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INLEIDING
HET GEDICHT 
DAT TUSSEN ONS LIGT

Lies 
Van Gasse Dichteres Lies Van Gasse vertelt  

een persoonlijk verhaal over haar 

ervaringen in het onderwijs en hoe  

zij probeerde om haar leerlingen 

warm te maken voor poëzie door o.a. 

vanuit hun leefwereld te vertrekken. 

Een inspirerend pleidooi.

LESTIP 1 
EEN MEISJE  

Toon 
Tellegen

Onderwerpen en activiteiten

Puzzelgedicht, taalspel, karakter- 

eigenschappen, poëzieposter, 

videogedicht. 

Extra benodigdheden

beamer, werkbladen, A3-papier,

eventueel foto’s van kunstwerken/

schilderijen van dansende meisjes

Afhankelijk van de 

verwerkingsactiviteit: 

een computerklas met printer,

oude kranten en tijdschriften, 

(film)camera’s (bijv. op smartphone)

Tijdsduur

25 – 150 minuten

Auteur lestip

Marit Trioen

p 
9

p 
5
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LESTIP 2 
THEATER 

Remco 
Campert

Onderwerpen en activiteiten

Acteren, taal, toneel, groepswerk, 

creatief schrijven. 

Extra benodigdheden

werkblad, computer,

camera/smartphone

Tijdsduur

170 - 290 min

Auteur lestip

Stefanie Kennes

p 
14

LESTIP 3 
TONEEL 

Annie M.G. 
Schmidt

Onderwerpen en activiteiten

Acteren, recensies schrijven, taal, 

filmen, sociale media, klasgesprek, 

groepswerk.

Extra benodigdheden

werkblad recensies schrijven, 

camera/smartphone,

computer

Tijdsduur

120 - 230 min

Auteur lestip

Stefanie Kennes

p 
17

inhoud
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LESTIP 4 
PAARD GEZIEN BIJ 
CIRCUS STRASZBURGER 

M. 
Vasalis

Onderwerpen en activiteiten

Deze lestip is vakoverschrijdend.  

Het eerste gedeelte kan bij Neder-

lands gemaakt worden, het vervolg 

bij beeldend. Praten over het circus, 

werkblad invullen, het gedicht op vorm 

en inhoud bespreken,  kennismaken 

met Pegasus, afbeeldingen van Pega-

sus zoeken, een schildering maken, 

een tentoonstelling.

Extra benodigdheden

digibord om het circusaffiche te laten zien,

werkbladen met het gedicht en opdrachten,

kleurpotloden en/of dunne kleurstiften,

internet om afbeeldingen van Pegasus te vinden,

schilderpapier of doek, verf en andere schilder-

benodigdheden

Tijdsduur

180 minuten 

Auteur lestip

Jos van Hest

p 
20

LESTIP 5 
GROTE ZIRKUS VAN DE H. GEEST  

Paul 
van Ostaijen

Onderwerpen en activiteiten

Reactie van de dichter op oorlog en 

vluchtelingen, actualiteit en eigen 

leven, leerlingen presenteren dialoog 

in de groep, leerlingen maken zelf 

affiche.

Extra benodigdheden

werkblad, grote vellen papier voor 

affiche, tekenmateriaal om met 

verschillende kleuren te werken,

een oud boek

Tijdsduur

80 minuten (inclusief werkblad)

Auteur lestip

Ineke Holzhaus

p 
23

inhoud
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INLEIDING
LIES VAN GASSE

HET GEDICHT DAT  
TUSSEN ONS LIGT

‘Trouw nooit met een dichter, mijn dochter’, 

schreef die goede ouwe Annie [1] al. Volkomen 

gelijk had ze. Dichters zijn over het algemeen 

langharig werkschuw tuig, dat hele dagen 

lamlendig ligt te wachten op een ingeving. 

