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shakespeare in loVe

liefde is een (gek) werkwoord

Gedicht: “Sonnet 130” – William Shakespeare

Auteur lestip: Jeugd en Poëzie

Gedicht: “Juli” - Lut de Block

Auteur lestip: Jeugd en Poëzie

Sonnet 130 

Mijn liefje heeft geen ogen als de zon;

Veel roder dan haar lippen is koraal;

En sneeuw is wit? Dan zijn haar borsten 

vaal;

Zijn haren goud? ’t Is zwart goud dat zij 

spon.

(…)

Juli

Het juliet heftig, een zon morst vlokkig

zijn licht in de korf van je schoot.

 

Het fruit moet nog meuken,

het land moet nog zwellen, het meurt er

(…)

Onderwerpen en activiteiten: 

associëren, gesprek over clichés, 

vergelijking met andere gedichten

Extra benodigdheden:  

bord en krijt, werkblad, kopieën van 

het gedicht, kopieën van Petrarca’s 

gedicht, kopieën van Herman Gorters 

gedicht, kopieën van Ingmar Heytzes 

gedicht  

Tijdsduur: 

20 – 80 minuten

Onderwerpen en activiteiten: 

zelfstandige en bijvoeglijke naam-

woorden, ‘vreemde’ woorden, 

taalanalyse, schrijfopdracht

Extra benodigdheden:  

post-its, kopieën van het gedicht, 

woordenboeken 

Tijdsduur: 

20 – 70 minuten
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inhoud
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lestip 3

lestip 4

Vergeten

liefde in een songtekst

Gedicht: “ik ben vergeten” – Maud Vanhauwaert

Auteur lestip: Dirk Terryn

Gedicht: “Mis je” – Eva De Roovere

Auteur lestip: Dirk Terryn

ik ben vergeten hoe het voelt om als 

kikker geschminkt te zijn

hoe de verf in de zon opdroogt en kraakt 

als je lacht

hoe ik dan bang werd

(…)

Mis je

gewoon, ik vind je doodeng

genoeg, ik zie je nooit genoeg

allebei, heel alleen, samen

geweest, het is nu wel geweest

(…)

Onderwerpen en activiteiten: 

(ervarings)gesprek, schrijfopdracht, 

spreekkoor

Extra benodigdheden:  

-  

Tijdsduur: 

ca. 50 minuten

Onderwerpen en activiteiten: 

gesprek over missen, schrijfopdracht, 

liedtekst luisteren, presentatie

Extra benodigdheden:  

werkblad, eventueel audiovisuele 

apparatuur, fiches met zinnen uit 

gedicht

Tijdsduur: 

ca. 50 minuten
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lestip 5

lestip 6

piekerliefde

eeuwige liefde

Gedicht: “Windliedjie” - Ingrid Jonker

Auteur lestip: Janita Monna

Gedicht: “totaal witte kamer” - Gerrit Kouwenaar

Auteur lestip: Janita Monna

Windliedjie

Waar slaap my liefde, my liefde vannag

sterre wat wieg in die denne en winde

sterre wat wieg en sterre wat wag

waar slaap my liefde, my liefde vannag?

 (…)

totaal witte kamer

laten wij nog eenmaal de kamer wit 

maken

nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik

 

dit zal geen tijd sparen, maar nog 

eenmaal

de kamer wit maken, nu, nooit meer later

(…)

Onderwerpen en activiteiten:

introductie Zuid-Afrikaanse dichteres 

Ingrid Jonker en haar thematiek, film 

of documentaire kijken, verwerking 

van gedicht middels muziek, ideeën 

voor project, vertalen

Extra benodigdheden:  

audiovisuele afspeelapparatuur, 

internetverbinding 

Tijdsduur: 

60 min – langdurig project

Onderwerpen en activiteiten: 

gevoelens in poëzie, hermetische 

poëzie(-analyse), Vijftigers

Extra benodigdheden:  

eventueel audiovisuele middelen voor 

introductie

Tijdsduur: 

60 min – langdurig project



5

inhoud
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lestip 7

lestip 8

siberische liefde

eerste liefde

Gedicht: “Siberië” - Bart Moeyaert

Auteur lestip: Ellen Deckwitz

Gedicht: “Eerste keer “ - Ted van Lieshout  

Auteur lestip: Ellen Deckwitz

Siberië

Geef me je jas

van bont van teddyberen.

Sla je arm om me heen

en al je winterkleren.

(..)

Eerste keer

Wachten tot je komt 

is studeren op het afscheid.

Je kunt niet dichterbij

dan door mij heen.

(...)

Onderwerpen en activiteiten: 

algemeen gesprek over poëzie, 

gedichten vergelijken, storyboard 

schrijven, zelf gedicht schrijven

Extra benodigdheden:  

audiovisuele middelen zijn een pre, 

werkblad aanwezig  

Tijdsduur: 

60 minuten – langdurig project

Onderwerpen en activiteiten: 

gesprek over poëzie, de ‘eerste keer’, 

zelf een gedicht schrijven

Extra benodigdheden:  

-

Tijdsduur: 

15 - 60 minuten
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lestip 9

lestip 10

Verloren liefde

blote liefde

Gedicht: “enkel als ik ziek of dronken ben” - Miriam Van hee 

Auteur lestip: Ellen Deckwitz

Gedicht: “Wolkjes” – André Sollie

Auteur lestip: Ellen Deckwitz

enkel als ik ziek of dronken ben

enkel in gedachten en in dromen

zie ik je weer en praat je

tegen mij en valt het denken weg

(…)

Wolkjes 

Seks en vrijen en die dingen,

bloot en zo, en zoenen ook.

Doen alsof j’er iets van afweet,

wolkjes sigarettenrook…

(…)

Onderwerpen en activiteiten:

gesprek over poëzie, vergelijking 

historisch en modern gedicht, brief 

schrijven 

Extra benodigdheden:  

internetverbinding voor projectie 

historisch gedicht

Tijdsduur: 

10 - 60 minuten

Onderwerpen en activiteiten: 

seksualiteit, relatie met ouders, zelf 

een gedicht schrijven, perspectief

Extra benodigdheden:  

-

Tijdsduur: 

10 - 60 minuten



lestip 1
shakespeare 
in loVe
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130
Mijn liefje heeft geen ogen als de zon;

Veel roder dan haar lippen is koraal;

En sneeuw is wit? Dan zijn haar borsten vaal;

Zijn haren goud? ’t Is zwart goud dat zij spon.

En ik ken rozen, roze, wit en rood,

Maar zulke rozen sieren niet haar wangen.

Ook zijn er geurtjes waar ik meer van genoot

Dan die er in mijn liefjes adem hangen.

Ik, die haar graag hoor praten, moet beamen

Dat ik muziek vaak aangenamer vond;

Nooit zag ik hoe godinnen nader kwamen,

Als zij loopt, stampt mijn liefje op de grond.

      En toch, mijn hemel, mijn lief kan meer bekoren

      Dan al die vrouwen vervalst in metaforen.

 

“Sonnet 130” / William Shakespeare (vertaald door Bas Belleman)

In: Sonnetten voor de Donkere Dame

(Van Gennep, 2012)
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OVER DE AuTEuR
William Shakespeare (1564-1616) was een Engelse dichter, toneelschrijver en acteur. Hij schreef 154 sonnetten, 

een aantal lange gedichten en 38 toneelstukken. Zijn beroemdste werken zijn Romeo and Juliet, Hamlet, 

Macbeth en zijn liefdessonnetten. Shakespeare heeft niet alleen een grote invloed gehad op de Engelse 

literatuur en de wereldliteratuur, hij heeft ook honderden nieuwe woorden en uitdrukkingen geïntroduceerd in 

de Engelse taal.

VOOR hET LEzEn (20 MInuTEn)
Schrijf midden op het bord groot het woord ‘poëzie’. Vraag aan je leerlingen welke woorden ze associëren met poëzie.

•  Waar gaat poëzie over?

• Wat zijn kenmerken van poëzie?

• Wanneer grijpen mensen naar poëzie?

• Welke dichters ken je?

• Wie kent een poëziecitaat uit het hoofd?

 

Vraag aan je leerlingen wat ze van poëzie vinden.

• Welke positieve associaties heb je bij poëzie?

• En welke negatieve? Waarom?

• Wie schrijft er wel eens poëzie?

• Wie leest er wel eens poëzie?

• Wie heeft al een dichter horen en zien voordragen?

 

Misschien hebben je leerlingen het thema ‘liefde’ genoemd als een veelvoorkomend onderwerp voor gedichten. 

Misschien hebben ze gezegd dat mensen vaak naar poëzie grijpen als ze verliefd zijn.

Vraag aan je leerlingen of ze weten dat het thema van deze Poëzieweek ‘liefde’ is.

Het motto van de Poëzieweek is Met zingen is de liefde begonnen. Dit motto is afkomstig uit een gedicht van de 

Nederlandse dichter Ilja Leonard Pfeiffer, die dit jaar het Poëzieweekgeschenk heeft geschreven.

 

Er bestaat veel liefdespoëzie. Sommige liefdesgedichten zitten vol met clichés. Praat met je leerlingen over wat 

een cliché is.

> Kun je enkele liefdesclichés noemen? (Bijv. ‘je ogen zijn zo blauw als de hemel’, ‘je bent mijn engel’)

> Kun je enkele clichés uit liefdesliedjes noemen? (Bijv. ‘You are beautiful’, ‘Er is geen liefde zonder jou’)

>  Er bestaan ook veel cliché ‘openingszinnen’, waarmee mensen een gesprek proberen aan te knopen met een 

potentiële geliefde. Kun je er enkele noemen? (Bijv. ‘Mocht je me zoeken, ik ben in de hemel’, ‘Deed het pijn 

toen je uit de hemel viel?’)

