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LESTIPS 
SECUNDAIR / VOORTGEZET 
ONDERWIJS

Inleiding: Geen gedicht
Ester Naomi Perquin

“Waarom zou je je leerlingen (...) 

opschepen met poëzie?” vraagt Ester 

Naomi Perquin zich af in deze prikke-

lende inleiding. Doe het vooral niet, is 

in het kort haar antwoord. Maar alleen 

een dichter kan poëzie in de klas zo 

mooi afwijzen. 

LESTIP 1
HET THEATER 

Tom 
Lanoye

Onderwerpen en activiteiten

Een videogedicht, inhoudelijke 

en vormelijke bespreking, 

een gedicht bij je favoriete 

serie kiezen.

Extra benodigdheden

werkblad, beamer/smartboard,

dichtbundels

Tijdsduur

70 minuten

Auteur

Iris Wynants
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LESTIP 2 
DE MIMESPELER GEBAART  

Ingmar 
Heytze

Onderwerpen en activiteiten

Inhoudelijke en vormelijke bespreking 

van het gedicht, het belang van sfeer, 

een gedicht uitgebeeld.

Extra benodigdheden

het gedicht op papier, beamer/

smartboard, eeventueel gedicht 

Rond vierkant vierkant rond van 

Ted van Lieshout

Tijdsduur

65 minuten

Auteur

Iris Wynants

p 
11

LESTIP 3 
WAT EEN TONEELSPELER 
GAAT ER AAN U VERLOREN  

Nachoem M. 
Wijnberg

Onderwerpen en activiteiten

YouTube-filmpjes bekijken, gedicht 

lezen en bespreken, regels van een 

gedicht uitspelen, van daaruit tot 

spel komen, een gedicht schrijven 

geïnspireerd op Wijnberg.

Extra benodigdheden

Digibord om filmpjes te vertonen 

en het gedicht te laten zien, papier 

en schrijfgerei.

Tijdsduur

90 minuten

Auteur

Jos van Hest 
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LESTIP 4 
WACHTEN TERWIJL JE

LESTIP 5 
KOORDDANSEN 

Wim 
Brands

Onderwerpen en activiteiten

De dichter en de verwondering, 

theater en het leven, door zelf 

te schrijven en te vertalen nauw-

keuriger lezen, werken van woord 

naar beeld.

Extra benodigdheden

werkblad, andere gedichten van 

de auteur, grote vellen papier voor 

storyboard 

Hagar 
Peeters

Onderwerpen en activiteiten

Inhoudelijke bespreking van het 

gedicht, WhatsApp-groepsgesprek 

maken, fotograferen, stop motion.

Extra benodigdheden

computer, smartphone,een audio-

bewerkingsprogramma, touwen 

(snoeren en draden), speelgoed-

poppetjes en visdraad

Tijdsduur

(inclusief werkblad) 80 minuten

Auteur

Ineke Holzhaus

Tijdsduur

50 - 140 minuten (afhankelijk  

van de keuzeopdrachten)

Auteur lestip

Hans Das

p 
17

p 
21
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inleiding

GEEN GEDICHT
ESTER NAOMI PERQUIN

Vertrouw nooit een dichter, als het gaat om 

onderwijs. Ook niet als het gaat om autorijden, 

het nakomen van afspraken of het terugstorten 

van geleend geld, trouwens – maar daar gaat 

het nu natuurlijk niet om. Dichters mogen, zodra 

het om onderwijs gaat, graag uitwijden over 

de toegevoegde waarde van poëzie in de klas. 

Ze roemen de rijkdom van de verbeelding, de 

aanstekelijke lenigheid van de taal en de veelkleu-

righeid van de interpretatie - terwijl ze zelf hun 

dagen vullen met het staren naar een handjevol 

woorden, het peinzen over huurschulden (dan 

wel alcoholproblematiek) of het zoeken naar me-

taforen. Dichters zijn zelden gelukkige mensen. 

Ze zijn bij uitstek geoefend in het onnuttige – zij 

horen de overvliegende kraanvogels, niet het 

luchtalarm. Zij lezen de gezichten van passanten, 

nooit de weerberichten. Zij zien onderweg het 

kinderschoentje dat in de berm ligt maar missen 

het bord ‘verboden in te rijden’. Hun levens zijn 

wankel, hun prestaties zonderling. Wanneer ze 

zich uitlaten over onderwijs en de poëzie daarbij 

omhoogsteken als een fakkel in de duisternis, 

doen ze dat vooral om zelf een hand voor ogen 

te kunnen zien, in de voortdurende schemerzone 

waarin ze zich bevinden. Men kan ze, kortom,  

niet vertrouwen.

Wat dichters ook beweren over de poëzie: er is 

geen goede enkele reden om ook nog gedichten 

de klas in te werpen, bovenop de toch al toren-

hoge, wiebelige stapel van plannen, eisen en nor-

men. En al helemaal niet bij het vak Nederlands, 

waar de borden al lang geleden van hogerhand 

zijn vol geschept met vaak onverteerbare onder-

delen. Krantenknipsels. Gortdroge grammatica. 

Tekstanalyse. Leesdossiers. Sollicitatiebrieven. 

Stapels boeken waar geen einde aan komt.  

En aan jullie, docenten, de schone taak om het 

allemaal boeiend te brengen; grondig maar ook 

sappig, serieus maar zwierig graag, opdat het 

allemaal beklijft. Waarom zou je je leerlingen, die 

vaak toch al niet in de meest leeslustige fase van 

Waarom zou je je leerlingen, 
die vaak toch al niet in de 
meest leeslustige fase van hun 
bestaan verkeren, dan ook nog 
opschepen met poëzie?

hun bestaan verkeren, dan ook nog opschepen 

met poëzie? Met vragen waarop geen eenduidige 

antwoorden lijken te bestaan? Waarom zou je  

ze om de oren slaan met formuleringen die ze in 

het dagelijks leven zelden of nooit zullen tegen-

komen?

Een gedicht is weinig meer dan een slechte  

verbinding tussen zender en ontvanger.  