Omdat ikzelf die raad maar half ter harte nam, 

belandde ik op tweeëntwintigjarige leeftijd, 

dichterlijk maar berooid, met een kunstenaars-

diploma op de arbeidsmarkt. Dichters zijn ook 

maar mensen. Dichters moeten hun brood 

verdienen. Dichters, zo leerde ik tot mijn scha 

en schande, hebben doorgaans een beroep: 

dichter-ijsjesverkoper, dichter-winkeljuffrouw, 

dichter-milieuambtenaar [2], dichter-cipier [3], 

dichter-ondernemer [4], dichter-psycholoog, 

dichter-psychiater [5], dichter-politicus, dich-

ter-dierenverzorger [6], dichter-nogwat …

En zo, na weinig lucratieve omzwervingen als 

manusje-van-alles in een kleine supermarkt, als 

suppoost en kinderlokster op diverse tentoon-

stellingen, als opmaakster van advertenties voor 

winkels met exotische namen als ‘Baby Vanilla’, 

‘Lingerie Romantica’ en ‘Violet Verhuizingen’ en 

tot slot als redactrice voor een lokaal reclame-

blad, belandde ik tot grote opluchting van mijn 

beider ouders in, jawel, het onderwijs. Eind goed, 

al goed, zult u zeggen, en dan iets over brood en 

boter. En over die loonfiche en die vakantiedagen, 

toch ook wel aardig, niet?

Mijn ideale dagindeling zag er grofweg uit als in 

het gedicht ‘Dinsdag’ van Bart Meuleman [7]:

‘(…)

je hebt een bezigheid die je laat slapen of wandelen  

op een uur dat anderen

hun structuur doorleven.

je hebt een bezigheid die je laat slapen  

of wandelen op een uur dat anderen

hun structuur doorleven.

is dat een voordeel?

je ligt te slapen als anderen moeten bestaan.

je kunt je op elk moment van de dag in de dierentuin laten treffen

door de paarse balzak van een stille primaat –

het vermoeden van een vlekkige ziekte.

niet het dier, het lichaamsdeel of de kleur betrekt het gemoed.

ook het uur van de dag niet, de rustende  

schoonheid van de plek,

het vertrappelde blik op de grond 

en de bezoeker in een trage pas

die soms neigt naar stilstand.

(…)

ook gedachten aan anderen niet, 

waar ze ook zijn momenteel,

aan de slag, op conclaaf, in een vraag of  

in een antwoord verzonken,

verstrikt in een pauze, 

al gevlucht naar de weg die hen straks

op een redelijk uur weer naar huis heeft gebracht.

(…)’

 

U kan zich er wel iets bij voorstellen. De schok was groot. 

Zonder noemenswaardige ervaring kwam ik terecht in  

een wereld die de mijne niet was. Mijn eerste twee maanden 

bracht ik door als vervangend opvoeder in een technisch 

instituut waar leerlingen opgeleid werden tot elektricien,  

lasser of mechanicus. Op mijn eerste werkdag werd ik  

hartelijk begroet door een jongen die vroeger nog samen  

met mij in een koor had gezongen. Later die avond hoorde  

ik van mijn collega-opvoeders dat de jongen in kwestie  

van school was gestuurd omdat hij in één van de stoelen  

van de eetzaal een priem had gelast. Tijdens de middagpauze 

was een medeleerling er op gaan zitten, met alle gevolgen 

van dien.

inleiding
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Tijdens die weken op het technisch instituut 

bouwde ik een verrassende vriendschap op met 

een mede-opvoeder. Net als ik had hij al heel 

wat watertjes doorzwommen en gedurende mijn 

eerste werkweek vermaakten we ons met ver-

halen over onze vorige jobs. Mijn collega was in 

het leger geweest en had nog op de spoeddienst 

van het ziekenhuis [8] gewerkt. Daar konden mijn 

verhalen niet tegenop. Ook bleek mijn collega 

de leerlingen te begrijpen. Ik spiedde door de 

gangen en zag daar bonkige, gespierde kerels 

met een grote mond, die elkaar met turnpantof-

fels en cursusblokken te lijf gingen. Mijn collega 

zag onder die dikke laag branie gekwetste 

zieltjes, breekbare karakters, twijfel, angst voor 

het noodlot dat steeds op de loer ligt. Een beetje 

zoals in het gedicht ‘Werkloos’ van Tsead Bruinja 

[9], waarin die het heeft over trots op mijn vader 

die het met zijn handen / moet verdienen, maar 

ook schrijft ik zie mijn vader nog aan tafel zitten / 

pratend met mijn moeder over het opeten van ons 

huis / als hij niet snel werk zou vinden.

