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Over deze lesbrief

Op donderdag 30 januari 2003 is het voor de vierde keer Gedichtendag. Overal in Nederland en Vlaande-
ren valt dan poëzie te beluisteren, te lezen en te zien. Uitgevers, boekhandels, bibliotheken, kranten,
scholen, politici en vele anderen geven die dag aandacht aan gedichten en dichters. Ook deze jaarlijkse
lesbrief is gemaakt voor Gedichtendag. Wat niet wil zeggen dat deze brochure bedoeld is als eendags-
vlieg. Integendeel. De gedichten en lesideeën zijn niet tijdgebonden en kunnen wanneer men maar wil
worden aangeboden.

Poëzie op school
Een zeker realisme is op zijn plaats, als je in het onderwijs met gedichten aan de slag wil. De ervaring
leert dat niet alle leerlingen poëzie zomaar de moeite waard vinden. Toch is de school de ideale plek om
leerlingen het gevoel te geven dat aan poëzie iets te beleven valt, dat dichters ons kunnen verrassen,
amuseren, ontroeren en zelfs wakker schudden. Door hun originaliteit, hun ideeën en hun gave om de din-
gen treffend te zeggen.

Alle gedichten in deze lesbrief gaan over herkenbare onderwerpen. Bij elk gedicht horen enkele leesvra-
gen, voorzien van een ★. Die kunnen leerlingen helpen tot de bedoelingen van een gedicht door te drin-
gen, erover na te denken en erop te reageren. Bij sommige gedichten worden naast de leesvragen ook
andere verwerkingsmogelijkheden gegeven. Deze zijn gemarkeerd met ✪. 

Er is van afgezien om bij de gedichten allerlei wetenswaardigs te pas te brengen over dichterlijke
technieken, hoeveel interessants daar soms ook over te zeggen valt. Waar dat zo uitkomt, wordt verwe-
zen naar enkele toegankelijke boeken over de kunst van poëzie maken.

De gedichten die hier worden aangeboden, zijn gerangschikt van eenvoudig naar moeilijker. Die volg-
orde is niet als bindend bedoeld.

Sfeer en aanpak
Op sommige scholen wordt eens per maand of per week de schooldag begonnen dan wel beëindigd met
het voordragen van gedichten door leerlingen. Het is een van de manieren om scholieren af te helpen van
het misverstand dat poëzie iets heel speciaals is, iets waar je je alleen bij hoge uitzondering mee be-
zighoudt.

Leerlingen die vertrouwd raken met gedichten, zien al gauw in dat dichters het, net als niet dich-
tende mensen, hebben over de meest uiteenlopende onderwerpen, alledaagse waar we allemaal mee te
maken hebben en natuurlijk ook minder doodgewone.

Uit de praktijk blijkt altijd weer dat voorlezen en gesprekken over gedichten onervaren lezers over
drempels heen kunnen helpen. Zijn ze de onwennigheid eenmaal voorbij, dan hebben ze kans zich te ont-
wikkelen tot zelfstandige poëzielezers met een eigen voorkeur en smaak.

Poëzie vraagt om concentratie en vertrouwelijkheid. Er is een sfeer nodig waarin leerlingen hun gedach-
ten en gevoelens over gedichten zonder al te veel remmingen kunnen uiten. Gesprekken over gedichten
leiden meestal tot beter inzicht. De ene leerling ziet in een tekst nu eenmaal meer dan de andere.

Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen met poëzie in aanraking te brengen. Het lijkt goed
om hier nu de aandacht te vestigen op een beproefde lesvorm, die voor veel levendigheid kan zorgen. Hij
is geschikt voor vrijwel alle poëzie:
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Een poëzieles in stappen

– Als leerlingen gevraagd wordt een oordeel over een bepaald gedicht te geven, zullen de meesten de
tekst eerst aandachtig willen lezen. Zeker als we erbij zeggen dat ze voor dat oordeel argumenten
moeten hebben.

– Het is handig om te behandelen gedichten te kopiëren voor iedere leerling of ieder groepje leerlin-
gen. Vervolgens wordt het gedicht uitgedeeld en gelezen. (Niet vooraf voorlezen of laten voorlezen.
Het gaat om het contact tussen lezer en geschreven tekst.)

– Er wordt gevraagd om een oordeel: niet veel aan, gaat wel, mooi, erg mooi. (Het is ook mogelijk een
cijfer te laten geven.)

– Opdracht: bedenk en/of noteer waarom je dit of dat van het gedicht vindt.

– Inventarisatie: leerlingen die het gedicht niet waarderen leggen uit waarom niet. Leerlingen die er
wél over te spreken zijn, lichten toe waarom. Nog niet op elkaar reageren. Eventueel kan er geturfd
worden hoeveel oordelen positief of negatief zijn. Daarmee krijg je ook een beeld van wat er in een
groep wel en wat niet aanslaat.

– Gedachtewisseling: leerlingen spreken elkaar aan op hun argumenten. Daarbij kunnen ze het beste
in een kring zitten, al of niet achter hun tafel. De docent is hoogstens gespreksleider, vraagt zo nodig
om verduidelijking.

– Afsluitende vragen van de docent: heb je het gevoel dat we het gedicht nu helemaal begrepen heb-
ben? (Anders nog ingaan op onduidelijkheden.] Is je mening over het gedicht veranderd door wat we
besproken hebben? Hoe komt dat?

