
JAREN DIE 

DRUPPELEND 

VERSMELTEN 
 

POËZIELESSEN

VOORTgEZET/

SEcUNDAIR ONDERwIJS 



LESTIP 1
DE kINDEREN kOMEN AANZETTEN

de kinderen komen aanzetten

de kinderen komen aanzetten met een trouwfoto

moet je zien hoe grappig papa erop staat

met dat portret in mijn hand

verdoft mijn hele lijf tot pijn

(…)

Onderwerpen en activiteiten

Familiebanden, interview, filmen, monteren.

Extra benodigdheden

Foto’s van (groot)ouders, camera, fototoestel of 

smartphone.

Tijdsduur 

120 minuten
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Gedicht: “de kinderen komen aanzetten” - Antjie Krog 

Auteur lestip: Jeugd en Poëzie

LESTIP 2
DE hELDERE DAgEN

De heldere dagen 

De heldere dagen hebben we niet vergeten,

Maar onze herinnering ziet ze nu 

Achter grijs glas. We vrezen de morgen.

Alleen de honger blijft. 

(...)

Onderwerpen en activiteiten

Praten over het gedicht, foto’s zoeken die bij 

regels van het gedicht passen.

Extra benodigdheden

Computers met internetverbinding, 

smartphones en fotocamera’s waarmee 

gefilmd kan worden.

Tijdsduur

100 minuten

Gedicht: “De heldere dagen” - Ben Cami 

Auteur lestip: Jos van Hest

12

INhOUD



LESTIP 3
BOEkAREST

Boekarest 

Sommige plaatsen zijn zo klein

dat ze in een vingertop passen. 

Ik probeer te wijzen waar alles is geweest

maar ik weet het zelf nog amper. 

(...)

Onderwerpen en activiteiten

Digital storytelling, mediawijsheid, creatief 

schrijven.

Extra benodigdheden

Smartphone, tablet.

Tijdsduur

50 minuten

Gedicht: “Boekarest” - Charlotte Van den Broeck 

Auteur lestip: Jeugd en Poëzie
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LESTIP 4
OP EEN OcTOPUS I

Op een octopus I

Octopussen zijn tof: twee knikkerronde ogen op overschot aan pootjes

waar nog zo’n waterhoofd achteraan tolt, rolt zich al o’tjes vormend 

over de oceaanbodem voort.

(...)

Gedicht: “Op een octopus I” - Ellen Deckwitz 

Auteur lestip: Hans Das
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Onderwerpen en activiteiten

Gedicht klassikaal bespreken a.d.h.v. 

verwerkingsvragen en vergelijken met andere 

gedichten, zeepkistbetoog, hoorspel, zelf 

gedicht schrijven, verwantschapsschema 

maken.

Extra benodigdheden

Teksten van De Schoolmeester en Kees Stip, 

eventueel smartphone of voicerecorder, 

eventueel Lezen &cetera, gids voor de 

wereldliteratuur van Pieter Steinz.

Tijdsduur

50 - 125 minuten



LESTIP 5
wAAR STIL TOEN

Waar stil toen

Waar stil toen

de abrikozeboom stond,

sta nu ik stil.

(...)

Onderwerpen en activiteiten

Uit het oog verloren vrienden of familieleden, 

verbeelding en herinnering, zelf een gedicht 

schrijven.

Extra benodigdheden

Kopieën van het gedicht, een abrikoos en een 

gladiool of goede afbeeldingen ervan die 

uitgedeeld of geprojecteerd worden.

Tijdsduur

50 - 80 minuten 

Gedicht: “Waar stil toen” - Hans Faverey 

Auteur lestip: Tsead Bruinja
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LESTIP 6
whITE hORSE hILL

White Horse Hill

Op de heuvel staat een paard van krijt.

Het staat er nog wanneer het sneeuwt

en ik twee rode laarzen wens

om te kunnen blijven.

(…)

Onderwerpen en activiteiten

Herinneringen aan plaatsen en kindertijd, 

luisteren naar muziek, inhoudelijke en 

vormelijke analyse, kijken naar een 

videogedicht, zelf filmpje met tekst maken.

Extra benodigdheden

Werkblaadje, speakers, beamer, camera of 

fototoestel waarmee je kan filmen. Eventueel 

computers met minstens Windows 

Moviemaker.

Tijdsduur

35 – 65 minuten

Gedicht: “White Horse Hill” - Maria Barnas 

Auteur lestip: Iris Wynants
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LESTIP 7
JEUNESSE DORéE

Jeunesse dorée

Ik zag de grootste geesten van mijn generatie 

  bloeden voor een opstand die niet kwam.

Ik zag ze dromen tussen boekomslagen en ontwaken 

  in de hel van tweeëntwintig steden, 

(...)

Onderwerpen en activiteiten

Praten over het gedicht, op een Japanse 

manier een boekje binden, van een gedicht een 

boekje maken, het gedicht vertalen uit het 

Frans naar het Nederlands.

Extra benodigdheden

Potlood, liniaal, snijmat, schaar, priem, 

(katoenen) garen, stopnaald met groot gat, 

eventueel klemmetjes,  crème of witgrijs papier 

zijn van A5-formaat (per leerling 20 blaadjes), 

steviger gekleurd papier van A5-formaat (per 

leerling 2 blaadjes). 

Tijdsduur

100 - 150 minuten

Gedicht: “Jeunesse dorée” - Menno Wigman 

Auteur lestip: Jos van Hest
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LESTIP 8
VOOR hET VERgETEN

Voor het vergeten

Zolang we niet vergeten, gaat niets verloren.

Laten we dus vergeten, maar alleen

zoals we door te praten iets uiterst traag kunnen laten verdwijnen - daar,

zie je het, zie je het nog nauwelijks, tegen de zon in?

(...)

Onderwerpen en activiteiten

Het koesteren van een relatie, zelf vormen 

van het gedicht op basis van opgegeven 

elementen, vormelijke en inhoudelijke analyse, 

mogelijkheid tot bespreking van een 

cyclusonderdeel, eventueel met recensie.

Extra benodigdheden

Werkblad.

Tijdsduur

45 – 85 minuten

Gedicht: “Voor het vergeten” - Peter Verhelst  

Auteur lestip: Iris Wynants 

39

INhOUD



LESTIP 9
DE VRAAg wIE ZE IS

De vraag wie ze is

Intussen huist ze al zo lang in mijn hoofd

en al zo bijna overal - maar wie ze is

een zinloze vraag, je zoekt in je herinneringen

naar iets onvoorstelbaars, ik weet het, maar

ook zinloze vragen vragen een antwoord

(...)

Onderwerpen en activiteiten

Eenzaamheid, herinneringen, vreemde vragen 

die je jezelf soms stelt, zelf een gedicht 

schrijven.

Extra benodigdheden

Kopieën van het gedicht. 

Tijdsduur

45 - 75 minuten

Gedicht: “De vraag wie ze is” - Rutger Kopland 

Auteur lestip: Tsead Bruinja
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LESTIP 10
wIE DAN LEEfT

Wie dan leeft

Wie dan leeft zal omkijken 

en denken dat wij zonder zorgen waren, 

maar wij zijn niet zonder zorgen, 

dat wij ons druk maakten om een dode mus, 

(...)

Onderwerpen en activiteiten

Onderwijsleergesprek over de toekomst, 

verwerkingsvragen en opdrachten, 

klasgesprek, op muziek zetten van het 

gedicht, 3D-poster maken, antwoord 

schrijven op gedicht. 

Extra benodigdheden

Beamer en internetverbinding, eventueel 

A3-papier.

Tijdsduur

55 - 100 minuten

48

Gedicht: “Wie dan leeft” - Toon Tellegen 

Auteur lestip: Hans Das
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LESTIP 1
DE kINDEREN 

kOMEN AANZETTEN



8

die kinders kom wys ‘n trouportret

kyk hoe snaaks lyk Pa

met die foto in my hand

word my hele lyf dof van pyn

o my allerliefste liefde

man wat eens heel was

met hare weelderig en veerkragtig donker

jou gesig so smal so arrogant

jou neusvleuels verfoei die spektakel van fotograaf

onderbaadjie omlyn jou breë bors

jou grys wolbaadjie kantel sorgloos oor die skouer

jou regterarm my man

is ligweg om my lyf geslaan

die palm half oop op pad na my bors

jou oë skitter aanmatigend van ongeduld

oor die wittebrood nou-nou

met jou verrinneweerde bruid

 de kinderen komen aanzetten met een trouwfoto

moet je zien hoe grappig papa erop staat

met dat portret in mijn hand

verdoft mijn hele lijf tot pijn

o mijn allerliefste liefde

man die ooit heel was

met een weelderige bos dansend donker haar

je gezicht zo smal zo arrogant

je neusvleugels misprijzen de pias van een fotograaf

het gillet omlijst je brede borst

je grijswollen colbert achteloos over je schouder

je rechterarm lieve man

is losjes om mijn middel geslagen

je handpalm halfopen op weg naar mijn borst

je ogen schitteren aanmatigend van ongeduld

over de wittebroodsweken hierna

met je beschadigde bruid

(zonder titel)  / Antjie Krog 

In: Hoe zeg je dat

(Podium, 2009)

DE kINDEREN kOMEN AANZETTEN
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OVER DE AuTEuR
Antjie Krog (°1952) debuteerde op haar achttiende en is een van de meest toonaangevende Zuid-Afrikaanse 

dichters van het moment. Ze schrijft prachtige gedichten vol beelden en metaforen die persoonlijk maar ook 

geëngageerd zijn. Zo dicht ze bijvoorbeeld over het moederschap maar klaagt ze ook racisme aan. Ze schrijft in 

het Afrikaans, een van de elf landstalen van Zuid-Afrika. Naast poëzie, verschijnt er ook proza, drama en 

non-fictie van haar hand. 

VOOR HET LEZEN (30 MINuTEN)
Vraag aan je leerlingen om een trouwfoto mee te brengen van hun grootouders of ouders.