(…)

om half zes komen nog altijd

veel vaders thuis van hun werk

maar de komende jaren

komen veel van die vaders thuis

met slecht nieuws

ik zie ze met hun vrouwen praten

en stel me voor hoe hun zoons en dochters

stiekem meeluisteren

doen of ze niets horen’

De collega-opvoeder toonde me die kwetsbare 

kant. Kortstondig maar intens was onze vriend-

schap, want na twee maanden opvoeden was 

het tijd voor het echte werk. Ik veranderde van 

school en van vak en ging plastische opvoe-

ding geven. Tekenjuf. Ik kwam terecht op een 

land- en tuinbouwschool, een omgeving die mij 

inspireerde door het gevoel van ruimte en het 

aanwezige groen, maar die toch weer ver van 

mij af stond. Bijna elke leerling had er al er een 

beroep. De ene had thuis een boomkwekerij, de 

andere schikte boeketten, ging met een prijskoe 

inleiding

Mijn collega zag onder die 
dikke laag branie gekwetste 
zieltjes, breekbare karakters, 
twijfel, angst voor het noodlot 
dat steeds op de loer ligt.

naar de tentoonstelling, of had een cateringbe-

drijf. Het werd mij snel duidelijk dat deze jongens 

en meisjes nooit zoals ik van job naar job zouden 

dwalen, maar meteen hun weg zouden vinden op 

de arbeidsmarkt, en dus in het leven.

Ik was bijna jaloers.

Zij hadden mij niet nodig.

Dacht ik.

 

Op een dag gebeurde er iets. Wàt precies ga ik 

niet aan deze bladzijden toevertrouwen. In plaats 

daarvan laat ik u het gedicht ‘De keizer is bloot’ 

lezen, van Charles Ducal [10], nog zo’n dichter-

leraar. U mag het woord dichter in het vers 

vervangen door leraar.

De keizer is bloot
Wees op je hoede, dichter. Op een dag

staat aan de kant van de weg die knaap.

Nooit opgevoed, nooit kennisgemaakt

met de lyriek, hoe hij zingt tegendraads

en door de gewenning snijdt als een mes

en al wat op haar drijven wil ontbindt

en achterlaat omdat zij woede is en exces.

Wees op je hoede. Hij is nog een kind,

hij loopt op de lucht uit zijn longen

als een hond door het gras, zo onbedacht

dat hij aan Gods lach lijkt ontsprongen.

Hij kijkt je bloot, hij kent geen gezag.

 

Misschien herkent u het. Misschien leest u het 

gedicht en denkt u stiekem aan een leerling of 

een situatie, u weet wel, dat gevoel van magie, 

die twee lichtvlekjes in een verder apathische 

klas, die blik van herkenning, geesten die elkaar 

vinden, gedeeld enthousiasme, talent. Maar ook 

weerstand, die ene leerling die je overgroeit,  

die wordt wat jij niet kon worden, maar hij of zij 

altijd was. Net die leerling maakt het lesgeven  

de moeite waard.

Misschien herkent u het. Misschien 
leest u het gedicht en denkt u stie-
kem aan een leerling of een situatie, 
u weet wel, dat gevoel van magie, 
die twee lichtvlekjes in een verder 
apathische klas, die blik van her-
kenning, geesten die elkaar vinden, 
gedeeld enthousiasme, talent. 
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In de jaren die kwamen heb ik een soort mentaal 

vergrootglas ontwikkeld om hem of haar in elke 

klas te vinden. Het was niet altijd makkelijk, en 

misschien vindt u nu bij voorbaat dat ik kromme 

vergelijkingen trek, want plastische opvoeding 

gaat toch om tekenen, knutselen, máken - toch 

iets heel anders dan uw vak?

Wel, vooral ging het mij er in de lessen om de 

leerlingen gevoelig maken voor kunst, schoon-

heid. Net zoals u niet per se dichters wil kweken, 

maar lezers, wilde ik mijn leerlingen op een ande-

re manier naar kunst, maar ook naar de wereld 

laten kijken. En dus begon ik te zoeken. Met de 

autofreaks van de klas bestudeerde ik het werk 

van Panamarenko, ik legde de plantenexperts 

uit dat die vreemde vormen in het geknipte werk 

van Matisse abstracties zijn van de vingerplant in 

zijn atelier, of we trokken naar het museum om er 

kinetische machinekunst te bekijken. Waarne-

mingstekenen kreeg ik zelfs aan de lastigste leer-

lingen verkocht als er koeien of tractors in het 

spel waren. Ver van uw bed, denkt u? Onthoud 

het toch maar: moeilijke dingen worden plots heel 

makkelijk als ze in de leefwereld van de leerlingen 

vallen. Als je op zoek gaat naar een punt tussen 

jullie beiden in.

inleiding

Wel, vooral ging het mij er in de 
lessen om de leerlingen gevoelig 
maken voor kunst, schoonheid. 
Net zoals u niet per se dichters 
wil kweken, maar lezers, wilde 
ik mijn leerlingen op een andere 
manier naar kunst, maar ook naar 
de wereld laten kijken.

