbaar). Laat de kinderen eerst in stilte lezen. Daarna 

leest iemand de regels voor. Speel verbaasd: heeft de dichter zich niet vergist? Hoezo moet iemand het 

gedicht steeds opnieuw voor het eerst lezen? Is dat geen tegenstelling? Hoeveel keer kan je een gedicht 

lezen? Hoeveel keer kan je een gedicht voor het eerst lezen? Wat zou de dichter bedoelen? Leggen de 

kinderen zelf de link naar de oefening met het kladblaadje niet, zet hen dan op weg. Ook zij hebben het 

gedicht van Spiering ‘steeds opnieuw/voor het eerst’ gelezen: na elke voorleesbeurt haalden ze nieuwe 

betekenissen uit het gedicht. Of misschien zijn er kinderen die een andere betekenis zien in ‘steeds opnieuw/

voor het eerst’ lezen? (Het steeds opnieuw voor het eerst lezen kan ook verwijzen naar het gulzig, met een 

onbevangen blik lezen. Of naar steeds nieuwe lezers, die het gedicht daadwerkelijk voor het eerst onder 

ogen krijgen. Als bijvoorbeeld een andere klas deze les nog moet krijgen, vindt het gedicht opnieuw nieuwe 

lezers die het voor het eerst lezen.)

•   Laat de kinderen een passende titel bedenken. Op die manier leren ze nadenken over de kern van een 

gedicht én heb je als leerkracht zicht op wat de kinderen uit het gedicht gehaald hebben. Schrijf de gevonden 

titels op het bord. Toon dan de echte titel en bespreek.
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•   Hoe zou de dichter zich voelen? Experimenteer met het voordragen vanuit verschillende 

gemoedstoestanden. Eén kind leest het gedicht blij voor, een ander boos, gehaast, verdrietig, wanhopig, 

euforisch, opgewonden, enz. Welk gevoel past best? Waaruit besluit je dat? Vinden de kinderen aanwijzingen 

in de vormkenmerken van het gedicht, zoals de ellips (hoe verliefd, verdrietig, blij/hij – [is]), de 

enjambementen (het doorlopen van een zin over twee of meer versregels) en herhaling (opnieuw, opnieuw,/ 

opnieuw)?

•   ‘Iemand moet dit lezen./Steeds opnieuw/voor het eerst.’ Deze dwingende vraag schreeuwt om een 

leesbevorderingsproject op school, toch? Neem deze laatste strofe op een paneel over. De woorden 

intrigeren voldoende, dus hou de vormgeving sober. Laat de kinderen in mooie poëziebundels (zie: 

bibliografie achteraan) die je in de klas gehaald hebt, één gedicht zoeken waarvan zij vinden dat iemand het 

steeds opnieuw voor het eerst moet lezen. De kinderen schrijven of typen dit gedicht over. Als je veel tijd 

hebt, kan je de kinderen een tekening laten maken bij hun gedicht. Hang het paneel met de oproep op een 

centrale plaats op school, waar zowel kinderen, ouders als collega’s komen. Onder het paneel komt dan elke 

dag een nieuw gedicht. Overtuig je collega’s om mee te doen met het project. Elke maand komt er dan 

bijvoorbeeld een nieuwe klas aan bod.

MEER GEDICHTEN OVER POËZIE?
Kees Spiering schreef een gedicht over een gedicht dat op slot zit: Dicht (zie: bibliografie). Je ziet enkel de 

buitenkant, maar raakt er niet in. Ook Rian Visser (Motief), K. Schippers (Gedicht) en Mies Bouhuys (Ik zie, ik zie, 

wat jij ook ziet) dichtten voor kinderen over dichten.

BIBLIOGRAFIE

Gedichten

• ‘ Dicht’ – Kees Spiering. In: Er zit een feest in mij! Ted van Lieshout (samenst.). (Querido, 2012), p. 83 (In de 

reeks: Querido’s Poëziespektakel)

• ‘ Motief’ – Rian Visser. In: Wie heeft hier met verf lopen smijten? Ted van Lieshout (samenst.) (Querido, 2010), 

p.31 (In de reeks: Querido’s Poëziespektakel)

• ‘ Gedicht’ – K. Schippers. In: Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is. Tine van Buul en Bianca 

Stigter (samenst.). (Querido, 1991), p. 58

• ‘ Ik zie, ik zie, wat jij ook ziet’ – Mies Bouhuys. (www.gedichtendag.com/2010/documenten/lessuggesties/

basis_2002.pdf)

Websites

www.filosofiejuf.nl/downloads/: website van filosofiejuf Fabien van Kempen. Naast de doorvraagkaartjes vind 

je er tips om het filosoferen met kinderen in goede banen te leiden en gratis lesbrieven.

AUTEUR LESTIP
Marit Trioen
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LESTIP 7
VERWONDERING 
OVER HET WIT IN 
EEN GEDICHT 
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VERWONDERING 
OVER HET WIT IN 
EEN GEDICHT 

MOEILIJKE OEFENING
stel je eens

een gedicht voor,

zwart op wit.

lees nu eens

enkel het wit.

