
 

‘Met zingen is 
de liefde begonnen.’ 

Voortgezet/
secundair 
onderwijs

light
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lestip 1

lestip 2

en toen sloeg de blikseM in

liefde is loslaten

Gedicht: “Het weer” - Hugo Claus

Auteur lestip: Jeugd en Poëzie

Gedicht: “Mis mij” – Ted van Lieshout

Auteur lestip: Jeugd en Poëzie

Het weer 

Hoe het weer was in het land zonder jou?

Eerst daalde er nevel

over de betonnen bergen.

(…)

Mis mij 

Denk niet meer aan mij. Zie me

over het hoofd. Ik ga gebukt. Er is

in mij geen houden van te vinden,

(…)

Onderwerpen en activiteiten: 

schilderijen bekijken, analyse van het 

gedicht op basis van thema’s, 

klasgesprek, collage maken

Extra benodigdheden:  

afbeeldingen van schilderijen (van het 

internet, op papier of via een projec-

tor), kopieën van het gedicht, 

A3-papier, kleurpotloden, stapels 

kranten en tijdschriften 

Tijdsduur: 

10 – 60 minuten

Onderwerpen en activiteiten: 

werken/praten rond emoties, 

dramatische expressie

Extra benodigdheden:  

kopieën van het gedicht, bord en krijt, 

computer met internet en geluid en 

een beamer, voldoende ruimte

Tijdsduur: 

10 – 60 minuten
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inhoud
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lestip 3

lestip 4

Vertaalde liefde

leVensgeVaarlijke liefde

Gedicht: “Mijn voeten vastgenageld” – Fatena Al-Ghorra

Auteur lestip: Stefanie Kennes

Gedicht: “Een kus” – Toon Tellegen

Auteur lestip: Stefanie Kennes

Mijn voeten vastgenageld

loop ik achter jouw voetstappen aan

ik overnacht bij de roofdieren

ik jank tot de maan verschijnt

(…)

 

Een kus 

‘Zal ik je eens een levensgevaarlijke kus 

geven?’

Ze ging op haar tenen staan, legde haar 

hand in mijn nek

en gaf mij een levensgevaarlijke kus,

 (…)

Onderwerpen en activiteiten: 

Arabische taal, vormanalyse, inhoude-

lijke analyse, groepsgesprek, collage, 

link met geschiedenis, brainstorm, 

QR-codes

Extra benodigdheden:  

projector, tijdschriften/kranten/oude 

foto’s, eventueel computerklas 

Tijdsduur: 

30 – 150 minuten

Onderwerpen en activiteiten: 

vormanalyse, groepsgesprek, filmpjes, 

debat, dramatische expressie, 

schrijfopdracht

Extra benodigdheden:  

projector

Tijdsduur: 

50 - 200 minuten
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inhoud
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lestip 5

lestip 6

een MuseuM Van gebroken relaties

geheiMe liefde

Gedicht: “Liefdesbrief” – Kira Wuck

Auteur lestip: Iris Wynants

Gedicht: “Over de minnaar” – Ester Naomi Perquin

Auteur lestip: Iris Wynants

Liefdesbrief

Ik likte borden schoon

en keek hoe regen verdriet uit de lucht 

trok

Iemand vroeg of hij tien baarzen in mijn 

koelkast kon huizen

sindsdien ruikt het hier naar vis

(…)

Over de minnaar

Je zou kunnen blijven,

bijvoorbeeld morgen is een

hele goede dag om te blijven,

de zon schijnt en misschien

(…)

Onderwerpen en activiteiten:

groepsgesprek, creatieve opdracht, 

tentoonstelling maken, analyse

Extra benodigdheden:  

voorwerpen (van leerlingen)

Tijdsduur: 

15 – 100 minuten

Onderwerpen en activiteiten: 

klankanalyse, groepsgesprek, 

schrijfopdracht

Extra benodigdheden:  

eventueel: computerklas

Tijdsduur: 

10 – 65 minuten
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pag 41

lestip 7

lestip 8

(on?)beantwoorde liefde

piekerliefde

Gedicht: “Antwoordapparaat” - Joke van Leeuwen

Auteur lestip: Janita Monna

Gedicht: “Twee nachten” - Hans Hagen 

Auteur lestip: Janita Monna

Antwoordapparaat

O hee hallo ik ben het dus

maar jij dus even nu dus niet

en ik dus als jij mij hier hoort

eigenlijk ook niet meer nou ja.

(…)

Twee nachten

als alle mensen op de wereld

echt allemaal en tegelijk

dezelfde kant op lopen

tolt de aarde dan

iets sneller rond

(…)

Onderwerpen en activiteiten: 

gesprek over telefoongebruik en 

verliefdheid/sms-gedicht schrijven

Extra benodigdheden:  

mobiele telefoon (alle leerlingen) of 

het bijgevoegde werkblad met 160 

hokjes

Tijdsduur: 

30 - 60 minuten

Onderwerpen en activiteiten: 

gesprek over piekeren voor het 

slapengaan, verhaal schrijven of strip 

maken

Extra benodigdheden:  

-

Tijdsduur: 

30 - 60 min.
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lestip 9

lestip 10

liefde is soMs Monnikenwerk

roekoeliefde

Gedicht: “Hebban olla vogala” - Anoniem 

Auteur lestip: Jos van Hest

Gedicht: “Liedje” - Hans Andreus 

Auteur lestip: Jos van Hest

Hebban olla vogola nestas hagunnan

hinase hic enda thu

wat unbidan we nu

Liedje 

Alle roekoemeisjes

van vanavond

alle toedoemeisjes

van vannacht

wat zeggen we daar nu wel van?

(…)

Onderwerpen en activiteiten:

speelse kennismaking met 

Middelnederlandse poëzie, vergelij-

king met moderne liedteksten, 

liefdeslied zingen, liefdeslied schrij-

ven, filmpje maken

Extra benodigdheden:  

audiovisuele middelen en 

internetverbinding

Tijdsduur: 

35 min – 90 minuten 

Onderwerpen en activiteiten: 

volwassen liefde, speelse analyse, 

zingen, gedicht herschrijven

Extra benodigdheden:  

eventueel muziekinstrumenten

Tijdsduur: 

20 - 90 minuten



lestip 1
en toen sloeg 
de blikseM in
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het weer
Hoe het weer was in het land zonder jou?

Eerst daalde er nevel

over de betonnen bergen.

 

Toen hing de zon als mist

over het paarlemoeren zand.

 

Toen bewoog de lucht

en werd klam als je oksels.

 

Een weerlicht sloeg mijn tanden dicht.

 

En alom steeg de geur

van de grote dieren die niet bestaan

 

tenzij in het gesuis van je oor,

in het geritsel van je haren.

 

Zo was het weer daar zonder jou.

Je was de luchtdruk en de dauw

en de sneeuw in mijn schedel.

 

“Het weer” / Hugo Claus

In: Je buik van pimpelmees

(De Bezige Bij, 2013)
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OvEr dE AuTEur
Hugo Claus (1929-2008) was een Vlaamse dichter, schrijver, schilder en toneelschrijver. Hij is de meest be-

kroonde auteur van Vlaanderen en Nederland. Claus woonde onder andere in Parijs en Rome en schreef 

duizenden gedichten, tientallen toneelstukken en meer dan twintig romans. Het verdriet van België is zijn 

bekendste boek.

vOOr HET LEZEN (10 MINuTEN)
Laat je leerlingen schilderijen bekijken waarin de kleuren de gemoedstoestand van de persoon/personen op het 

schilderij weerspiegelen, of waarin de kleuren een emotie oproepen zonder dat er een of meerdere personen 

afgebeeld staan. Bijv.:

•  “De schreeuw” van Edvard Munch

•  “De rode kamer” van Henri Matisse

•  “Impressie, opkomende zon” van Claude Monet

•  “Portrait of Dolly” van Kees van Dongen

Vraag aan je leerlingen met welke emotie ze de schilderijen associëren en hoe dat komt.

NA HET LEZEN (30 MINuTEN)
Lees het gedicht twee keer voor. Deel het gedicht uit.

Het gedicht kan opgedeeld worden in drie thema’s:

• de natuur

• de mens

• het weer

Laat je leerlingen kleurpotloden gebruiken om aan te geven welke woorden bij welk thema horen.

Zijn er woorden die tot meerdere thema’s behoren? Waarom?

 

Laat iedere leerling het gedicht (A4) midden op een groter vel papier (A3) plakken.

Vraag iedere leerling drie delen (één of meerdere woorden) van het gedicht die hij/zij moeilijk vindt te 

omcirkelen en van daar een lijn te trekken naar een lege plek op het grote vel. Op die plek schrijven ze zoveel 

mogelijk associaties op die ze hebben met die woorden. Het mogen ook (kleine) tekeningen zijn.