De zender zegt iets, beweert iets, wil iets oproe-

pen of beschrijven - en de ontvanger verstaat 

slechts flarden daarvan. Flarden die vervolgens 

geïnterpreteerd moeten worden. Iedereen die 

weleens een moeizaam telefoongesprek heeft  

gevoerd met een beller uit een krakend buiten-

land weet hoe frustrerend dat is (‘het is hier…. 

we zien de bergen….de (----) van een hoed…

dorp….nog een konijn gezien….wat bij jullie….ik 

wilde nog….’) en hoe je achterblijft met een hoofd 

vol aannames, losse eindjes en merkwaardig af-

gebroken zinnen. Zo’n conversatie (als je daar al 

van kunt spreken, trouwens) zeurt vaak ook nog 

lang na, als een naam waar je niet op kunt komen 

of een filmtitel die je is ontschoten – met het gro-

te verschil dat de gaten die een gedicht slaat, de 

vragen die het opwerpt en de suggesties die het 

doet niet te googelen of te controleren zijn.  

Een gedicht is daarom een aanname, een ver-

moeden. Of, zoals de dichter Ingmar Heytze ooit 

formuleerde: ‘Dat wat zich door de ruis heen 

waar laat nemen’. In de aloude vraag ‘Wat bedoelt 

de dichter?’ weerklinkt dat zoeken en peinzen. 

Wat doe je je leerlingen aan, door ze gedichten te 

laten lezen, bespreken of (erger nog) schrijven? 

Je stuurt ze het bos in, met een TomTom die 

lispelt (of op cruciale momenten zwijgt) en een 

nauwelijks te omschrijven bestemming. De mees-

te docenten voelen instinctief wel aan dat poëzie 

vermeden moet worden; zelf houden ze de boel 

ook graag overzichtelijk. En terecht. In een tijd 

waarin de wereld ongrijpbaarder en beweeglij-

ker lijkt dan ooit bieden heldere antwoorden en 

scherpe definities troost – niet het struikgewas, 

de nevel en de ruis. Dichters die beweren dat 

poëzie juist een manier is om te leren denken, om 

vermoedens te ontwikkelen en te toetsen, om in 

gesprek te gaan over datgene dat er niet staat – 

ze pleiten voor een vorm van verwarring om hun 

eigen verwarring minder opvallend te laten zijn. 

Ze zoeken naar camouflage om niet zo vreselijk 

af te steken, met hun vreemde formuleringen en 

ondoorgrondelijke zinnen. Eigenlijk hopen ze, dat 

is het punt, dat het lezen van gedichten nieuwe 
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inleiding

poëzielezers en nieuwe dichters voortbrengt.  

Ze dromen van een wereld waarin mensen de 

taal weer naar geheel eigen inzicht oprekken en 

vormen, in plaats van te snoeien en beperken. 

Jullie als docenten, ook in deze bundel weer 

voorzien van talloze tips en adviezen, moeten 

daartegen stelling blijven nemen. Het is jullie  

taak om de kinderen, als het op leren aankomt,  

het juiste gereedschap in handen te geven om 

doelen te verwezenlijken en dromen waar te 

maken. Die doelen en dromen moeten vooral niet 

worden aangevreten door de twijfel die met het 

lezen van gedichten ontstaat. Ik kan het weten 

aangezien mijn leven, om met Menno Wigman  

te spreken, door poëzie is verpest.  

Ooit had ik uitzicht op een  
fatsoenlijk bestaan, vol feiten  
en helderheid en een degelijk 
inkomen – maar door één docent 
Nederlands, met een bedenkelijke 
voorliefde voor het lezen van  
gedichten, is dat allemaal  
te gronde gericht.

 

Ooit had ik uitzicht op een fatsoenlijk bestaan, 

vol feiten en helderheid en een degelijk inkomen – 

maar door één docent Nederlands, met een 

bedenkelijke voorliefde voor het lezen van 

gedichten, is dat allemaal te gronde gericht. 

In alles, van autorijden tot een moeizaam te 

onderdrukken dranklust, ben ik een dichter 

geworden. Ik denk in metaforen, lig wakker van 

komma’s, grinnik om taalgrappen en formuleer 

zelfs in de meest dagelijkse conversaties graag 

zéér zorgvuldig. Mijn kinderen rijmen. Mijn bood-

schappenbriefjes bevatten ondoorgrondelijke 

taalconstructies. Dagelijkse handelingen gaan 

gepaard met talloze idiote observaties en mijn 

geliefde is ook al aan de poëzie, waardoor alle 

kans op redding verkeken is. Voor mij is het 

te laat.

Voor veel kinderen in het voortgezet onderwijs  

is er echter nog hoop. Verwijder daarom 

PLINT-posters van muren en vermijd goed 

bedoelde klassikale uitjes als De Nacht van de 

Poëzie. Ga gesprekken met collega’s over dit 

onderwerp uit de weg. Voel je als docent een 

lichte, instinctieve weerstand tegen het idee om 

met gedichten aan de slag te gaan, verzet je daar 

dan niet tegen. Wees verstandig en betrouw-

baar – ga niet met je leerlingen mee dat bos in, 

maar blijf aan de rand en leg d-t regels, feiten 

en controleerbare wetten uit. Lees zelf ook geen 

gedichten, sluit je ogen voor gevels waarop ze 

zijn aangebracht, stop de oren dicht bij spontane 

voordrachten en loop om wanneer je dichters  

ziet naderen. Want er hoeft uiteindelijk maar  

één regel te blijven haken, of het is gedaan.  

Eén metafoor kan de hele boel verpesten.  

Eén enkel woord. Leg deze bundeling daarom 

weg. Lees géén adviezen. Het kan ieder moment 

misgaan. Vertrouw me maar.

 
Meer over Ester Naomi Perquin
Ester Naomi Perquin (1980) groeide op in  

Zeeland en woont al jaren in Rotterdam.  

Ze volgde schrijfonderwijs in Amsterdam en 

werkte jarenlang als gevangenisbewaarder om 

dat te kunnen betalen. In 2007 debuteerde zij 

bij Uitgeverij van Oorschot met de dichtbundel 

Servetten halfstok. In 2009 volgde Namens de 

ander. Sinds januari 2017 is zij de Nederlandse 

Dichter des Vaderlands.
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Het theater

Ik ben de laatste weken
ontzéttend veel gaan
kijken naar de spiegel
onzer samenleving.
 