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om niet in clichés te praten over de liefde. De Vlaamse dichter Jee Kast heeft 

bijvoorbeeld originele openingszinnen verzameld in zijn bundel Ik wou iets liefs tegen je zeggen (2011).
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Enkele voorbeelden:

•  ‘Ze zeiden dat ik het blauwe draadje moest doorknippen om de bom te ontmantelen. Doe ik dat hier of mag ik 

je voorzichtig verplaatsen?’

•  ‘Als jij een openvliegende autodeur was, zou ik best wel eens tegen je aan willen fietsen.’

•  ‘Als ik je een kom soep trakteer, wil jij dan lepeltje-lepeltje met me liggen?’

Ga daarop verder:

•  Wat vind je van dit soort ‘originele’ openingszinnen?

•  Welke liefdeszinnen vind je wel en niet cliché?

nA hET LEzEn (20 MInuTEn)
Lees het gedicht twee keer voor.

 • Vind je dat er in dit gedicht liefdesclichés staan of juist niet? Waarom wel/niet?

• Vind je het complimenteus of beledigend? Waarom?

• Wat zou je ervan vinden als iemand zo’n liefdesgedicht voor jou zou schrijven?

• Wat vind je van het eind van het gedicht?

• Laat het eind je anders naar het gedicht kijken?

• Wat is een metafoor?

• Wat vindt de ik-persoon in het gedicht van het gebruik van metaforen om vrouwen te beschrijven?

 

“Sonnet 130” wordt wel eens een parodie op traditionele liefdesgedichten genoemd.

• Wat is een parodie?

• Waarom kun je dit gedicht een parodie noemen?

InSTRucTIES BIJ hET WERKBLAD
Op het werkblad staan gedichten van Petrarca en Herman Gorter. Deel het werkblad uit en ga met de leerlingen 

in gesprek aan de hand van onderstaande aanwijzingen, of laat ze zelf een parodie schrijven. 

Petrarca

Een voorbeeld van een dichter die het soort liefdespoëzie schreef dat Shakespeare wellicht parodieerde, is de 

Italiaanse Petrarca (1304-1374). Laat je leerlingen zijn “Sonnet 292” vergelijken met Shakespeares gedicht. Dit 

kan zowel op basis van de inhoud (liefde, metaforen) als op basis van de vorm (sonnet, rijmschema).

AAn DE SLAG (40 MInuTEn)
herman Gorter

Daag je leerlingen uit om een eigen parodie te schrijven op een bekend liefdesgedicht.

Neem als voorbeeld het gedicht “Zie je ik hou van je” van de Nederlandse dichter Herman Gorter (1864-1927).

 

Ga eerst dieper in op het gedicht:

> Zitten er clichés in dit gedicht?

> Zitten er metaforen in dit gedicht?

> Wat vind je van dit gedicht?



11

 

Daarna geef je leerlingen de opdracht om een parodie te schrijven op dit gedicht. Het moet duidelijk zijn dat 

hun gedicht op Gorters gedicht is gebaseerd, Gorters gedicht moet dus herkenbaar zijn.

Ze kunnen een parodie maken door elementen uit het gedicht te overdrijven. Ze kunnen ook vertrekken vanuit 

een tegengestelde emotie of ze kunnen toewerken naar een tegenovergestelde conclusie. Let erop dat een 

parodie origineel is: clichés mogen alleen worden gebruikt als ze onderuit worden gehaald. Laat enkele 

leerlingen hun parodie voordragen.

 

Lees vervolgens onderstaand gedicht voor van de Nederlandse dichter Ingmar Heytze (°1970).

hOOR EEnS IK hAAT JE
 

Hoor eens ik haat je,

ik schreef dat je lief was en licht -

en nog wat onzin over je gezicht

maar nu haat ik je, god wat haat ik je.

 

Die neus, dat hoofd, die paardenbek,

die ogen en die gierennek

dat kraagje en dat bloemkooloor

met al je slierten haar er voor.

 

Hoor eens ik wou graag zijn

jou, maar het kon niet zijn,

het licht is uit, ik zie je alsnog

zoals je werkelijk bent.

 

O ja, ik haat je,

ik haat je zo vreselijk,

ik wou het helemaal niet zeggen -

maar ik moest het even kwijt.

 

Ingmar Heytze

 

Vraag aan je leerlingen op welke manier Ingmar Heytze Gorters gedicht parodieert.

•  Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen Gorters en Heytzes gedicht?

•  Welk gedicht vind je beter?

•  Lijkt Heytzes gedicht misschien op een gedicht van een van je leerlingen?
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MEER?
•  Daag je leerlingen uit een vergelijking te maken tussen de Nederlandse vertaling en het Engelse origineel 

van Shakespeares gedicht.

•  Vraag je leerlingen zoveel mogelijk Nederlandse vertalingen op te zoeken van Shakespeares gedicht en de 

vertalingen onderling te vergelijken.

•  Daag je leerlingen uit Shakespeares gedicht te vergelijken met (een deel van) het gedicht “Astrophel and 

Stella” van Philip Sidney.

•  Vraag je leerlingen andere liefdessonnetten van Shakespeare op te zoeken: gebruikte Shakespeare soms 

liefdesclichés zoals de dichters die hij parodieerde?

•  Vraag je leerlingen hedendaagse liefdespoëzie op te zoeken (bijvoorbeeld van Bart Moeyaert, Y.M. Dangre, 

Stijn Vranken, Lieke Marsman of Kira Wuck). Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met oudere 

liefdespoëzie?

•  Vraag je leerlingen het taalgebruik van Shakespeare te vergelijken met hedendaagse rapteksten. Recent 

onderzoek heeft uitgewezen dat sommige rappers een uitgebreidere woordenschat hebben dan Shakespeare 

(http://rappers.mdaniels.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com). Soms zijn regels uit oude gedichten 

moeilijk te onderscheiden van hedendaagse rap (http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/10953205/

Can-you-tell-the-difference-between-TS-Eliot-and-rap-lyrics.html).

 

BIBLIOGRAfIE
“Sonnet 292” – Petrarca. In: Petrarca Sonnetten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren 

(Athenaeum - Polak en Van Gennep, 1979)

 “Hoor eens ik haat je” – Ingmar Heytze. In: Sta op en wankel (Kwadraat, 1999)
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WERKBLAD

292
Die ogen zo vol vuur door mij beschreven,

die armen, handen, voeten en gezicht,

waardoor mijn hart soms zózeer werd ontwricht

dat ik met niemand meer kon samenleven,

 

die haren met een gouden glans doorweven,

die glimlachjes zo warm op mij gericht,

zijn nu vergaan tot stof, dat ergens ligt

en elk gevoel voorgoed heeft prijsgegeven.

 

En ik, ik leef, maar doodvermoeid en ‘t leven zat

en zonder ‘t reddend licht dat op mij wachtte

steeds als de storm mijn schip geteisterd had.

 

Verdwijn, o liefdeslied, uit mijn gedachten!

Want weg is het talent dat ik bezat:

ik schrijf geen verzen meer, maar jammerklachten!

 

Petrarca (vertaald door Frans van Dooren)

 

Zie je ik hou van je,

ik vin je zoo lief en zoo licht -

je oogen zijn zoo vol licht,

ik hou van je, ik hou van je.

 

En je neus en je mond en je haar

en je oogen en je hals waar

je kraagje zit en je oor

met je haar er voor.

 

Zie je ik wou graag zijn

jou, maar het kan niet zijn,

het licht is om je, je bent

nu toch wat je eenmaal bent.

 

O ja, ik hou van je,

ik hou zoo vrees’lijk van je,

ik wou het helemaal zeggen -

Maar ik kan het toch niet zeggen.

 

Herman Gorter

 

 

 

 



lestip 2
liefde is een (gek) 
werkwoord
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juli
 

Het juliet heftig, een zon morst vlokkig

zijn licht in de korf van je schoot.

 

Het fruit moet nog meuken,

het land moet nog zwellen, het meurt er

 

naar moer, naar zaad en naar drab.

Omhoog valt een blauwvoet.

 

Van liefde krijgen we vleugels en van

verlangen het lef om op te stijgen.

 

We wolken boven het land,

te meeuwig om teugels te vieren.

 

 

“Juli” / Lut de Block

In: Het onverborgene

(De Arbeiderspers, 2006)
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OVER DE AuTEuR
Lut de Block (°1952) is een Vlaamse dichter en journalist. In 2007 werd ze benoemd tot de eerste plattelands-

dichter van Oost-Vlaanderen. Veel van haar werk is geïnspireerd door een trauma dat ze meemaakte in haar 

jeugd: op haar tiende ontdekte ze haar overleden vader in de keuken. Ze woonde in Parijs en Luxemburg en 

studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.

VOOR hET LEzEn (20 MInuTEn)
Vraag aan je leerlingen wat het verschil is tussen een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord. 

Vraag ze enkele zelfstandig naamwoorden te noemen die een bijvoeglijk naamwoordsvorm hebben (bijv. 

boter-boterig, grap-grappig). Vraag ze daarna enkele zelfstandig naamwoorden te noemen die geen bijvoeglijk 

naamwoordsvorm hebben (waterfles-waterflesserig, telefoon-telefonig).

 

Deel post-its uit aan de leerlingen. Laat je leerlingen op zoek gaan naar objecten in het klaslokaal die geen 

bestaande bijvoeglijk naamwoordsvorm hebben. Welke nieuwe bijvoeglijk naamwoorden kunnen ze bedenken 

op basis van de objecten? (bijv. lamp-lamperig)

Laat je leerlingen de nieuwe woorden op een post-it schrijven in een zin (bijv. ‘Toen ik hoorde dat ik het examen 

gehaald had, voelde ik me helemaal lamperig.’) en op het object plakken.