 

Je leerlingen zoeken vervolgens klasgenoten op die dezelfde fragmenten hebben uitgekozen. Hebben ze 

dezelfde associaties opgeschreven/getekend?

 

Bespreek klassikaal wat je leerlingen hebben ‘ontdekt’ door over elkaars associaties te praten.

Welk soort weer speelt de hoofdrol in het gedicht? Welke emotie speelt de hoofdrol in het gedicht? Waar gaat 

het gedicht over, denken ze? (Misschien wel over iemand die iemand anders mist. Misschien wel over een 

grauwe herfst of een koude winter. Misschien wel over iemand die iemand anders zo erg mist, dat het weer 

daardoor verandert. Of misschien wel over iemand die door het slechte weer denkt aan iemand die er niet 

(meer) is.)
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AAN dE SLAG (30 MINuTEN)
Iedere leerling kiest een type weer en een emotie. Het weer en de emotie hoeven niet per se een logische 

combinatie te vormen. Deel kranten en tijdschriften uit waarin je leerlingen beelden en woorden kunnen zoeken 

die met het gekozen weer en de gekozen emotie te maken hebben. Laat ze een collage maken van deze beelden 

en woorden. Daag klasgenoten uit om op basis van de collage het gekozen weer en de gekozen emotie te raden.

MEEr?
•  De Iraaks-Nederlandse dichter Baban Kirkuki schrijft veel over de natuur, de mens en emoties. Bijvoorbeeld 

in Territorium (Uitgeverij P., 2011) en Licht onbekend (Uitgeverij P, 2013).

•  Ook de gedichten van de Iraaks-Nederlandse dichter Rodaan Al Galidi handelen over de natuur en de mens. 

Ze zijn iets lichtvoetiger dan de gedichten van Baban. Bijvoorbeeld in De herfst van Zorro (Meulenhoff, 

2006) en ‘Liever niet,’ antwoordt de liefde (De Bezige Bij, 2013).

 



lestip 2
liefde is loslaten
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Mis mij
 

Denk niet meer aan mij. Zie me

over het hoofd. Ik ga gebukt. Er is

in mij geen houden van te vinden,

 

geen antwoord heb ik op wat je voor me

voelt. Spijt alleen, omdat we allebei

verlangen naar verlangen, maar ik niet hier

 

en niet naar jou. Ik zoek iets groots

dat in de verte dwaalt, voorbij. Laat mij

niet los. Ga weg. Blijf desondanks. Mis mij

 

Mis mij.

 

“Mis mij” / Ted van Lieshout

In: Multiple noise

(Leopold, 1992)
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OvEr dE AuTEur
Ted van Lieshout (°1955) is een Nederlandse schrijver, dichter en beeldend kunstenaar. Hij heeft veel kinder-

boeken geschreven en daarmee bijna alle kinderboekenprijzen gewonnen die er bestaan. Zijn eerste poëziebun-

del (uit 1986) heette Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen. Al zijn boeken hebben opvallende titels, 

zoals Kind te huur, Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel, Het is een straf als je zo mooi moet zijn als ik en Wie 

heeft hier met verf lopen smijten?.

vOOr HET LEZEN (10 MINuTEN)
Bekijk samen een scène van De vloer op (http://omroep.human.nl/de-vloer-op) en let met de klas op de 

emoties die erin voorkomen. Bijv.:

•  ‘Vergeven’ (https://www.youtube.com/watch?v=QJvygJx3lkQ)

•  ‘Fan’ (https://www.youtube.com/watch?v=m2-ErhncoJk)

• ‘De begrafenis’ (https://www.youtube.com/watch?v=SkrqB2vGxkE)

• ‘Bang voor alles’ (http://omroep.human.nl/speel.program.41481871.html)

Bespreek met de klas welke emoties een rol spelen in de scènes en hoe de acteurs die emoties tonen. 

Herkennen je leerlingen de emoties?

 

NA HET LEZEN (20 MINuTEN)
Lees het gedicht twee keer voor. Deel het gedicht uit aan de leerlingen.

 

Dit gedicht gaat over twee mensen: een ik en een jij. Teken twee personen op het bord. Eén in het blauw en één 

in het geel. Vraag je leerlingen om alle woorden die voor ‘ik’ staan blauw te kleuren in het gedicht (mij, me, ik, 

mij, ik, me, ik, ik, mij, mij, mij). Schrijf die woorden in het blauw rond het blauwe poppetje op het bord. Vraag ze 

om alle woorden die voor ‘jij’ staan geel te kleuren (je, jou). Schrijf die woorden in het geel rond het gele 

poppetje op het bord. Er staat midden in het gedicht een woord dat zowel voor ‘ik’ én ‘jij’ staat. Welk woord? 

(we) Laat ze dat woord rood kleuren. Schrijf dat woord groot in het rood tussen de twee poppetjes op het bord:

• Vinden je leerlingen dat het gedicht meer over de ik of over de jij gaat?

•  Wat voelt de ik voor de jij? (De ik houdt niet van de jij, de ik voelt spijt, de ik voelt verlangen, maar niet naar 

de jij, maar de ik is ook in de war, want de ik wil dat de jij niet los laat en niet weg gaat en de ik wil ook dat de 

jij de ik mist.)

•  Wat voelt de jij voor de ik? (De jij lijkt verliefd te zijn op de ik en de jij verlangt naar de ik.)

 

In het gedicht staat ‘Ik zoek iets groots/dat in de verte dwaalt’.

Teken een stip rechtsboven de poppetjes op het bord.

•  Wat zou dit ‘iets’ kunnen zijn?

•  Is het iets wat je kunt aanraken?

•  Is het iets wat je alleen binnenin jezelf kunt voelen?
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AAN dE SLAG (40 MINuTEN)
Verdeel je leerlingen in groepjes van drie. Geef ze 15 minuten de tijd om een korte toneelscène voor te bereiden, 

waarin ze het thema en de gevoelens uit het gedicht verwerken. Daag ze uit om zo concreet mogelijk te zijn: 

Waar zijn ze? Wie zijn ze? Wat is de relatie tussen de personen? Waarom zijn ze wel of niet verliefd? Waar 

verlangen ze naar? Bespreek klassikaal waar de scènes over gingen en of ze zich in de scènes herkennen.

 

MEEr?
•  Een Belgische variant van De vloer op is de Belgische Improvisatie Liga (BIL). Op YouTube zijn ook geschikte 

scènes van hen te vinden om met je leerlingen over het uiten van emoties te praten.

•  Dichters die net als Ted van Lieshout op een toegankelijke manier over emoties schrijven zijn Judith 

Herzberg, Bart Moeyaert en Annie M.G. Schmidt. De gedichten van Rodaan Al Galidi in ‘Liever niet,’ ant-

woordt de liefde (De Bezige Bij, 2013) handelen ook op een toegankelijke manier over de liefde.



lestip 3
Vertaalde liefde
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Mijn voeten vastgenageld

loop ik achter jouw voetstappen aan

ik overnacht bij de roofdieren

ik jank tot de maan verschijnt

je houdt mijn hart in de greep en leidt mij als een volgzame hond

ik waai mee met je wind

als je honger aan me knaagt kniel ik

sta enkel op om je te gehoorzamen

blind keert mijn blik terug

 

“Mijn voeten vastgenageld” / Fatena Al-Ghorra

(vertaald door Nisrine Mbarki en Kees Nijland)

In: Gods bedrog

(Uitgeverij P, 2014)
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OvEr dE AuTEur
De Palestijnse auteur Fatena Al-Ghorra groeide op in Gaza. Ze moest vluchten naar Antwerpen toen Hamas de 

macht nam en ze haar mening niet meer vrij uiten kon. Ze is een van de belangrijkste Palestijnse dichteressen 

van dit ogenblik en sleepte al verschillende prijzen in de wacht. Haar laatste dichtbundel Betrayal of God, Multi 

scenarios (2011) werd vertaald naar het Nederlands en gaat over het bedrog door de mannen in haar leven, of 

dat nu een geliefde, een dictator, een vader of God is.