Twee hoofdrollen stierven aan de
tering, twee aan syfilis. Geliefden
werden krankzinnig en doolden
op de planken rond met een bos
viooltjes in de handen. Eén man
doodde zijn vader, neukte met
zijn moeder en werd koning.
Personages kwamen om in
zwaardgevechten, dronken
dollekervel, schoten zich
met een haakbus voor de kop
of werden in de rug gestoken
door hun adoptieve zoon.
 
Na afloop ben ik
voor alle zekerheid
toch maar met de taxi
naar huis gegaan.

Het theater 

Tom Lanoye 

In: De meeste gedichten

(Uitgeverij Prometheus, 2005)

lestip 1
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LESTIP 1 
HET THEATER

Over de auteur
Tom Lanoye is een literaire duizendpoot.  

Hij schreef verschillende theaterstukken, dicht-

bundels en romans. Hiervoor won hij diverse prij-

zen, waaronder de Gouden Uil voor Sprakeloos. 

Hij woont en werkt in Antwerpen en Zuid-Afrika 

en is een echt podiumdier. Zo was hij een tijdje 

erg aanwezig op de Vlaamse radio en televisie.

Voor het lezen (15 minuten)
Kijk met je leerlingen naar een videogedicht  

over Oedipus. Het is geschreven en gebracht 

door Nathan Filer, een jonge Brit die intussen 

ook succesvol gedebuteerd is als romanschrijver. 

Hij past in het gedicht de geschiedenis van  

Oedipus toe op zijn (fictieve) eigen leven. 

Je vindt het filmpje hier of via: www.goo.gl/

opjENY. Het is niet ondertiteld, dus het kan zinvol 

zijn af en toe stil te staan bij de betekenis van 

bepaalde woorden. 

Laat je leerlingen vertellen wat ze weten over 

het verhaal van Oedipus en hoe ze dat terug 

hebben kunnen zien in het videogedicht. 

Vervolgens kan je met hen stilstaan bij andere 

bekende verhalen uit de geschiedenis van de 

literatuur en het toneel.

Na het lezen (25 minuten)
Deel het gedicht op papier uit aan je leerlingen. 

Je kan hiervoor het werkblad gebruiken waarop 

richtvragen vermeld staan. Sta eerst en vooral 

stil bij welke klassiekers je leerlingen herkennen 

in het stuk. Oedipus zou geen probleem mogen 

zijn. De krankzinnige geliefden met bosviooltjes 

in de hand kunnen verwijzen naar Attis en 

Cybele, Socrates moest dollekervel drinken, 

Julius Caesar werd letterlijk neergestoken, maar 

kreeg figuurlijk het mes in de rug van zijn neef en 

adoptiezoon Octavianus (later keizer Augustus).

Lanoye spreekt in de eerste strofe over de 

spiegel onzer samenleving. Hier verwijst hij naar 

één van de functies van kunst die er in bestaat 

om bepaalde ideeën uit te drukken en maat-

schappijkritisch te zijn. In dit geval door 

de samenleving te tonen hoe ze functioneert. 

Welke gruwel… ze toelaat. Je kan hier met je 

leerlingen de link leggen naar hoe dat tegen-

woordig ook nog gebeurt, zowel op toneel als 

in films en series. Hier kan je eventueel verwijzen 

naar een schooltoneel of naar veelbekeken 

lestip 1

series als Girls, Game of Thrones, Orange 

Is the New Black, 13 Reasons Why…

Tom Lanoye gebruikt hier een behoorlijk 

prozaïsche stijl en ook vormelijk bestaat het 

gedicht niet uit een klassieke strofenopbouw. 

Vinden je leerlingen dit dan wel poëzie? 

Een aantal elementen wijzen hier duidelijk op: 

de opbouw in strofes is zo gekozen dat wat 

het lyrische ik zelf meemaakt in aparte strofes 

besproken staat (eerste en derde strofes) en 

dat wat het in het toneel ziet samen opgesomd 

staat (tweede strofe). Ook wordt er veelvuldig 

gebruik gemaakt van enjambementen en is er 

een duidelijke keuze gemaakt voor bepaalde 

klanken, o en oo komen vaak voor. Je kan je 

leerlingen hierop wijzen en de link leggen met 

de tragische gebeurtenissen die in het gedicht 

aan bod komen. Tot slot is zeker duidelijk dat 

Lanoye hier met beperkte taal een hele wereld 

schetst. Hij toont aan dat je meeleeft met 

toneel, maar dat je er ook bang van kan worden 

aangezien je een spiegel van je samenleving 

voorgehouden krijgt. De laatste strofe is daarom 

enigszins tragikomisch: het is grappig dat iemand 

zo bang is geworden van een stuk dat hij de taxi 

neemt, anderzijds kan het ook iets zeggen over 

de tijdsgeest.

Aan de slag (30 minuten)
Tom Lanoye beschrijft in ‘Het theater’ heel kort 

enkele bekende stukken. Het zijn klassiekers van 

toen, maar ook nu zijn er klassiekers te vinden. 

Deel je leerlingen op in groepjes van vier op 

basis van de serie die ze volgen en laat hen daar 

gedichten bij zoeken. Je kan er natuurlijk ook 

voor kiezen om enkele mogelijke reeksen aan 

te bieden om de kwaliteit te garanderen. Welke 

woorden zouden zo uit de mond van één van de 

personages hebben kunnen komen? Hoe spreekt 

het personage, wat vindt het belangrijk, welk ge-

voel komt vaak terug, welke sfeer? Elke leerling 

gaat op zoek naar één of meerdere gedichten 

van een ander personage. Zijn de gedichten 

gevonden? Dan is het tijd voor een poëtische 

conversatie, een soort toneel met gedichten. 

Een leerling/personage leest enkele versregels 

voor, een andere leerling/personage antwoordt 

met eigen versregels. Uiteindelijk ontstaat een 

gesprek waarvan je leerlingen achteraf kunnen 

www.youtube.com/watch?v=bErBZ5XexV8
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aangeven of het nog bij de oorspronkelijke serie 

past. Leuk is als ze de conversatie opnemen en 

achteraf terug kunnen beluisteren, eventueel 

klassikaal. Leerlingen die graag schrijven kunnen 

bij deze opdracht natuurlijk uitgedaagd worden 

om zelf een gedicht te schrijven. Verstandig is 

om de leerlingen vooraf te vragen om dichtbun-

dels mee te brengen of om er zelf al te voorzien. 