Stap rond en lees enkele post-its voor. Vraag aan de klas wat ze denken dat het woord betekent.

Laat de bedenker uitleg geven.

 

nA hET LEzEn (20 MInuTEn)
Lees het gedicht twee keer voor.

Deel het gedicht uit.

 

Laat je leerlingen alle woorden die ze niet kennen onderstrepen en opzoeken in het woordenboek.

•  Welke woorden heeft Lut de Block zelf bedacht?

•  Wat zouden die woorden betekenen?

•  Lut de Block heeft, net als je zelf gedaan hebt, een nieuw woord bedacht door van een zelfstandig naam-

woord een bijvoeglijk naamwoord te maken. Welke? (‘meeuwig’)

•  Lut de Block heeft ook een ander ‘trucje’ gebruikt: ze heeft van een woord dat normaal geen werkwoord is 

tóch een werkwoord gemaakt. Welke? (‘juliet’)

•  Er is ook een woord dat er ‘normaal’ uitziet, maar toch een beetje raar is. Welke? (‘wolken’: het ziet er uit als 

de meervoudsvorm van een zelfstandig naamwoord, maar het is een werkwoord.)
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AAn DE SLAG (30 MInuTEn)
Iedere leerling kiest een maand en tovert die tot werkwoord.

Laat iedereen een tabel tekenen met vier grote vakken: zien, horen, voelen, ruiken.

Ieder vak krijgt vijf woorden of woordgroepen (bijv. bij ‘december’ en ‘ruiken’: zoete chocolademelk, brandend 

haardvuur, kalkoen, nieuwe nagellak, marsepein).

 

Laat ze twee zelfstandig naamwoorden uit hun tabel kiezen en deze omtoveren tot niet-bestaande bijvoeglijk 

naamwoorden (bijv. haardvurig, kalkoenerig).

 

Daag ze uit om een gedicht te schrijven over de gekozen maand.

In het gedicht moeten voorkomen:

•  de maand als werkwoord

•  de twee nieuwe bijvoeglijk naamwoorden

•  enkele woorden uit de tabel

MEER?
Laat de leerlingen het gedicht “Blauwbilgorgel” van C. Buddingh’ lezen. Daag ze uit om ook een gedicht te 

schrijven met nieuwe, onbestaande woorden.

 



lestip 3
Vergeten
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ik ben vergeten hoe het voelt om als kikker geschminkt te zijn

hoe de verf in de zon opdroogt en kraakt als je lacht

hoe ik dan bang werd

 

omdat ik dacht dat ik plots in een heel oude kikker veranderde

 

ik ben vergeten hoe het was om in de nek van mijn vader te zitten

mijn handen op zijn hoofd te leggen

alsof ik hem beschermde

 

ik ben vergeten wie er in mijn klas zat, wie de mooiste

pennenzak had, wie ik het eerste wilde zoenen en wie mij ooit

‘zo dik als Afrika’ noemde

 

ik ben eens vergeten mijn cavia uit de zon te halen en toen

ik terug in de tuin kwam lag hij daar, als een zwart geblakerd,

te hard gebakken stukje brood

 

ik ben vergeten wat ik toen dacht over de dood

 

ik ben zoveel namen vergeten. Ik ben de naam vergeten

van de leidster op Jommekeskamp die elke dag per se mijn haar

in een dotje wilde draaien

 

de naam van de man die na mijn val

in de regen met de fiets, mijn hoofd heeft gehecht, vergeten

waarom ik aan het haar van mijn zus trok

 

zo vaak dat ik haar aan een haarstukje hielp

 

ik ben vergeten waarom ik op een podium stond

waarom alle mensen dezelfde richting opkeken

en ik als enige, andersom

 

ik ben vergeten waarom ik als kind masturbeerde

denkend aan een felbehaarde Jezus, met zijn uitstulpend kruis

ik ben alles vergeten vanaf de tweede zin van het lied

 

ik ben een pandabeertje
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ik ben vergeten wat de zigeunerin met haar zware beweeglijke wenkbrauwen

als vervaarlijk koffiedik in mijn handen heeft gelezen. Mijn eigen toekomst

ben ik dus vergeten. Ik ben vergeten hoeveel ik van je hield

 

ik had het nochtans in een boekje geschreven

met mijn handtekening eronder

 

vergeten waar de kloven in je lippen zitten in de winter

en hoe je slaapt of je in een komma lag, je knieën opgetrokken of uitgestrekt

en wij dan om de lakens vochten, hoe, in het felle licht van Sevilla

onze pupillen zich samentrokken

 

en hoe ik niet vergeet wat ik vergeten ben, meer nog

dat wat ik vergeten ben, daaraan denk ik nog het meest

 

zoals aan wat mijn moeder bedoelde toen ik, nog zo dik als Afrika

en mijn cavia nog mals, haar vroeg waarom vergeten

geen ‘ge’ krijgt zoals geslapen, gegeten en gedanst

en zij toen, terwijl ze de strijk opplooide mompelde

alsof ze de woorden tussen mijn kleren schoof:

 

vergeten wordt nooit voltooid

 

 

“Ik ben vergeten” / Maud Vanhauwaert

In: Je ruist in mij – Dirk Terryn (sam.) en Sabien Clement (ill.)

(De Eenhoorn, 2013)
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OVER DE AuTEuR
Maud Vanhauwaert is schrijver en tekstperformer. Haar debuutbundel Ik ben mogelijk verscheen in 2011 bij 

Querido en kreeg de Vrouw Debuut Prijs. Maud werd finalist van het Wereldkampioenschap Poetry Slam (2012) 

en het Leids Cabaret Festival (2014). Ze kiest er heel bewust voor om te wankelen tussen de poëzie en het 

podium. Met de voorstelling Het is de moeite toert ze door Vlaanderen. Bij Querido verschijnt haar tweede 

bundel. De website www.maudvanhauwaert.be geeft een beeld van haar stijl.

 

VOOR hET LEzEn

Gesprek over ‘vergeten’
Vraag leerlingen wat ze vergeten zijn: vandaag, gisteren, deze week, deze maand…

•  Wat ben je voor school vergeten?

•  Ben je thuis dingen vergeten, voor je vrije tijd (sport, scouting, ...)?

 

Schrijfopdracht
Laat hen op een wit blad papier een tijdslijn tekenen. Geef daarna de volgende opdracht:

•  Bovenaan staat het nu, helemaal onderaan je geboorte. Zet de herinneringen van daarnet ergens bovenaan. 

Het zijn herinneringen van de voorbije dagen. De herinneringen van lang geleden schrijf je beneden. Schrijf 

enkel staakwoorden op: niet de hele herinnering maar het belangrijkste begrip eruit.

•  Bekijk wat je daarnet hebt opgeschreven in functie van liefde, of het gebrek eraan (zorg voor jou, engage-

ment, aandacht).

•  Duid deze associaties aan met een kleur. Vul je lijst van herinneringen aan: spits die toe op zorg, aandacht of 

engagement voor jou als peuter, kind, jongere. Niet alleen de liefde zelf, maar ook het gebrek eraan of het 

verlangen ernaar zijn onderwerp van je tijdslijn.

•  Ga nog één keer terug in de tijd en loop in je gedachten je tijdslijn af (steeds verder naar vroeger) op zoek 

naar momenten van liefde of het verlangen ernaar. Noteer wat je nog ‘vergeten’ bent.

•  Schrijf je tekst. Maak zinnen die starten met de woorden: ‘Ik ben vergeten...’ en vul ze aan met wat je reeds 

hebt opgeschreven. Werk een staakwoord uit tot een samengebalde herinnering. Bijv. ‘Ik ben vergeten hoe 

mijn moeder mijn ogen ontweek toen ze vroeg of ik iets had met Ellen.’ Begin elke nieuwe herinnering met  

‘Ik ben vergeten…’

 

Spreekkoor in twee variaties
•  De helft van je groep (koor) zit in een cirkel, met de rug naar het midden. De andere helft (publiek) neemt 

plaats in de cirkel en luistert met de ogen gesloten. Het koor herhaalt telkens de zin ‘Ik ben vergeten…’, 

waarbij iemand anders inpikt en een van zijn/haar zinnen zegt.

•  Het publiek (de helft van de groep) zit met de ogen gesloten door elkaar, met voldoende ruimte voor de 

andere helft om ertussendoor te wandelen. Koorleden (andere helft) stappen tussen het publiek en lezen 

hun ‘Ik ben vergeten’-zinnen hardop voor. Daarbij kiezen ze voor verschillende soorten stemvolume en ook 

afstand tot het publiek. Door elkaar worden zinnen gelezen, geroepen, in een oor gefluisterd.

•  Wissel telkens de rollen om.
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nA hET LEzEn
Lees de tekst ‘Ik ben vergeten’ van Maud Vanhauwaert de eerste keer zelf voor. De tweede keer vraag je 

iemand uit de klas om voor te lezen.

Vraag de leerlingen daarna om de verzen van het gedicht die sterker aanspreken aan te duiden. Laat ieder 

twee tot drie verzen uitkiezen.

Daarop volgt een derde, gezamenlijke lezing. Jij leest de tekst traag en stil voor, eigenlijk enkel om het tempo 

van het lezen aan te geven. Ieder leest zijn gekozen verzen hardop, in normaal volume, mee. Dat geeft een 

mooi effect: je hoort letterlijk welke verzen velen hebben aangesproken, maar ook enkele bijzondere en eigen 

keuzes.

Dezelfde lezing kan je ook zonder ‘voorleesbegeleiding’ doen. Je geeft een startsein. Ieder leest de tekst 

daarna in stilte mee en probeert het tempo uit de vorige lezing aan het houden. Enkel de gekozen verzen lezen 

ze hardop. Tussen de soms lange stiltes vallen daardoor de uitgesproken woorden anders op.