“Moeilijke oefening” / Sylvie Marie. 

In: Er zit een feest in mij! 

Ted van Lieshout. (Querido, 2012).
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OVER DE AUTEUR
Sylvie Marie (1984) publiceert sinds 2005 gedichten in literaire tijdschriften. Intussen verschenen van haar 

twee dichtbundels voor volwassenen en een voetbalroman. Af en toe schrijft Marie ook een gedicht voor 

kinderen. Daarnaast geeft ze schrijflessen en staat ze regelmatig op het podium. 

OPMERKING VOORAF
Gedichten vallen meteen op. Anders dan verhalen baden ze in het wit. Niet alleen rond maar ook binnen een 

gedicht strooien dichters gretig wit rond. Over de functie van dit ‘poëtische wit’ zijn al ettelijke artikels, tot zelfs 

een proefschrift, verschenen. Aan de hand van deze lessuggestie ga je met je klas op een speelse manier op 

verkenning in zoveel wit.

VOOR HET LEZEN

Poëzieschaal (15 min.)

Vergroot volgende gedichten uit op een A4-papier, zodat je ze ook vanop een afstand kan lezen. Zorg ervoor 

dat tekst en witruimte in verhouding blijven. Deze gedichten illustreren goed wat poëzie allemaal kan zijn én 

tonen tegelijk hoe dichters verschillende soorten en vormen wit in hun gedichten loodsen:

•   De vlieger 

(Mies Bouhuys, zie www.gedichtendag.com/2012/documenten/lessuggesties_BO.pdf - p.17): 

een klassiek, verhalend gedicht op rijm, waar het wit structuur tussen de strofes inbouwt.

•    Tien dingen naar keus die je kunt doen met dingen uit je neus 

(zie www.gedichtendag.com/2010/documenten/lessuggesties/basis_2010.pdf - p. 34): 

een vormvast humoristisch gedicht, waar de laatste witregel de climax vergroot.

•    Buiten

(Gil vander Heyden, zie www.gedichtendag.com/2013/documenten/poezielessen_BO.pdf - p. 32): 

een vormvrij gedicht zonder rijm, waar het wit als een ‘betekenisvol gat’ zegt wat niet gezegd kan worden.

•    Opnieuw 

(Kees Spiering, zie eerder):  een vormvrij gedicht waar de witregel een pauze of zelfs breuk inlast.

•    Over de giraffe etc. 

(Jan de Bas, zie www.gedichtendag.com/2010/documenten/lessuggesties/basis_2010.pdf - p. 14): 

een figuurgedicht (of typografisch gedicht), waar het wit als een potlood de inhoud van het gedicht tekent.

•    De blauwbilgorgel 

(Cees Buddingh’, zie www.gedichtendag.com/2010/documenten/lessuggesties/basis_2010.pdf - p. 9): 

een nonsensgedicht vol onbestaande woorden, waar de witte inspringingen voor ritme zorgen. 

 

Span een koord door de klas. Het koord stelt een poëzieschaal voor, met aan het ene uiteinde een bordje 

waarop staat ‘helemaal geen gedicht’ en aan het andere uiteinde een bordje waarop staat ‘een typisch gedicht’. 

Verdeel de klas in zes groepen. Elke groep krijgt één van de gekopieerde gedichten en een bladzijde uit een 

leesboek (met doorlopende tekst en dus weinig wit) dat je ook op A3 uitvergroot hebt. In hun groepje moeten 

de kinderen beslissen waar precies aan het koord hun kopieën horen. Hebben de kinderen een consensus 

bereikt, dan hangt iemand uit het groepje de kopieën op met een wasknijper. Als alle groepjes hun teksten 
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opgehangen hebben, krijgen ze de tijd om op elkaars rangschikking te reageren. Wie commentaar heeft, moet 

wel goed kunnen argumenteren waarom hij/zij vindt dat een bepaalde kopie op een andere plaats hoort. Is het 

groepje dat deze kopie oorspronkelijk ophing overtuigd door de argumentatie, dan mag de kopie verhangen 

worden. Kom uiteindelijk tot een klassikaal besluit. Wat maakt een gedicht tot een gedicht? Rijm, strofebouw, 

het verhalende aspect, klank, ritme? Wat valt op als je de kopieën bij ‘helemaal geen gedicht’ met de kopieën 

aan de andere kant van de schaal vergelijkt?

Gedicht gezocht (5 min.)

Geef de groepjes een envelop. In deze envelop zitten de versregels van het gedicht verknipt. Elke regel staat op 

een ander strookje. Vertel de kinderen dat je een gedicht mee hebt met als titel Moeilijke oefening. Helaas zijn 

de verzen door elkaar geraakt. Kunnen de kinderen het gedicht ineen puzzelen? Na een vooraf afgesproken tijd 

projecteer je het gedicht, voorlopig zonder de twee witregels:

 stel je eens

 een gedicht voor,

 zwart op wit.

 lees nu eens

 enkel het wit.

Lees het gedicht voor of laat een kind het voorlezen.