– Het gedicht wordt door een of meer leerlingen voorgelezen.

NB Het is goed mogelijk deze les te geven met meer gedichten. Er moet dan wat meer tijd worden uitge-
trokken voor lezen en beoordelen. Bij de fase beoordelen en motiveren hoort dan ook de vraag: welk ge-
dicht spreekt je het meeste aan, welk het minste en waarom?
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Stel dat je je moeder 
in een koffer stopt
wat krijg je dan?

Handbagage
die je met je mee de trappen op zeult 
de straten door
de pleinen over 
dwars door de steden

Misschien wil je je koffer laten staan 
wil je hem vergeten op het vliegveld 
wegsluiten in een bagagekluis 
Alsof je dat werkelijk zou doen 
Alsof dat genoeg zou zijn
De bus nemen of weglopen 
Van naam veranderen 
Adres wijzigen
Alsof dat zou helpen 
Je moeder is er
Je moeder ziet je 
Je dacht dat je haar 
achterliet
met de koffer
maar ze is nog steeds bij je 
half verscholen
tussen je wenkbrauwen

Gro Dahle (vertaling Janke Klok)
Uit: Eenenvijftig stemmen uit de wereldpoëzie. Stichting Poetry International/Stichting Wereldpoëzie,
Rotterdam/Amsterdam, 2001
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Gro Dahle (Noorwegen, 1963) snijdt hier een goed herkenbaar onderwerp aan. Ze doet dat, zoals ze ge-
woon is, op een concrete, speelse manier. Toch zullen er leerlingen zijn die vreemd tegen dit gedicht aan-
kijken. Onervaren poëzielezers hebben nu eenmaal de neiging gedichten ál te letterlijk te nemen. De lees-
vragen – en de discussie daarover – kunnen duidelijk maken dat een gedicht vol fantasie veel te zeggen
kan hebben over iets dat veel mensen aangaat en bezighoudt.

★ In dit gedicht worden nogal wat mogelijkheden opgesomd om van een moeder af te komen. Welke
vind je het gemeenst?

★ Zou de dichteres vinden dat je zulke dingen werkelijk moet doen? 

★ De titel van het gedicht is een vraag. Maar wat is nu het antwoord daarop?

✪ Leerlingen zouden een strip kunnen maken van het gedicht. De plaatjes laten dan zien hoe de ik-fi-
guur van de koffer probeert af te komen. (Niet alle situaties hoeven te worden uitgebeeld.) De laat-
ste drie regels van het gedicht zijn lastiger om in beeld te brengen, maar misschien lukt het met eni-
ge fantasie toch.

5



De wolf en de ooievaar

De wolf is een slokop, heeft aan tafel geen manieren.
Zo zat een wolf eens aan de dis en at van alle dieren 
Het meest en daarbij ook het langst. Hij schrokte er zoveel,
Dat ’t scherpe beentje van een haas bleef steken in zijn keel.
Hij slikte, werd benauwd, hij kreunde en hij slikte
Nog eens. Hij kreeg geen adem. ’t Was alsof hij stikte.
Gelukkig kwam de ooievaar voorbij en met zijn poot 
Gaf hij een teken: help mij, vlug of anders ga ik dood! 
De ooievaar stak toen haar bek diep in de open muil,
Ze trok zich even terug en zei:‘Foei, foei, wat is hij vuil!’
Maar als een knap chirurg had ze op korte tijd
Met ’t puntje van haar snavel d’arme wolf bevrijd.
Het beentje was eruit! ‘Wat gorgelen en je keel is schoon,’
Zei de tevreden ooievaar.‘Waar blijft mijn ereloon?’
‘Je ereloon?’ kreet toen de wolf.‘Spreek jij maar van geluk 
Dat ik mijn kaken openhield, toen jij dat lekker stuk
Van kop en hals stak in mijn muil. Had ik toen doorgebeten,
Dan had ik feest gehad en jij van loon niets meer geweten.
Wees jij maar dankbaar en pas op,

kom nooit meer in mijn klauwen!’

Ondank is ’s werelds loon 
en macht betaalt alleen met snauwen.

Jean de la Fontaine (vertaling Jan van den Berg)
Uit: De fabels van La Fontaine. Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1990
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Gedichtendag 2003 staat in het teken van fabels en andere diergedichten. Als introductie op deze les, is
het zinvol bij dit gedicht iets te vertellen of te laten lezen over de fabel als genre. Wetenswaardig is dat
het een oeroud genre is, waarschijnlijk stamt uit Mesopotamië en via Griekenland over Europa is ver-
breid. Fabels zijn berijmde verhaaltjes, waarin dieren menselijke eigenschappen hebben. Ze bevatten
meestal een les.

Een beroemde verzameling fabels werd geschreven door Jean de la Fontaine (1621-1695), in vele ta-
len vertaald en geïllustreerd door befaamde tekenaars als Gustave Doré en Grandville. Wie een sfeer-
volle fabelles wil organiseren, kan de tekeningen projecteren (bijvoorbeeld met een overheadprojector)
en er de gedichten bij voorlezen of laten voorlezen.

★ Wat kan je zeggen van de karakters van de twee dieren?

★ De laatste regel staat los van de rest van het gedicht. Waarom, denk je?

★ Is het altijd waar, wat die laatste regel zegt?

✪ Het is een spannend ogenblik als de ooievaar zijn bek in de muil van de wolf steekt. Voor uitbeelding
van dit moment valt te denken aan een tekening of een collage. Heel handvaardige leerlingen zien
misschien kans om dit tafereel in klei uit te beelden.

