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LESTIPS 
SECUNDAIR / VOORTGEZET 
ONDERWIJS

Inleiding: Poëzie is  
een middel om de ander  
te laten uitpraten
Ellen Deckwitz

Poëzie, wat is dat eigenlijk? Gaapt 

jouw klas je ook aan als je deze vraag 

in de groep gooit? Ellen Deckwitz 

pretendeert in deze inleiding niet hét 

antwoord te hebben, maar geeft op 

haar onnavolgbare wijze toch een paar 

heldere inzichten over poëzieonderwijs 

die maken dat je meteen (nu!) aan de 

slag wilt met poëzie in de les. 

LESTIP 1
[ZONDER TITEL]

Tjitske 
Jansen

Mevrouw Julia doet 
de ramen open
en ze weet geen woord 
voor de lucht die haar 
wangen raakt
en de zon heeft de kleur 
van honing
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Spiegelgedicht schrijven, flipboekje 

maken.

Extra benodigdheden

Voor het flipboekje: kleine notitie-

blokjes of papier, potlood, eventueel 

een camera.

Voor de graphic poem: A3-papier, 

penselen, chinese inkt of bister.

Tijdsduur

75 minuten

Auteur lestip

Jeugd en Poëzie

p 
7

p 
5

inhoud
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LESTIP 2 
12 

LESTIP 3 
OPENING VAN HET VISSEIZOEN 

Paul  
Bogaert

12

Al wie opgewekt is, mag 
naar zaal Paardenbloem.
Dat geldt ook voor iedereen 
die sterk en spontaan is.
Ook sociale of stoere  
personen gaan met  
Geoffrey mee.
(...)

K. 
Schippers

Opening van het  
visseizoen

Eindelijk buiten.
Water is water.
Riet is riet.
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Filosofie, flarfgedicht maken.

Extra benodigdheden

Papier of notablok, balpennen.

Tijdsduur

65 minuten

Auteur lestip

Jeugd en Poëzie

Onderwerpen en activiteiten

Associaties maken vanuit foto’s, 

inhoudelijke en vormelijke bespreking 

van het gedicht, zoeken naar humor, 

in groepjes een collage maken bij een 

gedicht.

Extra benodigdheden

Het gedicht op papier, eventueel het 

werkblad.

Tijdsduur

55 – 100 minuten

Auteur lestip

Iris Wynants

p 
9

p 
11

inhoud
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LESTIP 4 
GEEN HAIKU

LESTIP 5 
EEN DICHTER 

Ilja Leonard  
Pfeijffer

Geen haiku

vlinder in de trein
mijn god dacht ik als  
daar maar
geen haiku van komt
(...)

Annie M.G. 
Schmidt

Een dichter

Piet Pluimers wou het  
liefste verzen schrijven
over wat late rozen  
in de zon.
Hij was een dichter  
en hij wou het blijven.
Hij schreef sonnetten  
toen hij pas begon.
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Haiku’s, vergelijken van gedichten, 

onderwijsleergesprek, ironie.

Creatief schrijven: variëren op een 

haiku, houd een elevator pitch. 

Extra benodigdheden

Gelegenheid om te projecteren.

Eventueel: computers of tablets (met 

internetverbinding) zodat de leerlin-

gen zich verder kunnen inlezen op het 

onderwerp van de elevator pitch. 

Tijdsduur

45 minuten

Auteur lestip

Hans Das

Onderwerpen en activiteiten

Poëticale gedichten, Schmidt en  

de Vijftigers, humor in het gedicht.

Keuze uit: creatief schrijven, fictieve 

recensie of een gedicht, op muziek 

zetten van het gedicht, popartportret 

met citaten.

Extra benodigdheden

Eventueel: internetverbinding,  

A3-papier, opnameapparatuur 

(bijvoorbeeld een smartphone), 

computers/tablets voor het schrijven 

van teksten of het maken van een 

popartportret.

Tijdsduur

50 - 95 minuten

Auteur lestip

Hans Das

p 
16

p 
18

inhoud
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inleiding

POËZIE IS EEN MIDDEL OM  
DE ANDER TE LATEN UITPRATEN  
ELLEN DECKWITZ 

Vraag aan een klas veertienjarigen wat poëzie is, 

en het kan dat u even wordt aangegaapt.  

Misschien dat een grapjas roept dat poëzie stom 

is, misschien dat de leerling die is blijven zitten 

zegt dat poëzie iets met gedichten te maken 

heeft. Misschien heeft u zélf weleens met uw 

mond vol tanden gestaan, toen iemand u deze 

vraag stelde (het is mij in ieder geval erg vaak 

overkomen). Wat is poëzie? Poëzie is gewoon een 

tekstsoort. Net zoals romans of kranten dat zijn. 

En wanneer is iets een gedicht? Wanneer de  

dichter zegt dat het een gedicht is. Of het een 
goed of sterk gedicht is, is een tweede.   

Zo makkelijk is het. Readymades, de achterkant 

van een blik soep, een sonnet over kerncentrales: 

het mag allemaal een gedicht worden genoemd. 

En wat is dan een goed gedicht? Dat is voor 

iedereen anders. Een gedicht dat je raakt. Of dat 

je grappig vindt. Dat tenminste één mooie regel 

bevat. Een gedicht dat slim gecomponeerd is.  

Dat je iets vertelt wat je nog niet eerder wist.  

Je een nieuwe blik op de wereld laat werpen.

Afspraak
Door iets een gedicht te noemen, ontstaan er 

andere lees- en interpretatieafspraken dan 

wanneer je iets een pamflet of een roman noemt. 

Bij een nieuwsbericht in de Volkskrant geldt 

de afspraak dat de lezer iets feitelijks wordt 

meegedeeld. Bij een gedicht dat er aandacht is 

besteed aan hoe de tekst bekt en wat voor beel-

den hij oproept. Bij een gedicht is over iedere 

lettergreep en komma nagedacht. Het is dan 

niet toevallig dat in de regel ‘alles van waarde is 

weerloos’ twee woorden beginnen met een ‘w’.  