NA HET LEZEN
•     Vraag de kinderen wat ze net gelezen hebben. Een spelletje? Een flauwe grap? Een ernstig gedicht? Waaruit 

besluiten ze dat?

•    Waar aan het koord zouden de kinderen dit gedicht hangen? Waarom?

•     Lees het gedicht nog eens voor. Kan je het wit van een gedicht lezen? Als je een mondige, taalvaardige klas 

hebt, kan je de kinderen hierover laten discussiëren. Is deze denkoefening een brug te ver, dan laat je de 

kinderen mogelijke betekenissen van het wit in een gedicht zelf ontdekken. Verdeel de zes gedichten uit de 

eerste oefening opnieuw over de groepjes. De kinderen lezen het gedicht en kijken goed naar het wit in en 

rond het gedicht. Waar zie je allemaal wit? Waarom heeft de dichter precies daar (en niet op een andere 

plaats) wit gestrooid? De kinderen schrijven hun ideeën op rond het gedicht. Na een paar minuten geven ze 

hun gedicht door aan een andere groep. Ze lezen het gedicht en de ideeën van de vorige groep en voegen 

hun nieuwe ideeën eraan toe. Daarna geven ze het gedicht opnieuw door, enz. Opgelet: elk idee mag slechts 

één keer opgeschreven worden. Heeft een groepje bij een bepaald gedicht geen nieuwe ideeën meer, dan 

hoeven de kinderen niets op te schrijven. Als elk groepje alle gedichten gelezen en becommentarieerd heeft, 

vraag je de papieren op. Overloop de opvallendste antwoorden van de kinderen.

•     De kinderen leggen het verknipte gedicht opnieuw voor zich. Aan elk groepje deel je twee witregels uit: twee 

witte strookjes die even breed zijn als de strookjes met de verzen erop. Vertel dat het gedicht nog niet 

helemaal juist is: de dichter heeft er ook nog twee witregels ingestopt. Waar zouden de kinderen die 

plaatsen? Waarom daar? Projecteer dan het gedicht van Marie naast het gedicht zonder witregels. Wat doet 

het wit hier? Leest het gedicht nu anders? Hoe dan?
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Beeldend wit

In poëzie wordt met weinig woorden veel gezegd en toch zit de diepste betekenis vaak nog in wat er niet staat, 

in het wit tussen de regels en tussen de woorden dus. ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’, bezwoer Martinus 

Nijhoff al in zijn gedicht Awater. Sommige gevoelens, beelden of sferen laten zich nu eenmaal niet zo makkelijk 

in woorden vatten. Dat is bijvoorbeeld zo in het gedicht Buiten uit de vorige oefening. Geef elk kind een kopie 

van dit gedicht en een tekenpapier. Lees het gedicht eerst nog eens klassikaal. Daarna proberen de kinderen 

individueel het wit in het gedicht te lezen. Wat lees je tussen de woorden en zinnen? Wat voel of zie je, maar 

lees je niet in woorden? De kinderen maken een tekening of zoeken beelden in tijdschriften. Opgelet: ze mogen 

niet illustreren wat er letterlijk staat. Enkel wat er niet staat, maar wel aanwezig lijkt, vangen ze in een beeld. 

Omgekeerd wit

Draai de denkoefening van Marie om en maak samen een gedicht dat uit het wit ontstaat. Geef de kinderen een 

leeg wit blad. Vraag hen het wit te lezen. De kinderen ‘lezen’ even in stilte en verwoorden daarna wat ze gelezen 

hebben (bijv. wit, leeg, niets). Kies met de klas een openingsregel voor het klasgedicht. Dat kan een woord, 

enkele woorden of een hele zin zijn. Sta bewust stil bij de schikking van de woorden. Daarna bouw je klassikaal 

verder aan het gedicht. Is het gedicht klaar? Bespreek met je klas waar je nog een portie wit (bijv. een witregel) 

moet toevoegen. 

BIBLIOGRAFIE

Websites

Archief poëzielessen Gedichtendag: www.gedichtendag.com/2014/archieflessuggesties.html

AUTEUR LESTIP
Marit Trioen
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LESTIP 8
VERWONDERING 
OVER WAT JE 
ZIET
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PATS
Iemand loopt over de weg en hij neemt van alles 

wat hij kan zien een klein stukje, dat bergt hij op

onder zijn haar. Hij komt thuis,

zet zijn haar af en bukt zich.

Pats, alles aan scherfjes.

Iemand pakt alle scherfjes

die hij kan vinden en legt ze voorzichtig naast

elkaar. Wat ziet hij, het gaat

allemaal groeien, krijgt bladeren, vleugels en poten,

kruipt als een haas in zijn haar, rent met hem naar buiten;

struikelt hij, pats, alles vrij.

“Pats” / Eva Gerlach. 

In: Hee meneer Eland. 