 

EVALuATIE
Het is belangrijker om ruimte te laten om verdere ervaringen te delen dan om dit gedicht te bespreken. Door 

bovenstaande opdrachten is ontzettend veel gebeurd, zowel op het niveau van reflectie als op gebied van 

aanvoelen en ervaring, zonder dat die processen op zich telkens benoemd hoeven worden.



lestip 4
liefde in een 
songtekst
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Mis je
 

gewoon, ik vind je doodeng

genoeg, ik zie je nooit genoeg

allebei, heel alleen, samen

geweest, het is nu wel geweest

gedaan, het is te snel gegaan

alle twee, heel apart, jaren

 

mis je meer & meer & meer

 

gevraagd, teveel gevraagd, mis je

gehoord, nooit iets gehoord, mis je

allebei, heel alleen, samen

gedoe, teveel gedoe, mis je

gelijk, jij weer gelijk, mis je

alle twee, heel apart, jaren

gehad, alles alweer gehad

gewacht, weer veel te lang gewacht

allebei, heel alleen, samen

 

mijn diesel, mijn adem, mijn huis

en haard, mijn ridder op zijn felle

witte paard, mijn sneltrein, mijn

racebaan, mijn volle vaart, mijn

held met zijn blauwe blauwe

baard, allebei, heel alleen, samen

allebei, heel alleen

 

“Mis je” / Eva De Roovere

In: Je ruist in mij – Dirk Terryn (sam.) en Sabien Clement (ill.)

(De Eenhoorn, 2013)
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OVER DE AuTEuR
Eva De Roovere werd na een opleiding klarinet, viool, piano en zang frontvrouw van de folkrockgroep Kadril. Ze 

won nadien ook het Leids Cabaret Festival met het duo Eef & Coo, werd zangeres bij de groep Oblomow en 

maakt het album Kleine Blote Liedjes. In 2006 startte ze haar eigen groep op. Haar teksten zijn vaak sterk en 

poëtisch. In 2007 verscheen een van haar teksten in de bloemlezingen Ik wil je (De Eenhoorn) en in 2013 in Je 

ruist in mij (De Eenhoorn). Haar eigen bundel Positron verscheen samen met haar cd Viert in 2013. Eva toert 

solo of met band door België en Nederland.

 

VOOR hET LEzEn
Vraag de leerlingen te denken aan iemand die ze missen: iemand die veraf is gaan wonen, iemand met wie ze 

het contact verloren hebben, iemand die gestorven is. Laat hen ‘missen’ als kernwoord op een blad schrijven (of 

gebruik het schema op het werkblad). Ze denken aan die persoon en schrijven kwaliteiten, associaties, acties en 

(uiterlijke) kenmerken op die ze zich herinneren:

•  Kwaliteiten zijn vooral adjectieven die bij de persoon passen;

•  Associaties zijn vaak substantieven die kwaliteiten kunnen uitdrukken, maar dikwijls symbool staan voor 

meer: diesel = traag, maar ook sterk; ridder = moedig, maar misschien overmoedig; burcht = veilig, maar ook 

gesloten; rots = standvastig, maar ook koppig. Ze verwijzen naar een herinnering (gedoe, sneltrein) of een 

plek (Koksijde, Engeland).

•  Acties zijn dingen die je samen gedaan hebt, of die de persoon die je mist deed.

•  Kenmerken verwijzen naar het beeld dat je van die persoon hebt, het uiterlijk van deze persoon: gezicht, 

gestalte, manier van lopen, stijl van kleding...

 

nA hET LEzEn
Beluister de tekst van Eva De Roovere (cd Over en weer, Universal Music Belgium, 2008). 

Je kunt het nummer ook op Spotify vinden. 

 

Schrijfopdracht
Geef je leerlingen daarna de volgende opdracht:

•  Maak een tekst met woorden uit je lijst(en) die begint met ‘Mis je’ en herhaal die ‘Mis je’ verschillende keren 

in je tekst. Schrijf in haar stijl, maar vanuit jouw woorden.

•  Vanuit deze oefening kun je ook afwijken van het voorbeeld en je eigen herinnering vanuit een eigen stijl 

schrijven.

 

Presentatie
Schrijf de sterkste zinnen telkens op één fiche. Schud de fiches door elkaar.

 

Maak met je groep een kring met een afstand tussen elke persoon: ze mogen net de vingertoppen kunnen raken 

van de buur links en rechts als ze de armen strekken. Als begeleider stap je rond de buitenkant van de kring en 

ga je plots tussen twee personen staan met een fiche in de hand. De persoon links en rechts van je lopen zo 

snel mogelijk de kring rond - buitenom - en proberen als eerste het kaartje te bemachtigen (uit je hand te 

trekken). Op dat moment blijft de verliezende leerling staan.
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De winnaar (A) leest de zin voor aan de verliezer (B). Hij bekijkt waar en in welke houding B zich bevindt. A 

positioneert zich van zijn plaats tegenover B. Misschien keert hij B de rug toe of kijkt hij B juist in de ogen. Of 

vertelt hij aan C of aan alle anderen over B. A leest de zin voor. B reageert vanuit houding of beweging.

 

Makkelijker is het als beiden terug op hun plaats staan, de winnaar de zin voorleest in de groep en het kaartje 

(punt) behoudt.

Beluister nu de song opnieuw.
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kwaliteiten

acties kenmerken

ik mis je
....

associaties

WERKBLAD



lestip 5
piekerliefde
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windliedjie
 

Waar slaap my liefde, my liefde vannag

sterre wat wieg in die denne en winde

sterre wat wieg en sterre wat wag

waar slaap my liefde, my liefde vannag?

 

Denneboom donker, rooipad en naglied,

naglied van dier en duistere winde

Waar slaap my liefde, wie stil sy verdriet

en sal ek my liefde, my liefde weer vinde?

 

Winterwind, lei my deur bittere nagte

tot uit die duister ek saggies kan staar

hoedat hy sluimer, en sluimerend my smarte

eindelik diep in my hart laat bedaar!
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wijsje van de wind
 

Waar slaapt mijn liefde, mijn liefde vannacht

sterren die wiegen in dennen en winden

sterren die wiegen en sterren op wacht

waar slaapt mijn liefde, mijn liefde vannacht?

 

Dennenboom donker, daggloed en nachtlied,

nachtlied van dieren en duistere winden

Waar slaapt mijn liefde, wie sust zijn verdriet

en zal ik mijn liefde, mijn liefde weer vinden?

 

Winterwind, leid mij door bittere nachten

tot uit het duister ik vredig kan staren

hoe hij daar sluimert, en sluimerend mijn smart

eindelijk diep in mijn hart laat bedaren!

 

“Windliedjie” / Ingrid Jonker

“Wijsje van de wind” / Ingrid Jonker (Vertaald door Gerrit Komrij)

In: Ik herhaal je. 

(Podium, 2000)
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OVER DE AuTEuR
Het leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker (1933-1965) verdient enige introductie. Haar leven 

was kort, maar roerig. Ze groeide tamelijk vrij op bij haar oma. Later nam haar vader haar in huis, de strenge 

Abraham Jonker, later lid van de apartheidsregering. Jonker publiceerde haar eerste dichtbundel in 1956, maar 

ondanks de waardering voor haar werk was ze niet gelukkig. De band met haar vader was kil, de liefde bracht 

weinig goeds. Ze leed aan depressies en maakte jong een einde aan haar leven door de zee in te lopen. Haar 

gedicht over de rassenrellen bij Sharpeville in 1960, ‘Die kind (wat doodgeskiet is deur soldate by Nyanga)’, is 

het bekendst. Nelson Mandela droeg het voor bij de eerste zitting van het eerste democratisch gekozen 

Zuid-Afrikaanse parlement in 1994. Dit is te beluisteren op Youtube: http://youtu.be/9zMwdBX1V_8. 

 

 

VOOR hET LEzEn
Over het leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker is een documentaire gemaakt en een speelfilm. 

Beide zijn – mits je de tijd hebt , zie ook ‘Aan de slag’ – de moeite waard om te bekijken met de leerlingen voor je 

het gedicht in de klas gaat behandelen.

De speelfilm ‘Black Butterflies’ van Paula van der Oest, met Carice van Houten als Ingrid Jonker, is nog te zien 

via http://www.npo.nl/film-op-2-black-butterflies/25-09-2013/nPS_1231725, en is ook te verkrijgbaar op 

dvd (speelduur 95 minuten).

De documentaire van Saskia van Schaik, ‘Korreltjie niks is my dood’ is te vinden via https://www.youtube.com/

watch?v=GKe0EST5n24 (speelduur 56 minuten). De eerste 5 à 10 minuten zijn zeer geschikt om Ingrid 

Jonker, haar achtergrond en het Afrikaans te introduceren, inclusief “Die kind” voorgelezen door Nelson 

Mandela en “Gistraand” door dichteres Antjie Krog.

 

nA hET LEzEn
Ingrid Jonker schreef in het Afrikaans, een van de talen die in Zuid-Afrika gesproken wordt. Lees het gedicht 

eerst in de oorspronkelijke taal voor. Misschien zijn er kinderen in de klas die de taal beheersen? Lees daarna 

de Nederlandse vertaling, die werd gemaakt door Gerrit Komrij.

Nederlands en Afrikaans zijn verwante talen. Kunnen de leerlingen enkele verschillen en overeenkomsten 

tussen beide aangeven? Wat vinden de kinderen mooier, het origineel of de vertaling?

 

VORM En InhOuD
Lees “Wijsje van de wind” nogmaals hardop en vraag leerlingen tijdens het voorlezen de ogen dicht te doen. 