Bij een gedicht is ook nagedacht over meerdere 

betekenislagen. Waardoor er in de zin ‘Er zullen 

witte dieren / door het veld gaan lopen en dat 

zal alles zijn’ niet alleen letterlijk witte dieren 

bedoeld kunnen worden, maar misschien ook wel 

figuurlijke. Geesten van dieren? Albino herten? 

Spookachtige slavendrijvers? Het is allemaal 

mogelijk.

Stel nou, dat u met uw klas aan het interpreteren 

slaat en bijvoorbeeld het gedicht “Jonge Sla”  

van Rutger Kopland onder de loep neemt.  

Het kan dan dat één van uw leerlingen er al dan 

niet heilig van overtuigd is, dat het gedicht over 

de McDonald’s gaat en zijn betoog besluit door  

te zeggen dat poëzie toch alles mag betekenen 

wat je maar wilt. Gelukkig kunt u dat soort  

denkbeelden meteen pareren, door te zeggen 

dat een gedicht helemaal niet betekent wat je 

maar wilt, want anders had de klas net zo goed 

een plak kaas kunnen gaan interpreteren.  

Er móét een correspondentie zijn tussen tekst  

en duiding. Natuurlijk is het belangrijk wat je er 

als interpretator in ziet, maar er moet toch wel 

enig verband zijn tussen gedicht en interpretatie.

Eindeloze mogelijkheden
De afgelopen jaren heb ik tientallen scholen 

bezocht om poëzieworkshops te geven, en de 

manieren waarop docenten gedichten in hun les-

sen hebben geïntegreerd, zijn bewonderenswaar-

dig. Een leraar opende aan het begin van het 

schooljaar iedere les met een gedicht, waarover 

de klas dan vijf minuten ging overleggen wat het 

betekende. De leerling die na een maand de bes-

te interpretaties leverde, kreeg een dichtbundel 

van Ingmar Heytze cadeau (een dichter wiens 

werk het bij jongeren erg goed doet) en een zak 

snoep. Een andere school liet haar leerlingen 

tegen elkaar debatteren over gedichten.  

Zo ontwikkelden ze tegelijkertijd argumentatie- 

en interpretatievaardigheden. Een docent Engels 

liet leerlingen eerst oefenen in het interpreteren 

van liedteksten van One Direction en Iggy  

Azalea, en liet ze vervolgens hetzelfde doen met 

het werk van Emily Dickinson en Robert Frost.  

Een docent Nederlands gaf zijn brugklas de keu-

ze: óf een leesverslag maken over twee gedich-

ten, óf een week lang elke dag een gedicht bij het 

nieuws van de dag kiezen. Bijna alle leerlingen 

kozen voor het laatste (waardoor ze in korte tijd 

veel meer verzen lazen dan de meesten in een 

heel jaar). De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Poëzie is geen doel
De laatste jaren is, zoals u als geen ander weet, 

het aantal uren Nederlands op de middelbare 

school flink afgenomen. Afgaand op wat be-

vriende docenten me vertellen moeten de lessen 

vooral worden besteed aan begrijpend lezen en 

het schrijven van brieven. Dat zijn belangrijke 

vaardigheden, maar het is jammer dat literatuur 

daardoor steeds meer het ondergeschoven 

kindje dreigt te worden. En dat terwijl het kennis 

nemen van literatuur essentieel is voor het leren 

begrijpen van de wereld waarin je leeft. Gelukkig 

zijn er deze poëzielessen bij de Poëzieweek,  

die een vlammetje vol poëzieliefde kunnen 



pagina 6

aanwakkeren in uw pupillen. En dat is van belang, 

want gedichten zijn niet alleen teksten waaraan 

je esthetisch genoegen kan beleven, of die voor 

frisse inzichten kunnen zorgen.

 

Ik merk dat ik door het lezen van gedichten een 

betere lezer ben geworden, en niet alleen van  

poëzie. We leven in een rare tijd. Media en poli-

tiek blinken uit in het rondbazuinen van holle  

frases en oppervlakkige slogans. Juist in dit 

soort tijden is het van belang om jongeren 

kritischer te leren kijken naar wat er nu precies 

wordt gezegd. Wat er nu eigenlijk tussen de 

regels door te lezen valt. En dat kan alleen,  

als je niet enkel kijkt naar wat er letterlijk staat, 

maar ook op wat voor manier het er staat.  

Welke woorden in de mond worden genomen,  

en welke, al dan niet doelbewust, worden  

weggelaten. 

 

Vanuit zo’n standpunt bekeken wordt de poëzie 

geen doel op zich, maar een middel. Een middel 

om beter te leren lezen en luisteren. Om de 

ander te laten uitpraten, in plaats van via diverse 

monologen op sociale media, door elkaar heen 

te oreren. 

En ook daarom moeten jongeren weer aan de  

poëzie. En aan deze Lestips bij de Poëzieweek, 

die het nuttige met het aangename verenigen. 

En hopelijk de toegangspoorten van de dicht-

kunst voor veel leerlingen zullen openen.

inleiding

Meer over Ellen Deckwitz
Ellen Deckwitz (°1982) is dichter en columnist voor NRC Next. Ze doceert poëzie op middelbare  

school en universiteit. Van haar hand verscheen in 2016 het boekje Olijven moet je leren lezen, waarin 

ze voor zowel leerlingen als leraren op speelse wijze uiteenzet wat gedichten zijn, hoe je ze kunt lezen 

en antwoord geeft op prangende vragen, zoals: waarom rijmen gedichten tegenwoordig niet meer? 

Waarom is een liedje geen gedicht? En: waarom zijn wiskunde en poëzie eigenlijk hetzelfde?
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[zonder titel]

Mevrouw Julia doet de ramen open
en ze weet geen woord voor de lucht  
die haar wangen raakt
en de zon heeft de kleur van honing

en ze weet
vandaag gaat het gebeuren
en ze denkt
maar eerst blijf ik nog even staan.

Tjitske Jansen

In: Het moest maar eens gaan sneeuwen
(Podium, 2009)

lestip 1
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LESTIP 1 
[ZONDER TITEL] 

Over de auteur
Tjitske Jansen (°1971) is een Nederlandse dichte-

res. Ze debuteerde in 2003 met de bundel  

Het moest maar eens gaan sneeuwen. Ze schrijft 

poëzie, proza en theaterteksten en is een bege-

nadigd performer. Van haar eerste bundel zijn in-

middels meer dan 15.000 exemplaren verkocht. 