 

vOOr HET LEZEN (30 MINuTEN)
Projecteer de Arabische tekst op groot scherm of deel deze tekst uit aan de leerlingen. Vraag hen welke taal dit 

is en of er iemand is die dit misschien kan lezen. Laat de leerlingen brainstormen over de achtergrond van de 

auteur die in het Arabisch schrijft: waarom schrijft iemand in het Arabisch? Wat zegt dit over de auteur? Wie is 

hij/zij? Waar woont hij/zij? Waarover zou deze auteur zoal kunnen schrijven? Indien deze brainstorm moeilijk 

gaat, kun je de leerlingen gaandeweg enkele tips meegeven: vertel hen bijvoorbeeld dat het een vrouw is, het 

land waar ze opgroeide, het thema van haar laatste dichtbundel ‘bedrog’ en over welk bedrog ze het dan zou 

hebben. Laat de leerlingen een mindmap maken van deze brainstormsessie.

 

NA HET LEZEN (50 MINuTEN)
 

vorm

Deel de Nederlandse vertaling van het gedicht uit. Vraag je leerlingen hoe belangrijk een bepaalde taal is voor 

een gedicht. Laat hen dit gedicht of een paar regels ervan vertalen in een andere taal (Engels, Frans,…) en 

vraag hen naar hun ervaringen. Is het gemakkelijk de juiste woorden te vinden in een andere taal? Kun je 

dezelfde gevoelens overbrengen? Laat de leerlingen discussiëren of of de keuze voor de ene of de andere taal 

uitmaakt bij het overbrengen van een bepaald gevoel.

Concentreer je nu op de Nederlandstalige versie van het gedicht. Wat valt de leerlingen op aan de vorm? Het 

heeft geen leestekens, waarom is dit? Welk effect heeft het op gedicht?

Vraag de leerlingen wat er hen nog meer opvalt aan het gedicht. Waarom zou de auteur geen titel gegeven 

hebben? Laat de leerlingen een gepaste titel bedenken.

In het gedicht zit geen rijm, maar toch kunnen we er een soort van ritme in vinden. Hoe wordt dit ritme 

gecreëerd? Vraag aan de leerlingen of ze denken dat de vertalers deze alliteratie bewust gebruikt hebben. 

Denken zij dat dit ritme er ook was in het Arabisch? Zijn de gedichten nog hetzelfde na een vertaling?

 

Inhoud

Welke betekenis zien de leerlingen in dit gedicht? Waarover gaat het volgens hen?

Om het gesprek op gang te brengen kun je ze meer informatie geven over de dichtbundel. Vertel de leerlingen 

dat dit gedicht is verschenen in de bundel Gods bedrog. In deze dichtbundel spreekt de auteur over het bedrog 

van de mannen in haar leven, of dat nu God, een dictator, een minnaar of haar vader is. Vraag hun over wie zij 

denken dat het gedicht gaat en waarom ze dat denken.
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Ga een gesprek aan met de leerlingen over het belang van de achtergrond van een auteur. Denken zij dat dit 

veel invloed heeft op de gedichten die zij schrijft? Maak een link met de geschiedenis van Palestina en Israël. 

Wat weten de leerlingen al over dit onderwerp? Ga vooraf bij de leraar geschiedenis na of ze dit onderwerp al 

behandeld hebben. Je kunt eventueel ook vragen aan de leraar geschiedenis om dit onderwerp al eventjes te 

behandelen voor jij dit gedicht aanhaalt. Laat de leerlingen opnieuw nadenken over de betekenis van dit 

gedicht, met de geschiedenis van Palestina in het achterhoofd. Je kunt hen de mindmap die ze eerder maakten 

erbij laten nemen en vergelijken. Ga hierover met de leerlingen in gesprek. Het zal duidelijk worden dat 

iedereen een andere interpretatie geeft aan de gedichten, naargelang ze meer en meer achtergrondinformatie 

over de auteur hebben.

 

AAN dE SLAG (50 - 100 MINuTEN)
In een interview met Zebra Crossing van de Pianofabriek zegt Fatena Al-Ghorra: ‘Poetry is like dancing, like 

music. You don’t need to understand it, you need to feel it.’ (https://www.youtube.com/

watch?v=JMwdIzeXeLw 2:22)

Wat voelen de leerlingen bij dit gedicht? Laat hen brainstormen over hun emoties en het gevoel omschrijven. 

Laat de klas deze emoties omzetten in beelden of linken aan een lied. Jij kan kiezen hoe de leerlingen dit 

verwerken, of laat ze zelf kiezen.

 

Laat de leerlingen een collage maken van beelden en zinnen die hen aanspreken en doen denken aan het 

gedicht of delen van het gedicht aan de hand van tijdschriften, kranten en oude foto’s die ze zelf meenemen.

Je kunt de klas ook in groepjes laten werken en hen telkens twee regels laten ‘uitbeelden’ met een collage. 

Nadien plak je alle beelden aan elkaar en zo krijg je dan een ‘visueel’ gedicht.

Indien je computers ter beschikking hebt, kun je de leerlingen de collage ook volledig digitaal laten maken. Ze 

zoeken dan afbeeldingen die ze aan elkaar plakken of waaruit ze stukjes knippen en plakken deze aan elkaar en 

voegen tekst toe. Een gratis en gebruiksvriendelijk programma hiervoor is Pizap (www.pizap.com).

De leerlingen kunnen hun gevoel bij het gedicht ook zelf uitbeelden. Laat ze telkens een bepaalde regel 

uitbeelden, eventueel met attributen. Maak van elke emotie een foto en plak deze achter elkaar. Zo krijg je 

opnieuw een visueel gedicht.

 

Ook leuk is om de Arabische tekst op te nemen in de verwerking van het gedicht. Laat de leerlingen de 

Arabische tekst, of de zinnen die overeenkomen met het deel van het gedicht dat zij gekozen hebben, in hun 

collage verwerken. Ze kunnen dan ook de vertaling aan de collage toevoegen.

Deze vertaling kun je ook op een andere manier verwerken in de collage, aan de hand van een QR-code 

bijvoorbeeld. Dit is een soort van barcode die je online kunt maken en waaraan je een webpagina, tekst of een 

YouTube-filmpje kunt linken. Deze link kun je openen wanneer je de code scant via je smartphone met een 

barcode-applicatie. Op die manier linken de leerlingen de vertaling van de Arabische regels die zij in hun 

collage opnemen aan de QR-code. Dan kan de collage bijvoorbeeld ook in de gangen ophangen worden en 

kunnen alle andere leerlingen en leerkrachten op zoek gaan naar de vertaling van het gedicht door de codes te 

scannen. Zo krijg je een interactieve verwerking. Eventueel kunnen de leerlingen er ook een extra QR-code aan 

toevoegen, die verwijst naar een liedje dat hun gevoel bij het gedicht omschrijft.

Een QR-code maken is heel eenvoudig. Ga naar (bijvoorbeeld) qr-code-generator.com, vul een url in en 

download direct je qr-code. Let wel op dat je de leerlingen een goede site aanraadt, zonder reclame etc. De 

hierboven aangeraden site is reclamevrij. 



19

MEEr?
Dichters en dichtbundels met een gelijkaardige thematiek:

•  Alhadi Adam Agabeldour uit Soedan (Darfur) is als mensenrechtenactivist moeten vluchten, omdat hij 

kritische interviews gaf over de fundamentalistische moslimpresident El-Bashir. Alhadi is ook dichter en 

publiceerde her en der in Vlaanderen en Brussel. Via clandestiene filmpjes en zijn eigen verhaal – ook als 

vluchteling en werkzoekende – toont hij het leed dat mensen in zijn land moeten ondergaan.

•  Bridget Tapuwa uit Zimbabwe is een van de weinigen uit de echte oppositie tegen Mugabe die haar 

verzet niet met de dood moest bekopen. Ze studeert nu voor opticien in Brussel, waar ze samenwoont 

met haar zeventienjarige dochter Nozizwe Dube. Beiden schrijven beklijvende poëzie en verhalen over 

hun land.

 

 

 



lestip 4
leVensgeVaarlijke 
liefde
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een kus
 

‘Zal ik je eens een levensgevaarlijke kus geven?’

Ze ging op haar tenen staan, legde haar hand in mijn nek

en gaf mij een levensgevaarlijke kus,

zo’n kus die aan een zijden draadje hangt

en heen en weer zwiept, om zijn as tolt en wegschiet –

ik kon hem niet tegenhouden, ik riep, zwaaide met mijn armen,

holde hem achterna –

zo’n kus die zich omdraait

en aanlegt, iets hoger, iets lager,

zo’n dodelijke kus.