✪ De fabel leent zich vanwege de tweespraak ook voor een klein toneelstukje. Laat twee leerlingen, of
enkele groepjes leerlingen, het gedicht naspelen. Kijk ook eens of andere fabels van De la Fontaine
geschikt zijn voor korte toneelstukjes; laat leerlingen eventueel zelf een fabel kiezen. 

★ Het is misschien goed om ook eens fabels uit deze tijd te lezen, bijvoorbeeld die van Leo  Vroman. Zie
hiervoor onder andere de bundels ‘Fabels’ en ‘Huis en tuin’ in Gedichten 1946-1984 (Querido, 1985).
Sommige zijn zeer toegankelijk, andere zijn wat minder eenvoudig. Aardige en makkelijke fabels van
de Russische dichter Krylof (1769-1844) zijn te vinden in Bloemlezing van de Russische Poëzie (Plan-
tage 1997).
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Twijfellied
Doe ik wat ik kan? 
Kan ik wat ik doe? 
Denk ik: kan ik wat ik doe dan voel ik mij zo moe.

Moet ik wat ik denk?
Denk ik dat ik moet?
Moet ik wat ik wil en doe ik wat ik moet wel goed?

Zeg ik wat ik wil? 
Wou ik wat ik zei? 
Wou ik ook bij jou wat jij zei dat je wou bij mij?

Hou ik dan van jou? 
Wou je dat ik zou? 
Weet ik dat ik zei dat ik het zou wanneer ik wou?

Weet ik wat ik ben? 
Ben ik wat ik weet? 
Weet ik wat ik ken en wat ik kon als ik dat deed?

Mag ik wat ik wil? 
Wil ik wat ik mag? 
Dacht ik wat ik wou en wat ik mocht dat ik dat zag?

Weet ik wat ik zie?
Zie ik wat ik zul?
Zul ik wat ik kannen zou en weet ik dat ik lul?

Wul ik wat ik kou? 
Kauw ik wat ik eet? 
Weet ik wat ik at en deed ik dat als ik dat deed?

Voel ik wat ik heb? 
Hoel ik wat ik veb? 
Zoel ik wat ik doe wanneer ik dee dat ik het deb?

Zoals ik dat zei 
zeik ik dat weer zo.
Wul ik dat ik kon dat ik zol donken wat ik ko!

Ho...

Joke van Leeuwen
Uit: Vier manieren om op iemand te wachten. Querido, Amsterdam, 2001
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Joke van Leeuwen (1950) schrijft gedichten en verhalen die ze meestal zelf illustreert. Zowel haar  boe-
ken als haar tekeningen werden vele malen bekroond, onder andere in 2000 met de belangrijke Theo
Thijssen prijs.

★ Er zit een opvallende regelmaat in dit gedicht. De dichteres heeft het knap in elkaar gezet. Hoe heeft
ze dat aangepakt?

★ Welke vragen stel je jezelf ook wel eens?

★ Welke vragen vind je het moeilijkst?

★ Op een gegeven moment begint de taal van het gedicht eigenaardig te worden. Waar gebeurt dat en
hoe zou dat komen?

★ Waarom eindigt het gedicht met ‘Ho…’?

★ ‘Twijfellied’ heeft een prachtig en snel ritme. Zoek eens uit welke lettergrepen de klemtoon krijgen,
zet daar een accent op en lees het gedicht zo vlot en ritmisch mogelijk voor.
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Sprookje

Haar zusjes lagen recht en broos.
Ze waren mooi en eindeloos.
Zo hoort dat bij een lijn.
Zij was zo anders dan die twee.
Ze strekte slechts van A tot B
en dat kan tragisch zijn.

Zij liep dus niet oneindig door 
en mannen vallen daar niet voor.
Zo bleef ze triest alleen.
Tot op een dag in volle vaart 
een knappe prins op dito paard 
ineens aan haar verscheen.

De prins hield halt en zag haar staan.
Hij keek haar diep verlangend aan,
zijn ogen vol geluk.
Hij vroeg haar:‘Liefste, ga je mee? 
Jij bent voor mij van A tot B 
gewoon een lekker stuk!’

-----A         B-----
-----•----------•-----

Lijnstuk AB is een eindig deel van een rechte lijn

Marjolein Kool
Uit: Drs. P & Marjolein Kool – Wis-en natuurlyriek. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2000
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Er zijn heel wat liefhebbers van komische gedichten, ook wel light verse genoemd. De Angelsaksen heb-
ben op dat gebied een grote traditie. Limericks van de aanstekelijke nonsensdichter Edward Lear lenen
zich bijvoorbeeld goed voor bewerking en navolging. Veel leerlingen zijn heel bedreven in die versvorm. 
Light verse dichters zijn er al lang. Zo was Constantijn Huygens in de 17e eeuw geliefd om zijn puntdich-
ten, die hij schreef naast zijn serieuzere werk. In de Ooievaarpocket Dichten op de Knie zijn die versjes
gemoderniseerd. Ook de 19e-eeuwers De Schoolmeester, Piet Paaltjens en Staring zijn nog steeds heel
genietbaar en zijn in elke goede bibliotheek te vinden. Met dichters als C. Buddingh’, Kees Stip, Drs. P en
Ivo de Wijs heeft ook onze tijd een aantal sterke vertegenwoordigers van het light verse. Samen met
Marjolein Kool publiceerde Drs. P Wis- en natuurlyriek. De gedichten in deze grappige bundel gaan over
zaken die je niet zo gauw verwacht in poëzie: cirkels, driehoeken, hoogte- en zwaartelijnen, H20, kwa-
draten en allerlei andere bètaonderwerpen die op school behandeld worden.