Zoeken op het internet levert immers niet altijd 

goede poëzie op.

Meer?
Het thema van Poëzieweek is theater. Je kan 

Tom Lanoye aangrijpen om uit te wijken naar 

toneelteksten en met je leerlingen bekijken hoe 

deze verschillen van poëzie en proza, maar net 

zo goed bekijken hoe ze er op gelijken. Je kan 

achttien van Lanoyes toneelteksten terugvinden 

op zijn website: www.lanoye.be

Auteur lestip
Iris Wynants

lestip 1

www.lanoye.be/tom/theater/theaterteksten
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werkblad lestip 1

Ik ben de laatste weken

ontzéttend veel gaan

kijken naar de spiegel

onzer samenleving.

 

Twee hoofdrollen stierven aan de

tering, twee aan syfilis. Geliefden

werden krankzinnig en doolden

op de planken rond met een bos

viooltjes in de handen. Eén man

doodde zijn vader, neukte met

zijn moeder en werd koning.

Personages kwamen om in

zwaardgevechten, dronken

dollekervel, schoten zich

met een haakbus voor de kop

of werden in de rug gestoken

door hun adoptieve zoon.

 

Na afloop ben ik

voor alle zekerheid

toch maar met de taxi

naar huis gegaan.

 

Tom Lanoye

In: De meeste gedichten

(Uitgeverij Prometheus, 2005)

 

 

1. Welke klassieke verhalen en/of toneelstukken herken je in het gedicht?

2. Waarom spreekt de dichter in het eerste vers over de spiegel onzer   

 samenleving?

3. Lees de tekst nogmaals. Vind je dit eigenlijk wel een gedicht?

4. Welke klanken komen veel voor in het gedicht? Welk effect heeft dat?

5. Welke informatie kan je uit de eerste strofe halen over waarom  

 het lyrische ik met de taxi naar huis gaat?

Het theater
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De mimespeler gebaart

Lang geleden staken naalden
in mijn keel als ik wou spreken.
Er was een waslijst met gebreken
waar ik verder over zwijg
want steeds wanneer ik iets
wil zeggen: ja ik wil, pas op
een bus, of dat ik, help, niet
zwemmen kan, wordt mijn tong
een stop van kurk, schieten messen
door mijn huig en trekt mijn strot
het keelgat uit. Ik sta op feesten
en partijen, witgeschminkt en
levensmoe, verscholen achter
glazen wanden die ik aftast
met mijn handen doe ik er
zo goed ik kan voornamelijk
het zwijgen toe.

De mimespeler gebaart 

Ingmar Heytze 

In: Alle goeds

(Podium, 2001)

lestip 2
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Over de auteur
Utrechter Ingmar Heytze schrijft niet alleen 

gedichten, hij stelde ook verzamelbundels samen 

en bracht dagboeken uit. Sinds zijn vijftiende 

schreef hij vijftien dichtbundels. Daarnaast staat 

hij regelmatig op het podium samen met andere 

dichters en muzikanten. Zo trok hij het theater  

in en stond op Lowlands met Game of Poems, 

met gedichten geschreven bij Game of Thrones. 

Van 2009 tot 2011 was hij stadsdichter van 

Utrecht.

Voor het lezen (10 minuten)
Speel een vorm van hints met je leerlingen.  

Laat hen met hun handen een emotie uitbeelden: 

bang, boos, verliefd, vertwijfeld… Keuzes te over. 

Spoor hen aan daarbij in hun gezicht die emotie 

niet te tonen en de rest van hun lichaam zo min 

mogelijk te bewegen. Kunnen de medeleerlingen 

de emotie makkelijk raden? Hoe belangrijk zijn 

gebaren in de communicatie met anderen?  

Wat kan je ook zonder woorden overbrengen?  

Zit er misschien ook poëzie in gebaren?

Na het lezen (25 minuten)
Deel het gedicht uit (zie p. 11) en lees het voor.  

Je oefent dit best even in, want Heytze maakt 

rijkelijk gebruik van enjambementen.  

Kunnen je leerlingen zich vinden in het beeld dat 

hier geschetst wordt van een mimespeler? Welke 

sfeer wordt opgeroepen? Laat je leerlingen het 

gedicht zelf herlezen vooraleer ze op die laatste 

vraag antwoord geven. Bespreek met je leerlin-

gen of ze zich herkennen in de aarzeling om te 

spreken van de mimespeler. Allicht hebben ze ook 

al situaties meegemaakt waarin ze liever zouden 

zwijgen, een slecht rapport dat aan ouders 

getoond moet worden, ruzie met een vriend of 

vriendin, spreken voor de klas…

Vervolgens kan je het gedicht inhoudelijk en 

vormelijk grondiger bespreken. Eerst en vooral 

valt op dat in de titel in de derde persoon over de 

mimespeler wordt gesproken, terwijl de lyrische 

ik van het gedicht de mimespeler zelf is. Dit zorgt 

voor meer inleving, een persoonlijke geschie-

denis waar je als lezer deel van uit mag maken. 

Daarnaast creëert het ook een zekere afstand, net 

zoals de mimespeler zichzelf observeert vanop 

een afstand. Bovendien verstopt de mimespeler 

zich achter een glazen wand, wat niet erg efficiënt 

is, maar opnieuw zorgt voor afstand. Hier kan 

LESTIP 2 
DE MIMESPELER GEBAART

lestip 2

je trouwens een filmpje tonen van een hoe een 

mimespeler het gevangen zitten achter een wand 

uitbeeldt. Deze vind je makkelijk op YouTube.

Vormelijk wijzen de vele enjambementen op een 

verhakkeld, moeilijk spreken. Eigenlijk eindigt elke 

versregel met een enjambement, maar laat je 

leerlingen vooral deze aanduiden die het lezen be-

moeilijken. Toch horen de woorden en versregels 

in het gedicht duidelijk bij elkaar door de klanken 

die gebruikt worden. Laat je leerlingen stilstaan 

bij deze klanken (ee, o, oo) en het melancholische 

gevoel dat deze oproepen. Deze droefheid hangt 

zowel over het verleden van de mimespeler als 

over het heden. Het gevolg zijn verschillende 

assonanties, binnen- en eindrijm. Je leerlingen 

kunnen deze aanduiden in het gedicht.