Soms kan het simpel. Ik gaf ooit een cursus song-

writing aan een meisje dat hotelschool volgde, en 

vond maar geen aanknopingspunt. Tot ik volgend 

gedicht van Sven Cooremans [11] meebracht:

de friturist

als ze zingen

dan weten we

dat ze goed zijn

dan zijn ze goed

voorgebakken

wij weten dat

wij horen dat

we zeggen daar

zingen tegen

Simpel mag dus ook. Het kan een stap zijn naar 

moeilijker werk, later. Maar ook, en dat is een tip 

die ik van Joke van Leeuwen [12] en Italo Calvino 

[13] kreeg: wees niet bang voor lichtheid.  

Een mooi voorbeeld vind ik Joke van Leeuwens 

stadsgedicht ‘Schoon Volk’ [14], dat zij schreef 

voor een tentoonstelling over integratie en 

identiteit, twee moeilijke thema’s die tot lastige 

lessen zouden kunnen leiden, maar die anderzijds 

ook erg relevante problemen oproepen én tot de 

verbeelding van veel leerlingen spreken. Nieuwe 

Antwerpenaren hebben volgens haar…

‘(…) herkenbaarheid gekregen,

breedte, hoogte, herkomsthuid,

armen zoekend waar te blijven,

schrammen van ooit ergens.

(…)

Dragen een hoogst persoonlijk hoofd

met kanalen waardoor woorden

de oever van de lippen halen:

hoor wat er hangt in de hersens.’

 

Je kan heel wat over poëzie leren met dit gedicht. 

De alliteratie, het maakwoord, ritme en rijm, 

het wordt allemaal vakkundig toegepast, en ook 

inhoudelijk – Wat is identiteit? Is het je binnen-  

of je buitenkant – vallen er wel wat lessen mee  

te vullen. Toch blijft de toon licht. Als een veertje.  

Ik denk dat ook dat een manier is om poëzie bij  

de leerling te brengen.

Mijn tijd als tekenjuf op de middelbare school ligt 

intussen achter me. Ik denk nog vaak aan mijn 

leerlingen van toen: in het tuincentrum, bij de 

wuivende blauweregen aan de academiepoort, 

wanneer ik er omwille van mijn nomadische 

levensstijl maar weer niet in slaag mijn balkon-

plantjes te doen overwinteren. Daarom overviel 
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inleiding

een mengeling van heimwee en verliefdheid me 

bij het lezen van de bundel Grond van Idwer de 

la Parra. De dichter, ook beeldend kunstenaar én 

tuinman, vult deze bundel met het ene na het an-

dere natuurgedicht. Dat hadden mijn leerlingen zó 

mooi gevonden! Naast een relaas over menselijke 

groei en familiebanden is het een lofzang op plan-

tenfamilies, roofvogels en het zinnelijke, haast 

seksuele – iets minder handig toch, zo in de lessen 

– van de natuur. Meerdere gedichten [15] raken 

aan de thema’s waar mijn toenmalige leerlingen 

gevoelig voor waren, maar zijn toch voorbeelden 

van ongemakkelijke, hardcore poëzie, waarin ook 

het beeldende erg belangrijk is.  

Ik heb het dus nog steeds niet gevonden,  

dat gedicht dat tussen mij en mijn toenmalige 

leerlingen ligt. Ik vond er vele. Als slot van deze 

tekst laat ik u het titelgedicht ‘Grond’ [16] lezen, 

dan begrijpt u beter wat ik bedoel. En dan, 

hup, dapper aan de slag!

 

Meer over Lies Van Gasse
Lies Van Gasse (1983), is dichter, beeldend  

kunstenaar en leraar. Ze schreef de bundels  

Hetzelfde gedicht steeds weer, Brak de  

waterdrager en Wenteling. Met Brak de 

waterdrager won ze de prijs van de provincie 

Oost-Vlaanderen voor poëzie, met Wenteling 

werd ze genomineerd voor de H. C. Pernathprijs.