(Querido, 1998) 
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OVER DE AUTEUR
De poëzie van Eva Gerlach (°1948) is voor spoorzoekers. Want door haar gedichten loopt een spoor van 

kruimels, kiezels en mootjes. Ze kijkt vooral naar de kleine dingen, scherp en heel precies, omdat juist kleine 

dingen veel kunnen zeggen over de Grote Wereld. Eva Gerlach werd bekend als dichter voor volwassenen. In 

haar gedichten voor kinderen gaat het over gevoelens van onzekerheid, verliefdheid, over dingen waar 

kinderen bang voor zijn. Maar zelfs over minder leuke dingen, kan ze behoorlijk grappig schrijven. 

VOOR HET LEZEN

Jongere leerlingen
>   Net als Eva Gerlach zijn ook kinderen goede spoorzoekers. Op straat vinden ze van alles van waarde: 

vogelveren, stukjes ijzerdraad, een losse schoen, dode kevertjes, knopen. 

>   Vraag enkele dagen voordat je het gedicht in de klas wilt behandelen aan de kinderen om dat soort 

spulletjes te verzamelen, dingen waar hun oog op valt op weg van school naar huis of andersom. Vraag ze 

deze kostbaarheden mee te nemen naar school en ze in de klas, in een speciale (schoenen)doos, te 

bewaren.

>   Je kan een kringgesprek met de kinderen houden, waarbij ze vertellen waar ze iets vonden en waarom ze 

het mooi vinden.

>   Maak vervolgens een tentoonstelling van deze ‘straatkostbaarheden’. Als kinderen heel veel verzameld 

hebben, kunnen ze hun drie mooiste voorwerpen kiezen. 

Oudere leerlingen
>   Leerlingen die al wat ouder zijn, en goed kunnen schrijven, kunnen in plaats van ‘waardeloos materiaal’ ook 

beelden verzamelen. Dat doen ze in een notitieboekje of een schriftje. Geef alle kinderen een boekje en een 

pen of potlood mee naar huis en vraag ze om op weg van school naar huis, of tijdens een wandeling in hun 

buurt, in ieder geval een plek waar ze vaak komen, dingen op te schrijven die ze zien. Alles is belangrijk: een 

auto in een vreemde kleur, een bananenschil op de stoep, een huilend kind in een karretje, een mooie gevel. 

In plaats van wat ze zien te beschrijven, mogen ze er ook een tekening van maken in hun schrift. Het gaat er 

vooral om dat kinderen goed kijken, dat ze een weg die waarschijnlijk heel vanzelfsprekend is met andere 

ogen gaan zien. Dat ze hun ‘verbazing op peil houden’, zoals dichter K. Schippers het ooit zei. 

>   Natuurlijk is het ook mogelijk om met de hele klas erop uit te trekken om beelden te verzamelen, 

bijvoorbeeld door gezamenlijk een wandeling te maken in de buurt van de school.

>   Bespreek vervolgens met de leerlingen in de klas of ze inderdaad op een andere manier zijn gaan kijken, en 

wat hen zoal is opgevallen.

VERWERKINGSVRAGEN
>   Je leest het hele gedicht klassikaal voor.

>   Hoe stellen de leerlingen zich deze persoon voor?

>   Is het een man of een vrouw en hoe weet je dat?

>   Lees dan de eerste strofe (couplet) nogmaals. 

>   Zijn die stukjes dingen die je echt kan vastpakken?
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>   Let op de woorden ‘zien’ en ‘onder zijn haar’. Wat heeft de man in dit gedicht nu precies gedaan? (Misschien 

heeft hij vooral gekeken en heeft hij van alles wat hij zag een beeld opgeslagen in zijn hoofd?) 

>   Lees vervolgens de tweede strofe nog een keer.

>   Hier gebeurt het omgekeerde van de eerste strofe, zien de kinderen dat? 

>   Over wat voor scherfjes zou de dichter het hier hebben?

>   Zou het ook om iets anders kunnen gaan dan wat er letterlijk staat?

>   Zouden al die scherfjes misschien ook beelden, herinneringen, gevoelens kunnen zijn? Zeg maar alles wat je 

hebt meegemaakt?

>   Beelden, gedachten en gevoelens zijn dingen die je niet vast kan pakken, ze zijn ‘abstract’. Eva Gerlach 

maakt er in dit gedicht juist iets heel concreets van: stukjes en scherven.

>   Ze laat zien dat al die dingen die je in je hoofd verzamelt daar niet gewoon stil blijven zitten, maar steeds 

veranderen, met je leven meegroeien. En, zie de slotregel, zich niet laten beteugelen, hun eigen gang gaan.

>   Kunnen kinderen daarvan zelf een voorbeeld geven? Hebben ze bijvoorbeeld een herinnering die in de loop 

der tijd is veranderd? 

>   Laat de kinderen tot slot het gedicht hardop lezen. Vraag ze welke klanken ze veel horen. Gerlach gebruikt 

in dit gedicht vooral ‘klankrijm’: assonantie, klinkers die rijmen (tel maar eens alle aa’s) en alliteratie, 

medeklinkerrijm: ‘een haas in zijn haar’.

GESPREK
>  Dit gedicht van Eva Gerlach zet op vele manieren aan tot verwondering. Het doet verwonderen over je eigen 

geest en over hoe die hele machinerie in je hoofd totaal z’n eigen gang gaat. Het laat ook opnieuw naar 

dingen om je heen kijken.