Ook valt op dat hoewel het gedicht over zwijgen 

gaat, er geen vormelijke stiltes zijn ingelast.  

Je wordt als lezer haast verplicht snel door te 

gaan naar de volgende regel, omwille van de en-

jambementen en de dichter maakt geen gebruik 

van witregels. Vraag je leerlingen wat ze hiervan 

vinden? Heeft een gedicht strofes nodig om een 

gedicht te zijn? Hoe beïnvloedt deze vorm hun 

lezen?

Aan de slag (30 minuten) 
Je kan je leerlingen in de huid van de mimespeler 

laten kruipen en hen een gedicht laten schrijven, 

enkel gebruik makend van gebaren, naar analogie 

van wat Ted van Lieshout deed in Rond vierkant 

vierkant rond met vormen en voorwerpen.  

Je kan deze bundel mee naar de klas nemen om 

je leerlingen te inspireren en zeker om het belang 

van herhaling in te zien. Omdat je leerlingen 

waarschijnlijk een heel eind uit hun comfortzone 

moeten komen, kan het zinvol zijn hen per twee te 

laten werken. Laat hen op zoek gaan naar geba-

ren, hoe ze achter elkaar te zetten en te herhalen 

tot ze samen een sfeer, een gedicht overbrengen. 

Je leerlingen kunnen hun gedicht tonen voor de 

klas of in kleinere groepjes om de veiligheid te 

verhogen.

Wil je de opdracht toegankelijker maken?  

Laat je leerlingen dan gebaren bedenken bij een 

bestaand gedicht. Moedig hen aan om dit niet al 

te letterlijk te doen, maar de sfeer van het gedicht 

te hertalen naar gebaren. Leerlingen kunnen dit 

per twee voor de klas brengen: één leerling leest 

voor de ander gebaart.
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Meer? 
Ingmar Heytze treedt vaak op, onder andere  

met Asfaltfeeën, een muzikaal poëtische samen-

werking met Ellen Deckwitz en Cor van Ingen.  

Op YouTube vind je filmpjes van hun optredens 

op LowLands. Je kan met je leerlingen stilstaan 

bij hoe muziek en poëzie elkaar versterken  

en hoe spoken word en slam poetry aanleunen 

bij rap.

Bibliografie 
Rond vierkant vierkant rond -

Ted van Lieshout 

(Leopold, 2015) 

 

Auteur lestip 

Iris Wynants

lestip 2
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Wat een toneelspeler  
gaat er aan u verloren  

Een toneelspeler over een andere toneelspeler: hij draaide van links 

naar rechts en stopte, ondertussen maakte hij een kleine beweging 

met zijn hand.

Toneelspeler zijn was ondraaglijk eenzaam als niemand hem dit zag 

doen, de kou van hoe mooi het was ging door mij heen.

Zo komt iemand binnen die steeds te vroeg of te laat binnen komt, 

een slechte toneelspeler kan dit af en toe doen, alleen een zeer goede

toneelspeler kan dit altijd doen.

Ze zijn aan het toneelspelen en ze gaan te lang door of ze stoppen 

plotseling en je ziet dat ze blij zijn dat ze kunnen ophouden.

Wat een toneelspeler gaat er aan u verloren 

Nachoem M. Wijnberg

In: Het leven van

(Uitgeverij Contact, 2008)

lestip 3
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Over de auteur
Nachoem M. Wijnberg (1961) studeerde Rechten 

en Economie, promoveerde in 1990 en is sinds 

2005 hoogleraar aan de Universiteit van  

Amsterdam. Dichter en romanschrijver Wijnberg 

schreef vijf romans en zo’n vijftien dichtbundels. 

Zijn laatste bundel Van groot belang uit 2015 telt 

maar liefst 250 pagina’s. Voor zijn bundel Het 

leven van kreeg hij de VSB Poëzieprijs. Zijn stijl is 

niet bepaald ‘poëtisch’; soms lijken zijn gedichten 

meer op proza, op korte, droge verhaaltjes met 

raadselachtige, lange zinnen die elkaar soms ook 

weer tegenspreken. Sommige critici en lezers 

worden er gek van omdat ze het niet kunnen 

volgen; andere vinden het juist weer fantastisch 

omdat ze het niet hoeven te snappen.

Voor het lezen (15 minuten)
Kijk met elkaar naar dit filmpje over Nachoem  

M. Wijnberg of via www.goo.gl/Nc7iLo  

Praat er kort over. Vragen die aan de orde 

kunnen komen: Wat voor soort dichter zou die 

Wijnberg zijn? Is hij goed in grasmaaien? Is de 

tekst die hij voorleest een gedicht? Waarom vind 

je dat? Waar gaat het gedicht/de tekst over? 

Wat vind je van het slot: ‘Vergeet niet, deel van 

je werk is om angst en medelijden uit elkaar te 

houden’.

Vertel dat Wijnberg hoogleraar Economie is, 

dat zijn gedichten over allerlei maatschappelijke 

en politieke onderwerpen gaan en dat hij soms 

in tegenstellingen en raadsels praat.

Af en toe is hij ook heel helder en eenvoudig. 

Bekijk samen de eerste minuut en veertig secon-

den van dit filmpje of via www.goo.gl/57y2fa

Lees dan het gedicht op het digibord hardop.

Na het lezen (15 minuten)
Vraag de leerlingen om hun eerste reactie. Op het 

hele gedicht, op een fragment. Alle meningen 

mogen er zijn. Als ze het gedicht stom of grappig 

vinden, stimuleer ze dan om uit te leggen wat ze 

ermee bedoelen en waarom ze dat vinden.

Aan de slag (30 minuten) 
Zo begint het gedicht:

Een toneelspeler over een andere toneelspeler: 

hij draaide van links naar rechts en stopte, 

ondertussen maakte hij een kleine beweging

met zijn hand.

Vraag een leerling om dit stukje toneel te spelen.

Vraag een andere leerling om hetzelfde stukje 

lestip 3

LESTIP 3 
WAT EEN TONEELSPELER GAAT ER AAN U VERLOREN  

op een andere manier te spelen.

Vraag weer een andere leerling om dit stukje 

anders te spelen en er iets bij te zeggen.