Grond

November ritselt waar de vogel zoekt.

Ook mijn geheugen blijft maar ritselen.

Mijn dochter zien, dat gaat nu niet.

Betegel dit mislukte broedgebied.

Het fluiten van de roodborst is gestopt.

De berkentak wordt zwart gelijk de kim.

Hier speelt de nacht het bed waar zij niet ligt.

Gooi deze grond met tegels dicht.

Heel veel succes en tot ooit, ergens, 

hier of op papier

Lies Van Gasse

[1] Annie M.G. Schmidt in het gedicht ‘Raad’:

‘Neem nooit een dichter, m’n dochter. / Zo een met een dichterskop, /  

zo eentje met lange haren, / zo een op een zolderkamer, / zo een wordt er ook 

met de jaren / niet monogamer op … / (…) / Neem liever de kruidenier, dochter. / 

Want alle tederheid die bij hem / uitstijgt boven de kersenjam /  

en boven de kleine zakjes blauw, / dochter, is altijd voor jou.’

[2] Marc Tritsmans

[3] Ester Naomi Perquin

[4] Tom Lanoye

[5] Rutger Kopland, Anna Enquist, Toon Tellegen

[6] Peter Holvoet-Hanssen

[7] ‘Dinsdag’ - Bart Meuleman. In: Mijn soort muziek (Querido, 2015)

[8] Lees ook het gedicht ‘Brancardier’, van Seamus Heany, in: District and Circle, 

(Uitgeverij Meulenhoff, 2013). Vertaling door Onno Kosters en Han Van der Vegt

[9] ‘Werkloos’ - Tsead Bruinja. In: Stofzuigerzangers (Afûk, 2013)

Voor het gemak citeerde ik de Nederlandse versie, maar het oorspronkelijke gedicht is in het Fries.

[10] De keizer is bloot - Charles Ducal. In: De buitendeur (Houtekiet, 2014)

[11] De friturist - Sven Cooremans. In: Het is dat of stoppen met zingen, (Uitgeverij P, 2013)

[12] In ons gesprek voor Boeken Toe, zie www.boekentoe.be/hoofdstuk-2-te-water 

[13] Lees zeker ook eens het essay ‘Over lichtheid’ van Italo Calvino uit zijn 

6 memo’s voor het volgend millennium, uitgegeven bij Bert Bakker.

[14] ‘Schoon Volk’ - Joke van Leeuwen. In: Hoe is’t, gedichten in’t Stad (Querido, 2010)

[15] Lees zeker ook de gedichten ‘Mag ik een hond?’, ‘Snoeien’ en ‘Kamille’

[16] ‘Grond’ - Idwer de la Parra. In: Grond (De Bezige Bij, 2016)
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Een meisje 

Ze wacht.
Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.
 
Ze danst,
ze danst met lange, ranke passen,
langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht,
 
ze danst door deuren en door ramen
en door lange, lankmoedige dagen –
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer –
 
en telkens als ze niet meer kan
en bijna, bijna valt
denkt ze: ik?
ik val niet, ik dans.

Een meisje  

Toon Tellegen

In: Kruis en munt

(Querido en Poetry International, 2000)

lestip 1
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LESTIP 1 
EEN MEISJE 

Over de auteur
Toon Tellegen (1941, Den Briel) schreef zijn eer-

ste gedicht toen hij vijftien was. Geïnspireerd

door de Vijftigers dichtte hij enthousiast ‘De bal 

is vierkant’. Na het middelbaar onderwijs trad

Tellegen als huisarts in de voetsporen van zijn 

vader. Toen hij zelf kinderen kreeg, begon hij

voor hen verhalen over dieren te schrijven,  

als voorleesvoer voor het slapengaan. Deze

verhalen werden later razend populair bij het 

grote publiek. Naast verhalen voor kinderen

schrijft Tellegen ook dichtbundels voor volwasse-

nen. Zijn werk werd meermaals bekroond.

Voor het lezen (5-10 minuten)
Schrijf de titel van het gedicht en de eerste regel 

onder elkaar op het bord. Speel met het

verrassingseffect: vertel nog niet dat het om een 

gedicht gaat, maar zeg bijvoorbeeld dat je

onlangs deze twee mooie, mysterieuze regels 

ergens las en dat er nog een derde regel was.