 

“Een kus” / Toon Tellegen

In: Er ligt een appel op een schaal

(Querido, 1999)
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OvEr dE AuTEur
Toon Tellegen (°1941) is een Nederlandse schrijver en dichter, die vooral bekend is om zijn kinderboeken. Zijn 

bekendste verhalen gaan over de mier en de eekhoorn en zijn ook populair bij volwassen lezers vanwege het 

filosofische karakter en de grappige situaties. Hij schrijft gedichten voor volwassenen en won vaak prijzen voor 

zijn proza en poëzie. Zelf zegt Tellegen het zo: ‘Met schrijven kun je alles. Eigenlijk zo simpel. Als ik mijn 

dierenverhalen schrijf, heb ik altijd even het gevoel: er is écht een bos, met écht een eekhoorn en een mier. Dat 

bos bestaat, dat is ergens, maar je kunt er niet komen vanuit Amsterdam, dat is onmogelijk.’

 

vOOr HET LEZEN
Toon enkele filmpjes of één filmpje waarbij de leerlingen verschillende gevaarlijke situaties te zien krijgen. Zeg 

hen vooraf nog niet wat ze zullen zien, maar laat hen zelf discussiëren over wat ze gezien hebben. Je kunt hun 

bevindingen gebruiken als aanknopingspunt voor een gesprek over gevaarlijke situaties. Wat vinden de 

leerlingen zelf gevaarlijk? Wat zouden zij nooit doen, of wat zouden ze graag eens willen doen? Je kunt hierbij 

eventueel het gesprek sturen in de richting van liefde: kan liefde ook gevaarlijk zijn? Wanneer dan? Laat de 

leerlingen hier kort over praten en kom hier later nog uitgebreid op terug.

Je kunt ze ook twee filmpjes tonen: eentje met gevaarlijke situaties en eentje met de romantische filmkussen. 

Op die manier kun je hun vragen wat de twee filmpjes met elkaar te maken hebben en stuur je hen vanzelf in de 

richting van ‘gevaarlijke liefde’.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het thema van liefde pas aan te halen na het lezen van het gedicht.

 

Filmpjes:

•  https://www.youtube.com/watch?v=rpf25ytZ2w8 (gevaarlijke sporten)

•  https://www.youtube.com/watch?v=vK_sgbeWlrw (klimmen op bruggen zonder bescherming)

•  https://www.youtube.com/watch?v=NrkFtrFKHac (gevaarlijke situaties)

•  https://www.youtube.com/watch?v=inukZZxAIIQ (romantische filmkussen)

 

 

NA HET LEZEN (50 MINuTEN)
Lees het gedicht voor aan de leerlingen. Je kunt dit eventueel doen onder begeleiding van spannende muziek 

om zo een bepaalde sfeer te creëren. (https://www.youtube.com/watch?v=BeEdQMLtyGY)

Vraag de leerlingen om hun ogen te sluiten en zich te concentreren op jouw stem en de muziek. Nadien ga je 

kort een gesprek aan over welke emoties het gedicht bij hen opriep.

 

vorm

Deel het gedicht uit aan de leerlingen en bespreek de vorm van het gedicht. Je kunt dit klassikaal doen of hun 

vooraf de vragen geven en dit in groepjes laten bespreken. Nadien brengen ze dan verslag uit aan de rest van 

de klas.

Het gedicht bevat vrij veel leestekens. Waarom kiest de auteur voor deze vorm? Wat denken de leerlingen dat 

de ‘—’ willen zeggen? Welk effect heeft het op het lezen van het gedicht?

Weten de leerlingen wat een enjambement is? Laat hen dit zoeken in het gedicht. Waarom doet een auteur dit 

en welk effect heeft het op het lezen van het gedicht?

Vraag de leerlingen wat hen opvalt aan de omschrijving van de kus. Laat hen overleggen met de rest van de 

klas en naar elkaars ideeën luisteren. Misschien kennen ze de term personificatie al, haal eventueel deze term 
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na het gesprek even aan. Vraag hun waarom ze denken dat de auteur deze personificatie gebruikt. Wat vinden 

ze hiervan?

 

Inhoud

Concentreer je nu op de inhoud van dit gedicht. Je kunt dit weer klassikaal doen of de leerlingen in groepjes 

laten werken en nadien hun bevindingen bespreken met de klas.

Wat denken de leerlingen dat deze kus kan betekenen? Waarom is dit een levensgevaarlijke kus?

Wie zou deze kus aan wie kunnen geven? De leerlingen gaan op zoek naar concrete voorbeelden.

Nadat ze hun bevindingen aan de klas hebben meegedeeld, organiseer je een debat. Verdeel de leerlingen in 

twee groepen en laat hen argumenten voorbereiden. Het gaat hier vooral om het leren zoeken naar goed 

onderbouwde argumenten. Als ze dit nog nooit gedaan hebben, kun je dit best eerst uitleggen en hen goed 

begeleiden. Zeg dat elke leerling minstens een of twee argumenten moet voorbereiden. Mogelijke onderwerpen 

die je kunt linken aan het gedicht en aan gevaarlijke of moeilijke liefde zijn: holebihuwelijk legaliseren, liefde op 

Facebook (hier kun je de link maken met de Marokkaanse tieners die veroordeeld werden voor een foto op 

Facebook waarop ze kussen) of multiculturele relaties. Als je ze helemaal zelfstandig aan de slag wil laten gaan, 

kun je een leerling moderator laten zijn van het debat.

 

 

AAN dE SLAG (100 - 150 MINuTEN)
Verwerk het gedicht in een toneelstuk. Laat de leerlingen een stuk schrijven waarin ze het gedicht gebruiken. 

Ze kunnen bijvoorbeeld een situatie bedenken waarbij liefde gevaarlijk is of een kus dodelijk. Laat hen de 

dichtregels eventueel verwerken in de tekst van de acteurs. Geef hun voldoende tijd om dit uit te werken en om 

eventueel requisieten en decor te voorzien voor hun stuk. Verdeel de klas in twee groepen en laat hen het stuk 

aan elkaar voordragen. Of organiseer een echte voorstelling en laat hen dit voordragen aan andere leerlingen 

van de school. Eventueel kun je de opvoeringen ook filmen, zodat ze zichzelf nadien ook aan het werk kunnen 

zien.

 

Wat ook leuk is, is om het gedicht op zich te laten uitbeelden. Speel met het idee van een personificatie. Laat de 

leerlingen bedenken hoe een ‘kus’ er zou kunnen uitzien. Verdeel de klas in kleine groepjes van maximum vier 

leerlingen en laat hen een scenario schrijven waarbij ze het gedicht uitbeelden. Ze kunnen hier creatief te werk 

gaan: ze kunnen kiezen of ze de tekst hardop voordragen of enkel uitbeelden, ze kunnen gebruikmaken van 

decors en attributen… Je kunt hen deze scènes ook laten filmen met een gsm of camera en nadien monteren. 

Zo kunnen ze er muziek of tekst aan toevoegen, waarvan zij vinden dat het bij het gedicht past.

 

Of de leerlingen gaan zelf aan de slag met personificaties en schrijven hun eigen gedicht. Verdeel ze ook hier 

weer in kleine groepjes en geef ze voldoende tijd om te brainstormen en het gedicht te schrijven. Of brainstorm 

even samen met de leerlingen. Wees er in ieder geval zeker van dat ze goed begrijpen wat een personificatie 

betekent. Haal voorbeelden aan, maar niet te veel, zodat ze hun eigen fantasie nog kunnen gebruiken. Je kunt 

ze dit gedicht dan ook weer laten uitbeelden via een filmpje of er een echt toneelstuk van maken. Of je combi-

neert beide opdrachten.
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MEEr?
Andere dichtbundels van Toon Tellegen:

•  De een en de ander – Toon Tellegen (Querido, 2001)

•  Over liefde en niets anders – Toon Tellegen (Querido, 2002)

•  Wie a zegt – Toon Tellegen (Querido, 2002)

 

De verhalen van Toon Tellegen zijn een leuke inleiding voor een filosofische les of een discussie op gang te 

brengen over allerlei thema’s:

•  De verjaardag van alle anderen – Toon Tellegen (Querido, 1998)

•  Misschien wisten zij alles, 313 verhalen over de eekhoorn en andere dieren – Toon Tellegen (Querido, 1995)

 

 



lestip 5
een MuseuM Van 
gebroken relaties
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liefdesbrief
 

Ik likte borden schoon

en keek hoe regen verdriet uit de lucht trok

 

Iemand vroeg of hij tien baarzen in mijn koelkast kon huizen

sindsdien ruikt het hier naar vis

water drupte van zijn kin

 

Ik vroeg of hij zich over de afwas kon ontfermen

en zei dat ik soms krullen had en soms een brandweervrouw was

dan zwaaide ik vanaf de wagen, zelfs al brandden er huizen plat

 

’s nachts fietste ik zonder licht

maar ik kan alles op gevoel

de meest vreemde dingen

 

Toen ik iemand zag die heel erg op jou leek

wou ik mijn mond op de zijne drukken

daarna zijn hart uit zijn borstkas snijden

en in een vissenkom doen

 

“Liefdesbrief” / Kira Wuck

in: Finse Meisjes

(Podium, 2012)
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OvEr dE AuTEur
Kira Wuck (°1978) debuteerde uit het niets in 2012 met de bundel Finse Meisjes. Vooral haar Finse roots worden 

in de bundel duidelijk: ze hanteert een uitgebeende, heldere woordenschat in combinatie met melancholie en 

absurdisme. Haar debuut was een schot in de roos: Wuck won onder meer de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 

2013 en werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 2013. Daarnaast werd ze Nederlands kampioen Poetry 

Slam.