★ Waaraan zie je dat ‘Sprookje’ een uitstekende titel voor dit gedicht is?

★ Dat de twee zusjes in regel 1 liggen, is niet zo vreemd. Dat het derde zusje in regel 13 staat, is ver-
rassend, maar als je verder leest ook wel weer begrijpelijk. Hoezo?

★ In welke regel zit de grap van het gedicht?

✪ Het moet mogelijk zijn bij dit gedicht een meisje te ontwerpen – op papier, uit karton, hout of ander
materiaal – dat doet denken aan een lijnstuk. We noemen haar de Lijnstukprinses.
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Het meisje spreekt:

Toen ik voor het eerst die dingen hoorde
was ik dertien of veertien jaar,
zag op weg naar school de mensen op straat 
en dacht: die zijn naar bed geweest
met elkaar.

Maar geen spoor van avontuur 
en geen spoor van licht
in hun hele postuur,
in hun hele gezicht.

De eerste keer van mezelf
ben ik bij dageraad voor het raam gaan staan,
en het licht van de zon bescheen
een schoorsteen, een plat met kiezelsteen,
en ik zag daar mijn leven van jongs af aan.

Ik heb het ook wel eens gedaan
alleen maar voor de gezelligheid,
dat heette dan dat je werd verleid.
En als je dan ’s morgens koffie maakt 
kan geen van de twee het zwijgen verbreken,
en je voelt je op straat nog naakt.

Laatst heb ik een muur aangeraakt 
op een zomerse avond. Hij was warm.
Toen legde ik mijn hoofd op mijn arm,
en het was of ik weer dat kind zijn zou,
als ik maar aftelde: zes, negen, tien,
als ik maar riep: wie niet weg is is gezien.

Misschien was dat het, waar ik om griende,
vroeg in de morgen, bij jou.

Willem Wilmink
Uit: Ik had als kind een huis en haard. Bert Bakker, Amsterdam, 1996
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Enkele jaren geleden maakte Jean Pierre Rawie een ideale bloemlezing uit de poëzie van Willem Wilmink:
Ik had als kind een huis en haard. Hij prijst daarin Wilmink om zijn eenvoud, inzicht en meegevoel. ‘Het
meisje spreekt’ laat zien hoe terecht dat is. Het is een bijzonder gedicht, alleen al omdat in de Neder-
landse poëzie een meisje zelden aan het woord is over haar liefdeservaringen. In (cabaret)liederen ge-
beurt dat vaker. Veel van Wilminks gedichten zijn ook op muziek gezet.

‘Het meisje spreekt’ is een kwetsbare tekst, die zich niet in iedere klas voor bespreking zal lenen.
Toch zou het gedicht aan een groep(je) of aan individuele leerlingen aangeboden kunnen worden, omdat
hier een situatie wordt getekend die vooral de wat oudere leerlingen zullen herkennen. We kiezen dan
bij uitzondering voor een schriftelijke reactie op het gedicht.

★ Je kunt je bij dit gedicht een paar dingen afvragen:
– Hoe oud zou het meisje zijn dat hier aan het woord is? 
– Tegen wie spreekt ze?
– Hoe kwam het dat ze moest huilen en waar maak je dat uit op?

★ Schrijf dit meisje een bemoedigende brief en ga daarbij in op wat ze per strofe over zichzelf vertelt.
Als het goed is telt je brief dan zes alinea’s.

★ Beslis zelf of je je brief aan iemand laat lezen.

13



Somebody else

If I was not myself, I would be somebody else.
But actually I am somebody else.
I have been somebody else all my life.

It’s no laughing matter going about the place 
all the time being somebody else:
people mistake you; you mistake yourself 

Jackie Kay
Uit: Tekstboekje Poetry International 2002
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Jackie Kay (Groot-Brittannië, 1961) doet niet geheimzinnig over haar afkomst. Ze werd geboren na een
korte liefdesgeschiedenis tussen een Afrikaanse zeeman en een Schotse verpleegster. Een idealistisch
echtpaar in Glasgow adopteerde haar. De gedachte dat zij eigenlijk net zo goed iemand anders had kun-
nen zijn, speelt in wat ze schrijft een grote rol.

Dit vrij eenvoudige gedicht leent zich goed voor een vertaalprojectje in de klas of groep. 

★ Ter introductie kan iets over het belang van vertalers worden gezegd. Zonder hen zouden we Harry
Potter niet kennen, om een beroemde literaire figuur te noemen. Maar ook allerlei moois op de tele-
visie en uit de wereldliteratuur zou ons ontgaan.

★ Het te vertalen gedicht kopiëren en uitdelen. Het is handig om woordenboeken bij de hand te hebben. 

★ Opdracht: lees het gedicht eens en probeer het te vertalen. Let op de regellengte in het Engels. Pro-
beer daar in het Nederlands niet te veel van af te wijken.

★ Laat de leerlingen hun vertaling goed leesbaar op een vel papier schrijven.

★ Hang vervolgens de vertalingen naast elkaar aan de muur.