Welke regel zou hierop kunnen volgen? Geef 

de leerlingen één minuut bedenktijd en laat

hen een regel noteren. Daarna laat je de 

leerlingen om beurten hun vondst voorlezen.

Belangrijk: laat de leerlingen telkens de drie 

regels voorlezen, op die manier raken ze

vertrouwd met de klanken en het ritme van het 

gedicht. Heb je een grote of taalzwakke klas?

Laat de leerlingen dan per twee werken.

Na het lezen (10 minuten)
Puzzelgedicht (15 minuten)

Nu de leerlingen geprikkeld zijn, beken je je  

‘leugen’: je las de regels niet zomaar ergens, 

maar haalde ze uit een gedicht van Toon Telle-

gen. Per twee krijgen de leerlingen het verknipte 

gedicht (zie werkblad 1). De beginregels kennen 

ze al en ook de slotregel schrijf je op het bord. 

De duo’s proberen het gedicht te reconstrueren 

door de strookjes in de juiste volgorde te leggen. 

Na een vijftal minuten zet je telkens twee duo’s 

samen. De duo’s vergelijken hun puzzelgedicht 

en mogen eventueel nog bijsturen. Belangrijk 

is dat ze goed beargumenteren waarom ze een 

bepaalde keuze maakten. Na een afgesproken 

tijd vraag je klassikale feedback van de groepjes: 

over welke (volgorde van) regels bestond discus-

sie? Welke argumenten werden aangehaald? 

Op welke kenmerken heb je gelet om het gedicht 

te puzzelen? Lees tot slot het gedicht voor.

Lankwat? (5 minuten)

‘Een meisje’ is een heel toegankelijk gedicht. 

Alleen het woord lankmoedig zal wenkbrauwen 

doen fronsen. Welke twee woorden herkennen 

de leerlingen in lankmoedig? Letterlijk betekent 

het: iemand die een lang gemoed bezit,  

een gemoed dat niet snel verstoord wordt.  

Een lankmoedig persoon kan veel verdragen 

voor hij/zij boos wordt, zelfs als hier reden toe is. 

Zijn er lankmoedige leerlingen in de klas?

Klinkende klanken (15 minuten)

Vraag de leerlingen waaraan ze zien dat dit een 

gedicht is. Benadruk dat er geen goede of foute 

antwoorden zijn en noteer de kenmerken die 

genoemd worden. Blijf dan stilstaan bij het rijm. 

Het gedicht kent geen eindrijm, enkel klinkerrijm 

(ze danst met lange, ranke passen) en beginrijm 

of alliteratie (ze danst door deuren en door 

ramen). Laat de leerlingen de verschillende 

rijmvormen opzoeken in de tekst. Welk effect 

heeft dit rijm op de sfeer en op het ritme van 

het gedicht?

Als je veel tijd hebt, kan je de leerlingen laten 

experimenteren met beginrijm. Ze bedenken 

een allitererende slogan over zichzelf, zoals bij-

voorbeeld ‘Dromerige Diman denkt aan duizend 

diepzinnige dingen’.

Wat voor een meisje? (20 minuten)

Bespreek het gedicht op een indirecte manier 

door de leerlingen te laten nadenken over het 

meisje. Laat hen eerst het gedicht nog eens 

lezen. Vervolgens krijgen ze alleen of per twee 

een raster met karaktereigenschappen (zie werk-

blad 2). Ze selecteren vijf kenmerken die volgens 

hen het best bij het meisje passen. Projecteer 

dit raster en vraag enkele leerlingen een gekozen 

eigenschap op te noemen. 

Vink de opgesomde woorden aan. Ga zo door 

tot alle door de leerlingen geselecteerde eigen-

schappen genoemd zijn. Wanneer een leerling 

een eigenschap noemt die tegengesteld is aan 

een eigenschap die een andere leerling eerder 

noemde (bijv. zeker - onzeker), laat je deze twee 

leerlingen kort discussiëren. Met deze werkwijze 

denken alle leerlingen op een zeer betrokken en 

tegelijk ongedwongen manier over de inhoud van 

een gedicht na. Met grote groepen kan je deze 

opdracht ook aan de hand van de placemat- 

methode organiseren. De leerlingen zitten in 

lestip 1
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groepjes van vier, duiden eerst elk afzonderlijk 

vijf eigenschappen aan en discussiëren dan in 

groep welke vijf eigenschappen het best passen. 