 

vOOr HET LEZEN (15 TOT 25 MINuTEN)
Maak in de klas je eigen Museum of Broken Relationships. Laat je leerlingen een voorwerp meebrengen dat hen 

herinnert aan een stopgezette relatie. Dat mag een liefdesrelatie zijn, maar een andere relatie kan ook. Zorg 

ervoor dat je leerlingen een voorwerp meebrengen waar een verhaal aan verbonden is, dat maakt het makkelij-

ker voor ze om zich in te leven in het gedicht. Stel de verschillende voorwerpen tentoon en laat je leerlingen 

door jullie museum wandelen. Eventueel kun je je leerlingen bij één voorwerp het achterliggende verhaal laten 

bedenken dat daarna in kleine groepjes besproken en verder uitgewerkt kan worden.

Het Museum of Broken Relationships bestaat echt en vindt zijn oorsprong in Zagreb. Voor meer info over het 

museum: http://brokenships.com/en/visit

 

NA HET LEZEN (20 MINuTEN)
De auteur hanteert behoorlijk vreemde beelden, dus is het raadzaam dat je zelf het gedicht eerst voorleest, 

zodat je leerlingen de beelden goed kunnen vatten. Het is handig als ze de eerste lezing al kunnen volgen op 

papier of op het bord, waarna ze het gedicht zelf kunnen lezen.

Bespreek het gedicht eerst naar inhoud met je leerlingen. Vinden ze de titel passen bij de rest van het gedicht? 

Welk doel heeft de brief? Wil de schrijfster gewoon haar gevoelens van zich af schrijven of wil ze haar ex-part-

ner voor zich terugwinnen? Zouden zij dat ook op deze manier doen? Vraag hun nadien welk voorwerp ze 

denken dat Wuck in het museum zou gelegd hebben. Laat hen op basis van het gedicht uitleggen waarom.

“Liefdesbrief” is een gedicht zonder typische poëtische woorden, rijm of metrum, maar het schept wel een 

eigen poëtische wereld. Vraag je leerlingen welk idee ze krijgen van de wereld waarin het lyrisch ik leeft. Welke 

beelden vinden ze sterk gekozen, welke vinden ze maar niks? Kunnen ze elkaar uitleggen waarom ze een beeld 

sterk gekozen vinden? Je kunt hier ook de discussie aangaan over wat poëzie is. Wat is er volgens hen nodig om 

van een gedicht te kunnen spreken? Deze discussie kan een opstapje zijn om gedichten in een meer klassieke 

stijl aan te halen, denk hierbij bijvoorbeeld aan liefdessonnetten van Petrarca.

 

AAN dE SLAG (50 MINuTEN)
Kira Wuck zou misschien een vissenkom of een brandweerwagen in het Museum of Broken Relationships 

plaatsen, maar je leerlingen hebben waarschijnlijk andere zaken meegebracht. Ga met hen op zoek naar een 

gedicht dat past bij hun voorwerp of eventueel bij het verhaal dat ze bij een voorwerp uit de tentoonstelling 

bedacht hadden. Op deze manier kun je de tentoonstelling uitbreiden en elke herinnering tonen met een 

bijpassend gedicht. Je leerlingen kunnen dit zelf neerschrijven en het eventueel ook grafisch vormgeven. Zo 

creëer je een persoonlijke en afwisselende tour langs vergeten liefdes. Misschien iets om met de hele school te 

doen tijdens de Poëzieweek?
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Om een vlot verloop van de les te garanderen kun je zelf een aantal dichtbundels over liefde meebrengen of 

met je leerlingen vooraf naar de bibliotheek gaan om daar bundels te zoeken. Waak steeds over de kwaliteit van 

de aangeleverde poëzie.

 

Een aantal voorbeelden van gedichten die over verloren liefdes gaan:

•  “De dorpelen en de gesloten vensters” van Eva Gerlach

•  “Echtverbintenis” van Adriaan Morriën

•  “als ik nu ga zal het zachter” van Hans Lodeizen

•  “Voor de liefste onbekende” van Ingmar Heytze

 

MEEr.
Het oeuvre van Wuck is nog beperkt, maar je kunt makkelijk de zijweg naar Slam Poetry inslaan. Hier vind je 

een filmpje van Wuck op het podium: https://www.youtube.com/watch?v=KrNQdgut74I

Daarnaast kun je ook een interview met Wuck terugvinden op http://meandermagazine.net/wp/

 

 

BIBLIOGrAFIE
“ De dorpelen en de gesloten vensters” – Eva Gerlach. In: Het gedicht gebeurt nu. 1979-2009 

(De Arbeiderspers, 2010)

“Voor de liefste onbekende” – Ingmar Heytze. In: Het ging over rozen (Podium, 2002)

“als ik nu ga zal het zachter” – Hans Lodeizen. In: Verzamelde gedichten (G.A. van Oorschot, 2007)

“Echtverbintenis” – Adriaan Morriën. In: Verzamelde gedichten (G.A. van Oorschot, 1993)

“Liefdesbrief” – Kira Wuck. In: Finse Meisjes (Podium, 2012)



lestip 6
geheiMe liefde



3030

over de minnaar
 

Je zou kunnen blijven,

bijvoorbeeld morgen is een

hele goede dag om te blijven,

de zon schijnt en misschien

 

kunnen we regen spelen.

En koffie onder de dekens,

een zachtgekookt ei of een

bord met zalm en muziek

 

of niets; alleen honger naar,

verlangen naar, en vraag.

Maar ook kun je weggaan,

bijvoorbeeld vandaag.

 

“Over de minnaar” / Ester Naomi Perquin

In: Servetten halfstok

(Van Oorschot, 2007)
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OvEr dE AuTEur
Ester Naomi Perquin (°1980) debuteerde in 2007 met Servetten halfstok, waarmee ze de debuutprijs van Het 

Liegend Konijn won. Intussen volgden nog twee andere dichtbundels. Haar jongste bundel Celinspecties werd 

bekroond met de VSB Poëzieprijs 2013. Naast gedichten schrijft Perquin ook essays, korte verhalen en columns. 

Voor ze van haar schrijverschap kon leven, werkte ze enkele jaren als gevangenisbewaarder.

 

vOOr HET LEZEN (10 MINuTEN)
Luister naar het lied “Poolijs” van Bart Peeters. Dit vind je makkelijk op YouTube (https://www.youtube.com/

watch?v=bKPqutd6-cM), de tekst kun je hier vinden: http://muzikum.eu/nl/123-355-5968/bart-peeters/

poolijs-songtekst.html

Bespreek met je leerlingen wat voor soort relatie Bart Peeters voor ogen heeft. Lijkt hij te gaan voor een vaste 

relatie of volstaat voor hem één wilde nacht? Denken je leerlingen dat hij de vrouw waar hij over zingt makkelijk 

zal kunnen verleiden? Zal ze wel bij hem willen blijven?

Lees vervolgens het gedicht van Perquin voor. Daarna deel je de tekst uit en kunnen de leerlingen het voor 

zichzelf lezen.

 

NA HET LEZEN (25 MINuTEN)
Sta met je leerlingen stil bij de twee aanwezige personen in dit gedicht. Enerzijds is er het lyrische ik, anderzijds 

wordt iemand aangesproken. Wat denken je leerlingen dat beide personen van hun relatie verwachten? Zitten 

het ‘ik’ en ‘jij’ op dezelfde golflengte? Is de titel volgens je leerlingen nodig om het gedicht voldoende betekenis 

te geven? Denken je leerlingen dat het lyrische ik de ander rechtstreeks aanspreekt?

 

Perquin somt in het gedicht alledaagse zaken op. In een vaste relatie worden deze vanzelfsprekend, maar met 

een minnaar is dat anders. Laat je leerlingen voorbeelden hiervan geven uit het gedicht, maar ook uit hun eigen 

leefomgeving. Hoe denken je leerlingen louter op basis van de inhoud dat het lyrische ik zich bij de situatie 

voelt?