Haar tweede bundel Koerikulum werd bekroond 

met de Anna Bijns Prijs in 2009. Met haar schrij-

ven wil ze haar lezers eraan herinneren dat we 

vrij zijn en dat wie je bent als mens belangrijker 

is dan een deadline halen en voldoen aan de 

verwachtingen.

Voor het lezen (15 minuten)
Doe het raam open. Verdeel de klas in drie  

groepen. Één groep schrijft over de lucht en  

het geluid. Een volgende groep schrijft enkel 

over de lucht en de geur. De laatste groep 

schrijft over de lucht en wat ze zien.  

Laat iedereen een zin opschrijven die de lucht 

omschrijft. Wees zo gedetailleerd mogelijk. 

Schrijf niet “de lucht is blauw” maar bijvoorbeeld: 

“de lucht is bosbesblauw”, “een vogel hangt 

roerloos aan de wolken”. Wie het moeilijk vindt 

om nieuwe vergelijkingen te vinden, kan een 

woordenwolk maken. Vervolgens combineren  

we de zinnen van de drie groepen met elkaar  

tot één beschrijving van de lucht. 

Na het lezen (15 minuten)
Heb je een beter idee hoe de lucht bij mevrouw 

Julia er zou kunnen uitzien? Hoe laat zou het zijn 

in het gedicht? Wanneer heeft de zon de kleur 

van honing? Wat zou er kunnen gaan gebeuren? 

In dit gedicht laat de dichter veel ruimte vrij voor 

de lezer. Wanneer, wat en waar het gedicht zich 

afspeelt kan vrij geïnterpreteerd worden. Het kan 

vroeg in de ochtend zijn terwijl de zon net op-

komt maar evengoed is het de zon die ondergaat 

of ‘s middags gloeit. 

Het kan zijn dat mevrouw Julia dadelijk naar 

haar werk gaat en een doodnormale dag heeft 

maar misschien wacht haar iets bijzonders. 

Aan de slag (45 minuten)
Laat je leerlingen een spiegelgedicht schrijven. 

Dit wil zeggen dat je vertrekt vanuit het huidige 

gedicht, maar je wisselt alle woorden om naar 

het tegengestelde. Wit wordt dan zwart, weten 

wordt dan twijfelen, mevrouw wordt dan meneer. 

Maak van deze twee gedichten een flipboekje. 

lestip 1

Wanneer je de figuur op elke pagina een kleine 

minimale beweging laat maken en vervolgens 

alle blaadjes snel laat draaien, krijg je de basis 

van een animatiefilm te zien. Dit kan je ook 

filmen. Je kan daarbij ook een stem opnemen 

die de gedichten voorleest, met het programma 

IMovie of Moviemaker kan je dit heel eenvoudig 

over elkaar monteren. 

Als je 24 tekeningen maakt, heb je één seconde 

film. Je kan zelf dus bepalen hoe lang je je film 

maakt. Maar opgelet: als je boekje te dik is,  

zal het niet goed meer draaien. Wie geen kleine 

notitieboekjes ter beschikking heeft, kan zelf  

een papierblokje aan elkaar nieten. 

Wie het liever enkel bij tekenen houdt, kan een 

graphic poem maken met als inspiratie het ge-

dicht van Tjitske Jansen. Je kan als voorberei-

ding op deze opdracht graphic poems van Lies 

Van Gasse bekijken. Lies is een bekende graphic 

poem-auteur in het Nederlandstalige gebied. Ze 

verkent de wisselwerking tussen taal en beeld 

en laat beiden elkaar beïnvloeden. Haar graphic 

poems zijn meer dan enkel een verbeelding van 

haar poëzie maar zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. 

Ga aan de slag met chinese inkt of bister (dit is 

een geelbruin kleurpigment gemaakt van gemalen 

bast van walnoot en kan opgelost worden in 

water). Door meer of minder water toe te voegen 

aan het penseel verkrijg je kleurschakeringen. 

Gebruik één A3-papier per leerling om het gedicht 

uit te beelden. De leerlingen mogen zelf kiezen of 

ze met kaders, één grote tekening of verschil-

lende aaneengeschakelde tekeningen maken. Ze 

kunnen het gedicht uitbreiden door te bedenken 

wat er zich vooraf afspeelde of wat er nog staat te 

gebeuren. Hang alle graphic poems aan de muur 

en bespreek de verschillende interpretaties. 

Meer
- een korte film uit de reeks DichterBij

- registratie van een voordracht van het gedicht 

“De idioot op het dak”

- bekijk hier graphic poems van Lies Van Gasse

Bibliografie
www.tjitskejansen.nl

Auteur lestip
Jeugd en Poëzie
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12

Al wie opgewekt is, mag naar zaal Paardenbloem.
Dat geldt ook voor iedereen die sterk en spontaan is.
Ook sociale of stoere personen gaan met Geoffrey mee.

De anderen blijven hier om de grondverf 
om te roeren en daarna een dunne laag aan te brengen.
Daar heeft iemand een vraag, 
graag in de loopmicrofoon.

Wat met de zelfverzekerde mensen?
Nog even jullie aandacht.  
Ook zelfverzekerde mensen mogen
Geoffrey of Sylvia volgen naar de Paardenbloem.

12 Paul Bogaert

In: Ons verlangen
(De Bezige Bij, 2013)

lestip 2
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Over de auteur
Paul Bogaert (°1968) is een Vlaamse dichter. 

Hij studeerde Germaanse filologie in Brussel en 

Leuven. Hij bracht vijf bundels uit en publiceerde 

in bloemlezingen en zowel in Nederlandstalige 

als anderstalige tijdschriften. Hij won tweemaal 

de Herman de Coninckprijs, in 2010 voor de 

bundel De Slalom soft en in 2014 met de bundel 

Ons verlangen. Zijn eerste bundels zijn integraal 

te lezen op zijn website.

Voor het lezen (15 minuten)
Bekijk de poëziefilm die Paul Bogaert samen  

met beeldend kunstenaar Jan Peeters maakte. 