★ Wie ziet geslaagde regels, mooie woordkeus? Welke regels lopen goed?

★ Het is mogelijk gezamenlijk, in tweetallen of individueel uit alle opgeschreven versies de meest be-
vredigende vertaling samen te stellen. Daarbij blijft verschil van mening mogelijk. 

★ We namen een eenvoudig gedicht voor dit lesidee. Voor oudere leerlingen is een moeilijker tekst na-
tuurlijk interessanter. Wie leerlingen wil laten ervaren hoe nauw het luistert in poëzie, waarom de
ene oplossing beter voldoet, klinkt of loopt dan de andere, kan haast niet beter doen dan een ver-
taalles op touw zetten. 15



Gezin

De moeder zit te breien 
De zoon zit aan het front 
Zij vindt dat heel gewoon de moeder 
En de vader wat doet de vader?
Hij zit in zaken
Zijn vrouw zit te breien 
Zijn zoon aan het front 
Hij doet zaken
Dat vindt hij heel gewoon de vader 
En de zoon de zoon
Wat vindt de zoon daarvan?
Hij vindt daar absoluut niets van 
De zoon zijn moeder zit te breien 
Zijn vader zit in zaken en hij zit aan het front 
En als de oorlog om is
Gaat hij in de zaak bij zijn vader
De oorlog gaat door de moeder gaat door 
Zij breit de vader gaat door met zijn zaken 
De zoon sneuvelt hij gaat niet door
De vader en de moeder gaan naar de begrafenis 
Zij vinden dat doodgewoon de vader en de moeder 
Het leven gaat door het leven met het gebrei de oorlog de zaken 
De zaken de oorlog het gebrei de oorlog
De zaken de zaken de zaken 
Het leven en het begraven.

Jacques Prévert (vertaling Wim Hofman)
Uit: Voor jou mijn lief. Querido, Amsterdam, 2000
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De laatste jaren is de belangstelling voor dichter, chanson- en scenarioschrijver Jacques Prévert (1900-
1977) weer opgebloeid. ‘Les feuilles mortes’ is zijn wereldberoemde chanson, ‘Les enfants du Paradis’
is een van zijn beroemde films. Hij is de schrijver van zeer toegankelijke, geestige, tedere en felle ge-
dichten, waaruit zijn afschuw van de oorlog spreekt. Voor leerlingen met Frans in hun pakket is Prévert
een uiterst aantrekkelijke dichter. Voor wie geen Frans leest, zijn er de recent vertaalde bundels Voor jou
mijn lief en We schilderen een vogel, beide vertaald door Wim Hofman, en We hebben elkaar lief, vertaald
door Ruben van Gogh. 

‘Gezin’ is een gedicht over een helaas actueel blijvend onderwerp. Er gaat geen dag voorbij of kran-
ten en televisie berichten erover.

Bij dit gedicht moet het leerlingen duidelijk worden dat de boodschap is verpakt in sarcasme, met
andere woorden dat de dichter het ene beweert om het andere te benadrukken.

★ Bestaan er zulke onverschillige mensen als de leden van dit gezin? Waarom denk je van ja? Of van
nee?

★ Vermeldt de dichter in ‘Gezin’ alleen maar de feiten of wil hij ons meer vertellen?

★ Hoe staat de dichter tegenover oorlog?

★ Wat vind je van deze manier om dingen te zeggen? 

✪ Er zijn in kranten en tijdschriften tegenwoordig helaas heel wat foto’s te vinden die een passende
illustratie zouden kunnen zijn bij Préverts indringende gedicht. Vraag leerlingen om thuis in kran-
ten naar foto’s te zoeken die bij dit gedicht passen. Van de combinatie tekst en foto kunnen rijm-
prenten worden gemaakt (zie ook onder ‘Suggesties en tips’).
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De schalmei

Zeven zonen had moeder:
Allen heetten Peter,
Behalve Wanjka die Iwan heette.

Allen konden werken:
Eén was geitenhoeder,
Eén vlocht sandalen,
Eén zelfs bouwde kerken;
Maar Iwan die Wanjka heette 
Wilde niet werken.

Op een steen in de zon gezeten 
Bespeelde hij zijn schalmei.

‘O, mijn lieve,
Mijn lustige,
Laat mij spelen 
In de schaduw van mijn 
Korte rustige vallei.
Laat andren werken,
Sandalen maken of kerken.
Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei.’

J. Slauerhoff   
Uit: Verzamelde Gedichten. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1998

Op het eerste gezicht hebben ‘De schalmei’ (een schalmei is een houten blaasinstrument) en ‘Mijn zoon’
niet veel met elkaar te maken. De gedichten zijn ook in heel verschillende tijden geschreven. De dichter
Slauerhoff leefde van 1898 tot 1936, Frans Kuipers is een dichter uit deze tijd. Leerlingen zouden kunnen
ontdekken dat deze dichters hetzelfde favoriete dichtersthema bezingen: sommige mensen, kunste-
naars, gaat het om iets anders dan het alledaagse, dan banale sleur en gewin. Bij ‘Mijn zoon’ kan iets
worden verteld of gelezen over het sonnet. Zie daarvoor Willem Wilminks nog altijd onvolprezen Hoe
schrijf ik een gedicht en Jaap Bakkers al even voorbeeldige Rijmwijzer.

★ Is het niet vreemd dat in ‘De schalmei’ zes zonen uit één gezin Peter heten ? Of heeft dat iets speci-
aals te betekenen?