 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de lyrische ik liever geen afscheid zou willen nemen, maar er in berust dat 

de minnaar vandaag zal weg gaan. Ook uit de klankkleur spreekt eenzelfde tristesse. De auteur maakt veel 

gebruik van ‘a’-, ‘o’- en ‘ij’-klanken die weemoed oproepen. Laat je leerlingen deze aanduiden en vertellen welk 

gevoel de klanken bij hen opwekken. Op deze manier kun je ook de verschillende assonanties en de enkele 

eindrijmen die het gedicht rijk is bespreken. Let hierbij ook op binnenrijm (bijv. in de laatste strofe: ‘naar’ –  

‘naar’ – ‘maar’).

 

Perquin gebruikt simpele taal om gewone situaties te beschrijven en als lezer ben je al snel geneigd om het 

gedicht gewoon mooi te vinden. Toch zit er vaak ook een angel aan haar poëzie. Zo ook hier: de minnaar wordt 

gevraagd om te blijven, maar lijkt uiteindelijk toch te moeten vertrekken, ondanks alle voorstellen over wat ze 

samen kunnen ondernemen. Gaat dit volgens je leerlingen ook op voor de liefde in het algemeen? Komt dit 

gedicht van Perquin dan misschien beter overeen met de werkelijkheid dan de vele zeemzoete ‘poëzie’ die op 

het internet te vinden is?

Het kan interessant zijn je leerlingen een liefdesgedicht op het web te laten zoeken. De kans is groot dat ze met 

een exemplaar van bedenkelijk niveau aan komen zetten. Hier kun je de discussie openen over het niveau van 
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de gedichten (bijv. dat rijmen niet noodzakelijk is voor een goed gedicht) en over de betekenissen die een goed 

gedicht opent voor de lezer.

Een andere optie is om zelf vooraf al een gedicht van het web te plukken en ter vergelijking klassikaal te 

bespreken. Dit neemt minder tijd in beslag en zo ben je beter voorbereid. Je kunt hiervoor onder meer terecht 

op volgende websites:

www.gedichtenstad.nl

www.liefde.milia.be

www.liefdesgedichten.org

 

 

AAN dE SLAG (30 MINuTEN)
 In “Over de minnaar” speelt de klankkleur van de gekozen woorden een belangrijke rol. Om je leerlingen stil te 

laten staan bij het belang van de keuze van de klanken kun je hen een klankhertaling laten maken. Laat hen 

vertrekken vanuit één strofe en deze herschrijven met andere woorden, maar met dezelfde klanken. Het eerste 

vers kan dan als volgt luiden: ‘Ze wou dus wegkijken’.

Dit is geen eenvoudige opdracht en het zal voor je leerlingen moeilijk zijn om ook inhoudelijk coherent te 

blijven. Moedig hen aan om dit toch te doen, al is het maar voor twee verzen. Zo zullen ze zelf in staat zijn om 

een goed klinkend en betekenisvol stukje tekst af te leveren. Belangrijkste blijft natuurlijk dat de leerlingen 

aandacht hebben voor het feit dat de sfeer van het gedicht min of meer hetzelfde zal blijven.

Wanneer al je leerlingen een strofe hertaald hebben, kun je nieuwe gedichten laten samenstellen door nieuwe 

tweede strofes aan nieuwe eerste strofes te kleven enzoverder. Uiteindelijk kunnen ze de nieuwe gedichten en 

teksten voordragen en ophangen in de klas.

 

MEEr?
Ester Naomi Perquin leest ook veelvuldig voor. Op http://dbnl.nl/auteurs/auteur.php?id=perq002 vind je 

verschillende links naar filmpjes van haar voordrachten en ook andere teksten van haar hand. Perquin werd 

geïnterviewd door Frénk van der Linden voor Kunststof Radio. Het interview kun je terugvinden op YouTube.

 

 



lestip 7
(on?)beantwoorde 
liefde
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antwoordapparaat
 

O hee hallo ik ben het dus

maar jij dus even nu dus niet

en ik dus als jij mij hier hoort

eigenlijk ook niet meer nou ja.

 

Ik dacht alleen ik bel een keer

ik dacht want als je maar nee dus jee

dit gaat niet goed wat doe ik nu

Ik wou alleen maar dus omdat.

 

Het gaat zo moeilijk in zo’n ding

maar ik wou zeggen dat ik jou

tu tu tu tu tu tu tu tu

tu tu tu tu tu tu toet pling.

 

“Antwoordapparaat” / Joke van Leeuwen

In: Ozo heppie en andere versjes

(Querido, 2000)



35

OvEr dE AuTEur
Joke van Leeuwen (°1952) kan tekenen, schilderen, verhalen en poëzie schrijven, ze kan voordragen en zingen. 

En al die talenten husselt ze prettig eigenzinnig door elkaar in gedichten en andere boeken voor kinderen en 

volwassenen. Nu eens nemen daarin de woorden de leiding, dan de tekeningen. Haar veelvuldig bekroonde 

werk is een taal- en beeldavontuur met vaak een verrassende en humoristische kijk op taal en op de wereld. 

www.jokevanleeuwen.com

 

 

vOOr HET LEZEN
Laat alle kinderen hun telefoon meenemen naar school – de meeste zullen ‘m vanzelfsprekend in hun tas of 

broekzak hebben zitten. Organiseer een gesprek over de telefoon: waar gebruiken de leerlingen het apparaat 

vooral voor? Wat kan er allemaal mee en welke functies gebruiken ze het meest? Bellen, WhatsApp, spelletjes? 

Wat voor informatie wisselen ze ermee uit? Praat ook over hoe het was vóór de mobiele telefoon zijn intrede 

deed, weten de leerlingen bijvoorbeeld wat een antwoordapparaat is? Wie van de leerlingen heeft er thuis nog 

een?

 

NA HET LEZEN
Lees het gedicht één keer zelf voor en vraag daarna enkele leerlingen om hetzelfde te doen.

Wat is het eerste dat opvalt?

Het gedicht heeft een heel sterk ritme dat wordt bepaald door eenlettergrepige klanken. Wat is het effect van 

dat ritme?

Zijn er klanken die ze vaak horen? Of woorden die vaak herhaald worden? Welke zijn dat?

Hoe zou je dit taalgebruik noemen? Alledaags, deftig, nog iets anders?

De beller komt maar moeilijk uit z’n woorden. Hij (of zij) stottert nogal. Precies op het moment dat de beller wil 

zeggen waarvoor hij eigenlijk belt, valt het antwoordapparaat hem in de rede met zijn ‘tu tu tu’. Dat geeft een 

zekere spanning in het gedicht. Wat zou de beller gezegd willen hebben, denk je? 

Zou degene die belt verwacht hebben dat hij (of zij) iemand aan de telefoon zou krijgen? Waarom denk je van 

wel of waarom van niet?

 

GESPrEK
Wat vinden de leerlingen van dit gedicht? Is dit een gedicht van deze tijd of misschien al een beetje ouderwets? 

Verliefd zijn is spannend, maar ook lastig. Zeker als je nog niet weet wat die ander van jou vindt. Vinden de 

kinderen zo’n bericht op een antwoordapparaat (of voicemail) een goede manier om te laten weten dat je 

iemand leuk vindt? Waarom wel of waarom niet? Hoe zouden de leerlingen dat doen?

 

AAN dE SLAG
Het gedicht van Joke van Leeuwen vraagt natuurlijk om een antwoord. Laat de leerlingen daarom in de huid 

kruipen van diegene die dit bericht op zijn antwoordapparaat hoort. Hoe zal hij of zij reageren? Er zijn allerlei 

manieren te bedenken. Misschien is hij heel blij met dit onhandige berichtje, omdat de verliefdheid wederzijds 

is. Of weet hij zich er geen raad mee. Of stel dat de beller per ongeluk een verkeerd nummer heeft gedraaid.
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Laat de leerlingen als reactie op dit bericht een sms-gedicht schrijven op hun telefoon. Zo’n gedicht heeft 

precies 160 tekens, spaties en leestekens meegerekend. Emoticons, afkortingen en sms-taal mogen gebruikt 

worden. Voor meer uitgebreide informatie, zie: http://www.precies160.nl/#pageId=10
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WErKBLAd
 

Je gaat een ‘160’ schrijven, dat is een gedicht in precies 160 tekens. Ook spaties tellen mee. Je mag sms-taal 

gebruiken en ook afkortingen en emoticons :).

 

Je gedicht is het fictieveantwoord van degene die een bericht krijgt in het gedicht “Antwoordapparaat” van 

Joke van Leeuwen. Dat gedicht staat op de volgende pagina afgedrukt.
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antwoordapparaat
 

O hee hallo ik ben het dus

maar jij dus even nu dus niet

en ik dus als jij mij hier hoort

eigenlijk ook niet meer nou ja.