Bekijk eerst dit fragment (https://www.youtube.com/watch?v=RgufqfP1G94) van een interview met Antjie 

Krog. Het gaat over luisteren en contact hebben met iemand. Ken jij de hartklop van je oma? Wat zou ze 

daarmee bedoelen? 

Geef hen de opdracht om de foto die ze meebrachten te beschrijven. 

NA HET LEZEN
Lees eerst het oorspronkelijke gedicht en toon de vertaalde versie nog niet. Wat denken ze te lezen? Zijn er 

woorden die ze niet begrijpen? Misschien kun je de betekenis wel afleiden uit andere woorden? 

Vertaal met behulp van Google Translate het gedicht. Klik op het icoon met de luidspreker.

Deel nu het vertaalde gedicht uit (zie werkblad) en leg de klas volgende vragen voor.

Zijn er grote verschillen met de vertaling van Google Translate? Het vertalen van gedichten is niet eenvoudig: 

eigenlijk zijn gedichten onvertaalbaar. Waarom zou dit zijn? (Omdat in poëzie niet alleen de betekenis belangrijk 

is, maar het een kluwen is van woordkeuze, klank, ritme …  Poëzie vertalen is een kunst op zich. Daarom worden 

er hiervoor ook prijzen uitgereikt.) 

Antjie Krog schrijft meestal vrije verzen. Dit is een gedicht zonder eindrijm en zonder regelmatige strofebouw. 

Toch is het een ritmisch gedicht. Welk woord wordt er het meeste gebruikt en waarom? (Door veel regels te 

beginnen met ‘je’ krijg je het gevoel van een  opsomming. Hierdoor zit er ritme in het gedicht.) 

Wanneer je het gedicht leest zie je dan een trouwtafereel voor ogen? De dichter omschrijft iemand. Wie? Hoe 

doet ze dit? Er worden een heleboel uiterlijke kenmerken en houdingen omschreven. Ze zoomt in als een 

fotograaf. (‘donker haar’, ‘neusvleugels’, ‘handpalm’, ‘ogen’)

Toch is dit ook een gedicht vol gevoel en met meerdere lagen. Het gedicht geeft zich niet meteen bloot. Over 

een aantal regels kun je wat langer mijmeren. Dat is net zo mooi aan poëzie, die kracht van suggereren.  

‘Man die ooit heel was’. Wat zou deze regel kunnen beteken?  Wat is er gebeurd met de echtgenoot? Met welke 

andere regels in het gedicht kun je verder nog een link leggen? (‘verdoft mijn hele lijf tot pijn’, ‘je beschadigde 

bruid’) 

Duid de woorden aan die beweging aangeven. Hoewel de dichter een foto beschrijft, een stilstaand beeld, zit er 

toch beweging in het gedicht. Dit komt doordat je met je herinneringen veel meer kleine details kunt toevoegen 

dan een foto kan bewaren. 
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Lees nu nog eens je zelfgeschreven stukje over de foto die je meebracht. Kun jij ook dingen toevoegen die je 

eigenlijk niet kunt waarnemen?

AAN DE SLAG

Film

Geef de volgende instructie: 

Maak een portret van een van je grootouders. Kijk samen met hen naar hun trouwfoto. Welke anekdotes 

herinneren ze zich nog? Jij bent de documentairemaker van hun herinneringen. Film hen terwijl ze aan het 

vertellen zijn. 

Wil je het graag net echt maken? Bereid je vragen voor. Wat wil je graag weten? Waar was hun eerste kus, hoe 

hebben ze elkaar ontmoet, waren ze zenuwachtig op hun trouwdag? Stel zoveel vragen en maak ze zo 

persoonlijk mogelijk. Praten ze over een interessant onderwerp, stel dan bijkomende vragen. Zoek een plaats 

waar ze graag zitten en waar er voldoende licht is. Het is belangrijk dat geïnterviewden zich prettig voelen. 

Wil je graag een filmpje maken waarin ze zelf aan één stuk praten? Een trucje is de geïnterviewde telkens de 

vraag laten verwerken in hun antwoord. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer gaf je je eerste kus?’ ‘Mijn eerste kus gaf ik …’ 

Daarna kun je jezelf wegknippen in een eenvoudig montageprogramma zoals Windows Movie Maker of iMovie. 

Nu heb je een film vol herinneringen en ben je hopelijk nog iets meer te weten gekomen over je (groot)ouders. 

Fotografie

Laat je leerlingen met beelden werken. Antjie Krog ging dieper in op details. Laat hen een portret in 

fragmenten maken. Neem van een aantal lichaamsdelen of onderdelen van het gezicht apart een foto. Puzzel 

daarna het gezicht terug in elkaar. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de foto’s van Brno Del Zou.

www.galerie-l-oeil-du-prince.com/fr/portfolios/photographie/brno-del-zou/#lightbox[group-0]/4/

Of maak een collage zoals de kunstenares Gabi Trinkaus. 

www.trendhunter.com/trends/magazine-art-portraits-stunning-collages-by-gabi-trinkaus

MEER?
Antjie Krog kan heel mooi haar gedichten voordragen. Hier is een fragment: 

www.youtube.com/watch?v=nxpZwzlqSg4 

Uitgebreidere informatie over Antjie Krog: 

www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/5372

www.oulitnet.co.za/nosecret/antjie_krog.asp

www.uitgeverijpodium.nl/Auteurs/author/68/Antjie-Krog

AuTEuR LESTIP
Jeugd en Poëzie
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WERKBLAD

DE kINDEREN kOMEN AANZETTEN

die kinders kom wys ‘n trouportret

kyk hoe snaaks lyk Pa

met die foto in my hand

word my hele lyf dof van pyn

o my allerliefste liefde

man wat eens heel was

met hare weelderig en veerkragtig donker

jou gesig so smal so arrogant

jou neusvleuels verfoei die spektakel van fotograaf

onderbaadjie omlyn jou breë bors

jou grys wolbaadjie kantel sorgloos oor die skouer

jou regterarm my man

is ligweg om my lyf geslaan

die palm half oop op pad na my bors

jou oë skitter aanmatigend van ongeduld

oor die wittebrood nou-nou

met jou verrinneweerde bruid

 de kinderen komen aanzetten met een trouwfoto

moet je zien hoe grappig papa erop staat

met dat portret in mijn hand

verdoft mijn hele lijf tot pijn

o mijn allerliefste liefde

man die ooit heel was

met een weelderige bos dansend donker haar

je gezicht zo smal zo arrogant

je neusvleugels misprijzen de pias van een fotograaf

het gillet omlijst je brede borst

je grijswollen colbert achteloos over je schouder

je rechterarm lieve man

is losjes om mijn middel geslagen

je handpalm halfopen op weg naar mijn borst

je ogen schitteren aanmatigend van ongeduld

over de wittebroodsweken hierna

met je beschadigde bruid

(zonder titel)  / Antjie Krog 

In: Hoe zeg je dat

(Podium, 2009)



LESTIP 2
DE hELDERE 

DAgEN
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DE hELDERE DAgEN
De heldere dagen hebben we niet vergeten,

Maar onze herinnering ziet ze nu 

Achter grijs glas. We vrezen de morgen.

Alleen de honger blijft, 

Een beschamende drijfveer, en de leiders, 

Even vitaal lijkend als ooit, bieden ons 

Een lotsverzachting met dranken, poeders, kruiden.

Wie klaagt wordt in de massa stil verwijderd.

Mijn oudste zoon verdween voor lange tijd, 

Keerde terug en was niet meer mijn zoon,

Men had hem leeggezogen en in een uniform 

Ontrefbaar gemaakt, ijl en ondoordringbaar.

Mijn jongste zoon verdween voor lange tijd 

En nu loopt zijn moeder voor het paleis heen en weer,

Soms getroost, soms verjaagd, 

Met op een plankje gespijkerd, zijn foto. 

Een rijk versierde man uit een ver land 

Kwam op bezoek bij hen in het paleis.

Hoge gezangen dreven over straat en plein.

Mijn vrouw stond daar met die foto 

Achter de dichte rijen prachtige soldaten.

En die vreemd geklede man predikte 

Tegen de vleselijke liefde, 

En ik dacht aan mijn vrouw, hoe ze eruitziet 

’s Zaterdags in ons keukentje wanneer ze zich 

Staat te wassen, mager, geen dijen meer, 

En met haar afwezige ogen, 

Hoe ze me nooit meer aankijkt. 

“De heldere dagen” / Ben Cami 

In: Gedichten

(Lannoo/Atlas, 2009)
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OVER DE AuTEuR
Ben Cami (1920 – 2004) was een Vlaamse dichter die ten onrechte vrijwel vergeten is. Hij studeerde Germaanse 

talen en was leraar. In 1950 debuteerde hij met de bundel In de tijd verloren. Voor zijn laatste bundel Ten 

Westen van Eden ontving hij de Herman Gorterprijs. Ben Cami was een bescheiden, schuwe dichter met weinig 

vertrouwen in mensen en politiek. Zijn geëngageerde gedichten over machtsbelustheid, winstbejag en 

hypocrisie geven daaraan uiting. Hij was vriend en buurman van de belangrijke Vlaamse schrijver Louis Paul 

Boon, die de mensheid evenmin hoog had zitten. Behalve gedichten schreef Cami ook aforismen en korte 

verhalen. 

VOOR HET LEZEN
Vraag de leerlingen om de volgende zin af te maken: ‘De heldere dagen hebben we niet vergeten, maar …’ Ze 

bedenken bij hun afgemaakte zin een achtergrond, een situatie, een kort verhaal. 

Vraag de leerlingen die dat willen om hun zin voor te lezen en er kort over te vertellen. 