★ Wat is het verschil tussen Wanjka en de anderen?
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MIJN ZOON, er zijn in de wereld gogen en logen te over,
larielijders allerlei, killers en kaalslagers.
Er zijn zovele moegemaakten, klemgeraakten;
uitgereisde roer-me-niets, murw, nurks en stuk op hun stek.

Er zijn patsers en paljassen plenty, vele lepe strebers,
regelneefjes en meters van Nut.
Alles hier rept en roert zich, maar in het gedaver der straten
lopen de honden en de honden alleen onbekommerd los.

Mijn zoon, er is in de wereld aan vaganten een nijpend tekort
aan spijbelaars, geuzen en muiters; aan dienaars van de droom 
en bedelbroeders van het Heilig Vuur en Gloeiend Raadsel.

Wanneer met wensen en wetten, tuttel en juk,
beroepen vele maar roepingen weinig, de grote wereld
aan jouw raam komt kloppen, bedenk, mijn zoon, bedenk dit dan.

Frans Kuipers   
Uit: De tafel van wind. Atlas, Amsterdam, 2001

★ De acht laatste regels van ‘De schalmei’ zijn opeens anders van ritme en toon dan de voorafgaande.
Hoe komt dat? Waarom staan ze tussen aanhalingstekens?

★ Het tweede gedicht laat zich lezen als de raad van een vader aan zijn zoon. Er staan veel ongewone
woorden in. Zoek deze op en probeer ze een betekenis te geven. Gebruik eventueel het woordenboek.

★ Wat wil de vader de zoon duidelijk maken?

★ ‘De schalmei’ en ‘Mijn zoon’ hebben iets met elkaar te maken, maar de gedichten verschillen ook
flink. Wat kun je daarover opmerken, over die verschillen en overeenkomsten?
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Leerplicht

Geen haat, nee, haat kon het niet zijn.
Maar ondertussen eisten ze de beste jaren 
van ons leven op en zuchtten we ons stug 

en onverschillig door hun lessen heen,
niemand die begreep wat hij hier deed.
Maar haat, daar waren ze te weerloos voor,

te dom ook voor de vragen waar wij ’s nachts 
mee wakker lagen. En hoe flink ze ook
hun dode vrienden stonden na te praten,

ze bleven klein.Wij niet.Wij streken 
met de week meer leugens uit ons haar,
ramden in gedachten passers door hun lip 

en krasten oorlogskreten in ons schrift.
Maar haat, nee, haat kon het niet zijn.
Zo simpel, zo doorzichtig was ons verzet 

dat zelfs die afkeer nog leek voorgezegd.

Menno Wigman
Uit: Zwart als kaviaar. Bert Bakker, Amsterdam, 2001
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Dat de school in poëzie vrij veel ter sprake komt, ligt voor de hand. Iedereen is leerling geweest en heel
wat leerlingen zijn later het onderwijs ingegaan. Zo zijn er eigenlijk twee soorten schoolgedichten: in
het ene is de leerling aan het woord, in het andere de man of vrouw voor de klas. Beide typen zijn te vin-
den in Hans Werkmans Nog één keer door die hoge gang. De honderd mooiste schoolgedichten uit de Ne-
derlandse literatuur.

‘Leerplicht’ van Menno Wigman zou er zeker in thuishoren, maar daarvoor werd het net iets te laat
gepubliceerd.

★ Wie worden er in ‘Leerplicht’ met ‘ze’ en ‘we’ bedoeld en hoe weet je dat?

★ In welke regels is het oordeel van ‘we’ over ‘ze’ het negatiefst?

★ Tot twee keer toe zegt de dichter ‘Haat kon het niet zijn.’ Bij wie niet, bij de ‘we’ of de ‘ze’?

★ Het slot van het gedicht lijkt een merkwaardige bekentenis. Wat houdt die in?
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Doorstrepen wat niet van toepassing is

Wat je stem zo vlak maakt
zo ijl en zo blikkerig 
dat is de angst
om iets verkeerds te zeggen 

of altijd hetzelfde
of te zeggen wat iedereen zegt 
of iets onbelangrijks
of kwetsbaars
of iets dat verkeerd begrepen zou kunnen worden 
of de verkeerde mensen zou bevallen
of iets reactionairs 
of iets kitschigs 
of iets doms
of iets dat uit de tijd is 
iets ouds

Ben je het dan niet beu 
om van louter angst
om van louter angst voor de angst 
iets verkeerds te zeggen
altijd het verkeerde te zeggen?

Hans Magnus Enzensberger (vertaling Peter Nijmeijer)
Uit: Eenenvijftig stemmen uit de wereldpoëzie. Stichting Poetry International/Stichting Wereldpoëzie,
Rotterdam/Amsterdam,  2001
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Hans Magnus Enzensberger (Duitsland, 1929) is een wereldberoemd dichter. Onder kinderen is hij waar-
schijnlijk bekender als schrijver van De telduivel, een boek dat laat zien dat wiskunde ook leuk kan zijn.
In het gedicht ‘Doorstrepen wat niet van toepassing is’ stelt Enzensberger een algemeen voorkomend
probleem op een luchtige manier aan de orde. Intussen, er zullen veel leerlingen zijn die ermee zitten.

★ We kunnen blijkbaar veel verkeerds zeggen. Welke mogelijkheden zou jij als niet van toepassing
doorstrepen?