Maak groepjes van drie, vier leerlingen.

Elk groepje bedenkt een simpele situatie naar 

aanleiding van dit stukje: wat gebeurt er voor 

deze beweging, wat daarna? Hoeveel spelers 

doen ermee? Wat zeggen ze? Wat zeggen ze 

niet en laten ze zien?

De groepjes werken volgens de trits: ideeën 

bedenken, uitproberen, kiezen en afspraken 

maken, laten zien. Het stukje mag niet langer 

duren dan één minuut. Bespreek de verschillende 

stukjes kort. Houd het tempo erin.

De groepjes verzinnen vanuit de scène die ze 

hebben een kort vervolg: zo komt iemand binnen 

die… Net als in het gedicht komt er iemand 

binnen. Wat voor manieren zijn er om binnen 

te komen? Wat komt die figuur doen? Hebben 

de anderen het in de gaten? Wat voor gevolg 

heeft die binnenkomst?

Ideeën bedenken, uitproberen, kiezen en afspra-

ken maken, laten zien, bespreken. De toneelstuk-

jes hoeven niet mooi en af te zijn, als je maar 

ziet dat er met plezier en inzet aan gewerkt is.

Praat met elkaar over de diverse stukjes, over 

overeenkomsten en verschillen.

Vraag de leerlingen ter afsluiting of ze nu op 

een andere manier naar het gedicht kijken dan 

in het begin van de les. Hoe anders?

Meer? (30 minuten) 
Vraag een leerling om een simpele handeling uit 

te voeren: naar het raam lopen en zwaaien naar 

iemand buiten, een pen zoeken in je rugzak en 

hem niet vinden, enz.

De andere leerlingen kijken goed en beschrijven 

de beweging kort en zakelijk zoals Wijnberg  

dat doet. Het gaat daarbij niet om wat iemand 

doet maar om hoe iemand beweegt. De teksten  

worden voorgelezen.

Doe dit spel een paar keer met steeds andere 

bewegingen als uitgangspunt. 

De leerlingen gebruiken een van hun teksten als 

eerste regels voor een raadselachtig gedicht. 

Daarvoor kijken ze bij Wijnberg de kunst af.  

Hun gedichten gaan niet over toneelspelen,  

maar over de handeling: naar iemand zwaaien, 

een pen zoeken, enz. Ze kunnen in hun gedicht 

soortgelijke sprongen maken als Wijnberg.

www.youtube.com/watch?v=J4ugYJ_EGEo
www.youtube.com/watch?v=pxSwFAxzqKM
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Hij komt in zijn gedicht met een soort conclusie:

Toneelspeler zijn was ondraaglijk eenzaam als 

niemand hem dit zag doen, de kou van hoe mooi 

het was ging door mij heen.

Daarna met een voorbeeld waar een tegenstel-

ling in zit:

Zo komt iemand binnen die steeds te vroeg of 

te laat binnenkomt, een slechte toneelspeler 

kan dit af en toe doen, alleen een zeer goede 

toneelspeler kan dit altijd doen.

En met een ander voorbeeld en conclusie als slot:

Ze zijn aan het toneelspelen en ze gaan te lang 

door of ze stoppen plotseling en je ziet dat ze

blij zijn dat ze kunnen ophouden

 

Auteur lestip 
Jos van Hest

lestip 3
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Wachten terwijl je

wachten terwijl je
op de stoep
van een kasteel staat
te dralen
 
langzaam verdraait
de bel een geluid
uit de gang
 
harde stappen
behang gaat aan de
kant
 
wasgoed leeft op
de kasteelheer
in aantocht
 
lawaai…
dit stond niet
in het
draaiboek meneer

Wachten terwijl je  

Wim Brands

In: Verzamelde gedichten

(Uitgeverij Van Oorschot, 2017)

lestip 4
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Over de auteur
Wim Brands werd geboren in 1959. Als televi-

siejournalist interviewde hij schrijvers in het 

boekenprogramma van de VPRO. Hij maakte 

radioprogramma’s en ging op reis om internati-

onaal bekende schrijvers te ontmoeten. Maar hij 

was in de eerste plaats dichter. Als negentien-

jarige publiceerde hij zijn eerste gedichten, ze 

vielen meteen op door hun eenvoud en door hun 

aandacht voor bijzondere details. Hij publiceerde 

daarna veel poëzie in diverse bundels. In 2016 

raakte de dichter in een depressie en hij benam 

zich het leven. Al zijn gedichten zijn bijeenge-

bracht in een verzamelbundel die in 2017 is 

verschenen. Aan het eind van zijn leven neigde 

hij steeds meer naar proza-achtige gedichten.

Vooraf het lezen (5 minuten)
‘Is dit wel poëzie?’ vroeg een recensent zich af, na 

het lezen van een nieuwe bundel van Wim Brands. 

De dichter kon daar kwaad over worden. Natuur-

lijk is het poëzie. Wim Brands verzette zich tegen 

de gedachte dat gedichten ingewikkeld moeten 

zijn, dat je bij een gedicht een ingewikkelde puzzel 

van taal moet oplossen. Hij bewonderde dichters 

die gedichten schreven die juist door hun eenvoud 

krachtig zijn, zoals de Nederlandse dichter K. 

Schippers en ook een Amerikaanse dichter als 

Russell Edson. Dichters die met verwondering kij-

ken naar de wereld en naar zichzelf. Daarmee be-

gint de poëzie, daarmee voelde hij zich verwant. 

Niet met dichters die gewichtig of ingewikkeld 

doen. Toch is een gedicht van Wim Brands altijd 

ingewikkelder dan je op het eerste gezicht denkt. 

Als bij een gebakje met laagjes koek, cake, crème 

en fruit, valt er steeds iets nieuws te ontdekken.

Leg de vraag of dit gedicht poëzie is voor aan de 

leerlingen en bespreek het kort. Er zijn geen foute 

antwoorden, het gaat om het gesprek. 

Na het lezen (15 minuten)
Zoals bij veel gedichten van Wim Brands, lijkt  

het hier om een dagelijkse werkelijkheid te gaan.  