>  Praat met de leerlingen over wat ze vinden van dit gedicht. Is het gek, vreemd, grappig of moeilijk? 

>  Denken ze wel eens na over hoe het er binnen in hun hoofd aan toe gaat? En hoe het kan dat je sommige 

dingen onthoudt en andere niet. Dat je soms iemands naam niet meer weet, maar nog wel precies weet wat 

voor schoenen hij aan had? En waar zitten al die herinneringen en beelden in je hoofd eigenlijk verstopt?

 

AAN DE SLAG

Tekeningen en strips
>  ‘Pats’ leent zich goed om een illustratie bij te maken. Dat kan op verschillende manieren.

>  Jongere kinderen kunnen bedenken hoe de persoon eruit ziet met al die scherfjes onder zijn haar. Laat ze 

een tekening maken. Ze kunnen ook werken met gemengde technieken, waarbij ze niet alleen potloden, 

stiften of verf gebruiken, maar ook hun eigen gevonden ‘waardeloos materiaal’ gebruiken.

>  Meer begaafde tekenaars kunnen het gedicht tot een strip verwerken. 

>  Als je dit gedicht van Eva Gerlach in een stripvorm giet, kan je het beste waarschijnlijk van iedere regel 

steeds twee plaatjes maken. 

AUTEUR LESTIP
Janita Monna
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LESTIP 9
VERWONDERING 
OVER WAT JE 
KAN
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KAMPIOEN
Ik bak nu als enige ter wereld

een wortelspruitjesomelet

én heb de lekkerste 

spaghettipindakaaskoffie gezet.

Na het douchen ben ik de beste

in achterstevoren hinkelen

van de keuken naar mijn bed.

Daar verzin ik een woord

dat nog niemand kent

zoals plasotinotalitent

of grikalasukwerifeks.

Je hoeft niet veel te doen,

want zonder het te merken

ben je heel vaak kampioen

in iets geks.

“Kampioen” / Jaap Robben.

In: Zullen we een bos beginnen? 

(De Geus, 2009)
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OVER DE AUTEUR
Jaap Robben (°1984) is dichter en schrijver. Hij maakt theater en hij studeerde milieukunde. Robben kan 

werkelijk overal over schrijven: over een korstje op een wondje, over een moedervlek, of over de auto die na de 

vakantie weer in de garage staat. Hij kijkt met veel verwondering en mededogen naar de wereld om hem heen. 

De toon van zijn gedichten is vaak vrolijk en licht, ook als de onderwerpen moeilijker zijn. Hij was stadsdichter 

van Nijmegen.

VOOR HET LEZEN

Inleiding
>  Opstaan gaat vanzelf, net als wassen, tanden poetsen, een boterham smeren. Je denkt er niet bij na. Je 

fietst naar school. En terwijl je voeten rondjes draaien met de trappers, waaien je gedachten naar de toets 

die je straks hebt voor rekenen. Ineens sta je op het schoolplein. 

>  ’s Middags ga je voetballen of naar tekenles, en zonder dat je op een knop hoeft te drukken, geeft je voet 

een trap tegen de bal, pakt je hand het tekenpotlood en trekt een lijn. 

>   Is het geen wonder hoe dat lichaam dat allemaal doet? Hoe het beweegt, denkt, ademhaalt –

als het niet ziek is ten minste. 

>  Dichter Robben schrijft over de wonderlijke geheimen van het lichaam. En over wat voor buitengewoons je 

er allemaal mee kan doen.

Kringgesprek
>   Organiseer voordat je dit gedicht in de klas voorleest een kringgesprek. Praat met de kinderen over dingen 

waar ze goed in zijn. Sommige kunnen misschien heel goed sporten, andere zijn goed in tekenen weer 

andere hebben een bijzonder talent voor computers of kunnen goed zingen of gitaarspelen.

>   Vraag de kinderen vervolgens of er dingen zijn waar ze wel goed in zouden willen zijn, of goed in zouden 

willen worden. 

>   Lees daarna het gedicht.

NA HET LEZEN
>   Het gedicht heeft vier strofen (coupletten): in elke strofe komt een talent op een ander terrein aan de orde. 

Welke zijn dat? (Koken, bewegen, taal.)

>   Heeft iemand wel eens wortelspruitjesomelet gegeten? Hoe zou dat smaken? Lekker, of helemaal niet?

>   En hebben de kinderen ooit eerder van spaghettipindakaaskoffie gehoord? Waarom is dat zo’n gekke 

combinatie? Kun je spaghetti eigenlijk drinken? En pindakaas? Hoe zou je deze koffie moeten maken?

>   Zijn er kinderen in de klas die achterstevoren kunnen hinkelen? Vast wel. Misschien kan iemand het 

voordoen?