 

Ik dacht alleen ik bel een keer

ik dacht want als je maar nee dus jee

dit gaat niet goed wat doe ik nu

Ik wou alleen maar dus omdat.

 

Het gaat zo moeilijk in zo’n ding

maar ik wou zeggen dat ik jou

tu tu tu tu tu tu tu tu

tu tu tu tu tu tu toet pling.

 

Joke van Leeuwen

In: Ozo heppie en andere versjes

(Querido, 2000)

 



lestip 8
piekerliefde
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twee nachten
als alle mensen op de wereld

echt allemaal en tegelijk

dezelfde kant op lopen

tolt de aarde dan

iets sneller rond

en mijn hoofd wat minder

ik wil dat graag

omdat ik veel te lang moet wachten

tot ik je overmorgen weer zal zien

ik weet

twee nachten duurt twee nachten

maar het lijken er wel tien

 

“Twee nachten” / Hans Hagen

In: Maar jij

(Querido, 2004)
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OvEr dE AuTEur
Hans Hagen (°1955) schreef meer dan vijftig boeken voor jongere en oudere kinderen. Jubelientje is misschien 

wel zijn meest bekende personage. In 2008 schreef hij het Kinderboekenweekgeschenk, Vlammen. Hans Hagen 

schrijft soms ook samen met zijn vrouw Monique Hagen, ze maakten onder meer de dichtbundel  

Jij bent de liefste. www.hanshagen.nl

 

vOOr HET LEZEN
Praat voor je het gedicht in de klas behandelt over slapen. Slapen de leerlingen goed? Liggen ze wel eens 

wakker ’s nachts, en zo ja, heeft dat dan een reden? Kunnen ze bijvoorbeeld niet slapen vlak voor een toets of 

een ander spannend moment? Wat doen ze als ze wakker liggen? Hebben ze rituelen om in slaap te komen?

 

vOrM
Laat de leerlingen eerst voor zichzelf het gedicht lezen. Vraag dan een of meer leerlingen om dat hardop te 

doen. Het lijkt een vrij eenvoudig gedicht, maar er zitten toch een paar lastige momenten in. Waardoor komt 

het dat het lezen lastiger is dan het lijkt? De dichter gebruikt geen interpunctie. Waarom zou hij dat niet doen? 

Misschien omdat ’s nachts de gedachten ook in een ‘flow’ komen, niet te stoppen zijn? Laat de kinderen punten, 

komma’s en vraagtekens, uitroeptekens en eventueel andere interpunctie toevoegen.

Rijm gebruikt Hans Hagen wel, op verschillende manieren. Soms zie je nadrukkelijk eindrijm (‘wachten’ en 

‘nachten’, bijvoorbeeld) soms heel subtiel binnenrijm (‘tegelijk’, ‘dezelfde’, ‘sneller’). Zijn er meer woorden aan 

te wijzen die door hun klank met elkaar verbonden zijn? Wat is het effect van het rijm?

Als je dit gedicht een paar keer in jezelf leest, merk je dan dat er haast als vanzelf een soort wijsje ontstaat?

 

NA HET LEZEN
Wat is er eigenlijk aan de hand met deze persoon? Waarom ligt hij eigenlijk wakker?

Hij wil graag dat de tijd sneller gaat. Waarom wil hij dat graag? De jongen (of het meisje) bedenkt in bed iets 

waardoor het misschien eerder dag is. Probeer het je eens voor te stellen. Is het een idee dat uitvoerbaar is? 

Waarom wel of niet? Hoe lang zou het eigenlijk duren voor al die miljarden mensen zijn bereikt? Korter of 

langer dan twee nachten?

Op welke momenten zou je zelf wel willen dat de tijd sneller ging, of juist een beetje trager?

 

AAN dE SLAG
Dit gedicht is eigenlijk een soort ‘niemandsmoment’, een moment tussen twee spannende gebeurtenissen in. 

Voordat degene in dit gedicht wakker lag, is er een ontmoeting geweest tussen twee mensen. Die was – in ieder 

geval voor een van hen – heel bijzonder. Hoewel het dus twee nachten duurt voordat ze elkaar weer zien, zal 

ook die ontmoeting waar degene in dit gedicht naar uitkijkt, vast weer een spannend moment zijn.

Schrijf een verhaal over de gebeurtenissen die aan dit gedicht voorafgingen, of maak een strip. Beschrijf of 

teken alles zo gedetailleerd mogelijk: ‘Waar hebben ze elkaar ontmoet?’, ‘Wat voor kleren hadden ze aan?’, ‘Hoe 

sloeg de vonk over?’. In ieder geval moet het duidelijk worden waarom het zó bijzonder was dat iemand daar 

wakker van ligt en dingen gaat bedenken om de tijd sneller te laten gaan.

De leerlingen mogen ook beschrijven (of tekenen) wat er ná dit gedicht is gebeurd. Was het weerzien zoals 

gehoopt? Het gedicht van Hans Hagen schrijf je aan het eind van je verhaal of strip, of juist aan het begin.



lestip 9
liefde is soMs 
Monnikenwerk
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Hebban olla vogola nestas hagunnan

hinase hic enda thu

wat unbidan we nu

 

anoniem, eerste kwart twaalfde eeuw
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OvEr dE AuTEur
Wie de schrijver is van dit gedicht, van dit poëziefragment, is onbekend. De regels werden in 1933 gevonden in 

een bibliotheek in Oxford. Ze stonden in een boek met Latijnse teksten dat rond 1100 werd geschreven in een 

klooster in Kent, Engeland. Latijn was toen de schrijftaal. In het Oudnederlands, Oudengels, Oudfrans en 

Oudfries werd wel gesproken, maar nauwelijks geschreven. Omdat de boekdrukkunst nog niet bestond, werden 

boeken met de hand gekopieerd. Echt monnikenwerk. Monniken gebruikten daarvoor een ganzenveer, die ze 

regelmatig moesten bijpuntenen. Een monnik uit West-Vlaanderen probeerde zijn net bijgesneden ganzenveer 

uit en schreef zomaar een pennenprobeersel op de laatste bladzijde van het boek. Misschien dacht hij aan een 

liefdesliedje dat hij in zijn jeugd had gehoord. Zo schreef hij “Hebban olla vogola”. Lange tijd werd de tekst 

beschouwd als de eerste geschreven Nederlandse tekst, maar geleerden denken er nu weer anders over. Er zijn 

in Oudnederlands geschreven woorden en zinnen gevonden die nog ouder zijn. De regel ‘Visc flot aftar themo 

uuatare’ (Een vis zwom in het water) bijvoorbeeld dateert uit de negende eeuw. Overigens zijn er ook geleerden 

die beweren dat “Hebban olla vogola” geen Oudnederlands is maar Oudengels.

 

vOOr HET LEZEN (15 MINuTEN)
Deel de tekst uit. Vertel dat het Oudnederlandse regels zijn, geschreven rond 1100. Wat staat er? Waarover 

zouden de regels kunnen gaan? Vraag de leerlingen, eventueel in tweetallen of in groepjes, een vertaling te 

maken. Stimuleer ze om daarbij hun fantasie te gebruiken.

Laat de vertalingen voorlezen en vergelijk ze met elkaar.

Lees dan de letterlijke vertaling voor:

 

Alle vogels hebben nesten begonnen,

behalve ik en jij

Wat wachten we nu?

 

Een wat poëtischer vertaling:

 

Alle vogels zijn begonnen met nestelen

behalve jij en ik.

Waar wachten we nog op?

 

NA HET LEZEN (20 MINuTEN)
Kijk met elkaar naar deze clip (van 2’11”), waarin “Hebban olla vogola” wordt geduid als regels uit een 

liefdesliedje:

https://www.youtube.com/watch?v=rCL3q_xk39s

 

Alle vogels bouwen al aan een liefdesnest

Waarom jij en ik niet

Mooi begin van een lied

 

‘Als het om de liefde gaat, dan wordt er vaak zo slap gepraat.’ ‘Hoe zeg ik alles maar niet te veel? Hoe ben ik 

helder en origineel?’ Praat met de leerlingen over deze vragen die worden gesteld in het filmpje.
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Bekijk eventueel ook samen dit schooltv-filmpje (3’08”) waarin de geschiedenis van “Hebban olla vogala”  

wordt geschetst. 