Vertel dat de opgegeven regel de eerste regel is van een gedicht van de dichter Ben Cami. In het vervolg van 

zijn gedicht ontvouwt zich het verhaal dat erachter zit. Deel het gedicht uit (zie werkblad) en vraag een leerling 

om het hardop voor te lezen. Vraag hetzelfde nog eens aan een andere leerling. En nog eens aan een derde 

leerling. Een gedicht dat meerdere keren wordt gehoord, heeft meer kans om in te dalen. 

NA HET LEZEN
Bespreek het gedicht met elkaar. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:  

>		Wat is er opvallend aan het gedicht? Welke beelden zijn sterk? Welke regels zijn onduidelijk? 

>	Wat is er met de oudste zoon gebeurd? Waarom denk je dat? En wat met de jongste? 

>		Wat voor personage is de ‘rijk versierde man uit een ver land’ in de derde strofe? En om wat voor ‘leiders’ 

gaat het in de eerste strofe? In welk land zou het gedicht zich kunnen afspelen?

>		Wat voor functie hebben de twee witregels in het gedicht? Klopt aan het eind van het gedicht de eerste 

regel over de niet vergeten heldere dagen nog wel? 

De antwoorden van de leerlingen op dit soort vragen kunnen en mogen verschillend zijn. Het gaat om de 

associaties en de beelden in hun hoofd. 

AAN DE SLAG
Vertel de leerlingen dat ze bij dit beeldende, filmische gedicht oude en recente krantenfoto’s zouden kunnen 

zien: portretten van machtsbeluste politieke leiders en diplomaten met hun medailles, van militairen met hun 

wapens en insignes, foto’s van honger en onrecht, foto’s van staatsbezoeken van regeringsleiders en pausen, 

foto’s van protestdemonstraties met spandoeken en hoofden van verdwenen studenten. Hoe zou de oudste 

zoon er uitzien? En de jongste zoon? De (dwaze) moeder, de vader? 

Vraag de leerlingen om thuis of in de bibliotheek in kranten en tijdschriften op zoek te gaan naar afbeeldingen 

die bij regels van het gedicht passen. 

Elke leerling moet met drie uitgeknipte of gekopieerde foto’s terugkomen.  

In groepjes bekijken en bespreken de leerlingen het gevonden beeldmateriaal. 
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N.B.: er is hier bewust gekozen voor kranten en tijdschriften, omdat een zoektocht op internet (eventueel 

individueel thuis) naar deze onderwerpen tot een confrontatie met schokkende beelden kan leiden. Bij krant en 

tijdschrift is dat waarschijnlijk minder het geval. Door deze aanpak zullen de gevonden beelden meer 

associatief met het gedicht te maken hebben dan letterlijk. Natuurlijk kun je zelf ook historische beelden zoeken 

van Argentinië, die meer letterlijk aansluiten.  

MEER?
Van de gevonden foto’s kan ook een collage worden gemaakt met daarop een fragment van het gedicht. 

AuTEuR LESTIP
Jos van Hest
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WERKBLAD

DE hELDERE DAgEN

De heldere dagen hebben we niet vergeten,

Maar onze herinnering ziet ze nu 

Achter grijs glas. We vrezen de morgen.

Alleen de honger blijft, 

Een beschamende drijfveer, en de leiders, 

Even vitaal lijkend als ooit, bieden ons 

Een lotsverzachting met dranken, poeders, kruiden.

Wie klaagt wordt in de massa stil verwijderd.

Mijn oudste zoon verdween voor lange tijd, 

Keerde terug en was niet meer mijn zoon,

Men had hem leeggezogen en in een uniform 

Ontrefbaar gemaakt, ijl en ondoordringbaar.

Mijn jongste zoon verdween voor lange tijd 

En nu loopt zijn moeder voor het paleis heen en weer,

Soms getroost, soms verjaagd, 

Met op een plankje gespijkerd, zijn foto. 

Een rijk versierde man uit een ver land 

Kwam op bezoek bij hen in het paleis.

Hoge gezangen dreven over straat en plein.

Mijn vrouw stond daar met die foto 

Achter de dichte rijen prachtige soldaten.

En die vreemd geklede man predikte 

Tegen de vleselijke liefde, 

En ik dacht aan mijn vrouw, hoe ze eruitziet 

’s Zaterdags in ons keukentje, wanneer ze zich 

Staat te wassen, mager, geen dijen meer, 

En met haar afwezige ogen, 

Hoe ze me nooit meer aankijkt. 

“De heldere dagen” / Ben Cami 

In: Gedichten

(Lannoo/Atlas, 2009)



LESTIP 3
BOEkAREST
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BOEkAREST
Sommige plaatsen zijn zo klein

dat ze in een vingertop passen. 

Ik probeer te wijzen waar alles is geweest

maar ik weet het zelf nog amper. 

Tussen het puin van het vergeten staat de boekenkast

van mijn grootvader en de zondagmiddag

waarop we samen de atlas lazen, zijn vinger 

op de hoofdstad van Roemenië. 

Dat men daar ‘een schitterende verzameling hoertjes’ had

en dat ik dacht, dat een hoer zoiets als de Eiffeltoren was

en hem verweet dat hij daarvan nooit

een miniatuurversie voor mij meebracht. 

Later bleken landsgrenzen en grootvaders relatief

enkel die middag staat in reliëfalfabet

in de pagina’s van de atlas, als de middag

waarop ik in hem nog een uitstekend gids zag. 

“Boekarest” / Charlotte Van den Broeck

In: Kameleon

(De Arbeiderspers, 2015)
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OVER DE AuTEuR 
Charlotte Van den Broeck (°1991) debuteerde in 2015. Ze is een jonge dichteres die de lezer meeneemt in de 

verschillende vormen en gedaantes die meisjes en volwassen vrouwen aannemen. Van den Broeck is een 

dichter/performer. Ze beklimt dus regelmatig een podium. Ze brengt haar poëzie op een intieme, ritmische 

manier. Naast gewone optredens, treedt ze op met haar alter ego Lulu Wedekind in het Poëziebordeel 

(www.poeziebordeel.be). 

VOOR HET LEZEN
Knip de regels van het gedicht in strookjes (zie werkblad) en deel uit. Laat je leerlingen het gedicht weer in 

elkaar puzzelen. 

NA HET LEZEN
Lees nu het gedicht voor in originele volgorde. Zijn er verschillen met de eigen volgorde? Hebben ze andere 

strofen of is het één lang gedicht geworden?  Welke versie vinden ze beter? Door een gedicht uit elkaar te 

halen, leer je de beslissingen van een dichter soms beter te begrijpen. 

Dit gedicht rijmt niet. Toch is er een zekere regelmaat te vinden in dit gedicht. Wanneer je  de opbouw van 

dichterbij bekijkt, zie je dat er steeds vier strofen zijn met vier regels. Het gedicht bestaat uit opgebroken 

zinnen. Leg uit dat we deze techniek een enjambement noemen en dat de dichter op deze manier bepaalt hoe 

en op welk ritme je het gedicht leest en er ook een extra betekenislaag aan toe kan voegen. Geef de volgende 

instructie: hak de zinnen eens op een andere plek in twee. Stel andere strofen samen en lees de twee versies 

luidop voor. Voelt het als een ander gedicht met toch dezelfde woorden? 

Op deze manier ervaren je leerlingen zelf hoe belangrijk deze dichttechnieken zijn.

Klasgesprek

Ga met de leerlingen in gesprek. Schrijft ze over een herkenbaar fenomeen? Er wordt nu veel meer gereisd dan 

vroeger. Wie heeft zelf vroeger geluisterd naar verhalen van grootouders over verre of minder verre reizen? 

Wie vindt reizen belangrijk? En waarom? Waar wil je zeker ooit naartoe gaan? 

Het gedicht wordt verteld vanuit een ik-persoon. Hoe oud denk je dat de verteller is? Nog een heel jong en 

onschuldig meisje of is ze al een volwassen vrouw? Wat voor een relatie heeft ze ten opzichte van haar 

grootvader en is die nog veranderd? (Ze heeft zeker en vast opgekeken naar haar grootvader maar met 

volwassenheid zie je ook meer de gebreken van iemand.)

Charlotte Van den Broeck schrijft heel beeldend en toch begrijpelijk. Wat vind jij een mooi beeld en waarom 

spreekt net dit je aan? (‘In een vingertop passen’, ‘tussen het puin van het vergeten’, ‘reliëfalfabet’...)

  

AAN DE SLAG
Hoe bewaar je herinneringen aan verre reizen? De grootvader in het boek vertelde verhalen en had een atlas 

om die aan te duiden. Maar zoals de dichter schrijft ‘ik probeer te wijzen waar alles is geweest/maar ik weet het 

zelf nog amper//Tussen het puin van het vergeten staat de boekenkast’. Je  ouders hebben waarschijnlijk nog 

foto’s in een album gekleefd. Dat vinden we nu hopeloos ouderwets. Vandaag fotografeer je je hele leven en 

heb je een fototoestel in je gsm. Foto’s deel je op sociale netwerken. Je kleinkinderen zullen dit ooit hopeloos 

ouderwets vinden. Hoe zullen zij herinneringen bewaren? 
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MEER?
Met digital storytelling kun je op een boeiende en gepersonaliseerde manier je eigen verhaal vertellen, met 

behulp van multimediale instrumenten naar keuze. Deze vorm van verhalen vertellen is verwant met de oude 

orale vertelkunst. Je kunt op vele verschillende manieren een digitaal verhaal vertellen, aan de hand van 

Instagram, Vimeo, Youtube …  Een van de mogelijkheden is Storehouse, een app die ontwikkeld werd om 

reisverhalen te delen op een persoonlijke en unieke manier. Je kunt foto’s en filmpjes uploaden, quotes 

toevoegen en een heel verhaal schrijven als je wil.