De Engelse versie van deze film werd in 2014 

geselecteerd voor ZEBRA Festival in Berlijn.  

Dit is het belangrijkste internationale platform 

voor poëziefilms. De film kan je hier bekijken: 

Wat vonden ze van de wisselwerking tussen 

beeld en taal? Gaf het een meerwaarde?

Na het lezen (15 minuten)
Wanneer wordt een tekst poëzie? Wie vindt dat 

dit gedicht poëzie is. Wie niet? Moet een gedicht 

altijd eindrijm hebben? Zijn er nog andere 

stijltechnieken die dit tot een gedicht maken? 

(regelafbreking, witregels, strofes)

Waar zou dit gedicht zich afspelen? En hoe zou  

de dichter aan deze inspiratie zijn gekomen?  

Het lijkt wel alsof hij zinnen heeft opgevangen van 

anderen en die tot een gedicht heeft geboetseerd.

Waarnaar verwijst de loopmicrofoon? Zijn we  

in een televisieprogramma terechtgekomen?  

Of misschien een panelgesprek? 

Hoe zou je de anderen definiëren? En tot welke 

groep zou jij behoren? Misschien zegt dit gedicht 

ook wel iets over onze samenleving. De succesvol-

le, zelfverzekerde, opgewekte, sociale … mensen 

worden ook bij ons anders bekeken. Waarom 

zouden we zo graag mensen opdelen in wij en zij?

Aan de slag (35 minuten) 
We maken een auditief flarfgedicht en zijn spion-

nen van de poëzie. Een flarfgedicht is een gedicht 

dat je maakt van toevallige zoekresultaten van 

internet en kan gezien worden als een moderne 

vorm van collage of readymade. Het ontstond in 

Amerika in het begin van de 21ste eeuw, de dichter 

Gary Sullivan bedacht de term flarf en schreef ook 

de eerste flarfgedichten. In 2007 verscheen de 

eerste Nederlandstalige flarfbundel van  

Ton van ’t Hof: Je komt er wel bovenop.

LESTIP 2 
12

lestip 2

Voor deze opdracht maak je geen gebruik van 

internetzoekopdrachten maar ga je naar de 

speelplaats, de kantine of de straat en schrijf je 

alle zinnen op die je toevallig hoort. De context 

van de zin is niet belangrijk. Als je voldoende 

zinnen hebt verzameld, lees je alles nog eens 

na. Wat zijn de mooiste, fascinerendste zinnen? 

Misschien moeten er een aantal zinnen geschrapt 

worden of kan je in een zin zelf wieden zodat hij 

gemakkelijker vloeit. Na dit redigeerwerk kan er 

een spontane performance ontstaan. Elke leerling 

houdt zijn of haar notities bij de hand. Iemand start 

het gedicht, daar wordt een bijpassende regel van 

iemand anders op aangesloten en zo laten we het 

flarfgedicht ontstaan. Het gedicht kan zo lang of zo 

kort zijn als je zelf wil. Er zijn meerdere combinaties 

mogelijk, want dat is het mooie aan flarf, het is pas 

af wanneer jij dat vindt. Als je iedereen op dezelfde 

plek zinnen laat verzamelen krijg je achteraf een 

poëtische weerslag van dat moment.

Meer 
Exclusieve gedichten staan te lezen op

www.paulbogaert.be

Hier kan je nog meer poëziefilms bekijken. 

Bibliografie 
Lees op Wikipedia wat een flarf is.

Lees A Brief Guide to Flarf Poetry (Engelstalig). 

 

Auteur lestip 

Jeugd en Poëzie
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Opening van het visseizoen  

Eindelijk buiten. 
Water is water. 
Riet is riet. 
Een eend lijkt op een eend. 
Maar nu begint mijn vader (62) weer. 
Hij noemt waterhoentjes strijkbouten 
en vindt dat de maan 
ondergaat 
als 
de 
zon. 

Opening van het visseizoen K. Schippers

Uit: Een klok en profil 
(Querido, 1965)

lestip 3
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Over de auteur
K. Schippers (°1939) werd geboren als Gerard 

Richter. Hij maakt het ongewone gewoon,  

maar merkt net zo goed het bijzondere in het 

alledaagse. Eind jaren 50 richt hij met onder 

andere J. Bernlef en G. Brands het literaire tijd-

schrift Barbarber op, waarin de grenzen tussen 

kunst en werkelijkheid worden gerelativeerd.  

Dit doet Schippers niet alleen in poëzie, maar 

ook in proza, essays en kunstkritiek.

Voor het lezen (15 - 20 minuten)
Toon enkele foto’s en laat je leerlingen deze  

zo beknopt mogelijk omschrijven. Kies voor  

alledaagse zaken in een bepaalde context,  

die het voor je leerlingen makkelijker maakt  

te associëren (bijvoorbeeld een eettafel in  

een keuken, dieren in een bos, knutselmateriaal 

op een tekentafel …) Geef je leerlingen kort  

de tijd om hun omschrijving te noteren.  

Doe dit nogmaals, maar geef je leerlingen deze 

keer de opdracht zo kort mogelijk te noteren  

wat ze nog kunnen zien in de objecten op de  

foto. Een keukentafel kan een legerrobot worden,  

een boom een lolly, het knutselmateriaal een  

colonne mieren. Geef hiervoor meer tijd en  

moedig je leerlingen aan alles te noteren wat  

in hen opkomt. Laat je leerlingen vervolgens per 

twee hun associaties vergelijken. Welke vallen  

op of hadden ze zelf nooit kunnen bedenken? 

Laat hen een verhaaltje/gedicht maken met 

gebruik van hun favoriete associaties. Indien 

mogelijk kunnen je leerlingen dit voorlezen of 

grafisch vormgeven en ophangen in de klas.  

Na het lezen (20 minuten)
Lees het gedicht voor. Vraag je leerlingen  

aan welk tafereel ze denken. Is het herkenbaar?  

Hebben ze een vader of nonkel die overal de 

grap van inziet en zo misschien ongewild de 

poëzie opmerkt in het gewone? In welk opzicht 

heeft de dichter dezelfde oefening gemaakt als 

de leerlingen daarnet? Wat zijn strijkbouten?