Tot slot stellen de verschillende groepjes de 

door hen gekozen eigenschappen voor.

Je kan deze oefening nog uitbreiden met (of 

vervangen door) een visuele variant. Selecteer 

een tiental foto’s of schilderijen van dansende 

meisjes. Denk aan de ballerina’s van Edgar  

Degas, de flamencodanseres van Fernando 

Botero, één van de danseressen van Emil Nolde, 

enz. Zorg er in elk geval voor dat je tien totaal 

verschillende beelden hebt, zowel qua stijl als 

qua sfeer en emotie. Welk van deze meisjes 

kan het hoofdpersonage uit het gedicht zijn? 

Waarom? En waarop wacht het meisje, denk je? 

Benadruk dat er geen goede of foute antwoor-

den zijn. De leerlingen moeten hun keuze enkel 

goed kunnen onderbouwen. Maak hier eventu-

eel een schrijfopdracht van.

Aan de slag (40 - 60 minuten) 
Afhankelijk van je groep, de beschikbare tijd 

en/of van de vorige opdrachten die je deed kan 

je kiezen uit volgende suggesties. Of laat de 

leerlingen zelf kiezen welke activiteit hen het 

meeste ligt.

Poëzieposter (30 – 50 minuten)

Dit gedicht smeekt om een poëzieposter van 

Plint. Toon enkele van deze posters aan de 

leerlingen. Aangezien van dit gedicht nog geen 

poster gemaakt is, gaan de leerlingen zelf aan 

de slag. Je kan dit eventueel combineren met  

de vorige opdracht en de door de leerlingen  

gekozen foto’s of schilderijen als afbeelding  

laten gebruiken. Of je kan de leerlingen zelf 

foto’s laten maken.

Welke muziek? (15 – 100 minuten)

Een andere manier om de leerlingen over  

de inhoud van het gedicht te laten nadenken  

is door hen de muziek te laten zoeken waarop 

het meisje danst. Hiervoor moeten de leerlingen 

niet alleen op de inhoud letten, maar ook op  

het ritme en de klanken van het gedicht.  

Op Lil’Kleine bijvoorbeeld kan je niet meteen 

‘met lange, ranke passen’ dansen en de vele 

enjambementen, herhalingen en zachte, lange 

klanken suggereren dat ze vastberaden op trage 

muziek danst. Heb je een creatieve klas die graag 

met video werkt? Laat de leerlingen dan een 

filmgedicht maken. De muziek hebben ze al,  

nu alleen nog het gedicht in beelden vertalen. 

Meer info vind je op filmeducatie.be. Je kan  

zelfs een workshop aanvragen!

 

Auteur lestip
Marit Trioen

lestip 1

 http://filmeducatie.be/workshop-poezie.html. 
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WERKBLAD 1 
PUZZELGEDICHT

Snijd dit blad in stroken en deel de stroken in willekeurige  
volgorde uit aan de leerlingen. 

Een meisje
Ze wacht.

Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.

Ze danst,
ze danst met lange, ranke passen,

langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht,

ze danst door deuren en door ramen
en door lange, lankmoedige dagen –

hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer
en telkens als ze niet meer kan

en bijna, bijna valt
denkt ze: ik?

ik val niet, ik dans.

werkblad 1 lestip 1
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WERKBLAD 1 
PUZZELGEDICHT

Wat voor een meisje?

werkblad 2 lestip 1

angstig

zeker

bescheiden

eenvoudig

betrouwbaar

somber

moedig

oneerlijk

nieuwsgierig

onzeker

authentiek

impulsief

afhankelijk

verlegen

wanhopig

kwetsbaar

trots

volhardend

onbetrouwbaar

ingewikkeld

eerlijk

voorzichtig

opgewekt

hoopvol

onafhankelijk

rusteloos

creatief

zorgeloos
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Theater

Ik neem je mee
achter het toneel
waar de spelers kontknijpen
kaarten
beursberichten lezen
in het stof staren
yoga doen
hoesten achter hun hand.
 
Waar ze tussen twee levens staan
geen enkele rol vervullen
en toch op hun plaats zijn.
 