Download de gratis app Storehouse en maak een profiel aan (eventueel met fictieve gegevens). Je kiest een 

aantal foto’s die je graag wil delen over je reiservaring en die importeer je. Daarna bedenk je een originele titel 

en voeg je die toe. Vervolgens kun je tekst toevoegen. Een speciale gebeurtenis die je niet wil vergeten, een 

gevoel dat je toen had, een grappig moment dat je je wil blijven herinneren … Je tekst is zo lang of zo kort als jij 

wil. Maak het grafisch nog aantrekkelijker door er quotes of titels aan toe te voegen. Ben je helemaal een digital 

native? Dan kun je er ook nog filmpjes aan toevoegen. Voeg toe, experimenteer, selecteer en publiceer. Geef 

vervolgens allemaal dezelfde hashtag aan je fotoverhaal en je vindt elkaars verhalen meteen. 

   

Ben je helemaal overtuigd van digital storytelling? Je kunt dit bijvoorbeeld ook gebruiken tijdens een 

klasuitstap en op deze manier indrukken verzamelen. Of laat ze een fotoverhaal maken dat het gedicht 

uitbeeldt. De strofes kun je dan tussen de foto’s plaatsen. 

BIBLIOGRAFIE
cobra.be/cm/cobra/boek/boek-recensie/boek-poezie-recensie/1.2242226

www.dwars.be/artikel/een-jonge-meester

AuTEuR LESTIP
Jeugd en Poëzie
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WERKBLAD

BOEkAREST

Sommige plaatsen zijn zo klein

dat ze in een vingertop passen. 

Ik probeer te wijzen waar alles is geweest

maar ik weet het zelf nog amper. 

Tussen het puin van het vergeten staat de boekenkast

van mijn grootvader en de zondagmiddag

waarop we samen de atlas lazen, zijn vinger 

op de hoofdstad van Roemenië. 

Dat men daar ‘een schitterende verzameling hoertjes’ had

en dat ik dacht, dat een hoer zoiets als de Eiffeltoren was

en hem verweet dat hij daarvan nooit

een miniatuurversie voor mij meebracht. 

Later bleken landsgrenzen en grootvaders relatief

enkel die middag staat in reliëfalfabet

in de pagina’s van de atlas, als de middag

waarop ik in hem nog een uitstekend gids zag. 

“Boekarest” / Charlotte Van den Broeck

In: Gedichten

(De Arbeiderspers, 2015)



LESTIP 4
OP EEN 

OcTOPUS I 
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OP EEN OcTOPUS I 
Octopussen zijn tof: twee knikkerronde ogen op overschot aan pootjes

waar nog zo’n waterhoofd achteraan tolt, rolt zich al o’tjes vormend 

over de oceaanbodem voort. 

(Ik dacht vroeger dat alle inkt van octopussen kwam, dat men ze hield 

op een farm en dat ze dagelijks aan het schrikken werden gemaakt 

om te worden leeggepompt.) 

(Daar lachte mijn klas flink om. Ha-ha scharrelinkt etceter-ha. 

Vooral Oskar en zijn waterhoofd moesten het bekopen. 

De monden vormden o’tjes. Hij rolt zich nog steeds voort.). 

“Op een Octopus I ” / Ellen Deckwitz

(ongepubliceerd)
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OVER DE AuTEuR
Ellen Deckwitz (°1982) is een echte voordrachtkunstenaar. Ze won vele Poetry Slams, waaronder het 

Nederlands Kampioenschap in 2009. Ook op papier doen haar gedichten het goed: ze zijn in meerdere 

tijdschriften gepubliceerd en met haar bundels valt Deckwitz regelmatig in de prijzen. Haar poëzie kenmerkt 

zich door de heldere en fijnzinnige taal vol ironie. Ellen Deckwitz treedt regelmatig op tijdens festivals en 

daarnaast is ze vaak te gast bij De Wereld Draait Door. 

VOOR HET LEZEN (15 MINuTEN)
Het gedicht “Op een octopus I” lijkt in eerste instantie een dierengedicht te zijn, dat past in de traditie van De 

Schoolmeester en Kees Stip. Introduceer van beiden een gedicht door dit te projecteren en voor te lezen.

Laat de leerlingen vervolgens eerst voor zichzelf opschrijven wat ze van deze gedichten vinden en daarna, als 

brug naar “Op een octopus I”, wat ze zich over tien jaar denken te herinneren van hun schooltijd. Bespreek de 

antwoorden klassikaal.

NA HET LEZEN (15 MINuTEN)
Bespreek eerst wat de leerlingen van het gedicht vinden en besteed aandacht aan waar het in het gedicht over 

gaat, wat (volgens de leerlingen) het belangrijkste is. Vergelijk het gedicht met de teksten van De 

Schoolmeester en Kees Stip.

Maak daarna kleine groepjes en laat de leerlingen de volgende verwerkingsvragen en opdrachten bespreken.

>		Wat maakt dit gedicht tot een gedicht?

>	Waarom staan er eigenlijk haakjes in het gedicht? Probeer zoveel mogelijk antwoorden te verzinnen. 

>		Wat is er gebeurd met Oskar? En wat heeft dit met een octopus te maken?

>		Op het internet is een filmpje te vinden waarin Ellen Deckwitz het gedicht zelf presenteert. Bekijk het 

samen: www.dailymotion.com/video/xdmn6h_ellen-deckwitz-pb-op-een-octopus-i_creation. 

Wat levert deze voordracht op voor de waardering en interpretatie van gedicht? 

AAN DE SLAG (20-75 MINuTEN)
Laat je leerlingen kiezen uit de onderstaande opdrachten:

A.  Zeepkistbetoog

Een zeepkistbetoog is een minibetoog dat ongeveer twee minuten duurt. Verdedig daarin de volgende 

stelling: “Op een octopus I” is (g)een goed gedicht. Leid je stelling in met een anekdote, geef hooguit twee 

sterke argumenten, trek een heldere conclusie en probeer een goede uitsmijter te verzinnen. 

B.  Hoorspel

Het gedicht “Op een octopus I” vertelt een verhaal over vroeger. Maak een hoorspel van drie tot zes minuten 

van dat verhaal. Laat (delen van) de versregels terugkomen in het hoorspel, maar voeg gerust tekst toe. 

Denk goed na over ondersteunende geluidseffecten en muziek.  

Verdeel de taken: Wie maakt de opname? Wie heeft de regie? Wie spreken de teksten in? 

  



25

C.  Schrijf een “Op een octopus II” (individueel)

De titel “Op een octopus I” wekt de indruk dat er ook een tweede versie is. Aangezien die niet bestaat, is het 

aan jou om die tweede te schrijven. Begin je gedicht met “Octopussen zijn…”

D.  Maak een verwantschapsschema

Als chef Boeken van het NRC Handelsblad was Pieter Steinz verantwoordelijk voor beschrijvingen van en 

schema’s over allerlei boeken die tot de wereldliteratuur worden gerekend. Steinz legt in die schema’s 

allerlei verbanden met andere literatuur: hij kijkt naar overeenkomsten in thema en stijl en zelfs naar 

mogelijke beïnvloeding. Uiteindelijk heeft hij de krantenbijdragen gebundeld tot het prettig leesbare boek 

Lezen &cetera, gids voor de wereldliteratuur.

Raadpleeg het boek van Pieter Steinz en maak samen een vergelijkbaar schema (A3-formaat) van de poëzie 

van Ellen Deckwitz. Hierin moet duidelijk worden in hoeverre:

>	Deckwitz zich heeft laten beïnvloeden door andere dichters en performers

>	Aan welke dichters zij verwant is

MEER?
Van Ellen Deckwitz zijn vijf bundels uitgegeven. Het is de moeite waard om een ander gedicht van haar te 

gebruiken om zelf een lessenserie te ontwikkelen. Een van die bundels, Conserven, is een 

samenwerkingsbundel met Ingmar Heytze. De gedichten van Heytze zijn eveneens een interessante aanvulling. 

Op de website van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam (www.poetryslam.nl) vind je veel opnames die 

te gebruiken zijn voor een les.

BIBLIOGRAFIE
Conserven – Ellen Deckwitz en Ingmar Heytze (Uitgeverij Tungsten, 2014)

De gedichten van den Schoolmeester – Jacob van Lennep (ed.) (Kruseman’s Uitgeversmaatschappijen, 1979, 

derde herziene druk)

Lezen &cetera. Gids voor de wereldliteratuur – Pieter Steinz (Prometheus, 2004)

Het grote beestenfeest. De beste Trijntje Fops aller tijden – Kees Stip (Bert Bakker, 1988)

Gedichten van De Schoolmeester en Kees Stip zijn hier te vinden: 

www.letterkundigmuseum.nl/Literair-centrum/Biografie%C3%ABn/BiographyID/26/BiographyName/

DeSchoolmeester/Mode/BiographyDetails

www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=scho082

4umi.com/stip/op_beesten.htm

AuTEuR LESTIP
Hans Das



LESTIP 5
wAAR 

STIL TOEN
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wAAR STIL TOEN
Waar stil toen

de abrikozeboom stond,

sta nu ik stil.

Tussen de gladiolen

weet ik de plek waar

zij toen stond: zij

wierp mij de abrikoos

toe – toen. Nu,

terwijl herinnering met zich

doet wat zij wil, beginnen

wij opnieuw met bijten,

haast tegelijk, tussen

de maïsplanten: zij in haar

abrikoos, ik in mijn abrikoos;

terwijl de kleine vossen nog door

de wijngaard sluipen, en de zee

fluisterend: bij mij is zij niet;

nee, hier vind je het niet,

in mij is zij niet.

“Waar stil toen” / Hans Faverey

In: Gedichten 1962-1990

(De Bezige Bij, 2010)
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OVER DE AuTEuR
Hans Faverey (1933-1990) werd geboren in Paramaribo en kwam in 1939 naar Nederland. Aan de Universiteit 

van Amsterdam studeerde hij psychologie, waarna hij als klinisch psycholoog verbonden was aan de 

Universiteit Leiden. Faverey speelt als dichter graag een spel. Hij goochelt, hij is de meester van het 

onverwachte en hij heeft humor. Verder zie je in zijn gedichten zijn liefde voor de natuur en landschappen 

terug.