★ Welke van de opgesomde mogelijkheden vind je het minst erg, welke het ergst?

❖ Laten we eens aannemen dat je antwoord op de vraag aan het slot van het gedicht ‘ja’ is. Wat valt
eraan te doen?
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Sommigen houden van poëzie

Sommigen –
ofwel niet allen.
Zelfs niet de meerderheid van allen, maar de minderheid.
De school waar het moet en de dichters zelf
niet meegerekend,
zullen dit er ongeveer twee op de duizend zijn.

Houden van –
maar van kippensoep met vermicelli kun je ook houden,
en van complimenten en de kleur blauw,
van een oud sjaaltje,
van je verzetten,
van de hond aaien.

Poëzie –
alleen, wat is poëzie eigenlijk.
Op deze vraag is al
menig weifelend antwoord gegeven.
Maar ik weet het niet en daaraan houd ik me vast 
als aan een reddende leuning.

Wisl/awa Szymborska (vertaling Gerard Rasch)
Uit: Einde en begin. Gedichten 1957-1997. Meulenhoff, Amsterdam, 1999
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Toen Wisl/awa Szymborska (Polen, 1923) in 1996 de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst nam, zei ze
dat geleerden en dichters steeds weer bij zichzelf moeten zeggen ‘Ik weet het niet’. Want pas dan ont-
dekken ze iets oorspronkelijks of schrijven ze iets bijzonders. Het gedicht hiernaast propageert, zou je
kunnen zeggen, het belang van iets niet weten. Leerlingen wordt juist geleerd dat iets wèl weten een
deugd is. Voor de verandering houden we ons door dit gedicht eens bezig met de mogelijke voordelen van
iets niet weten.

★ Wisl/awa Szymborska is zelf over de hele wereld beroemd. Haar gedichten zijn in vele talen vertaald.
Toch schijnt ze het belang van poëzie niet te willen overdrijven. Waaruit is dat op te maken?

★ De laatste twee regels van het gedicht zijn raadselachtig. Hoe kan iets niet weten een reddende leu-
ning zijn?

★ Zijn er meer gevallen waarin je iets niet weten als een reddende leuning kunt beschouwen?
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Suggesties en tips

– Bij nog onervaren poëzielezers blijkt de vraag ‘Waarover zou je een gedicht willen lezen?’ soms heel
effectief. Leerlingen hebben vaak favoriete onderwerpen. Dan kunnen de thematische bloemlezin-
gen, waarvan er de laatste jaren heel wat zijn verschenen, goed van pas komen. In bundels over het
dier, de natuur, het milieu, de school, de liefde kunnen leerlingen gedichten vinden die aansluiten bij
hun interesses.

– Organiseer een snuffeluur. Leg veel bundels en bloemlezingen ter inzage. Laat leerlingen grasdui-
nen met de opdracht: probeer twee gedichten te vinden die je bevallen. Gedichten die aanslaan, kun-
nen worden gekopieerd voor een klassebloemlezing, een individueel gedichtenboek of leesdossier.

– Nodig een dichter uit op school via Schrijvers School Samenleving of het Vlaams Fonds voor de Let-
teren (zie Handige Adressen). Vooraf poëzie van die dichter laten lezen en/of bespreken of zelf
behandelen. Leerlingen noteren opmerkingen en vragen die ze de dichter kunnen voorleggen, even-
tueel van te voren toesturen.

De praktijk wijst uit dat een goede voorbereiding van veel belang is voor het welslagen van de
ontmoeting met een dichter.

– Willem Wilminks lichtvoetige boek Hoe schrijf ik een gedicht blijft een rijke bron voor wie leerlin-
gen nader wil laten kennismaken met dichterlijke technieken, met de effecten van rijm, beeldspraak,
versvormen, klank en maat. Bij de voorbeelden die Wilmink geeft kunnen andere gedichten gezocht
worden, door de docent of al wat ervarener leerlingen. Aan de hand daarvan kan dan een specifieke
eigenschap van dichterlijke taal worden behandeld, bestudeerd of worden besproken. Een geschik-
te activiteit voor in het studiehuis.

– Laat leerlingen een gedicht zoeken over een landschap, een stad, een persoon of iets anders en vraag
hun er een foto bij te maken. Daarbij is het belangrijk dat de sfeer op de foto aansluit bij die in het
gedicht. In de klas of de school kan een expositie worden ingericht van de foto’s en de gedichten.

– Laat leerlingen rijmprenten of affiches maken. Ze kiezen uit voorhanden zijnde bundels een gedicht,
maken daar een passende illustratie bij of zoeken er geschikte afbeeldingen bij uit kranten of tijd-
schriften. Laat ze tekst en beeld combineren tot een aansprekende rijmprent. Een wand in de klas
met zelfgemaakte rijmprenten kan de belangstelling voor gedichten een flinke impuls geven.

– Poëzie vind je ook veel op internet. Via Kennisnet is bijvoorbeeld de poëziesite Dichter in het web op
te zoeken. Dichter in het web is bedoeld om via een interactief programma de kennis van leerlingen
over gedichten te vergroten, en daarmee ook het plezier in het lezen ervan. De website geeft in-
formatie over vorm en inhoud, en over historische en biografische achtergronden van specifieke
gedichten. Op Dichter in het web zijn gedichten te vinden van Herman Gorter, M. Nijhoff, Judith
Herzberg, Paul van Ostaijen, K. Michel, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar en anderen. De site wordt
jaarlijks met nieuwe gedichten aangevuld.