Welk effect heeft het gedicht op ze?

Het gedicht heeft een eenvoudige, maar toch opvallende vorm. Wat valt meteen op als je het gedicht hoort? 

Wat is het effect van de herhaling? Merken de leerlingen dat je er rustig van wordt, dat al die herhalingen van 

woorden, van zinsdelen, een kalmerende werking hebben? Dat je er misschien haast van in slaap wordt gesust? 

Je zou het gedicht een wiegeliedje kunnen noemen.

Herhaling heeft ook effect op de klank. Wat voor klanken herkennen de leerlingen vooral? Lange klanken, ‘ie’, 

zachte, warme klanken als ‘a’. Waarom zou de dichter juist die trage klanken gebruiken? Het gedicht heeft als 

titel “Windliedjie”/”Wijsje van de wind”. Welke klanken brengt de wind voort? Kunnen die niet ook een beetje 

onheilspellend zijn?
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Want de toon van het gedicht is rustgevend, maar is de inhoud dat ook? Kijk eens naar woorden als ‘duister’, 

‘verdriet’, ‘smart’? Waar kunnen die – samen met het woord ‘mijn liefde’ – op wijzen? Kan het gaan over een 

liefde die ten einde is? Wat denken de leerlingen: is die ‘liefde’ een persoon of eerder het vermogen om lief te 

hebben?

De laatste strofe van het gedicht eindigt niet met een vraagteken, zoals de voorgaande twee, maar met een 

uitroepteken. Er wordt een wens uitgesproken, zo lijkt het. Wat is dat voor wens: om de liefde te vinden of om 

de pijn over het weggaan van deze liefde te sussen?

 

VERWERKInGSVRAGEn
Het motto van deze Poëzieweek is Met zingen is de liefde begonnen. Dit gedicht is eerder het omgekeerde van 

dat motto: een liefde die eindigt met een liedje.

“Wijsje van de wind” is door een aantal mensen op muziek gezet. Op internet is een uitvoering te beluisteren 

van Niki Romijn (https://soundcloud.com/niki-romijn/windliedjie?in=niki-romijn/sets/roos-van-jou-mond-

deel-1). Ook de operazangeres Charlotte Margiono zong het gedicht – daarvan is slechts een fragment via 

internet te vinden.  

Luister naar een of meerdere muzikale bewerkingen van het gedicht. Bespreek vervolgens met de leerlingen 

wat ze van de muziek vinden. Vinden ze bijvoorbeeld de stem passend bij het gedicht? Sluit de muziek aan bij 

de sfeer van dit “Windliedjie”? Waarom wel of niet? 

Zijn er jongens en meisjes in de klas die zelf muzikaal zijn? Is er iemand die zich aan een muzikale vertolking 

durft te wagen?

 

AAn DE SLAG
Het oeuvre van Ingrid Jonker is maar klein en verscheen in 2000 in Nederlandse vertaling in de bundel Ik 

herhaal je. Henk van Woerden schreef een nawoord bij deze bundel, waarin hij op heldere wijze vertelt over 

Jonkers leven en werk. De gedichten van Jonker zullen veel leerlingen aanspreken.

Daarbij leent de poëzie zich, behalve tot meerdere lessen literatuur, ook heel goed voor een breder schoolpro-

ject, waarbij het werk van Ingrid Jonker geplaatst wordt in de historische context: het Zuid-Afrika van de jaren 

50 en 60.

Met het materiaal dat over Jonker te vinden is – onder meer de films en de muziek – kunnen verscheidene 

thema’s behandeld worden: het politieke leven, de apartheid, de townships in Zuid-Afrika. Ook rond haar 

literaire leven kun je werken – Jonker was onder meer bevriend met schrijver André Brink en ze kende ook 

Breyten Breytenbach. Of zet de poëzie zelf centraal: het kan interessant zijn om met een groepje leerlingen een 

of meerdere gedichten te vertalen, naar het Nederlands of naar andere talen die leerlingen in de klas spreken. 

Er zijn ook veel gedichten in haar oeuvre die uitnodigen tot het maken van beeldend werk.

 



lestip 6
eeuwige liefde
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totaal witte kamer
 

laten wij nog eenmaal de kamer wit maken

nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik

 

dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal

de kamer wit maken, nu, nooit meer later

 

en dat wij dan bijna het volmaakte napraten

alsof het gedrukt staat, witter dan leesbaar

 

dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale

zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven

witter dan, samen –

 

 

“totaal witte kamer” / Gerrit Kouwenaar

In: totaal witte kamer

(Querido, 2002)



35

OVER DE AuTEuR
Gerrit Kouwenaar (1923 - 2014) was een van de belangrijkste dichters van Nederland. Hij behoorde tot de 

Vijftigers, een groep dichters die na de Tweede Wereldoorlog vond dat het helemaal anders moest in de 

Nederlandse poëzie. Ook schrijvers als Remco Campert, Lucebert en Simon Vinkenoog hoorden bij deze 

beweging, die pleitte voor het experiment.

Voor Kouwenaar was een gedicht in de eerste plaats een ding van taal en geen directe uitdrukking van gevoe-

lens of ideeën – wat niet wil zeggen dat die er niet aan ten grondslag liggen. Woorden als ‘vlees’, ‘bloed’, ‘taal’, 

‘dood’, ‘eten’ en ‘men’ zijn typerend voor zijn poëzie, die wel een ‘wonder van diepgang en helderheid’ is 

genoemd.

 

VOOR hET LEzEn
Dit gedicht komt uit de bundel totaal witte kamer en is een van de gedichten uit de gelijknamige reeks. Die 

reeks schreef Gerrit Kouwenaar na de dood van zijn vrouw.

Over hoe de bundel tot stand kwam, maakte Frodo Terpstra een documentaire. Deze is niet vrij via internet te 

vinden, maar het is de moeite waard om de film (‘Totaal witte kamer: Gerrit Kouwenaar’) op te zoeken en met 

de leerlingen te bekijken voor je dit gedicht in de klas behandelt. De documentaire biedt een mooi portret van 

de dichter en laat onder meer ook zien waar de titel van het gedicht naar verwijst: naar de zolderkamer van het 

tweede huis van Kouwenaar in Frankrijk, waar de afwezigheid van zijn vrouw voelbaar is.

Wel op internet te vinden: Frodo Terpstra en Gerrit Kouwenaar die spreken over deze documentaire, en over 

hoe Kouwenaar met emotie omgaat (in de poëzie): http://youtu.be/JSAyz8bZMgE (lengte: 5:19) 

 

VORM
Dichten is – voor eigenlijk alle dichters – een proces van eindeloos schaven en schrappen. Soms duurt het wel 

een jaar of langer voor een gedicht af is. Aan dit gedicht is goed te zien dat dichten precisiewerk is. Lees het 

langzaam voor.

Wat valt de leerlingen op aan de eerste twee regels? In de tweede regel wordt herhaald wat in de eerste regel 

wordt gezegd, alleen met een andere, omgekeerde volgorde van de woorden. Zo’n herhaling noem je een 

‘chiasme’. Waarom zou de dichter de mededeling eigenlijk herhalen?

Opvallend in het gedicht is het woord ‘wit’. Het is een woord dat in de poëzie van Gerrit Kouwenaar veel 

voorkomt. Welke associaties hebben de leerlingen met wit?

In dit gedicht kan het verwijzen naar het wit van het papier, het wit van de muren van de kamer; het staat ook 

voor nieuw leven.

Is dat niet eigenlijk wat de dichter probeert in dit gedicht? Nog eenmaal samen zijn met zijn vrouw? Met de 

opening van het gedicht ‘Laten wij’ roept hij haar als het ware aan.

Je zou het gedicht ook een ‘litanie’, een klaagzang kunnen noemen, een lied aan een overledene.

De dichter wil graag nog één keer samenzijn met zijn dode geliefde, maar tegelijk realiseert hij zich dat dat niet 

meer kan. Zijn wens is met andere woorden ‘paradoxaal’. Zijn er ook plaatsen waar de taal iets uit lijkt te 

drukken wat niet kan? Wat is ‘bijna het volmaakte napraten’? En wat gebeurt er als iets ‘witter dan leesbaar’ is? 

Kun je iets lezen wat geschreven is met witte inkt?

Belangrijk in het gedicht is het gebruik van rijm. Welke klanken komen het meest voor? Je zou dat klankrijm, al 

die ‘a’ en ‘aa’, wel de ‘lijm’ van het gedicht kunnen noemen. Het zorgt namelijk voor eenheid. Welk effect hebben 

al die lange ‘aa’s’ nog meer? Zorgen die niet ook voor een zekere vertraging? Waarom wil de dichter de 
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woorden vertragen? Misschien om het moment (‘nu’) langer te laten duren? En waarom zou het gedicht 

eindigen met een gedachtestreepje ( – ) en niet met een punt?

 

nA hET LEzEn
Al lezend merk je dat het gedicht heel complex in elkaar zit, dat woorden vaak op meerdere manieren gelezen 

kunnen worden, dat de interpunctie belangrijk is, dat je de vorm niet los kunt zien van de inhoud, oftewel: dat 

alles met alles samenhangt. Misschien zal niet iedereen het meteen begrijpen – de poëzie van Gerrit Kouwenaar 

wordt wel eens ‘hermetisch’, ‘gesloten’ genoemd – maar opent het gedicht zich als je er meer over weet?

Aan de reeks gedichten ligt een groot verdriet ten grondslag, toch schrijft Kouwenaar nergens met zoveel 

woorden dat hij zijn vrouw mist. Vinden de leerlingen iets van dat verdriet terug in dit gedicht, is het gemis toch 

niet voelbaar? Steeds weer vraagt de dichter bijvoorbeeld om ‘nog eenmaal’, hij smeekt het bijna. Let ook op 

het laatste woord ’samen’.