VOOR HET LEZEN (20 MINuTEN)

Vraag de leerlingen iemand te bedenken die ze uit het oog zijn verloren, misschien een vriendje of vriendinnetje 

met wie ze vroeger gespeeld hebben of een kennis bij wie ze op bezoek gingen. Schrijf daarna de volgende 

vragen op het bord. De leerlingen moeten de antwoorden zelf opschrijven op een blaadje.

>		Wie ben je uit het oog verloren en hoe?

>	Aan welke activiteit moet je denken als je aan hem of haar denkt?

>		Wat deden jullie samen? 

>		Op welke plek waren jullie?

>		Wat voor weer was het?

>	Hoe laat was het?

>		Welk seizoen was het?

>		Hoe oud waren jullie?

>		Wat waren de verschillen tussen jullie en wat waren de overeenkomsten?

Bespreek na een minuut of acht de antwoorden met de leerlingen en vraag hun of ze alles onthouden hebben 

van die persoon. Hebben ze hem of haar, indien ze nog in leven zijn, wel eens opgezocht? Bijvoorbeeld via 

Google of Facebook?  

NA HET LEZEN (20 MINuTEN)
Hans Faverey maakt graag gebruik van herhalingen waarop hij minimaal varieert. Laat de leerlingen enkele van 

die herhalingen benoemen (bijv. twee keer ‘stil’ in de eerste strofe – ‘zij in haar abrikoos’ – ‘). Wat is het effect 

van die herhalingen? (Door de herhaling ontstaat er een melodie. Het is eigenlijk een volledig soort rijm. Onze 

hersenen vinden die herkenning prettig.) 

Vraag de leerlingen wie zich bij het gedicht iets kan voorstellen. Welk verhaal wordt volgens hen in het gedicht 

verteld? Moet je een gedicht altijd helemaal snappen? Of kun je ook genieten van enkele mooie beelden of 

regels? Sommige gedichten zijn moeilijk te begrijpen. Ze springen van de hak op de tak, bijna als een droom. 

Maar net als bij een droom kan het lonen om na te denken over welke dingen je ziet en wat voor betekenis ze 

hebben. Waarom heeft de dichter hier gekozen voor een abrikoos? Waar denk je aan als je aan een abrikoos 

denkt? Wat voor soort fruit is het? In de Chinese en Arabische cultuur wordt de abrikoos gezien als symbool 

voor de vrouwelijke genitaliën. Zou die betekenis hier een rol spelen? Wat is een gladiool? Hoe ziet die eruit? 

Ook de kelk van de gladiool zou je als een erotisch beeld kunnen beschouwen.

Vertel de leerlingen over de achtergrond van de gladiool: “De gladiool heeft een uiterst heroïsche betekenis. De 

naam komt van het Latijnse gladius wat ‘zwaard’ betekent. De bloem staat voor kracht, overwinning en trots. 
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Die betekenis gaat helemaal terug tot de Romeinse tijd, want toen vochten gladiatoren in de arena letterlijk om 

de dood of de gladiolen. Als een gladiator won, werd hij bedolven onder gladiolen. Zelfs nu nog kennen we in de 

wielersport de term ‘de dood of de gladiolen’ en krijgen wandelaars bij wandeltochten gladiolen bij de finish.” 

(Bron: www.mooiwatbloemendoen.nl/gladiool).

Vraag de klas:

Verandert de betekenis van het gedicht nu je iets meer weet over de symboliek? Wat is volgens jou de 

verhouding tussen de twee mensen in dit gedicht?

De dichter gebruikt een aantal woorden om een geheimzinnige en spannende sfeer te creëren. Hoe doet hij 

dat? Een antwoord zou kunnen zijn: door het gebruik van woorden als ‘stil’, ‘sluipen’ en ‘fluisterend’.

Wat voor dieren zijn vossen? Waar staan ze om bekend? Vossen zijn slim, ze stelen kippen. De vos speelt in 

verhalen vaak de rol van de dief of de minnaar. Waar zouden de vossen in dit gedicht symbool voor kunnen 

staan? Wat doen ze in de wijngaard? Hebben zij iets te maken met de verdwijning van de ‘zij’?

Het gedicht eindigt met de zee die fluistert dat ‘zij’ niet bij hem is en ook niet in haar. Waar is zij heen gegaan? 

Waar gaat dit gedicht over? (Het zou kunnen gaan om herinnering en wat een herinnering eigenlijk is. De 

verteller gaat een aantal beelden langs en haalt zich een vrouw voor de geest, maar helemaal terughalen kan 

hij haar niet, want ze bestaat buiten hem en zijn hoofd. Ze is verdwenen en net zo luchtig en tijdelijk als een 

gedachte.)  

Als er nog tijd is kan het ook interessant zijn om naar de woordvolgorde in de zinnen te kijken. Neem als 

voorbeeld ‘tussen de gladiolen weet ik de plek’. Er staat niet ‘ik weet de plek tussen de gladiolen’. Wat is het 

verschil tussen die twee zinnen en waarom heeft de dichter juist gekozen voor ‘tussen de gladiolen weet ik de 

plek’? (Je ziet de gladiolen nu eerder en beter. Bovendien zorgen zinnen met afwisselende woordvolgordes 

voor muzikale variatie. Het gedicht wordt er minder eentonig van.)

AAN DE SLAG (30 MINuTEN)
Vraag de leerlingen een gedicht te maken op basis van de antwoorden bij de vragen over de persoon die ze uit 

het oog verloren zijn. Ze zouden zich voor kunnen stellen dat het gedicht begint wanneer ze uit een tijdmachine 

stappen die hen terug brengt naar de wereld die ze met die persoon deelden. Laat hen naar die persoon op 

zoek gaan en er een kleine speurtocht van maken. Het gedicht mag een beetje op een droom lijken. De kracht 

van de beelden is belangrijker dan of wat er in het gedicht gebeurt ook echt kan. Vraag hen eventueel ook om 

te spelen met de woordvolgorde binnen de zinnen.

AAN DE SLAG (30 MINuTEN)
Van Hans Faverey zijn enkele voordrachten te vinden op internet. Een aanrader is het gedicht “De Schildpad” 

uitgezonden tijdens VPRO’s Dode Dichters Almanak - youtu.be/7YHdw2YxTGQ.

AuTEuR LESTIP
Tsead Bruinja
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whITE hORSE hILL
Op de heuvel staat een paard van krijt.

Het staat er nog wanneer het sneeuwt

en ik twee rode laarzen wens

om te kunnen blijven.

Ik luister naar herinneringen 

die niet meer om mijn vingers passen.

Raak ik ze kwijt of verliezen ze mij?

Met mijn oor dicht tegen de aarde

hoor ik het naderen met de vaart

van onrustig bloed. Het gaat niet voorbij.

“White Horse Hill” / Maria Barnas 

In: Twee zonnen

(De Arbeiderspers, 2003) 
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OVER DE AuTEuR
De Nederlandse Maria Barnas (°1973) is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar. Ze publiceerde twee romans, 

vier dichtbundels en een verzameling van haar columns. Voor haar debuutbundel Twee zonnen kreeg ze de 

C. Buddingh’-prijs. Ze valt op door haar rake observaties en verrassend vertelperspectief.

VOOR HET LEZEN (15 MINuTEN)
Luister naar het lied “Herinner mij” van Safi en Spreej. Je vindt het hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki0h2gqKWy8 

De tekst kun je terugvinden op muzikum.eu. Laat je leerlingen na het beluisteren van het lied noteren welke 

herinneringen typisch zijn voor hun kindertijd. Vervolgens kun je klassikaal op zoek gaan naar gelijkenissen en 

verschillen tussen de herinneringen van je leerlingen. Vinden ze dit soort herinneringen terug in de tekst van 

Safi en Spreej? Vinden je leerlingen het ook belangrijk dat er iemand in hun leven is die zich herinnert hoe ze 

vroeger waren?

Deel vervolgens het gedicht van Barnas uit en laat je leerlingen het in stilte lezen.

NA HET LEZEN (20 MINuTEN)
Het gedicht is geschreven bij het Witte Paard van Uffington, een in kalkrots uitgesneden figuur in Oxfordshire, 

Engeland. Volgens recente datering zou het er zo’n 1000 jaar voor Christus geplaatst zijn. Daarmee is het 

vermoedelijk de oudste rotstekening van Engeland. Het afgebeelde paard is 123 meter lang en enkel vanuit de 

lucht goed te zien.

Het gedicht begint dus met een brede blik. Doorheen de geschiedenis is dit paard er gebleven en het herinnert 

ons aan wat vroeger was, al weten we intussen niet meer wat dat precies was. Hiernaar wordt verwezen in de 

tweede strofe, waarin gesteld wordt dat herinneringen niet meer om de vingers van het lyrische ik passen. 

Deze vaststelling zou echter net zo goed naar het lyrische ‘ik’ zelf kunnen verwijzen, die in de eerste strofe twee 

rode laarzen wenst om te kunnen blijven. Alsof ook zij een herinnering wil worden en tegelijk probeert om wat 

eerder gebeurd is niet te vergeten.

Het kan interessant zijn om met je leerlingen te bespreken welke zaken uit hun eigen leven zij zich goed en 

minder goed herinneren en om te overlopen of er nieuwsfeiten zijn die ze aan bepaalde levensfasen kunnen 

verbinden.

De tegenstelling tussen wat blijft en wat voorbijgaat is in heel het gedicht aanwezig. Geef je leerlingen de 

opdracht om de statische elementen (als ‘staat’ en ‘gaat niet voorbij’) en dynamische elementen (als ‘verliezen’ 

en ‘vaart’) terug te vinden in het gedicht.

Vormelijk valt op dat er veel gebruik wordt gemaakt van assonanties. Bespreek met je leerlingen welk effect dat 

heeft op het ritme en de sfeer van het gedicht. Er is een zekere melancholische traagheid aanwezig die door de 

cadans toch onherroepelijk toewerkt naar het einde, waarbij opvalt dat de laatste versregel stokt door het 

gebruikte metrum. Op die manier wordt wat inhoudelijk gezegd wordt ook vormelijk weergegeven.