>   In de derde strofe staan twee nieuwe woorden: ‘plasotinotalitent’ en ‘grikalasukwerifeks’. Maar er staat niet 

bij wat die woorden betekenen. Hoeveel lettergrepen hebben de woorden? Herkennen de kinderen er 

andere woorden, of stukjes van woorden in? Wat zouden de nieuwe woorden kunnen betekenen? Iets leuks, 

iets engs? Of zou het een diersoort zijn? 
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Vorm

Robben gebruikt een heel duidelijk eindrijm. Hij laat binnen een strofe regels rijmen, maar als je goed kijkt, rijmt 

‘gezet’ uit de eerste strofe op ‘wortelspruitjesomelet’, maar ook op ‘bed’ in strofe twee. Kun je een rijmschema 

maken van het gedicht? Dus ABCB en zo verder.

Gesprek
>   Wat vinden de kinderen van dit gedicht? Zijn ze het eens met wat de verteller in de laatste strofe zegt: 

iedereen is kampioen in iets geks? Is het gedicht misschien ook bedoeld voor kinderen die bang zijn dat ze 

niet goed (genoeg) in sommige dingen zijn? 

>   Zijn er kinderen die ook iets geks kunnen? 

AAN DE SLAG

Maffe receptenboek 
>   Kampioen van Robben leent zich voor verschillende verwerkingsmogelijkheden.

>   Maak met de klas een receptenboek van wonderlijke gerechten. Kinderen kunnen in groepjes van twee of 

drie een maf gerecht verzinnen en bedenken welke ingrediënten er nodig zijn om dat gerecht te maken. 

Laat ze het gerecht uitschrijven en er een tekening bij maken. Verzamel alle recepten, kopieer ze en het 

‘maffe receptenboek’ is klaar.

Woordenboek nieuwe vreemde woorden

Ook kan je met de klas een woordenboek ‘nieuwe vreemde woorden’ maken: laat kinderen zo veel mogelijk 

individueel een woord bedenken. Tips: ze kunnen een bestaand woord achterstevoren schrijven, of de letters 

door elkaar husselen, of twee of meer woorden op een gekke manier in elkaar schuiven. Enige voorwaarde is 

dat het woord alleen maar letters mag bevatten en in het Nederlands uitgesproken moet kunnen worden. Laat 

ze ook een betekenis van het woord verzinnen. Breng alle woorden samen in een document en maak er een 

klassenwoordenboek van.

Gymles
>   De vreemde kunstjes als ‘achterstevoren hinkelen’ kunnen ook gebruikt worden in de gymles. Bedenk, 

eventueel samen met de docent lichamelijke opvoeding, een aantal gekke oefeningen die kinderen kunnen 

uitvoeren. Misschien hebben de kinderen ook zelf goede suggesties?

>   Organiseer tijdens de les een klein kampioenschap ‘op handen en voeten lopen’, of ‘met een bal tussen je 

knieën wandelen’. Dat laatste kan natuurlijk ook met een boek of dichtbundel.

AUTEUR LESTIP
Janita Monna
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LESTIP 10
VERWONDERING
VOOR HET SLAPEN
GAAN
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BEDTIJD
Onder mij

mijn bed

daaronder de vloer

daaronder plafond

daaronder bezoek

daaronder de vloer

daaronder de grond

met wortels en wormen

met botten en potten

die nooit zijn gevonden

met stenen en ijzer

met ijzer en vuur

daaronder

daarboven

de grond en de rotsen

daarboven de bomen

de mensen de zon

hun ochtend

is net mooi

de bocht om

gekomen.

“Bedtijd” / Joke van Leeuwen. 

In: Ozo heppie en andere versjes. 

(Querido, 2008)
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OVER DE AUTEUR
Joke van Leeuwen schrijft proza en poëzie voor kinderen en volwassenen. Ze werd in 1952 geboren in Den Haag 

en woont in Antwerpen, waar ze ook een paar jaar stadsdichter was. Het deurtje van haar prijzenkast kan niet 

meer dicht: ze ontving tal van Zilveren en Gouden Griffels en Penselen voor afzonderlijke boeken, en voor haar 

hele oeuvre de Theo Thijsenprijs en de Constantijn Huygensprijs. Ze is een zeldzaam creatieve geest die speelt 

met woord en beeld, levendig, origineel en prikkelend. 

VOOR HET LEZEN 
Vraag de kinderen hoe laat ze gisteren naar bed gingen. Wanneer is het voor hen bedtijd? Wat doen ze in bed 

voordat ze in slaap vallen? Hoe liggen ze, draaien ze? Wie wil dat laten zien? Vraag kinderen wat ze soms 

denken voordat ze in slaap vallen. Wat zou je laatste gedachte van de dag kunnen zijn? 

NA HET LEZEN
Gebruik het gedicht om de fantasie van de kinderen te prikkelen. Stel open vragen waar allerlei antwoorden op 

mogelijk zijn. Ga door op die antwoorden zodat er een gesprek ontstaat. Houd het open. Vaststaande ‘goede’ 

antwoorden maken een gedicht dood. 