Deel het gedicht op papier uit om het grondiger  

te bespreken, bijhorende vragen vind je op  

het werkblaadje. Begin bij de titel. Is deze nood- 

zakelijk? Sta stil bij het feit dat het hier gaat  

om een jaarlijks weerkerend begin, de start  

van het visseizoen. Op zich een simpel gegeven,  

wat terugkomt in de visie van het lyrische ik.  

Volgens de vader niet. Is vissen niet bij uitstek 

lestip 3

LESTIP 3 
OPENING VAN HET VISSEIZOEN 

iets wat je van je vader leert? Sta stil bij het 

woordgebruik van de dichter. Laat je leerlingen 

in het gedicht op zoek gaan gaan naar wat  

volgens hen typische poëtische woorden zijn, 

waarschijnlijk vermelden ze enkel de maan en 

de zon. Het zal hen makkelijker vallen woorden 

en zinnen te vinden die ze niet typisch vinden 

voor poëzie. Strijkbouten zullen ze niet verwacht 

hebben, net als het gebruik van cijfers (62), maar 

ook een opening en het gebruik van spreektaal 

in ‘Maar nu begint mijn vader weer’ zijn niet 

gebruikelijk. Hieraan kan je merken dat de dich-

ter op zoek gaat naar hoe het alledaagse om te 

zetten in poëzie. Hoe kan de werkelijkheid kunst 

worden? Slaagt de dichter in zijn opzet?

 

Hoe vinden je leerlingen humor terug in het 

gedicht? Wijs hen op de woordkeuze en de  

herhaling van eenvoudige vaststellingen.  

Het is wat het is en dat doet je glimlachen.  

Bovendien zorgt de vader als flauwe  

grappenmaker voor het opmerken van  

de poëzie in het landschap. 

Vraag je leerlingen welke vormelijke aspecten 

hen opvallen. Schippers hanteert geen aparte 

strofes of verzen die gelijk zijn in lengte.  

Hij noteert de volledige zin of deelzin en begint 

dan aan de volgende regel. Enkel de maan laat  

hij haast letterlijk ondergaan als de zon.

Aan de slag (20 - 60 minuten) 
Schippers is niet de enige dichter die vertrekt 

van heldere natuurobservaties. Geef je leerlin-

gen, in groepjes, andere gedichten te lezen met 

hetzelfde startpunt. Vinden ze ook hier humor  

in terug? Laat je leerlingen met hun groepje hun  

favoriet kiezen en een bijpassende collage  

maken. Vervolgens zijn er verschillende opties: 

+ Wijs een collage toe aan een ander groepje.   

 Laat dat een gedicht van hen zoeken dat  

 volgens hen ook past bij de collage.

+ Laat je leerlingen muziek/een foto/een beeld/ 

 een schilderij zoeken/maken die/dat past  

 bij de collage. 

+ Welke foto’s uit de beginopdracht vinden  

 je leerlingen bij de verschillende collages  

 passen?
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Een aantal voorbeelden van gedichten die  

vertrekken van rake observaties:

“De zee” / Judith Herzberg

“Voor de gelegenheid” / Richard Minne

“Flora & Trauma” / Lévi Weemoedt

“Droom H” / Leo Vroman

“Het landschap komt als een kelner” /  

Herman de Coninck

“Reiger” / Anton Korteweg

 

Meer 
Schippers en zijn mederedacteurs van Barbarber 
werden beïnvloed door verschillende kunststro-

mingen, zoals de popart en de readymade van 

Duchamp met zijn urinoir. Je kan met je leerlin-

gen op zoek gaan naar hoe deze kunststromin-

gen de poëzie in de jaren 50 beïnvloedden. 

 
Bibliografie 

“Het landschap komt als een kelner” –  

Herman de Coninck. In: De lenige liefde  
(Orion, 1969) 

“De zee” – Judith Herzberg. 

In: Beemdgras (G.A. Van Oorschot, 1968)

“Reiger” – Anton Korteweg. 

In: Geen beter leven (Meulenhoff, 1985)

“Voor de gelegenheid” – Richard Minne. 

In: Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles 
gekleurd is. Samengesteld door Tine van Buul 

en Bianca Stigter (Querido, 2004)

“Opening van het visseizoen” – K. Schippers. 

In: Een klok en profil (Querido, 1965)

“Droom H” – Leo Vroman. 

In: Het verdoemd carillon (Querido, 1981)

“Flora & Trauma” – Lévi Weemoedt. 

In: Flora en Trauma (Plint, 1991) 

 

Auteur lestip 
Iris Wynants

lestip 3
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werkblad 3

VRAGEN

Is de titel van het gedicht volgens jou noodzakelijk? Waarom wel / niet? 

Waaraan denk je bij de opening van een visseizoen? 

Noteer welke woorden volgens jou typische poëziewoorden zijn. 

Eindelijk buiten. 

Water is water. 

Riet is riet. 

Een eend lijkt op een eend. 

Maar nu begint mijn vader (62) weer. 

Hij noemt waterhoentjes strijkbouten 

en vindt dat de maan 

ondergaat 

als 

de 

zon. 

Opening van het visseizoen K. Schippers

Uit: Een klok en profil 
(Querido, 1965)

WERKBLAD 
OPENING VAN HET VISSEIZOEN 
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werkblad 3

VERVOLG VRAGEN
 

Noteer welke woorden je niet in een gedicht verwacht had. 

 

Wat zegt de woordkeuze over het verband dat hij legt tussen het alledaagse enkunst? 

Hoe vind je humor terug in het gedicht? 

Wat valt je op aan de vorm van het gedicht? 
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Geen haiku

vlinder in de trein
mijn god dacht ik als daar maar
geen haiku van komt

Geen haiku Ilja Leonard Pfeijffer

In: Het glimpen van de welkwiek
(De Arbeiderspers, 2001)

lestip 4
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Over de auteur
Ilja Leonard Pfeijffer (°1968) is een veelbekroon-

de Nederlandse romanschrijver en dichter. In 

2000 verwierf Pfeijffer bekendheid door een ar-

tikel in het tijdschrift Bzzlletin, waarin hij de vloer 

aanveegde met de ‘verstaanbare gedichten’ en 

openlijk verlangde naar “gewaagde metaforen, 

vernieuwende woordcombinaties, ongebruike-

lijke woorden of verontrustende syntaxis”. Toch 

zou Pfeijffer zelf niet lang bij de ingewikkelde 

poëzie blijven. Omdat hij nooit lang achter elkaar 

hetzelfde soort gedichten wilde schrijven, heeft 

hij een oeuvre opgebouwd met diverse soorten 

poëzie.