AAN DE SLAG (30 MINuTEN)
Het gedicht dat Barnas schreef, gaat over één bepaalde plaats en de herinneringen die daarbij horen. Ook 

andere dichters schreven zulke gedichten. Zo schreef W.H. Auden in 1940 een gedicht over Bristol Street. Dat 

vind je hier: 

www.poets.org/poetsorg/poem/i-walked-out-one-evening.

Later werd er een videogedicht van gemaakt door Peter Szewczyk, die hiervoor ging filmen in Brick Lane. 
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Toon het videogedicht aan je leerlingen (www.youtube.com/watch?v=qw0ZDdiA57g) en daag hen uit om 

hetzelfde te doen. Individueel of in kleine groepjes filmen ze op een plek die voor hen belangrijk is en waar ze 

herinneringen aan hebben. Deze mogen, maar hoeven niet te maken hebben met liefde, zoals in het gedicht 

van Auden. Vervolgens schrijven ze er een tekst bij. Hierbij geef je hun best de opdracht om eerder te streven 

naar poëtisch taalgebruik dan een ‘echt’ gedicht. Natuurlijk is het leuk als dit lukt, maar voor veel leerlingen is 

dat een moeilijke taak. Eventueel kun je de tekst van het gedicht van Auden geven als inspiratiebron. Ook het 

lied van Safi en Spreej kan hier nog dienst doen, net als het gedicht van Barnas.

MEER?
Maria Barnas is niet alleen dichteres, maar ook beeldend kunstenares. Deze verschillende disciplines zijn in 

haar werk niet los van elkaar te zien, maar ze brengt de twee nooit expliciet samen. Een dichteres die dat wel 

doet is Lies Van Gasse. Wil je graag rond graphic poems werken dan zijn haar Waterdicht en Het boek Hauser 

(het eerste in samenwerking met Peter Theunynck, het tweede in samenwerking met Annemarie Estor) een 

goed vertrekpunt.

BIBLIOGRAFIE
“As I walked out one evening” – W.H. Auden. In: Another Time. (Faber and Faber, 2007)

“White Horse Hill” – Maria Barnas. In: Twee zonnen. (Arbeiderspers, 2003)

Het boek Hauser – Annemarie Estor en Lies Van Gasse (Wereldbibliotheek, 2013)

Waterdicht – Peter Theunynck, Lies Van Gasse (ill.). (Wereldbibliotheek, 2011)

“Herriner mij” - Safie en Spreej. muzikum.eu/nl/123-11482-156782/safi-spreej/herinner-mij-songtekst.html

AuTEuR LESTIP
Iris Wynants



LESTIP 7
JEUNESSE 

DORéE



35

JEUNESSE DORéE
Ik zag de grootste geesten van mijn generatie 

  bloeden voor een opstand die niet kwam.

Ik zag ze dromen tussen boekomslagen en ontwaken 

  in de hel van tweeëntwintig steden, 

heilloos als het uitgehakte hart van Rotterdam.

Ik zag ze zweren bij een nieuwe dronkenschap 

  en dansen op de bodem van de nacht.

Ik zag ze huilen om de ossen in de trams 

  en bidden tussen tweemaal honderd watt.

Ik zag ze lijden aan een ongevraagd talent 

  en spreken met gejaagde stem:  —

was alles al gezegd, nog niet door hen.

Ze waren laat. Aan geen belofte werd voldaan. 

  De steden blonken zwart als kaviaar. 

“Jeunesse dorée” / Menno Wigman 

In: ‘s Zomers stinken alle steden

(Bert Bakker, 1997)
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OVER DE AuTEuR
Menno Wigman (°1966) debuteerde officieel in 1997 met de bundel ’s Zomers stinken alle steden. Voor zijn 

tweede bundel Zwart als kaviaar (waaruit het gedicht “Jeunesse dorée” oorspronkelijk afkomstig is) ontving hij 

de Jan Campert-prijs. De droefenis van copyrettes is een keuze uit zijn werk. In 2013 was Wigman stadsdichter 

van Amsterdam. In zijn laatste bundel Mijn naam is legioen probeert hij angst te bezweren. Wigman wordt ‘de 

dandy van de desillusie’ genoemd. Hij vindt dat dichters hun tranen moeten opeten. Zijn poëzie is muzikaal, 

vaak cynisch en heeft weerhaken. Menno Wigman vertaalde ook poëzie, onder andere van Baudelaire, Rilke en 

Else Lasker-Schüler. 

VOOR HET LEZEN
Vraag de leerlingen om op een positieve manier naar hun eigen generatie te kijken en er associatief drie 

woorden over op te schrijven: een bijvoeglijk naamwoord, een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. 

Vraag ze hetzelfde te doen, maar dan vanuit een negatieve kijk op hun eigen generatie.

Bespreek met elkaar de (ant)woorden en waar ze vandaan komen. Zijn er (ant)woorden bij die vaak voorkomen 

of die eruit springen? 

Deel het werkblad uit en lees samen een paar keer hardop het gedicht. Gedichten zijn niet van papier: je moet 

ze horen.

NA HET LEZEN 
Bespreek samen het gedicht. De volgende vragen kunnen daarbij helpen: 

>		Komt Wigman met andere (ant)woorden dan de leerlingen aan het begin van de les? 

>		Wat valt op aan de vorm van het gedicht?

>		Wat valt op aan de klank van het gedicht?

>		Wat valt op aan de inhoud van het gedicht? Welke regels of beelden springen eruit? Welke regels en beelden 

snap je niet helemaal? Welke vind je mooi? 

>		Is het lastig om een gedicht niet helemaal te begrijpen? Kan iets wat je niet begrijpt toch mooi zijn? Moet 

een gedicht mooi zijn?

>		Wat is de of een essentie van het gedicht? 

Laat verschillende antwoorden bestaan. Een goed gedicht kent niet slechts één interpretatie. Vraag wel door 

naar argumenten.

Vertel dat Wigman de uitvinder is van het Wigman-sonnet. Een traditioneel sonnet begint met twee kwatrijnen 

(twee strofes van vier regels) en sluit af met twee terzinen (twee strofes van drie regels). Een Wigman-sonnet 

telt vier strofes die steeds een regel korter worden (van vijf, naar vier, naar drie, naar twee regels). Hoe werkt 

die vorm hier in dit gedicht?

Analyseer het gedicht niet dood. Analyserende vragen kunnen helpen om de leeservaring bij een gedicht te 

verbeteren. Als ze dat niet doen, kun je ze beter achterwege laten. 

AAN DE SLAG
Laat de leerlingen het volgende YouTube-filmpje zien. Daarin wordt (in het Engels) helder uitgelegd hoe je op 

een Japanse manier een boekje kunt maken. 

www.youtube.com/watch?v=j-r6c_trSxY
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Zorg voor het nodige materiaal: een potlood, een liniaal, een snijmat, een schaar, een priem, (katoenen) garen, 

een stopnaald met een groot gat, eventueel klemmetjes en papier. Dat kan bijvoorbeeld crème of witgrijs papier 

zijn van A5-formaat en wat steviger gekleurd papier voor de omslag. 

Elke leerling maakt een boekje van 20 pagina’s binnenwerk plus twee bladen omslag. 

Als ze daarmee klaar zijn, schrijven ze het gedicht van Wigman in hun boekje. Op elke pagina komt één 

dichtregel. Als het gedicht van Wigman een witregel heeft, blijft dat blad blanco. Op het eerste blad van het 

binnenwerk van het boekje komt de titel van het gedicht: “Jeunesse dorée”. De volgende bladzijde blijft leeg. Op 

de derde bladzijde komt de eerste regel van het gedicht. Hoe die op papier komt bepalen de leerlingen zelf. 

Bijvoorbeeld:

Ik zag de grootste geesten van mijn generatie 

Of:

Ik zag de grootste geesten 

van mijn generatie 

Of:

Ik zag 

de grootste geesten 

van mijn generatie 

Op de laatste bladzijde van het boekje komt de naam van de dichter en de naam van de leerling. Wat er op de 

cover komt, bepalen de leerlingen zelf. 

Neem na afloop de tijd om elkaars boekjes te bekijken en te bespreken. Mogelijke vragen: Ben je blij met het 

resultaat? Wat ging goed, wat ging minder goed? Wat zou je een volgende keer misschien anders doen? Wat ga 

je met het boekje doen? Ken je een ander gedicht waarvan je zo’n boekje zou willen maken? Misschien een 

boekje dat je aan iemand cadeau zou willen geven? 

MEER?
Deze opdracht kan worden uitgevoerd in samenwerking met / door de docenten Duits en Frans.

Via www.prinpolux.lu/menno_wigman.htm is het gedicht te lezen in het Duits en Frans.

De docenten leggen het gedicht voor aan leerlingen die het gedicht van Wigman nog niet kennen.

Ze geven de leerlingen een vertaling in het Duits dan wel Frans en vertellen hun dat het een gedicht is van de 

Nederlandse dichter Menno Wigman. Ze geven de opdracht om het gedicht (terug) te vertalen in het 

Nederlands. Daarbij gebruiken ze natuurlijk woordenboeken. De titel hoeft niet vertaald te worden: het 

oorspronkelijke gedicht heet ook “Jeunesse dorée”. 

Stel de leerlingen een werkwijze voor: eerst een letterlijke vertaling maken en ook alternatieven noteren; 

daarna kiezen ze uit hun mogelijkheden en maken ze een eindversie die klinkt. Vertel de leerlingen dat Wigman 

in dit gedicht niet rijmt, maar dat hij wel werkt met klankherhaling en alliteratie. 

Deel na de opdracht het oorspronkelijke gedicht van Menno Wigman uit (zie werkblad) en vergelijk samen de 

vertalingen van de leerlingen met het origineel. 