 

onder mij/mijn bed

Iemand ligt in bed. Vraag de kinderen wie dat zou kunnen zijn. Is het een baby, een kleuter, een schoolkind, een 

puber, een volwassenen, een oud iemand? Hoe oud zou die iemand zijn? Zou het ook iemand van een andere 

leeftijd kunnen zijn? Waarom denk je dat? 

met botten en potten/die nooit zijn gevonden

Van wie zouden die botten kunnen zijn? Wat kan er misschien in die potten zitten? Is het goed/jammer dat die 

botten en potten nooit gevonden zullen worden? Zou jij zo’n bot of pot willen vinden? Fantaseer over hoe en 

waar dat zou kunnen gebeuren. 

 

hun ochtend/is net mooi/de bocht om/gekomen.

Kom jij wel eens de bocht om? Vraag de kinderen om daarover te vertellen: waar en hoe? Lopend, fietsend, in 

de auto? Hoe kan een ochtend de bocht om komen? Waar komt die ochtend vandaan? En waar gaat hij heen?

Bedtijd

Vraag de kinderen hoe laat het is in het gedicht. Waarom denken ze dat? 

Kiezen
>   Welk stukje van het gedicht vind je het mooist?

> Welk stukje vind je het gewoonst?

> Welk stukje vind je het spannendst?

> Welk stukje klinkt het fijnst?

> De kinderen kiezen, individueel, in groepjes of klassikaal, en praten er samen over. 



48

AAN DE SLAG 

Grond tekenen
>   Vraag de kinderen een tekening te maken van de grond met wortels, wormen, botten, potten, stenen, ijzer 

en vuur. Ze tekenen alleen maar de grond en wat erin zit: de bovenrand van het papier is de bovenkant van 

de grond. Ze gebruiken alleen zwart en één steunkleur. 

>   Leg of hang de individuele tekeningen aansluitend bij elkaar. Zo ontstaat er een gemeenschappelijke 

grond-tekening. 

Tentoonstelling maken

De kinderen nemen van huis iets mee wat (zogenaamd) in de grond heeft gezeten: een kiezel, een kippenpoot, 

een scherf, een wortel, een ‘edelsteen’, een munt, een kapot bord, een oud stukje doek, een half verbrand stukje 

hout, een raar potje, enz. Het kan ook iets vreemds zijn waaraan je niet ziet wat het is. Hun voorwerpen moeten 

er oud en wat gronderig uitzien, of oud en gronderig gemaakt worden. Bij hun voorwerp schrijven de kinderen 

op een kaartje een deskundige uitleg. Wat het is, waar gevonden, hoe oud, betekenis voor de wetenschap, enz. 

De voorwerpen plus kaartjes vormen een tentoonstelling. 

Beeld ontwerpen

Vraag de kinderen een monument te ontwerpen dat bij het gedicht past en dat buiten op het schoolplein moet 

komen staan. En misschien ook op een plek aan de andere kant van de wereld. Van wat voor materiaal is het 

beeld gemaakt? Hoe groot moet het worden? Kan het bewegen of staat het stil? Kun je erin of zie je alleen de 

buitenkant? Maak een ontwerptekening. Schrijf er belangrijke gegevens bij. Maak een maquette, een kleiner 

beeld op schaal, van je ontwerp. Leg uit waarom je beeld zo bijzonder is en waarom het er echt moet komen. 

Vertaling maken

Aan de andere kant van de aarde spreken de mensen een vreemde taal. Vraag de kinderen om met zijn tweeën 

of in een klein groepje nieuwe woorden te bedenken van die vreemde taal. Wat is ‘bed’ in die taal, wat ‘plafond’, 

wat ‘vloer’? Zo maken ze van alle woorden van het gedicht een woordenlijst. De woorden ‘wortels’ en ‘wormen’ 

beginnen in het Nederlands allebei met ‘wor’. In de vreemde taal beginnen die woorden ook met eenzelfde 

klank. In het Nederlands rijmt ‘potten’ op ‘botten’; in de vreemde taal ook. De groepjes gebruiken hun 

woordenlijst om een vertaling van het gedicht te maken. 
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MEER?

Ozo heppiejer 

Keuze uit de gedichten van Joke van Leeuwen, verspreid in verschillend boeken, aangevuld met een aantal nog 

niet eerder in boekvorm gepubliceerde gedichten, Querido, 2012

Tikken tegen de maan 

Bloemlezing door Joke van Leeuwen van kindergedichten uit Nederland en Vlaanderen, met gedichten van 

onder andere Annie M. G. Schmidt, Hans Andreus, Willem Wilmink, Ed Franck, Toon Tellegen, Mensje van Keulen 

en Bart Moeyaert, Ons Erfdeel, 2010, bekroond met Vlag en Wimpel

BIBLIOGRAFIE
Ozo heppie en andere versjes – Joke van Leeuwen. (Querido, 2008)

AUTEUR LESTIP
Jos van Hest
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LESTIP 11
VERWONDERING 
OVER HET 
DONKER
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VERWONDERING 
OVER HET 
DONKER

HET DONKER IS EEN WONDER
De zon 

gaat onder.

De lichten 

zijn gedoofd.

Het donker 

is een wonder.

Wat je ziet 

zit in je hoofd.

“Het donker is een wonder” / Frank Adam. 

In: Waarom ik altijd nee zeg. 