Wat vinden de leerlingen van dit gedicht? Wat vinden ze ervan dat iemand niet direct zijn gevoelens laat zien? 

Inventariseer bij de leerlingen wat het woord ‘verdriet’ bij hen oproept. Merken ze dat dat voor iedereen iets 

anders betekent?

 

AAn DE SLAG
totaal witte kamer is een aangrijpende bundel die het waard is om in zijn geheel met de klas te lezen. Omdat de 

poëzie van Gerrit Kouwenaar niet meteen voor iedereen toegankelijk is, is het goed om dat gezamenlijk te doen. 

Leerlingen kunnen in groepjes met een gedicht aan de slag. Laat ze, bijvoorbeeld op internet, informatie zoeken 

over de dichter, over deze bundel of over ander werk. Vraag ze tijdens het lezen te letten op punten die ook in 

deze les aan de orde gekomen zijn. Het rijm, het wit, typische Kouwenaar-woorden, en zo verder. Laat ze ook op 

papier zetten wat ze van de gedichten vinden en waarom?

Deze ene les kan ook de opmaat zijn voor een literatuurproject over de Vijftigers. Vanwege de directe relatie 

die deze schrijversbeweging had met de beeldende kunst, kan zo’n project heel goed georganiseerd worden 

met andere vaksecties. 



lestip 7
siberische liefde
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siberië
 

Geef me je jas

van bont van teddyberen.

Sla je arm om me heen

en al je winterkleren.

Zoen me tot ik warm word.

Zoen me tot ik spin.

Trek je eigen huid dan uit,

stop mij eronder in.

Sus me met je hartslag.

Wij ons wij ons wij ons.

Maak van dit veel te grote bed

een heel klein fort van dons.

 

“Siberië” / Bart Moeyaert

In: Verzamel de liefde 

(Querido, 2003)
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OVER DE AuTEuR
Bart Moeyaert (°1964) komt uit Brugge en schrijft verhalen en gedichten voor zowel volwassenen als jongeren. 

Hij is de jongste van zeven zonen en is daarom het petekind van koning Boudewijn van België.

 

VOOR hET LEzEn (5 MInuTEn)
Begin de les met een gesprek over poëzie. Wat weten je leerlingen er al over? Wat vinden ze ervan? Wat is voor 

hen een gedicht? Zorg ervoor dat rijm, metrum (of muzikaliteit) en inhoud (zoals gevoelens) aan bod komen. 

Schrijf deze op het bord, om er eventueel later op terug te komen. Benadruk dat gedichten niet hoeven te 

rijmen. Dat je een gedicht ook kunt herkennen als er regels halverwege worden afgebroken. Of omdat, zoals bij 

de prozagedichten van Tjitske Jansen, de gedichten misschien wel - zoals bij proza - de hele pagina bedekken, 

maar simpelweg gedichten heten omdat ze bedoeld zijn als gedichten.

Dit jaar staat bij de Poëzieweek de liefde centraal. Hou een korte brainstorm met de leerlingen. Wat is liefde 

voor hen? Wat zijn de grootste clichés? Wat heeft er allemaal mee te maken?

nA hET LEzEn (5 - 10 MInuTEn)
Bespreek het gedicht. Waar gaat dit gedicht over, zo op het eerste zicht? Hoe verschilt dit gedicht van een 

eenvoudig kinderversje? Gaat dit gedicht over liefde? En zo ja, over welk aspect dan? Hierbij kan je teruggrijpen 

op de kenmerken die de leerlingen al hebben genoemd.

Het gedicht heet “Siberië”. Wat weten de leerlingen van Siberië? Hoe ziet het eruit? Hierbij kan je de leerlingen 

helpen. Siberië ligt in het oosten van Rusland en beslaat bijna een kwart van van Azië. Siberië is berucht om zijn 

ijskoude winters. Op sommige plaatsen is het dan wel -70 °C! Het grootste deel van Siberië bestaat uit taiga: 

grote naaldboombossen in een koude omgeving. Een deel van de grond is permanent bevroren, wat men ook 

wel permafrost noemt. Waarom zou dit gedicht “Siberië” heten? Waarom staat er na ‘Sus me met je hartslag’ 

driemaal ‘wij ons’? Waarom niet één keer? De schrijver had gewoon kunnen kiezen voor ‘een jas van bont’ in 

plaats van ‘bont van teddyberen’. In een gedicht staat geen woord te veel, dat is een soort afspraak tussen 

dichter en lezer. Wat zou een bontjas van teddyberen kunnen betekenen? En wat is het verschil met een gewone 

bontjas? Wat gebeurt er tussen de jij en de ik in dit gedicht? Zijn ze verliefd? Wat bedoelt de dichter met ‘trek je 

eigen huid dan uit, stop mij eronder in’?

 

 

InSTRucTIES BIJ hET WERKBLAD (30 MInuTEn - LAnGDuRIG PROJEcT)
Bij deze lestip zit een werkblad dat je kunt uitprinten en uitdelen aan de leerlingen. Print in dat geval ook 

“Siberië” uit.

Bij ‘Aan de slag 1’ (30 minuten-langdurig project) vergelijken de leerlingen (alleen of in groepjes) “Siberië” met 

‘Zie je ik hou van je’ van Herman Gorter. Ook bekijken ze een animatie van dit gedicht (kan ook klassikaal 

bekeken worden).

Daarna verzinnen ze een storyboard voor een verfilming van “Siberië”. Je kunt de klas daarbij indelen in 

groepjes. De ene groep kan als opdracht krijgen de clip zó in elkaar te zetten dat Moeyaerts tekst overkomt als 

het gedicht van een stalker. Een andere groep kan de clip opzetten vanuit het perspectief van een teddybeer, en 

ga zo maar door. Het is aan jou hoe ver deze opdracht wordt uitgewerkt. Als je maar één les de tijd hebt, kun je 

de leerlingen storyboards laten tekenen bij het gedicht, maar in combinatie met andere beeldende vakken kan 

de hele clip worden uitgevoerd.
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Verdeel vervolgens de volgende locaties onder de groep: de Waddeneilanden, het regenwoud, de Antillen, 

Israël, de douche en McDonalds. Zelf kiezen kan natuurlijk ook. Het is van belang dat Moeyaerts gedicht als 

uitgangspunt wordt genomen. Het mag niet korter zijn dan zijn gedicht, en het moet eenzelfde toon bevatten.

 

Lees als voorbeeld dit gedicht voor (staat ook op het werkblad), waarbij de locatie Siberië is veranderd in 

Lowlands:

 

 

lowlands caMping, 2014
 

Hier heb je mijn jas

Ik dacht al dat je het koud had

Je ziet een beetje blauw

Je bibbert en je rilt enzo

Nou, hier dus mijn jas, vooruit, voor jou.

 

Maar van dat spinnen en zoenen

En dat vrijerig gedoe

Je zegt het echt heel mooi

Maar ik heb je wel door

Dus sorry, ik wil slapen, ik ben moe.

 

Laat na afloop de leerlingen hun gedicht voorlezen. Benadruk daarbij doe de nieuwe titel de inhoud van het 

gedicht verandert. Laat de leerlingen ook op elkaars werk reageren.

 

 

MEER
Meisje dat ik nog moet – Y.M.Dangre (De Bezige Bij Antwerpen, 2011)

Het moest maar eens gaan sneeuwen - Tjitske Jansen (Podium, 2003)

 

BIBLIOGRAfIE
Verzen – Herman Gorter (Atheneum-Polak & Van Gennep, 2004)
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WERKBLAD

AAn DE SLAG I
Herman Gorter werd geboren in 1864 in Wormerveer en begon al op vroege leeftijd met dichten. Hij vond dat 

een gedicht niet moest worden bepaald door vaste regels (zoals rijmschema of versvorm), maar dat het eerder 

een persoonlijke uitingsvorm was. Het moest precies beschrijven hoe de dichter zich voelde.

Lees het gedicht “Zie je ik hou van je” van Herman Gorter

 

Zie je ik hou van je,

ik vin je zoo lief en zoo licht --

je oogen zijn zoo vol licht,

ik hou van je, ik hou van je.

 

En je neus en je mond en je haar

en je oogen en je hals waar

je kraagje zit en je oor

met je haar er voor.

 

Zie je ik wou graag zijn

jou, maar het kan niet zijn,

het licht is om je, je bent

nu toch wat je eenmaal bent.

 

O ja, ik hou van je,

ik hou zoo vrees’lijk van je,

ik wou het helemaal zeggen --

Maar ik kan het toch niet zeggen.

 

 

Het gedicht is ook te vinden via deze link:

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/gorter/verzen/ikhou.html 

 

Bespreek de inhoud van dit gedicht. Waar gaat dit over? Heeft het met liefde te maken? En op wat voor manier? 

Waarin lijkt het op “Siberië”? Er zit dus meer dan honderd jaar tussen beide gedichten. Wat zijn de grootste 

verschillen? Zouden die komen door het verschil in tijd? Of door iets anders?
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Van “Zie je ik hou van je” is een clip gemaakt:

 

http://vimeo.com/63659004 

 

Bekijk de clip. Waar gaat het nu over? Gaat het nu nog over liefde? Hoe wordt de tekst veranderd door wat je 

ziet? In hoeverre draagt de muziek daaraan bij?

 

Bedenk nu wat voor clip je zelf zou maken bij “Siberië”. Maak een ‘storyboard’ (een soort stripverhaal van wat 

je gaat zien in de clip). Let op: het is niet de bedoeling dat je alles letterlijk zou verfilmen. Het wordt juist 

spannend wanneer hetgeen je ziet, in contrast staat met de tekst.