Dichter in het web is speciaal bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor docen-
ten is een handleiding bijgevoegd voor het gebruik van het programma. 

Webadres: http://dichterinhetweb.kennisnet.nl.
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– Gedichten en animaties vormen de basis van het project Dicht/Vorm. Vijftien animatiefilmers lieten
zich inspireren door werk van eigentijdse dichters als Ingmar Heytze, Ruben van Gogh en Menno Wig-
man. De films vormen de basis van een cd-rom programma voor scholieren en lessuggesties voor
docenten. Kijk voor meer informatie op www. dichtvorm.nl.

– Van poëzie lezen naar poëzie schrijven is een logische stap. Verschillende organisaties in Nederland
richten zich op het schrijven van poëzie door jongeren. De Stichting Doe Maar Dicht Maar organiseert
jaarlijks een landelijke schrijfwedstrijd, met een grote finale in Groningen. De Stichting geeft ook
lesmateriaal uit. Kijk voor meer informatie op www.doemaardichtmaar.nl.

De School der Poëzie verzorgt poëzieprojecten voor jongeren in het voortgezet onderwijs: de les-
sen in het lezen en schrijven van poëzie worden afgesloten met een feestelijke poëzierevue. Kijk voor
meer informatie op www.schoolderpoëzie.nl.

– Via Stichting Plint zijn ansichtkaarten met gedichten voorzien van een illustratie te bestellen. Ook
geeft Plint affiches uit die u kunt ophangen in de klas. 

– Najaar 2002 is de internationale poëziewebsite www.poetryinternational.org geopend. Op deze web-
site is moderne poëzie van over de hele wereld te vinden, evenals belangrijk (internationaal) poë-
zienieuws, essays en meer.

– Op www.gedichtendag.nl zijn alle lessuggesties uit voorgaande jaren na te lezen. 
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Handige adressen

Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
NL-3012 LA Rotterdam
telefoon +31 (0)10 282 27 77
www.poetry.nl
* coördineert Gedichtendag in Nederland en
organiseert jaarlijks het Poetry International
Festival

vzw Behoud de Begeerte
Congresstraat 67
B-2060 Antwerpen
telefoon +32 (0)3 272 40 41
* coördineert Gedichtendag in Vlaanderen

Stichting Doe Maar Dicht Maar
Postbus 41015
NL-9701 CA Groningen
telefoon +31 (0)50 313 84 33
* organiseert jaarlijks een
poëzieschrijfwedstrijd voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs

School der Poëzie
Postbus 11755
NL-1001 GT Amsterdam
telefoon +31 (0)20 330 78 18
* organiseert poëzieprojecten voor het
voortgezet onderwijs

Stichting Plint
Postbus 164
NL-5600 AD Eindhoven
telefoon +31 (0)40 245 40 01
* voor onder andere poëzieposters,
ansichtkaarten

Rivendell Po-T-Shirts
Zwaluw 17
NL-3435 AA Nieuwegein
telefoon +31 (0)30 604 29 68
* voor bestelling van t-shirts met gedichten

Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
NL-1018 HB Amsterdam
telefoon +31 (0)20 623 49 23
* bemiddelt in Nederland bij schrijversbezoeken
aan school

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal Capiaumontstraat 11, bus 5
B-2600 Berchem
telefoon +32 (0)3 270 31 69
* bemiddelt in Vlaanderen bij schrijversbezoeken
aan school

Stichting Lezen
Nieuwezijds Voorburgwal 328G

NL-1012 RN Amsterdam
telefoon +31 (0)20 623 05 66
* ontwikkelt leesbevorderende projecten
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Colofon

Deze lesbrief is een uitgave van Stichting Poetry International en vzw Behoud de Begeerte, ter gelegen-
heid van de vierde Gedichtendag op donderdag 30 januari 2003.
Tekst: Ed Leeflang
Redactie: Poetry International
Adviezen: Stichting Lezen
Vormgeving: Steven Boland
Druk: Graféno, Rotterdam

De lesbrief werd mogelijk gemaakt dankzij Stichting Lezen en drukkerij Graféno.

De vierde Gedichtendag is mogelijk gemaakt dankzij het Ministerie van OCenW, De Taalunie, de Neder-
landse Spoorwegen/Tijd voor Lezen, de Nederlandse Boekenbon bv, uitgeverij De Arbeiderspers, J.M.
Meulenhoff bv, uitgeverij Prometheus/Bert Bakker en NRC Handelsblad.

De lessuggesties zijn verspreid naar scholen in het voortgezet en secundair onderwijs. Nabestellen is
niet mogelijk. Alle informatie uit deze lesbrief is tevens beschikbaar via www.gedichtendag.nl en via de
docentenpagina voortgezet onderwijs op Kennisnet.

Gedichtendag is een jaarlijks terugkerend evenement op de laatste donderdag van januari. Ieder jaar
wordt een lesbrief uitgegeven. Wij zouden u dankbaar zijn wanneer u uw suggesties voor verbeteringen
of aanvullingen aan ons zou laten weten. U kunt die sturen naar:

Nederland:
Stichting Poetry International
Gedichtendag
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
e-mail: gedichtendag@poetry.nl

Vlaanderen:
vzw Behoud de Begeerte
Congresstraat 67
2060 Antwerpen
e-mail: gedichtendag@begeerte.be
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