(Querido, 2001)
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OVER DE AUTEUR
Frank Adam is een Vlaams auteur en theatermaker. Hij schrijft voor kinderen en volwassenen: romans, theater-

teksten, hoorspelen en poëzie. Frank Adam publiceerde drie dichtbundels voor kinderen met vaak vrolijke, nooit 

kinderachtige, soms filosofische en fantasievolle gedichten. Met zijn kindergedichten maakt hij soms weer 

muzikaal theater. Zijn bundel Waarom ik altijd nee zeg is geïnspireerd op zijn zoon Dante. 

VOOR HET LEZEN 
>   Vraag de kinderen of je in het donker kan zien. Vraag door als ze alleen met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. 

Waarom (niet)? Wat wel of wat niet? 

>   Stel je voor dat je in het donker heel goed kan zien, wat zou je dan willen zien? 

>   Kun je kijken met dichte ogen? Wanneer gebeurt dat? Wat zie je dan? 

NA HET LEZEN
Vraag de kinderen hoe laat het is in het gedicht. Vraag ze welk jaargetijde het meest bij het gedicht past. Vraag 

ze welke kleur bij elke twee regels hoort. Bespreek samen de antwoorden. Die mogen divers zijn en blijven. 

AAN DE SLAG 

Uit het hoofd leren
>   Vraag de kinderen om het gedicht uit het hoofd te leren. Bespreek met elkaar hoe je dat het beste doet. 

(Probeer elke regel die je zegt ook te zien. Zo krijg je plaatjes in je hoofd.) 

>   Is dit gedicht makkelijk of moeilijk om uit het hoofd te leren? Waar ligt dat aan? Helpt het dat het versje kort 

is en rijmt? 

>   Vraag de kinderen om het versje straks voor iemand thuis op te zeggen. Spreek met elkaar af om er morgen 

samen op terug te komen. Hoe ging het? Voor wie heb je het gedicht gezegd? En hoe reageerde je publiek?

Versje zeggen met gebarentaal

In tweetallen bedenken de kinderen een gebaar bij iedere regel. Hoe laat je het woord ‘zon’ met je handen en 

armen zien? Hoe laat je zien dat de zon ondergaat? Bij alle acht regels bedenkt het tweetal een gebaar. Ook de 

gezichtsuitdrukking doet mee. 

In tweetallen voeren de kinderen het gedicht op. De een zegt de woorden, de ander doet de tegelijkertijd de 

gebaren. Daarna wisselen de kinderen van rol.

 

Tekenen in het zwart
>   Wat zie je in het donker? Wat krijgt kleur in de nacht? Vraag de kinderen om een wasco-tekening te maken. 

Al krassend in de zwarte wasco-laag komen kleurige beelden tevoorschijn. Dat zou kunnen zijn wat je ziet in 

je hoofd. 

>   Vraag de kinderen om een korte titel te bedenken bij (een detail van) hun tekening. In de titel komen één of 

meer kleuren voor. 

>   De kinderen laten hun tekeningen zien en zeggen daarbij de titel. 



53

Kijken in je hoofd
>   Vertel de kinderen dat ze gaan kijken in hun hoofd: ze gaan met hun ogen dicht in stilte fantaseren. Zeg dan 

met een rustige stem en in een langzaam tempo deze of een soortgelijke tekst: 

>   ‘Doe je handen voor je gezicht en je ogen dicht. Het is nu donker in je hoofd. Voel dat je stil wordt van 

binnen. Fantaseer dat je ergens bent, buiten, op een mooie plek. Het kan een plek zijn waar je wel eens 

geweest ben of een plek die helemaal nieuw is. Loop in gedachten rond op die plek. Bekijk het allemaal. Zie 

je de kleuren? Je draait je om. Daar zie je iets anders. Ook al zo mooi! Je kiest iets wat het mooist is. Je kijkt 

er heel goed naar. Alsof je er een foto van maakt. Onthoud heel goed wat je hebt gezien. Weet je het? Doe 

dan je ogen maar weer open.’

>   Vertel elkaar wat je in je hoofd hebt gezien. 

Versje herhalen en verlengen

Vanuit de wasco-tekening of de dichte-ogen-opdracht hebben alle kinderen een korte regel over iets wat ze 

hebben gezien: ‘een regenboog’, ‘een rood paard’, ‘een schommel aan een boom’, enz. 

De kinderen zeggen het versje op en plakken aan het slot hun eigen woorden regel eraan vast. Die regel kunnen 

ze ook herhalen met het woord ‘droom’ erbij: 

>   Wat je ziet/zit in je hoofd/een regenboog/een droomregenboog

>   Wat je ziet/zit in je hoofd/een rood paard/een rood droompaard

>   Wat je ziet/zit in je hoofd/een schommel aan een boom/een droomschommel 

BIBLIOGRAFIE
Waarom ik altijd nee zeg – Frank Adam (Querido, 2001)

Mijn mond eet graag spinazie maar ik niet – Frank Adam (Querido, 2002)

Als de bomen straks gaan rijden – Frank Adam (De Eenhoorn, 2011)
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