Bespreek met elkaar of vertalen helpt om dieper tot een gedicht door te dringen. 

AuTEuR LESTIP
Jos van Hest 
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WERKBLAD 

JEUNESSE DORéE

Ik zag de grootste geesten van mijn generatie 

  bloeden voor een opstand die niet kwam.

Ik zag ze dromen tussen boekomslagen en ontwaken 

  in de hel van tweeëntwintig steden, 

heilloos als het uitgehakte hart van Rotterdam.

Ik zag ze zweren bij een nieuwe dronkenschap 

  en dansen op de bodem van de nacht.

Ik zag ze huilen om de ossen in de trams 

  en bidden tussen tweemaal honderd watt.

Ik zag ze lijden aan een ongevraagd talent 

  en spreken met gejaagde stem:  —

was alles al gezegd, nog niet door hen.

Ze waren laat. Aan geen belofte werd voldaan. 

  De steden blonken zwart als kaviaar. 

“Jeunesse dorée” / Menno Wigman 

In: ‘s Zomers stinken alle steden

(Bert Bakker, 1997)



LESTIP 8
VOOR hET 

VERgETEN
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VOOR hET VERgETEN 
Zolang we niet vergeten, gaat niets verloren.

Laten we dus vergeten, maar alleen

zoals we door te praten iets uiterst traag kunnen laten verdwijnen - daar,

zie je het, zie je het nog nauwelijks, tegen de zon in?

Zolang we niet vergeten dat iets van ons niets verloren mag gaan, eindelijk -

zoals er een zwijgen bestaat dat tegelijk een vorm is van zingen

dat een vorm is van dragen, een lichaam zo te dragen

dat het door ons heen, alsof het uiterst traag voorover valt, iets als glas

onder vel, broos glas, misschien is dat het lichaam

dat als een wijnglas zingend

zwijgend gedragen wil worden, dat wij het zo in de lucht heffen

dat het almaar lichter wordt - daar, zie je het, zie je het nog, nauwelijks,

tegen de zon in?

-brengen de kleuren waarin het breekt ons misschien naar huis terug.

 

“Voor het vergeten” / Peter Verhelst 

In: Wij totale vlam

(Prometheus, 2014)
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OVER DE AuTEuR
Peter Verhelst (°1962) is een literaire duizendpoot en een bezige bij. Hij schreef niet alleen verschillende 

dichtbundels, maar ook romans, theater- en dansstukken en een kinderboek. Voor zijn werk viel hij meermaals 

in de prijzen. Hij kreeg onder meer een Gouden Uil en werd tweemaal bekroond met de Herman de Coninckprijs 

voor beste dichtbundel (onder andere voor Wij totale vlam).

VOOR HET LEZEN (20 MINuTEN)
Deel het werkblad uit (zie werkblad) waarop een aantal woorden uit het gedicht in chronologische volgorde 

staat genoteerd. Laat hen hiermee zelf een gedicht schrijven. Ze mogen woorden toevoegen, maar geen 

opgegeven woorden weglaten. Je kunt ervoor kiezen enkele resultaten te laten voordragen. Lees vervolgens 

het gedicht van Peter Verhelst voor terwijl je leerlingen de tekst volgen.

NA HET LEZEN (25 MINuTEN)
Laat de leerlingen hun eigen gedicht vergelijken met het origineel. Waarschijnlijk zullen ze tot de vaststelling 

komen dat de leerlingen meer typisch poëtische elementen gebruikt hebben en minder prozaïsch geschreven 

hebben. Door de langgerekte klanken en het beeldend taalgebruik in het origineel kunnen we echter wel 

duidelijk van poëzie spreken. Laat je leerlingen de lange klanken in de tekst onderlijnen zodat het duidelijker 

opvalt hoeveel er zo zijn. De manier waarop Verhelst met taal omgaat, kan een opstapje zijn naar het bespreken 

van postmodernisme in de poëzie.

Sta vervolgens stil bij de gebruikte beelden. Door zelf met de elementen van het gedicht te spelen zullen je 

leerlingen beter in staat zijn deze te doorgronden, wat met de lange zinnen van Verhelst niet altijd eenvoudig is. 

In de loop van het gedicht vergelijkt Verhelst ‘vergeten’ met iets wat je nog net kunt onderscheiden, maar 

eigenlijk niet meer goed kunt zien tegen de zon in. Herkennen je leerlingen dat beeld? 

In de derde strofe vergelijkt de dichter het proberen herinneren met een wijnglas dat je - wanneer je het tegen 

de zon in houdt - ook moeilijk kunt zien. Daarvoor werd beschreven dat het glas steeds lichter wordt, het gevaar 

van een mogelijke val lijkt steeds groter te worden. Opnieuw lijkt Verhelst aan te willen tonen hoe moeilijk het is 

om dingen niet te vergeten.

In de laatste versregel gloort dan toch een beetje hoop, want door de kleuren waarin het zonlicht door het glas 

breekt kunnen we misschien naar huis terugkeren. Ofwel: door je kleine elementen van iets te herinneren kun je 

je toch nog inleven in een situatie uit het verleden.

AAN DE SLAG (40 MINuTEN)
Een gedicht staat eigenlijk nooit op zich. Wanneer een dichter een bundel samenstelt, doet hij dat gericht en 

zorgt hij ervoor dat de gedichten elkaar op een logische manier opvolgen. Veelal brengt hij de gedichten onder 

in cycli. Zo ook Peter Verhelst. “Voor het vergeten” komt uit de bundel Wij totale vlam en staat in de cyclus 

“Totale vlam”. Bekijk met je leerlingen de plaats die het hier besproken gedicht inneemt in de cyclus en of de 

andere gedichten een invloed hebben op het begrijpen ervan.

Omdat het bespreken van de hele cyclus te veel tijd in beslag zou nemen, beperk je je best tot de vijf laatste 

gedichten van de cyclus. Je vindt de volledige gedichten in Verhelsts bundel of op het internet.

Laat je leerlingen in groepjes de gedichten lezen en bespreken. Je kunt hen best elk gedicht ook hardop laten 

voorlezen, naast het in stilte lezen. Vraag hen om aandacht te besteden aan de onderlinge samenhang tussen 
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de gedichten en aan de mogelijk veranderde interpretatie van “Voor het vergeten”. Hieronder vind je alvast een 

aantal beschouwingen bij de vijf laatste gedichten uit de eerste cyclus “Totale vlam”.

“Weet je nog?”

Het gedicht “Weet je nog?” gaat over het op de rand staan van een nieuw begin, een nieuwe relatie. Het gevoel 

dat je krijgt als het volledig met iemand klikt en je samen een nieuw geheel kunt vormen, maar daardoor 

misschien zelf ook zult vervormen.

“Voor het vergeten”

In de bundel volgt dan “Voor het vergeten”. Op deze manier lijkt het alsof het lyrische ‘ik’ er alles aan probeert 

te doen om het begin vast te houden, om niets verloren te laten gaan en als dat toch zou gebeuren er hopelijk 

nog enige houvast is om de weg terug te vinden.

“Aurelia Audita/Felix Baumgartner”

Het volgende gedicht is “Aurelia Audita/Felix Baumgartner”. Bij dit gedicht is het belangrijk je leerlingen wat 

achtergrondinformatie mee te geven. De aurelia audita staat ook bekend als moon jellyfish (in het Nederlands 

‘oorkwal’). Over de maanlanding ging het eerder in de cyclus al. Felix Baumgartner is dan weer een Oostenrijks 

skydiver die als eerste door de geluidsmuur sprong. Het springen en vallen, het onbereikbare en onmogelijke 

spelen een belangrijke rol in dit gedicht en kunnen verwijzen naar relaties.

“Tegen het vergeten”

“Tegen het vergeten” leest als een bezwering tegen het vergeten. Verhelst begint met een lange opsomming 

van wat niet vergeten mag worden en aan het einde van het gedicht vertelt hij hoe het vergeten in zijn werk 

gaat. Het is een oefening in het vasthouden. 

“Hoe voel je je vandaag?”

Het laatste gedicht van deze eerste cyclus is “Hoe voel je je vandaag?”. Hierin wordt verwezen naar afstand 

tussen twee geliefden (waarbij de achtergeblevene aangesproken wordt), maar ook naar de maanreiziger die 

eerder in de cyclus al aan bod kwam.

MEER?
Als je een diepgaandere bespreking van de bundel wilt houden met je leerlingen dan kun je ervoor kiezen om 

ook recensies over de bundel te lezen met hen.

Wanneer je met je leerlingen verder in wilt gaan op de schrijver zelf is zijn website een goed vertrekpunt. In zijn 

bio-/bibliografie worden niet alleen zijn uitgaven overlopen, maar ook zijn ontmoetingen met andere 

kunstenaars en belangrijke gebeurtenissen uitgelicht. Op die manier kun je stilstaan bij het feit dat een 

kunstenaar altijd opereert binnen een bepaalde context. Hij wordt erdoor beïnvloed en probeert deze te 

beïnvloeden. 