Vooraf het lezen (10 minuten)
Voordat de leerlingen kennismaken met het 

gedicht, is het van belang dat zij een goed beeld 

hebben van het genre: de haiku als de kolibrie 

onder de gedichten, met een vast aantal letter- 

grepen per regel.

Als aanzet kan je een drietal haiku’s projecteren, 

zonder een toelichting te geven op het genre.  

De leerlingen zouden op basis van de voorbeelden 

de voorschriften kunnen destilleren waaraan een 

haiku moet voldoen. In een kort onderwijsleerge-

sprek zou je de regels vervolgens kunnen inventa-

riseren en bespreken.

Na het lezen (15 minuten)
De leerlingen kunnen de onderstaande vragen 

individueel of in groepsverband beantwoorden.

+ In hoeverre voldoet het gedicht van  

   Ilja Leonard Pfeijffer aan de vormvoorschriften  

   van de haiku?

+ Geef zoveel mogelijk verklaringen voor  

   de titel van het gedicht.

+ Verdedig de volgende stelling, of val deze aan:  

   ‘Het gedicht is ironisch bedoeld.’

   Bespreek de vragen en opdrachten klassikaal.

Aan de slag (30 - 60 minuten) 
Je kunt de leerlingen laten kiezen uit de onder-

staande verwerkingsopdrachten, maar het is, 

afhankelijk van de beschikbare tijd, ook mogelijk 

om ze beide aan te bieden. De tijdsindicaties zijn 

echter gebaseerd op de keuzemogelijkheid, aan-

gezien een presentatie of elevator pitch van alle 

leerlingen veel tijd in beslag kan nemen. 

A. Variëren op een haiku (25 minuten)

Een bestaand gedicht, of een fragment ervan, 

kan een impuls geven aan de eigen creativiteit.  

lestip 4

LESTIP 4 
GEEN HAIKU

In deze opdracht maken de leerlingen een haiku 

op basis van de eerste versregel van “Geen 

haiku”. Ze beginnen dus met ‘vlinder in de trein’, 

maar de twee volgende regels verzinnen zij zelf.

Je kunt er ook voor kiezen om alleen ‘in de trein’ 

verplicht te stellen. Vermoedelijk wordt de vari-

atie aan gedichten dan veel groter, maar het zou 

kunnen dat sommige leerlingen het handvat van 

het eerste woord dan missen. Geef de leerlingen 

de gelegenheid om hun gedichten aan elkaar te 

presenteren. 

Als deze werkvorm goed aanslaat, zou je er zelfs 

op kunnen voortborduren door de leerlingen 

varianten te laten schrijven op elkaars gedichten. 

B. Houd een elevator pitch (15 minuten)

De haiku is een dichtvorm die niet door iedereen 

heel serieus wordt genomen. De dichtvorm zou 

bijvoorbeeld weinig diepgang hebben. Zo schrijft 

de redactie van het literaire weblog Tzum enigs-

zins minachtend over het genre. 

Bied de leerlingen de gelegenheid om op het 

commentaar te reageren in een elevator pitch 

van precies een minuut. In de pitch nemen ze 

duidelijk stelling voor of tegen (de aandacht 

voor) de haiku. Bied de leerlingen de gelegenheid 

om zich verder in te lezen in het onderwerp en 

wijs hen op het belang van een goede inleiding, 

heldere argumenten en een krachtige uitsmijter.

 

Meer 

Het zou interessant kunnen zijn om meer 

aandacht te besteden aan de kracht van de 

voordracht. Op Vimeo staat een fragment waarin 

Pfeijffer “Geen haiku” voordraagt. Je zou bij dit 

filmpje de aandacht kunnen vestigen op intonatie 

en timing. Het variëren op een gedicht is bij veel 

teksten mogelijk. Een bekend voorbeeld daarvan 

is “Jonge sla” van Rutger Kopland. Als werkvorm 

A in de smaak valt, is dat gedicht goed bruikbaar. 

Buiten de eerste regel zou dan ook het eerste 

woord van strofe twee en het allerlaatste woord 

gehandhaafd kunnen blijven.

BIBLIOGRAFIE

“De mythe van de verstaanbaarheid” – 

Ilja Leonard Pfeijffer. In: Bzzlletin (oktober 2000)

“Jonge sla” – Rutger Kopland. In: Alles op de fiets 
(G.A. Van Oorschot, 1969)

AUTEUR LESTIP

Hans Das
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Een dichter 
Piet Pluimers wou het liefste verzen schrijven
over wat late rozen in de zon.
Hij was een dichter en hij wou het blijven.
Hij schreef sonnetten toen hij pas begon.

Het rijmde ook. Maar and’re dichters zeiden:
je mag niet rijmen joh, ‘t is geen gezicht!
Je moet zorgvuldig alle rijm vermijden,
want een gedicht dat rijmt is geen gedicht.

En dan dat metrum! Dat is uit de mode.
‘t Mag niet van rál de ral de rál de ral.
Punten en komma’s, jongen, zijn verboden.
En denk erom: geen hoofdletters vooral.

En nooit een hele zin. Alleen maar brokken.
En rozen mógen wel een keer, maar dan
slechts in verband met baarmoeders en sokken
en zó dat niemand het begrijpen kan.

‘t Is maar een weet, we zeggen ‘t je maar even.
Piet had het spoedig door en hij zei: o.
Hij heeft diezelfde dag een vers geschreven,
zijn eerste echte vers. En dat ging zo:

‘ik drijf spelden van wanhoop
in de huid van je
grutten wezenloos
woezie woezie 17 en
klaan uit je klukhaar versuikeren
bleke bliezen in schedels met spuigaten
vol blauw gehakt.’