Je staat te wachten, maar op een bijzondere 

plek; op de stoep van een kasteel. Iedereen  

bezoekt wel eens een bijzondere plek, op  

vakantie of tijdens een dagje uit. Bij Wim Brands 

komen er nieuwe beelden bij, het gewone wordt 

vreemd. Het geluid verandert, er zijn stappen  

te horen en dan gebeurt er iets dat alleen in  

taal kan, “het behang gaat aan de kant.”  

lestip 4

LESTIP 4 
WACHTEN TERWIJL JE

Meestal gaan stoelen aan de kant en wordt  

behang van de muur gescheurd, in de taal 

van Brands wordt dit samengebald. Als je dat 

eenmaal hebt geschreven, kan ook de kasteel-

heer erbij bedacht worden. Let op de klinker a, 

die door het hele gedicht klinkt: dralen, 

verdraaid. En dan de laatste wending; als bij 

een draaitoneel, is er sprake van een draaiboek, 

een scenario voor een film of een tv uitzending. 

En van een meneer, dat zou wel eens de regis-

seur kunnen zijn van een toneelstuk of van een 

film waarin je een rol speelt. De werkelijkheid is 

onwerkelijk geworden. Zei Shakespeare al niet: 

“All the world’s a stage. And all the men and 

women merely players.” Het zou best kunnen 

zijn dat de dichter hiernaar verwijst.

Aan de slag (7 minuten) 
Naar aanleiding van dit gedicht kun je de leer-

lingen vragen of ze een dergelijke ervaring wel 

eens gehad hebben. Je leeft in de dagelijkse 

werkelijkheid en ineens verandert er iets, waar-

door het lijkt of je in een geënsceneerde situatie 

terecht bent gekomen. Je kijkt naar jezelf alsof 

je een acteur bent. De verwondering over de 

veranderende werkelijkheid kan aanleiding zijn 

voor een dichter om te schrijven, deze ervaring 

in woorden te vangen.

Laat de leerlingen een locatie noemen en specia-

le details. Het kan gaan over iets dat vorige week 

gebeurde, maar ook jaren geleden. Aan welke 

film deed hun ervaring ze denken?

Drie manieren om een gedicht  
te benaderen (20 minuten) 
Op het werkblad staan drie opdrachten die 

de leerlingen helpen om zich het gedicht eigen 

te maken. Laat ze kiezen uit een van deze 

manieren en deze alleen of in duo’s uitwerken. 

Bespreek de resultaten klassikaal. 
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Meer? (15 - 30 minuten)
De leerlingen kunnen binnen of buiten foto’s  

maken van kleine bijzondere details van objecten 

of gebeurtenissen, op zo’n manier dat je een 

beeld krijgt van het geheel. Bijvoorbeeld,  

de punt van een pen op papier en twee letters, 

niet het hele blad met de geschreven woorden, 

een vertrapte bloem op het trottoir, niet het 

boeket in de armen van een voor het examen 

geslaagde leerling. Ze kiezen drie foto’s uit,  

die verband houden met elkaar, en schrijven  

daar korte regels bij. In die regels is er sprake 

van een veranderende werkelijkheid.

Bibliografie

All the world’s a stage is de eerste regel 

van het toneelstuk As You Like It van William 

Shakespeare. Voor Rusell Edson, zie Wikipedia

Auteur lestip

Ineke Holzhaus 

lestip 4
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werkblad lestip 4

wachten terwijl je

op de stoep

van een kasteel staat

te dralen

 

langzaam verdraait

de bel een geluid

uit de gang

 

harde stappen

behang gaat aan de

kant

 

wasgoed leeft op

de kasteelheer

in aantocht

 

lawaai…

dit stond niet

in het

draaiboek meneer.

Wachten terwijl je  

Wim Brands

In: Verzamelde gedichten

(Uitgeverij Van Oorschot, 2017)

Wachten terwijl je

1.

2.

3.

Om een gedicht naar je toe te halen is het soms handig het te vertalen.   

In dit geval zou je voor een Engelse vertaling kunnen kiezen. Je kunt  

daarbij een woordenboek of website gebruiken. Je kunt de vertaling ver  

gelijken met die van je buurman of buurvrouw en eventueel verbeteringen 

aanbrengen. Je kunt natuurlijk ook voor een andere taal kiezen, zeker 

als je tweetalig bent. Het is lastig, want juist bij korte regels moet je de 

volgorde van de woorden veranderen. Lees het oorspronkelijke gedicht 

voor en daarna de vertaling. Luister goed of je regels niet te lang zijn 

geworden en of je het ritme hebt behouden.

Om de achterliggende gedachten en het thema van het gedicht te ont-

dekken kun je de zeer korte regels van Wim Brands aanvullen met eigen 

woorden. Je kunt woorden voor en na zijn regels schrijven. Als het beter 

uitkomt, kun je de woorden van Brands veranderen, bijvoorbeeld een 

werkwoord in een bijvoeglijk naamwoord. Zo wordt het gedicht meer 

een prozagedicht. Gebruik nu alleen de door jou bedachte woorden om 

nieuwe korte regels te maken. Kijk of je het thema van het oorspronkelijke 

gedicht kunt behouden. Kijk of je het woord theater kunt verwerken in 

je tekst. Laat een klinker vaak terugkomen, bv. laat, draai, vlaag, aaien.

Maak van je eigen tekst of van het gedicht van Wim Brands een storyboard 

voor een korte film, bijvoorbeeld in zes kleine schetsen die als basis kunnen 

dienen voor een scenario. Of beschrijf in enkele woorden de scènes zoals 

jij die zou willen maken.
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Koorddansen 

Altijd op zoek naar een navelstreng
nu de eerste niet langer bestaat,
balanceer ik op de ragdunne draad
van blik tot blik, tot het ogenblik
dat ik opnieuw jij
en jij ik.

Een keten weer opeens
hangen we boven het land.
Geen afstand meer. In dit verband
past het heelal met gemak
in één hand.

Ik snoep je lieve woordjes.
Je tovert zoentjes uit je zak.
Ik slik ze, pik ze, blik ze in
voor later.

Wanneer het strak gespannen snoer
halverwege de acrobatentoer
ombuigt tot valstrik,
val ik.

Koorddansen 

Hagar Peeters

In: Genoeg gedicht over de liefde vandaag

(Uitgeverij Podium, 2003)

lestip 5
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Over de auteur
Nog voor haar debuut in de winkel lag, maakte 

Hagar Peeters (1972) naam als podiumdichter. 