(http://www.peterverhelst.be) 
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BIBLIOGRAFIE
“Weet je nog?” – Peter Verhelst. In: Wij totale vlam.  (Prometheus, 2014)

“Voor het vergeten” – Peter Verhelst. In: Wij totale vlam.  (Prometheus, 2014)

“Aurelia Aurita/Felix Baumgartner” – Peter Verhelst. In: Wij totale vlam.  (Prometheus, 2014)

“Tegen het vergeten” – Peter Verhelst. In: Wij totale vlam.  (Prometheus, 2014)

“Hoe voel je je vandaag?” – Peter Verhelst. In: Wij totale vlam.  (Prometheus, 2014)

AuTEuR LESTIP
Iris Wynants
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WERKBLAD

vergeten verloren

 

praten verdwijnen

tegen de zon

vergeten verloren

 

zwijgen zingen

een lichaam

traag voorover valt

broos glas

een wijnglas

in de lucht heffen

almaar lichter

tegen de zon in

kleuren huis



LESTIP 9
DE VRAAg 

wIE ZE IS



46

DE VRAAg wIE ZE IS 
Intussen huist ze al zo lang in mijn hoofd

en al zo bijna overal - maar wie ze is

een zinloze vraag, je zoekt in je herinneringen

naar iets onvoorstelbaars, ik weet het, maar

ook zinloze vragen vragen een antwoord

eigenlijk is ze nog steeds die jonge vrouw

die ik ooit toevallig ergens tegenkwam

- maar wie ze is - in mijn hoofd

vind ik haar niet terug

er zijn momenten dat ik ineens weer weet

dat de mens eenzaam is, ook ik

en dat ik naar haar kijk en denk: zij daar

dat is ze, zo zichtbaar, zo sterfelijk

“De vraag wie ze is” / Rutger Kopland

In: Wat water achterliet

(Van Oorschot/Poetry International, 2004)
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OVER DE AuTEuR
Rutger Kopland (1934-2012) was de schrijversnaam van de psychiater R.H. van den Hoofdakker. Van den 

Hoofdakker was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzocht de betekenis van slaap en de 

biologische klok voor het emotionele leven van zowel gezonde als psychisch gestoorde mensen. Veel van zijn 

gedichten beschrijven een (bijvoorbeeld door een landschap opgeroepen) gestold moment, een impressie, die 

aanleiding vormt tot een bespiegeling over de vergankelijkheid of het schrijven zelf.

VOOR HET LEZEN (20 MINuTEN)
Vraag de leerlingen of ze vroeger wel eens gekke vragen hebben bedacht die ze eigenlijk aan niemand durfden 

te stellen - maar nu wel. Laat hen die vragen eerst opschrijven en bespreek ze daarna.

Verdeel de leerlingen in duo’s  en vraag hen kort op te schrijven hoe je denkt dat de ander over je denkt. Laat 

de duo’s elkaars tekst lezen en met elkaar bespreken of het beeld klopt. Mocht er nog tijd over zijn dan kun je de 

leerlingen ook vragen hoe ze graag door hun medeleerlingen herinnerd zouden worden.

NA HET LEZEN (15 MINuTEN)
Stel de leerlingen de volgende vragen:

>		Wie zou de ‘zij’ in dit gedicht kunnen zijn?

>		Bestaat ze echt?

>		Wat is er onvoorstelbaar aan haar? Je kunt je een persoon nooit  volledig voorstellen. Herinneringen zijn 

altijd gekleurd.

>		Waarom is de ‘ik’ toch eenzaam? (Dat kan zijn omdat hij inziet dat zij niet in zijn hoofd leeft en dat hij daar 

alleen is. Het kan ook zijn omdat hij begrijpt dat zij sterfelijk is en hij misschien wel alleen achter zal blijven.)

>		Rutger Kopland werkte als psychiater en onderzoeker. Kun je daarvan iets terugzien in dit gedicht? 

AAN DE SLAG (30 MINuTEN)
Vraag de koppels die er gevormd zijn voor het lezen van het gedicht nu zelf een gedicht te schrijven op basis 

van hun notities en het gesprek nadien. Laat hen in de laatste regels een korte bespiegeling op de oefening 

schrijven. Wie zijn wij in elkaars hoofd en wat betekent het om aan iemand te denken? Hoe doe je dat of hoe zou 

je dat moeten doen? 

MEER?
Op Youtube zijn meerdere voordrachten van de dichter terug te vinden en ook de mooie korte documentaire 

In Grazige Weiden waarin Kopland spreekt over zijn beweegredenen voor het schrijven van gedichten is het 

bekijken waard.. Als er genoeg tijd is, bijvoorbeeld twee lesuren, zouden de leerlingen vooraf deze 

documentaire kunnen bekijken.

Deel 1 - youtu.be/RaZLgLyvv24 (14.30 min.)

Deel 2 - youtu.be/bohCYmIWQLs (8.41 min.)

AuTEuR LESTIP
Tsead Bruinja



LESTIP 10
wIE DAN LEEfT 
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wIE DAN LEEfT 
Wie dan leeft zal omkijken 

en denken dat wij zonder zorgen waren, 

   maar wij zijn niet zonder zorgen, 

dat wij ons druk maakten om een dode mus, 

maar wij maken ons niet druk om een dode mus, 

maar om een levende, een levensgevaarlijke, een dodelijke mus, 

en dat wij gelukkig waren 

en niet beseften 

hoe dood wij spoedig zouden zijn. 

“Wie dan leeft ” / Toon Tellegen 

In: Wie A zegt

(Querido, 2002)
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OVER DE AuTEuR
De Nederlandse auteur Toon Tellegen (°1941) is het bekendst geworden met zijn dierenverhalen over o.a. de 

eekhoorn en de mier, kinderverhalen met absurde verhaallijnen en filosofische diepgang, die daardoor ook 

geliefd zijn bij veel volwassenen. De poëzie van Tellegen is over het algemeen even melancholisch, maar minder 

lichtvoetig. De thematiek is vaak een stuk harder en cynischer. De soms wat raadselachtige gedichten hebben 

meestal geen vaste vorm en rijmschema’s.

VOOR HET LEZEN (10 MINuTEN)
Er zijn verschillende manieren om het gedicht te introduceren bij de leerlingen. Zo zou je kunnen kiezen voor 

een onderwijsleergesprek waarin je de vraag stelt hoe mensen in de toekomst over ons zullen denken.

Je kunt ook een nieuwsitem uit juni 2015 laten zien waarin mensen hun eigen brief aan de toekomst hebben 

geopend: 

nos.nl/artikel/2041000-brief-aan-de-toekomst-vertelt-over-vroeger.html

Op die manier nodig je de leerlingen uit om na te denken over zowel de toekomst als het verleden. 

NA HET LEZEN (15 MINuTEN)
Op YouTube staat een animatieversie van het gedicht (www.youtube.com/watch?v=otU0VdU4LjI). 

Bekijk het samen voordat de leerlingen zich buigen over de verwerkingsvragen en -opdrachten.

Praat met de klas over wat voor angst de ‘wij’-personen zouden kunnen hebben en of er niet een dier is dat 

meer angst inboezemt dan een mus.

Bespreek de volgende verwerkingsvragen en opdrachten klassikaal of in kleine groepjes.

>		 Maak het spreekwoord af: ‘Wie dan leeft …’

Leg uit wat het te maken heeft met de inhoud.

>		 Naar welk spreekwoord wordt in dit gedicht ook verwezen?

Wat doet deze variant met de betekenis van het gedicht?

>		Wat betekent volgens jou de laatste regel? Hoe dood kun je eigenlijk zijn?

>		Welk effect hebben de enjambementen in het gedicht?

>		Wat nu als het ‘dan’ inmiddels ‘nu’ zou zijn? Naar wie zou jij omkijken? (Oftewel: wie zijn dan de ‘wij’?)  

>		Wat heeft het gedicht met het thema ‘herinneringen’ te maken?

AAN DE SLAG (30-45 MINuTEN)
Laat je leerlingen in twee- of drietallen werken aan een van de onderstaande opdrachten.

A.  Op muziek gezet

Een gedicht hoort te klinken en een tekst kan nog indringender worden als het op passende muziek is gezet. 

Maak een lied van het gedicht en presenteer het aan je klasgenoten. 

Kijk voor een voorbeeld eens naar een fragment uit De Wereld Draait Door, waarin Alex Roeka een ander 

gedicht van Tellegen zingt: www.youtube.com/watch?v=NnfASIU6O54. 

B.  3D-poster

Neem een A3-papier waarop je het gedicht presenteert. (Maak er zo mogelijk een 3D-tekening van, waarbij je 

de mus, of het gedicht, als het ware uit de tekening laat komen.) Zorg dat de sfeer van het gedicht tot uiting 

komt in de poster.
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C.  Het antwoord (individueel)

Schrijf een antwoordgedicht waarbij je de wij-personen aanspreekt en reageert op hun verwachtingen en 

aannames. Vind je het maken van een gedicht te moeilijk of te persoonlijk? Reageer dan op een andere 

creatieve manier. 

MEER?
Een ander gedicht van Toon Tellegen, “Een gesprek”, past goed bij “Wie dan leeft”. Het lijkt er zelfs een beetje 

op, alsof het gesprek zich voorafgaand aan dit gedicht afspeelt. Wellicht levert deze tekst nieuwe inzichten op.

Het gedicht “Geschiedenis” van Hans Andreus zou je kunnen lezen als een interessante variant of aanvulling. 

Verzin eens een alternatieve slotregel in het licht van “Wie dan leeft”. 

BIBLIOGRAFIE
“Geschiedenis” – Hans Andreus. In: Verzamelde gedichten – Hans Andreus (Bert Bakker, 1983)

“Een gesprek” – Toon Tellegen. In: Mijn winter – Toon Tellegen (Querido, 1987)

AuTEuR LESTIP
Hans Das



52

cOLOfON

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

Poëziecentrum vzw

Vrijdagmarkt 36

B-9000 Gent

T +32 - (0)9 225 22 25

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van 

het Poëziecentrum? 

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via 

www.poeziecentrum.be

DISCLAIMER
Deze lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en 

gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in 

Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op 

deze uitgave berusten copyrights: alle rechten 

voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

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.

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 zeventiende Gedichtendag en vierde Poëzieweek, van 

donderdag 28 januari tot en met woensdag 3 februari 2016.

Teksten:   Jeugd en Poëzie vzw, Tinneke van Bergen, Tsead Bruinja, Hans Das, Jos van Hest, 

Stefanie Kennes, Els Moonen, Kees Smits, Iris Wynants

Redactie:   Stichting Lezen Nederland, Stichting Lezen Vlaanderen, Poëziecentrum Stichting CPNB

Vormgeving: DSGN.FRM Amsterdam

www.poezieweek.com