 

 

AAn DE SLAG II
Het gedicht “Siberië” wordt grotendeels bepaald door de titel. Stel dat je een liefdesgedicht schrijft in de stijl 

van Moeyaerts vers, maar dan met een andere locatie als titel? Wat zou er dan veranderen? Brainstorm 

hierover, alleen of met je groepje.

 

Nu ga je een antwoord schrijven aan de spreker in “Siberië”, maar met een andere locatie als uitgangspunt. 

Kies uit de Waddeneilanden, het Regenwoud, de Antillen, Israël, de douche of McDonalds. Zelf kiezen kan 

natuurlijk ook.

 

Het is belangrijk dat je “Siberië” als uitgangspunt neemt: je gedicht is ongeveer even lang en heeft dezelfde 

toon. Hieronder een voorbeeld:

lowlands caMping, 2014
 

Hier heb je mijn jas

Ik dacht al dat je het koud had

Je ziet een beetje blauw

Je bibbert en je rilt enzo

Nou, hier dus mijn jas, vooruit, voor jou.

 

Maar van dat spinnen en zoenen

En dat vrijerig gedoe

Je zegt het echt heel mooi

Maar ik heb je wel door

Dus sorry, ik wil slapen, ik ben moe.



lestip 8
eerste liefde
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eerste keer
 

Wachten tot je komt

is studeren op het afscheid.

Je kunt niet dichterbij

dan door mij heen.

 

Dan door mij heen.

 

Ik sta versteld: ik had

nog plaats, een leegte

die nu altijd blijft. Liefde

is verleden tijd voor lief.

 

“Eerste keer” / Ted van Lieshout

In: Hou van mij 

(Leopold, 2009)
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OVER DE AuTEuR
Ted van Lieshout (°1955) is schrijver en illustrator en woont in Amsterdam. Hij heeft tientallen boeken voor 

kinderen en jongeren geschreven en heeft daar bijna evenveel prijzen voor gekregen. Hij is in december jarig en 

vindt dat jammer omdat zijn lievelingseten, verse asperges, dan niet verkrijgbaar zijn.

 

VOOR hET LEzEn (5 MInuTEn)
Het is (tijdens Poëzieweek) bijna Valentijnsdag, en dat is altijd spannend. Pols onder de leerlingen wie er wel 

eens een Valentijnskaart heeft gekregen, of van plan is te schrijven. Misschien zal niemand het toegeven, maar 

Valentijnsdag blijft een bijzondere dag, waarop de post extra in de gaten wordt gehouden. Stel je voor dat je 

zelf een liefdesgedicht zou moeten schrijven. Hoe zou dat gedicht eruit moeten zien? Moet het rijmen? Of niet? 

En waarom dan wel of niet? Wat ook een leuke warmdraaier is, is om te vragen wat ze absoluut niet in een 

liefdesgedicht willen zien (naast natuurlijk de verwijzing naar een afzender die ze niet kunnen uitstaan). Welke 

clichés zouden ze niet kunnen verdragen?

Vraag ze eens te bedenken wat het verschil zou zijn tussen een liefdesgedicht dat is geschreven voor iemand op 

wie je nog maar net verliefd bent, en een liefdesgedicht voor iemand met wie je al tien jaar bent getrouwd. Ook 

belangrijk: op een Valentijnskaart staan meestal standaard afbeeldingen, zoals een hartje, knuffelende dieren 

of een tekst in roze letters. Wat voor ‘standaard afbeeldingen’ zouden de leerlingen verwachten in een 

Valentijnsgedicht? Denk hierbij aan zinnen als ‘Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw…’

nA hET LEzEn (5 - 10 MInuTEn)
Wat betekent het gewoonlijk wanneer men het over ‘de eerste keer’ heeft? Is dat dezelfde eerste keer als in dit 

gedicht? En zo nee, wat is dit voor eerste keer? De eerste zin is ‘wachten tot je komt/is studeren op het 

afscheid’. Wat zou dat kunnen betekenen? Wat hebben afwachten en afscheid nemen eigenlijk met elkaar te 

maken? Wat betekent ‘je kunt niet dichterbij/dan door mij heen?’ In een gedicht staat elke regel er omdat het 

moet. De dichter werkt soms weken aan een vers. Daarom is het niet toevallig te noemen dat er twee keer ‘dan 

door mij heen’ na elkaar staat. Waarom zou de dichter dat hebben gedaan? De laatste strofe gaat over verba-

zing. Wat heeft dat te maken met een eerste keer? Wat zou ‘Liefde is verleden tijd voor lief’ betekenen? Wat 

leert de ik in dit gedicht? Wat heeft dit te maken met een eerste keer? Is dit een gedicht met een happy end? 

Waarom wel of niet? Met wat voor soort liefde heeft dit gedicht te maken?

AAn DE SLAG (20 - 40 MInuTEn)
 Sommige mensen zeggen dat een goed gedicht altijd origineel is: het vertelt je iets over de wereld wat je soms 

enkel vermoedde, of nog niet eens wist. Geslaagde poëzie kan je nieuwe woorden geven om de wereld om je 

heen waar te nemen. Nu kan het heel lastig lijken om zelf iets nieuws te bedenken, maar zo moeilijk is dat niet. 

Deel twee schrijfvellen per leerling uit. Allereerst doe je klassikaal een opwarmingsoefening. Vraag aan de 

leerlingen hoe een standaard horrorfilm eruit ziet. Wat voor muziek zou je erin verwachten? Wat voor sfeer? 

Wat voor weer? Wat is het standaardplot? En ga zo maar door. Noteer op het bord de grootste clichés. 

Vervolgens doe je hetzelfde met een oorlogsfilm. Noteer alle clichés.

De leerlingen zullen nu wel doorhebben wat de bedoeling is. Laat ze, voor zichzelf, een van de volgende vormen 

van liefde kiezen: euforische liefde, liefdesverdriet, verdriet om een vriendschap die voorbij is, jaloerse liefde, 
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liefde voor een huisdier. Laat ze eerst, ieder voor zich, bedenken wat de clichés zijn bij de gekozen vorm van 

liefde. Bespreek dit na vijf minuten klassikaal. Laat ze vervolgens een origineel beeld bedenken bij de soort 

liefde die ze hebben gekozen. Bespreek ook deze beelden klassikaal.

 

Vervolgens mogen ze zelf aan de slag. Schrijf een gedicht zoals ‘Eerste keer’. Laat ze het originele beeld 

gebruiken dat ze net hebben bedacht. Ze moeten evenveel woorden gebruiken als van Lieshout. Laat de 

leerlingen vervolgens hun gedichten voordragen. Geef feedback en laat hun klasgenoten ook commentaar 

geven.

 

 

MEER
Waarom ben je niet bij mij – Arie Boomsma (sam.) (Prometheus, 2013). Een mooie verzameling liefdesgedichten 

van hedendaagse dichters.

Het moest maar eens gaan sneeuwen - Tjitske Jansen (Podium, 2003)

 



lestip 9
Verloren liefde
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enkel als ik ziek of dronken ben

enkel in gedachten en in dromen

zie ik je weer en praat je

tegen mij en valt het denken weg

de sommen die ik maak

van geluk en ongeluk

 

maar ‘s ochtends lees ik brieven

en gedichten, ga ik de stad in

mijn blikveld is te groot

ik zie je staan waar je niet bent

tussen voetgangers, fietsers

aan de halte van de tram

 

zo zoekt dit gedicht weer naar jou

en mij overkomen de woorden

al deze straten al deze jaren

al deze pogingen

om je te vinden

 

“enkel als ik ziek of dronken ben” / Miriam Van hee

In: Reisgeld

(De Bezige Bij, 1992)
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OVER DE AuTEuR
Miriam van Hee (°1952) werd geboren in Gent. Ze is dichter en docent Slavistiek. Ze heeft veel Russische 

dichters vertaald naar het Nederlands. Andere landen en reizen spelen in haar poëzie een grote rol. Bovendien 

mag ze regelmatig in het buitenland haar werk voordragen, tot aan Colombia en Mexico toe.

 

VOOR hET LEzEn (5 MInuTEn)
De meeste leerlingen weten wel ongeveer wat een gedicht is. Vraag ze enkele kenmerken op te noemen. Waar 

de lessen van deze Poëzieweek zich op zullen richten, zijn liefdesgedichten. Wat verstaan de leerlingen daaron-

der? Waaraan herken je het standaard liefdesgedicht, naast dat het uiteraard over de liefde gaat? Hoe breed is 

dit genre? Kan een gedicht over je vaderland, een liefdesgedicht zijn? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Of een 

gedicht waarin je beschrijft dat je van je ouders houdt? Benadruk dat het begrip ‘liefdesgedicht’ heel erg breed 

is en ook een keur van emoties kan beschrijven.

Sommige mensen beschouwen gedichten over overleden personen waar veel van werd gehouden, ook als 

liefdespoëzie. Wat vinden de leerlingen daarvan? Zouden ze verwachten dat een liefdesgedicht eerder vrolijk of 

juist wat treurig is? Kan bijvoorbeeld een verdrietig gedicht over de liefde, ook een liefdesgedicht zijn? Of is het 

dan een verdrietgedicht? De grote vraag is: wanneer gaat het niet meer over liefde?

nA hET LEzEn (5 - 10 MInuTEn)
Bespreek het gedicht. Waarover gaat dit gedicht op het eerste gezicht? Wat wordt er bedoeld met ‘enkel’? Wat 

zou er bedoeld worden met ‘woorden die je overkomen’? Heb je dat zelf wel eens gehad? Wat zou er kunnen 

worden bedoeld met ‘zie ik je staan waar je niet bent’?