En toen zei iedereen: dat is reusachtig!
En Paul Rodenko schreef een heel lang stuk
in ‘Maatstaf’ om te laten zien hoe prachtig
het was. Vooral dat ‘woezie’ en dat ‘kluk’.

Alleen Piet Pluimers zelf was niet tevreden.
Hij wou zo graag eens rijmen, want helaas,
hij heeft nu eenmaal ‘t rijm onder z’n leden.
Maar nee, hij mag alleen met Sinterklaas.

En hij wou graag één keer een komma zetten.
Ach Piet! Over tien jaren slaat het om!
Dan rijmt men weer. Dan maakt men weer sonnetten.
Dan gaat het weer van póm de róm de róm.

Een dichter Annie M.G. Schmidt

In: Huishoudpoëzie
(De Arbeiderspers, 1957)

lestip 5
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Over de auteur
De Nederlandse auteur Annie M.G. Schmidt 

(1911-1995) is vooral bekend geworden door haar 

liedjes en haar veelgelezen kinderboeken, die in 

het collectieve geheugen van de Nederlanders 

zijn verankerd. Daarnaast was Schmidt ook actief 

als toneelschrijver en schreef ze gedichten die 

niet per se voor kinderen waren bedoeld.

Wat de gedichten (inclusief liedteksten) kenmerkt 

is de vormvastheid. Niet dat zij zich toelegde op 

een bepaald verssoort, maar rijm en metrum zijn 

in haar gedichten altijd erg regelmatig. 

Voor het lezen (10 minuten)
Je kunt het gedicht op verschillende manieren 

introduceren. Bij een eerste variant zou je de  

dichter als insteek kunnen nemen, waarbij je 

Annie M.G. Schmidt positioneert als tekstschrij-

ver: op het internet is bijvoorbeeld een rijke 

verzameling aan liedjes en gedichten te vinden 

die niet voor kinderen zijn bedoeld. 

Een andere ingang is het poëticale gedicht.  

Geef de leerlingen drie poëticale gedichten en 

laat ze de gedichten rangschikken: het gedicht 

dat hen het meeste aanspreekt komt eerst.  

Vaak is een verschil in een dergelijke volgorde 

een interessante insteek voor een groeps-

gesprek. Het is raadzaam om te variëren in 

moeilijkheidsgraad (bijvoorbeeld: “Aars poetica” 

van Waskowsky, “Poëzie” van De Coninck en “Ik 

schreef eens een gedicht” van Toon Tellegen).

Na het lezen (10 - 20 minuten)
Laat de leerlingen in kleine groepjes kennis 

maken met het gedachtegoed van de Vijftigers. 

Met behulp van de bespreking op literatuur-

geschiedenis.nl kan dit op een vrij laagdrempeli-

ge manier gebeuren.

Vervolgens kunnen zij de volgende verwerkings-

vragen en –opdrachten beantwoorden:

+ Beschrijf in het kort waaruit blijkt dat Schmidt  

 moeite heeft met de poëzieopvatting van  

 de Vijftigers.

+ In welke strofe klinkt de kritiek het duidelijkst  

 door?

+ Dit gedicht is gekozen vanwege het thema  

 ‘humor’. In hoeverre past dit gedicht volgens  

 jullie bij dit thema?

Aan de slag (20 - 75 minuten) 
Laat je leerlingen kiezen uit de onderstaande op-

drachten. Voor de keuzemogelijkheden C en D zou 

lestip 5

LESTIP 5 
EEN DICHTER 

het een verrijking kunnen zijn om samen te werken 

met een collega beeldende vorming/muziek.

 

A. Rodenko’s recensie

Het gedicht van Piet Pluimers werd volgens 

Annie M.G. Schmidt heel positief ontvangen in het 

tijdschrift Maatstaf. Wat Rodenko over het gedicht 

schreef, is in grote lijnen wel duidelijk, maar hoe 

zou deze recensie verder geklonken hebben?

Laat de leerlingen ‘in de geest van Rodenko’ een 

recensie schrijven van ongeveer 500 woorden 

over het gedicht. Natuurlijk beschrijven zij daarin 

“hoe prachtig het was. Vooral dat ‘woezie’ en dat 

‘kluk’”, maar ook waarom het dan zo mooi was in 

vergelijking met de mislukte eerdere gedichtjes 

van Pluimers.

B. Pluimers’ vervolg

De dichter werd niet gelukkig van het schrijven  

van experimentele gedichten. Hij wou zo graag 

weer rijmen en komma’s zetten. De leerlingen 

krijgen de gelegenheid om nu zelf een écht  

Pluimers-gedicht te schrijven waarin zij terug-

blikken op het succesvolle experiment waarvan 

Pluimers zo ongelukkig werd. Natuurlijk rijmen  

ze er flink op los.

C. Pluimers op muziek

“Een dichter” kan beschouwd worden als een 

protestgedicht waarin Schmidt tegen de op dat 

moment dominante poëzieopvatting aanschopt. 

Daarmee doet het misschien denken aan de pro-

testliederen die in de jaren 60 en 70 van de vorige 

eeuw populair waren. De leerlingen verzinnen 

met een paar klasgenoten een pakkende melodie, 

zetten de tekst op muziek en nemen het op.

D. Dichtersportret 

De dichtbundel Huishoudpoëzie, waarin “Een 

dichter” is opgenomen, verscheen min of meer 

gelijktijdig met de opkomst van de kunststroming 

popart. Maak in een twee- of drietal een fotocol-

lage van Annie M.G. Schmidt, als een afgeleide 

van popart. Werk op A3-formaat. Voorzie het 

portret van enkele versregels die het gedicht  

(of Schmidt zelf) typeren. 

Let op! De leerlingen zouden zich moeten 

afvragen in hoeverre de poëzie van Annie M.G. 

Schmidt daadwerkelijk raakvlakken vertoont met 

popart. Het kan daarom interessant zijn om hun 

ook de ruimte te geven in meer of mindere mate 

af te wijken van het kunstgenre. 
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Meer 
Professor Marc van Oostendorp schreef in  

een blog over het ‘ral de ral’ in de gedichten  

van Annie M.G. Schmidt. Hij vroeg zich af hoe  

het kan dat sommige gedichten qua metrum  

niet zo vloeiend meer lijken te lopen. Het zou  

interessant kunnen zijn om het gedicht in  

het licht hiervan nog eens met je leerlingen  

te bespreken.