Haar optreden tijdens het Double Talk-festival in 

1997 betekende haar doorbraak. Twee jaar later 

lag haar eerste bundel in de schappen: Genoeg 

gedicht over de liefde vandaag. De poëzie van 

Peeters kenmerkt zich door de afwisseling van 

ernst en ironie, waarbij zware onderwerpen op 

een luchtige manier worden verwoord.

Voor het lezen (10 minuten)
Ter introductie van het gedicht zou je een 

(of meerdere) filmpje(s) kunnen laten zien van 

koorddansers, of van mensen die balanceren op 

een koord. Op YouTube zijn meerdere te vinden.

Vervolgens zou je leerlingen de volgende 

metafoor kunnen laten uitwerken: ‘Het leven 

is als koorddansen.’

Wellicht is het interessant om de uitwerkingen 

van de leerlingen te vergelijken met die van 

Antonio Damasio:

‘Leven is koorddansen, en de meeste gevoelens 

geven uitdrukking aan een ingespannen zoeken 

naar evenwicht, wijzen op de verfijnde aanpas-

singen en correcties die nodig zijn om niet 

ter aarde te storten – wat bij één foutje te veel 

al kan gebeuren.’ (Damasio, 2003: 14)

Na het lezen (10 - 15 minuten)
Laat de leerlingen in tweetallen aan de slag 

gaan met (een aantal van) de onderstaande ver-

werkingsvragen. De antwoorden van leerlingen 

kunnen en mogen verschillend zijn, zo lang zij 

deze maar kunnen beargumenteren.

 

+ Wat valt op aan het gedicht? Welke beelden  

 zijn sterk? Welke regels zijn onduidelijk? 

+ Het gedicht telt meerdere touwen, snoeren  

 en draden. Welke herken je? Voor welke  

 verbinding zorgen ze?

+ Hagar Peeters lijkt op een achteloze manier  

 rijm te gebruiken. Bespreek alle rijmgevallen 

 van het gedicht. Is er iets wat opvalt,  

 bijvoorbeeld over het soort rijm en over 

 de rijmplaatsen?

+ Bespreek in hoeverre de volgende stellingen  

 waar of niet waar zijn:

 Koorddansen gaat over…

 … het leven als theater.

 … de zoektocht naar liefde en verbintenis.

 … contact en nabijheid.

 … de liefde als valstrik.

lestip 5

LESTIP 5 
KOORDDANSEN 

Aan de slag (20 - 75 minuten) 
WhatsApp-web (30 minuten)

Een gedicht wordt misschien nog wel interessanter 

als je als het ware in gesprek kunt met het gedicht. 

Deze opdracht, die zowel individueel als in kleine 

groepjes kan worden uitgevoerd, kan daarbij een 

hulpmiddel zijn.

In het gedicht is een ik-persoon aan het woord 

die een je-persoon aanspreekt en die (impliciet) 

verwijst naar een moederfiguur. Laat de leerlingen 

een fictieve WhatsAppgroep aanmaken waarin al 

deze personages vertegenwoordigd zijn. Ken alle 

personages een deel van de tekst van het gedicht 

toe en laat de ander(e) hierop reageren, eventueel 

met tekst die niet in het gedicht staat. Uiteindelijk 

ontstaat er een web van poëtische taal met 

reacties die samen een interpretatie vormen.

Koorddansen in een audiobestand (45 minuten)

Veel gedichten komen nog beter tot hun recht als 

ze klinken. Wie weet geldt dit ook voor ‘Koord-

dansen’! Laat leerlingen in tweetallen werken aan 

een geluidsopname die zij met behulp van een 

audiobewerkingsprogramma zo gelikt mogelijk 

presenteren. (Via het internet worden dit soort 

applicaties gratis aangeboden. De opname kan 

eventueel gemaakt worden met een smartphone.)

Je zou bij de uitvoering extra aandacht kunnen 

besteden aan timing en dictie, elementen die ook 

in het theater belangrijk zijn. Let ook op de functi-

onele inzet van geluidseffecten. Deze kunnen het 

gedicht meer glans geven, maar voor je het weet 

wordt het gebruik ervan lachwekkend. Dat wordt 

voor leerlingen dus auditief koorddansen!

In de touwen (30-45 minuten)

In ‘Koorddansen’ komen meerdere soorten 

snoeren en draden voor die met elkaar in verband 

worden gebracht. Verdeel de klas in vier- of vijftal-

len en laat ieder groepje een zo treffend mogelijke 

foto maken van alle touwen en personages die in 

het gedicht voorkomen. Laat de groepjes de foto 

vervolgens presenteren aan klasgenoten, waarbij 

zij hun keuzes toelichten. 

 

Koorddansen in stop-motion (120 minuten)

Laat de leerlingen een filmpje maken van het 

gedicht, waarbij ze de stop-motiontechniek 

toepassen. Hierbij maken de leerlingen veel foto’s 

die samen een filmpje vormen als ze achter elkaar 

worden afgespeeld. De tekst van het gedicht kan 

gebruikt worden voor de voice-over.
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Deze opdracht vraagt wat voorbereiding en vergt 

de nodige uitvoeringstijd. Verdeel de klas in 

groepjes en geef hun de beschikking over speel-

goedpoppetjes en draden. Het mooiste resultaat 

wordt bereikt als leerlingen een statief kunnen 

gebruiken, maar dat is niet per se noodzakelijk.  

De echte liefhebbers kunnen het filmpje nog  

verder verfraaien met muziek en (andere)  

geluidseffecten.

 

Meer? 
Als je klas de smaak te pakken heeft, is het  

misschien interessant om een heel ander  

koorddansgedicht bij de les te betrekken:  

‘Twee koorddansers’ van Toon Tellegen.  

In hoeverre zijn deze gedichten met elkaar  

te vergelijken?

 
Bibliografie 

Het gelijk van Spinoza. Vreugde, verdriet  

en het voelende brein – Antonio Damasio  

(Wereldbibliotheek, 2010)

Twee koorddansers – Toon Tellegen. 

In: Alleen liefde (Querido, 2002)

 

Auteur lestip 
Hans Das

lestip 5
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colofon

Deze poëzielessen zijn een uitgave van
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