Wat heeft dit gedicht met liefde te maken? Met welke angst heeft dit gedicht te maken? In de eerste en de 

tweede strofe staan, uiteraard, twee verschillende dingen. Maar ook qua vorm verschillen zij van elkaar. Op 

welke manier? Hoe kan een gedicht naar iemand zoeken? Wat zou er met de jij gebeurd zijn in dit gedicht? Is de 

jij in dit gedicht de geliefde van de ik, of kan er ook nog sprake zijn van een andere relatie?

Gedichten hebben vaak een titel. Dit gedicht echter niet. Waarom niet? Als je het gedicht een passende titel zou 

moeten geven, welke zou dat dan zijn?

 

AAn DE SLAG (30 MInuTEn)
Van hee is natuurlijk niet de eerste Nederlandse dichter die zich buigt over een verdwenen geliefde. Een van de 

bekendste gedichten hierover is geschreven door de beroemde Nederlander Constantijn Huygens, die leefde 

van 1596 tot 1687. Hij was een alleskunner en stond onder andere bekend als diplomaat, geleerde, componist, 

architect en dichter. Hij was getrouwd met Suzanna van Baerle en was ontroostbaar toen zij op 38-jarige 

leeftijd overleed. Hij schreef hierover het gedicht Cupio Dissolvi, waarin hij haar zijn ster, zijn ‘Sterre’, noemt. 

Lees het gedicht via onderstaande link:

 

http://www.rozemarijnonline.net/poezie/huygens-sterre.html
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Bespreek het gedicht eerst met de leerlingen. Licht woorden toe die misschien onduidelijk zijn, zoals ‘aange-

zicht’, ‘henen’ of ‘dun schutsel’. Vergelijk dit gedicht vervolgens met dat van Van hee en bespreek de verschil-

len. Hoe gaan de afzonderlijke dichters om met verlies? Welk gedicht spreekt de leerlingen het meeste aan? Er 

zit meer dan 350 jaar tussen beide gedichten. Vraag de leerlingen minstens drie verschillen te noemen.

 

Verdeel de klas vervolgens in groepjes en laat ze een brief schrijven vanuit het perspectief van de verdwenen 

geliefde. Ze moeten daarbij uitgaan van het gedicht van Van hee en minstens één zin gebruiken uit het gedicht. 

Zorg ervoor dat de brief duidelijk een reactie is op het gedicht, waarbij er ook wordt gereageerd op de inhoude-

lijke aspecten. Bij Van hee kun je dan denken aan het medelijden dat de briefschrijver voelt, hoe verloren de 

dichteres zich waant op straat, of hoe ze zich bij ziekte voelt als ze aan de verdwenen geliefde denkt.

 

Laat na het schrijven enkele gedichten voordragen. Laat de leerlingen reageren op elkaars werk en laat ze zien 

hoe een ogenschijnlijk simpel en kort gedicht als dat van Van hee, heel veel verschillende interpretaties en 

antwoorden kan losmaken.

MEER
Ook daar valt het licht – Miriam Van hee (De Bezige Bij, 2013)

Verzamelde gedichten – Rutger Kopland (Van Oorschot, 2013)

Kwade trouw – Jean Pierre Rawie (Prometheus, 1986)



lestip 10
blote liefde
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wolkjes
 

Seks en vrijen en die dingen,

bloot en zo, en zoenen ook.

Doen alsof j’er iets van afweet,

wolkjes sigarettenrook…

 

Als je ouders maar wat zeiden!

Wil je echt dat ze dat doen?

Dat je pa zegt : Hoor eens, jongen,

seks is heus meer dan een zoen.

 

Of je moeder, heel voorzichtig,

over baby’s enzomeer…

Nee, ach laat maar, want tenslotte 

weet je ’t wel, zo ongeveer.

 

“Wolkjes” / André Sollie

In: Soms, dan heb ik flink de pest in

(Houtekiet, 1986)
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OVER DE AuTEuR
André Sollie (°1947) komt uit Mechelen en is schrijver en illustrator. Voor zowel zijn verhalen als zijn tekeningen 

won hij prijzen, en zijn werk is verfilmd en in het Engels vertaald. Hij heeft een kat genaamd Merel die werd 

geboren in het Vlaamse plaatsje Muizen. Als kind droomde hij ervan om namens België deel te nemen aan het 

Eurovisiesongfestival.

 

VOOR hET LEzEn (5 MInuTEn)
De eerste kennismaking van kinderen met gedichten, is het kinderversje. Laat ze enkele kenmerken opnoemen 

zoals bijvoorbeeld het eindrijm, de inhoud (benadruk daarbij dat een kinderversje vaak een soort verhaaltje is, 

soms bedoeld om iets te leren, bijvoorbeeld tellen). Vraag ook aan hen hoe zij het schrijven van een kinder-

versje zelf zouden aanpakken. Zouden ze een rijmwoordenboek gebruiken? Zouden ze goede voorbeelden 

stelen? Wat is het leukste kinderversje dat ze zich herinneren, en waarom?

Pols vervolgens wie er wel eens een liefdesgedicht heeft geschreven, of gekregen. De kans is klein dat iemand 

het zal toegeven, maar zo heb je wel het ijs gebroken voor vervolg vragen. Wat hoort er volgens hen absoluut 

thuis in een liefdesgedicht? Moet het rijmen? Moet het, net zoals bij een kinderversje, eigenlijk een doorlopend 

verhaaltje zijn? Wat zouden ze lelijk vinden in een liefdesgedicht? En wat juist mooi? Kan een liefdesgedicht ook 

over seks gaan? Of wordt het dan een seksgedicht?

nA hET LEzEn (5 - 10 MInuTEn)
Waarover gaat dit gedicht op het eerste gezicht? Wat hebben die wolkjes sigarettenrook te maken met seks? 

(Meerdere antwoorden mogelijk, maar roken en seks zijn in films vaak verbonden met elkaar.) Wat heeft dit 

gedicht met liefde te maken? Met welke angst heeft dit gedicht te maken? Waarom staat er ‘j’er’ in plaats van ‘je 

er’? Er zijn meerdere betekenissen van de zin ‘Wil je echt dat ze dat doen?’ Welke betekenissen zijn dit? Dit 

gedicht gaat niet alleen over seks en liefde maar ook nog over iets heel anders. Heb je enig idee? In hoeverre 

heeft dit gedicht de kenmerken die je van een gedicht zou verwachten? 

AAn DE SLAG (30 MInuTEn)
Hoe zou deze tekst eruit zien als hij door een voetballer was geschreven? Welke woorden zou hij gebruiken? Of 

een slager? Een directeur tijdens een vergadering? Of iemand die helemaal niet over seks durft te praten? Kies 

je eigen personage en herschrijf het gedicht van Sollie. Gebruik hierbij evenveel regels als het originele gedicht 

bevat. Vervang de wolkjes sigarettenrook door iets toepasselijks.

 

Voorbeeld, vanuit een directeur geschreven:

 

“Geachte collegae, u zal wel hebben vernomen

dat er bij, ehm, dinges wel meer te pas moet komen,

dan slechts wat kusjes of labiaal contact.”

 

De leerlingen hebben ongeveer tien minuten om deze reactie te schrijven. Wat van belang is, is dat ze voor 

zichzelf houden vanuit welk perspectief ze schrijven. Hun medeleerlingen moeten dat na afloop raden, als 
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iedereen zijn tekst voorleest. Zo weet je meteen of je het goed hebt gedaan en of de leerlingen begrijpen hoe ze 

een tekst vanuit verschillende perspectieven kunnen schrijven.

 

MEER
Genoeg gedicht over de liefde vandaag – Hagar Peeters (Podium, 1999)

Alleen liefde - Toon Tellegen (Querido, 2002)

Verzamel de liefde – Bart Moeyaert (Querido, 2008)

 



55

Stichting Lezen nederland

Nieuwe Prinsengracht 89

NL-1018 VR Amsterdam

T +31 (0)20 623 05 66 

www.lezen.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten  

van Stichting Lezen nederland? Meld u dan aan 

voor de nieuwsbrief via www.lezen.nl.

Stichting Lezen Vlaanderen

Frankrijklei 130/4

B-2000 Antwerpen

T +32 (0)3 204 10 00

www.stichtinglezen.be / www.jeugdliteratuur.org

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten  

van Stichting Lezen Vlaanderen?  

Schrijf dan in op het maandelijkse e-zine via   

www.stichtinglezen.be. Bent u graag goed 

geïnformeerd over kinder- en jeugdliteratuur?  

Schrijf dan in op het e-zine via

www.jeugdliteratuur.org.  

Stichting cPnB

Herengracht 166

NL-1016 BP Amsterdam

T +31 (0) 20 - 626 49 71

www.cpnb.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten  

van Stichting cPnB?  

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via 

www.cpnb.nl/onderwijs

DIScLAIMER
Alle lessuggesties op poezieweek.com mogen zonder 

schriftelijke toestemming van de uitgevers niet elders 

worden gepubliceerd. 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 verveelvoudigd 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 

auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, 

kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen 

Nederland.

colofon
Deze poëzielessen zijn een uitgave van Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland en de Stichting 

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, ter gelegenheid van de zestiende Gedichtendag en 

Poëzieweek, van donderdag 29 januari 2015 tot en met woensdag 4 februari 2015.

Teksten:   Jeugd en Poëzie vzw, Tinneke van Bergen, Ellen Deckwitz, Jos van Hest, Stefanie 

Kennes,  

Janita Monna, Els Moonen, Dirk Terryn, Iris Wynants

coördinatie en redactie:  Stichting Lezen Nederland, Stichting Lezen Vlaanderen

Eindredactie:	 	Stichting Lezen Nederland, Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting CPNB

Vormgeving: DSGN.FRM Amsterdam

www.poezieweek.com



 

‘Met zingen is 
de liefde begonnen.’ 

Voortgezet/
secundair 
onderwijs
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