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20120618_hebban01/

 

AAN dE SLAG (20 - 60 MINuTEN)
 

Liefdesregels verzamelen

“Hebban olla vogola” kun je zien als het eerste Nederlandse liefdeslied. Vraag de leerlingen regels te verzame-

len uit Nederlandse liefdesliedjes van nu. Idem uit Engelse love songs. Ze kunnen daarbij gebruik maken van 

internet. Bespreekpunten: Welke regels komen veel terug? Van welke regel weet je meteen uit welk liedje hij 

komt? Welke regels zijn origineel, welke zijn afgezaagd? Hoe komt het dat je een regel saai of spannend vindt. 

Is de regel ‘Ik hou van jou’ altijd saai?

 

Liefdesliedje zingen

Vraag de leerlingen om een hedendaagse vertaling te maken van “Hebban olla vogola” en die te zingen. De 

videoclip dient als inspiratiebron. De uitvoering kan een nieuw YouTube-filmpje opleveren. Op de tekst van 

“Hebban olla vogola” kan gevarieerd worden. Welke liefdesvogels zijn geschikt om te noemen? Merels, mezen, 

meerkoeten? Kippen of kolibries? Welke vogels hebben een naam die goed klinkt?

 

Liefdesliedje schrijven

De leerlingen gebruiken de opbouw van “Hebban olla vogola” voor een nieuw liefdesliedje.

De eerste regel begint met: ‘Alle’

De tweede regel begint met: ‘Behalve’

De derde regels is een vraag.

Het nieuwe liefdeslied mag niet over vogels gaan.

 

Collage maken

De leerlingen maken een poëzieposter met (de vertaling van) het gedicht of van hun eigen liefdeslied. Uit 

tijdschriften knippen ze foto’s. Ze verknippen die en voegen de stukken samen tot nieuwe beelden die bij de 

woorden passen. Stimuleer de leerlingen om niet alleen op zoek te gaan naar letterlijke beelden, maar ook naar 

foto’s die ‘schuren’ bij de tekst. Wat gebeurt er met de woorden tegen een achtergrond van een vluchtelingen-

kamp of een ontmoetingsritueel van politici?

 



lestip 10
roekoeliefde
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liedje
 

Alle roekoemeisjes

van vanavond

alle toedoemeisjes

van vannacht

wat zeggen we daar nu wel van?

Niets.

We laten ze maar zitten

maar zitten maar liggen maar slapen

maar dromen van jajaja.

“Liedje” / Hans Andreus

In: Muziek voor kijkdieren

(De Windroos, 1951)
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OvEr dE AuTEur
Hans Andreus (1926-1977) is het pseudoniem van Johannes van der Zant. Hij schreef zo’n elfhonderd gedichten. 

Zijn leven is een rusteloze zoektocht naar de zin van het bestaan. Hij was een ongewenst kind, had een moeilijke 

jeugd, verbleef na een crisis in een inrichting en was voortdurend op zoek naar licht in zijn leven. Andreus ging 

naar de toneelschool en raakte bevriend met de Vijftigers, een groep experimentele dichters in de jaren vijftig 

van de vorige eeuw. Net als zij verbleef hij een tijd in Parijs, maar hij bleek in zijn poëzie geen ‘echte’ Vijftiger te 

zijn. Hij hield zich meer bezig met het geven van zijn visie dan taalexperimenten. Het licht (in al zijn facetten) is 

een groot thema in zijn werk. In zijn debuutbundel Muziek voor kijkdieren, die in 1951 verscheen, staan al 

gedichten over het licht. Op zijn sterfbed ‘met letterlijk de kanker in zijn lijf’ schreef hij zijn laatste gedicht over 

het licht. Zijn poëzie is zeer klank- en beeldrijk. En zijn gedichten worden nog steeds volop gelezen. Zo ver-

scheen zijn “Liedje” onder andere op een bierviltje.

 

vOOr HET LEZEN (5 MINuTEN) 
Vraag de leerlingen welke vogel vaak in verband wordt gebracht met de liefde. Misschien komen ze dan met het 

antwoord: de duif. Ga daar ook als ze andere antwoorden geven (het roodborstje, de merel) op in. Een ander 

antwoord is in principe niet ‘fout’.

Waarom worden vogels en liefde zo vaak aan elkaar gekoppeld? Waarom geen vissen of insecten? Lees in dit 

verband het gedicht “Hebban olla vogola”, het vroegste gedicht in het Nederlands, voor en bespreek het kort. 

(Zie Lestip 9) 

Deel kopieën van “Liedje” uit en lees het samen hardop.

 

NA HET LEZEN (10 MINuTEN)
Het korte gedicht staat vol herhaling van klanken en woorden. Ga daar samen naar op zoek. Alleen al in de 

eerste drie regels komt de ‘oe’-klank vier keer voor. Hoe vaak komt het woord en de lettergreep ‘van’ voor? En 

het woord ‘maar’?

Wat doen al die herhalingen met je ervaring als lezer? Wat voor sfeer klinkt er in dit gedicht? Hoe laat is het 

ongeveer in het gedicht? Op welke plaats zou het gedicht zich kunnen afspelen?

 

AAN dE SLAG (20 - 30 MINuTEN PEr OPdrACHT)
 

roekoemeisjes en toedoemeisjes

Praat samen over wat dit voor meisjes zouden kunnen zijn. Nare, lelijke, stugge meiden? Of lieve, mooie en 

verliefde exemplaren? Wat voor soort vogels zitten verstopt in de benaming ‘roekoemeisjes’? (Meisjes die 

koeren en tortelen als verliefde duifjes. Kom zelf als leerkracht niet met die interpretatie, maar probeer de 

leerlingen er zelf op te laten komen. Zo niet, dan is er nog geen man of meisje overboord.)

Vraag de leerlingen om het woord ‘roekoemeisjes’ op verschillende manieren uit te spreken; gewoon, heel 

verliefd, uitnodigend, met een korte ‘oe’, met een uitgerekte ‘oeoeoe’, met een lachende mond, met kussende 

tuitlippen, als een vogel, etc.

Doe datzelfde ook met ‘toedoemeisjes’.
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Andere vragen die aan bod kunnen komen: Zijn de meisjes in het gedicht toeschietelijk? Of houden ze de 

jongens op afstand? Wat willen ze en wat doen ze? Zijn dit speciale meisjes of zijn alle meisjes zo? Denken 

jongens daar anders over dan meisjes?

Dit gedicht is geschreven door een man. Zou het ook door een vrouw geschreven kunnen zijn? Wie zijn de ‘we’ 

in regel 5 en 7?

 

Jajaja

Op wat voor verschillende manieren kun je het laatste woord van het gedicht uitspreken? Laat de leerlingen 

daarmee experimenteren. Kortaf als drie lettergrepen die staan als een huis: jajaja. Langgerekt en dromerig: 

jaah-jaaah-jaaaah. Met een ondertoon dat je wel weet waar die dromen over gaan: ja!ja!ja! Waarover zouden ze 

kunnen gaan?

 

Melodie zoeken of maken

Het gedicht heet “Liedje” en komt uit de bundel die Muziek voor kijkdieren heet. Bespreek de titel van het 

gedicht en van de bundel. Is het gedicht echt een liedje? Zou het een liedje kunnen zijn? Waarom muziek voor 

kijkdieren en niet voor hoordieren?

Vraag de leerlingen om op internet op zoek te gaan naar een melodie die bij het gedicht past. In een groepje of 

individueel laten ze het gedicht met muziek horen.

Leerlingen die een instrument bespelen, kunnen wellicht op hun gitaar, saxofoon etc. het gedicht met een al 

dan niet zelfgemaakte melodie laten horen. Stimuleer ze om te experimenteren met zingen of zingzeggen.

 

Jongensgedicht schrijven

Vraag de leerlingen om dit gedicht te gebruiken als inspiratiebron voor het omgekeerde: een jongensgedicht 

schrijven. Ze houden daarbij de structuur van het gedicht van Hans Andreus aan: een strofe met een vraag, een 

witregel en daarna een antwoord of reactie. Net als Andreus maken de leerlingen ook nieuwe woorden en 

herhalen ze klanken, lettergrepen en woorden.

Help leerlingen eventueel op gang met het kiezen van een plaats waarop en een tijd waarin het gedicht zich 

afspeelt (zonder die in het gedicht te benoemen). Bijvoorbeeld op een zondagochtend op het voetbalveld, in de 

pauze in de aula, in de sportschool, in een disco, op een zomers strand. Vraag de leerlingen om net als Andreus 

te suggereren en de dingen niet rechtstreeks bij hun naam te noemen. Komen er bij jongens andere gedichten 

uit dan bij meisjes?
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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
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‘Met zingen is 
de liefde begonnen.’ 

Voortgezet/
secundair 
onderwijs
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