 
Bibliografie 

“Poëzie” - Herman De Coninck. 

In: Met een klank van hobo 

(G.A. Van Oorschot, 1980) 

“Ik ben hier zewf vreemd. Over het ralderal van 

Annie M.G. Schmidt” – Marc van Oostendorp

“Alles moest anders: experiment en spontaniteit 

in de poëzie van Vijftig” – redactie 

literatuurgeschiedenis.nl

“Ik schreef eens een gedicht” - Toon Tellegen, 

in: Als we vlammen waren (Querido, 1996)

“Aars poetica” - Riekus Waskowsky. 

In: Wie het eerst zijn stenen kwijt is... Een cursus 
hedendaagse moderne poëzie door de alom 
bekende dichter, zanger, denker en dromer 
Riekus Waskowsky (De Bezige Bij, 1970)  

 

Auteur lestip 
Hans Das

lestip 5
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Boek een dichter
Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan 

er subsidieregelingen voor het uitnodigen van 

een auteur op school of in de klas. Haal dus een 

dichter naar je school, want poëzie is bij uitstek 

een genre dat wint bij voordracht. 

 

In Nederland:

Om dichtersoptredens in Nederland te stimu-

leren, biedt het Letterenfonds de mogelijkheid 

dichters te boeken tegen het speciale Poëzie-

week-tarief. Vraag erom bij je boeking.

Boek een dichter in Nederland via SSS:

T +31 20 820 26 50

info@sss.nl

www.sss.nl 

In Vlaanderen:

Vlaamse scholen, bibliotheken, onafhankelijke 

boekhandels en sociale en culturele verenigingen 

ontvangen € 100 korting wanneer ze een dichter 

uitnodigen voor een auteurslezing.

Boek een dichter in Vlaanderen via het Vlaams 

Fonds voor de Letteren:

T +32 270 21 60

auteurslezingen@vfl.be

www.auteurslezingen.be  

 

Gebruik het campagnemateriaal
Wil je campagnematerialen bestellen om  

de Poëzieweek kracht bij te zetten? Dat kan  

als volgt: 

 

Scholen in Nederland:  

Je kan het poëzieweekpakket bestellen  

bij je boekwinkel. Vanaf half december zijn 

de pakketten bij de boekwinkel afgeleverd. 

 

Scholen in Vlaanderen:  

Bestellen kan via www.poeziecentrum.be.  

Je kan poëziekaarten, affiches en  

superbanieren bestellen. 

Distributieperiode:  

vanaf half december bij bestelling vóór  

1 november. Daarna ontvangt u de materialen 

(zolang de voorraad strekt) vanaf half januari.

 

WAT KUNT U NOG MEER  
DOEN OP SCHOOL?

meer

Verrijk je lessen met  
audiovisueel materiaal
Ben je op zoek naar interessant beeld- en  

geluidsmateriaal rond poëzie? Neem een  

kijkje op www.onderwijs.hetarchief.be.  

In het Archief voor Onderwijs vind je een  

schat aan materiaal van de openbare omroep 

rond verschillende thema’s, dat bovendien  

vrij gebruikt mag worden in de les. Zeker het  

ontdekken waard!  

NB: Uitsluitend beschikbaar voor docenten in 

Vlaanderen.   

 

Meer inspiratie
Je kan het hele jaar door ondersteuning  

krijgen bij je poëzieonderwijs. Onderstaande 

organisaties verzorgen lestips, workshops  

en/of poëzie-activiteiten. 

Vlaanderen:

Jeugd en Poëzie (www.jeugdenpoezie.be)

Poëziecentrum (www.poeziecentrum.be) 

Nederland:

PoëziePaleis (www.poeziepaleis.nl)

School der Poëzie (www.schoolderpoezie.nl)

Huis van Gedichten  (www.huisvangedichten.nl) 
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colofon

 

Deze poëzielessen zijn een uitgave van 

Stichting Lezen Nederland, Iedereen Leest 

en de Stichting Collectieve Propaganda van 

het Nederlandse Boek (CPNB), ter gelegenheid 

van Poëzieweek 2017 (26/01 – 1/02). 

www.poëzieweek.com 

 

Teksten
Hans en Monique Hagen, Ellen Deckwitz,  

Sylvie Marie, Jeugd en Poëzie vzw,  

Tinneke van Bergen, Hans Das, Jos van Hest, 

Stefanie Kennes, Iris Wynants, Marit Trioen  

en Ineke Holzhaus.

Redactie: Stichting Lezen Nederland,  

Iedereen Leest, Poëziecentrum  

Vormgeving 
andrews:degen Amsterdam  

www.andrewsdegen.com    

 

Stichting Lezen 
Nieuwe Prinsengracht 89 

NL-1018 VR Amsterdam 

T +31 (0)20 623 05 66 

www.lezen.nl  

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten  

van Stichting Lezen Nederland? Meld je dan  

aan voor de nieuwsbrief via www.lezen.nl.  

 

Iedereen Leest 
Frankrijklei 130/4 

B-2000 Antwerpen 

T +32 (0)3 204 10 00 

www.iedereenleest.be

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van 

Iedereen Leest? Schrijf dan in op de nieuwsbrief 

via www.iedereenleest.be.  

 

Stichting CPNB  
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van 

Stichting CPNB? Meld je dan aan voor  

de nieuwsbrief via www.cpnb.nl/onderwijs.  

 

COLOFON

Disclaimer
Deze lessuggesties mogen alleen worden 

afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het 

poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave 

berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 

wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. De uitgever  

van de gedichten staat steeds bij het gedicht  

vermeld. Wij hebben geprobeerd alle  

rechthebbenden van de verschillende bij de  

lessen gebruikte gedichten te achterhalen.  

Voor zover personen/instanties auteurs- 

rechtelijke aanspraken menen te hebben,  

kunnen zij contact opnemen met Stichting  

Lezen Nederland.