Op die plek
tussen opkomen en afschminken
tussen dollen en douchen
horen ook wij thuis.
 
Lichamen klaar om te verroeren
monden om te spreken
maar nog niet…

Theater 

Remco Campert

In: Dichter 

(De Bezige Bij, 1999)

lestip 2
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Over de auteur
Remco Campert (Den Haag, 1929) is een Neder-

landse dichter, columnist en romanschrijver.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd hij vooral  

bekend door zijn werk als een van de Vijftigers, 

die zich verzetten tegen de literaire traditie door 

het schrijven van experimentele poëzie.  

Camperts gedichten zijn makkelijk te lezen door 

het realisme en de ironie en ze zijn vaak beïn-

vloed door jazz. Zijn werk was en is erg populair 

en hij ontving er verschillende prijzen voor, zoals 

de P.C. Hooftprijs en de Gouden Ganzenveer.

Voor het lezen (10-15 minuten)
Schrijf op het bord, of op een groot papier: 

‘acteren is…’ en laat de leerlingen aanvullen. 

Indien er weinig inspiratie is bij de leerlingen, kan 

je ook vertrekken van één of meerdere citaten 

en hen hierover laten nadenken. Voorbeelden 

van citaten: “Acteren is doen alsof, terwijl je doet 

alsof je niet alsof doet.” - Ted Danson, “Ik hou 

van acteren. Het is zoveel echter dan het leven” 

- Oscar Wilde. Laat de leerlingen even nadenken 

over wat acteren is. Wat gebeurt er tijdens de 

opnames van een film of de repetities van een 

toneelstuk? Wat doen acteurs tussen het spelen 

door? Wat kunnen ze zoal doen terwijl ze wach-

ten om een volgende scène te spelen?

Na het lezen (10 minuten)
Knip het gedicht vooraf in stukjes, geef elke 

leerling een regel en laat hen samen het gedicht 

weer maken. Het is misschien niet zo belangrijk 

dat ze het gedicht helemaal juist maken, het is 

eerder belangrijk dat ze de inhoud van het ge-

dicht begrijpen. Eventueel kan je de regels in een 

groot lettertype printen en het gedicht laten re-

construeren op een A3-blad dat je kan ophangen 

in de klas of in de gang. Lees nadien het gedicht 

samen met de leerlingen. Focus hierbij op de 

inhoud van het gedicht. Hierbij kan je terugkop-

pelen naar de inleiding voor het lezen van het ge-

dicht. Sta even stil bij vers twee. Wat bedoelt de 

auteur met “Waar ze tussen twee levens staan, 

geen enkele rol vervullen en toch op hun plaats 

zijn.”? Wat betekent dit? Waarom zegt de auteur 

dat “wij” daar ook thuishoren? Wat betekent het 

om acteur te zijn? Heeft er iemand van de leer-

lingen misschien ervaring met acteren?

LESTIP 2 
THEATER

Aan de slag (10 - 50  minuten)  
Laat je leerlingen zelf een scène uit een toneel-

stuk schrijven en opvoeren. Een hulpmiddel hierbij 

is het toegevoegde werkblad. Je kan hen zelf een 

eerste zin geven als inspiratie voor hun scène, 

maar je kan hen ook volledig vrij laten verzinnen. 

Of gebruik het gedicht als vertrekpunt van de 

scène. Ze hoeven het gedicht niet letterlijk te 

interpreteren, hun scène kan ook gebaseerd zijn 

op één of twee regels uit het gedicht. Laat hen in 

groepjes werken, op die manier zal je verschillen-

de stukjes krijgen die op het gedicht gebaseerd 

zijn. Je kan de inhoud van het stukje eventueel 

ook koppelen aan andere vakken. Werk bijvoor-

beeld samen met de leerkracht geschiedenis en 

laat de leerlingen een historische scène naspelen, 

of schrijf een scène in één of verschillende talen 

of koppel er thema’s van andere vakken aan.  

Zo kan je misschien ook werken rond grotere  

thema’s, zoals milieu, mobiliteit, klimaat, Valentijn…

Een leuke extra bij deze opdracht is om de leerlin-

gen een foto- of videodagboek laten maken van 

hun voorbereidingen. Ze maken dan maximaal 

tien foto’s of vijf korte filmpjes waarin ze heel kort 

uitleggen wat ze op dat moment aan het doen 

zijn. Je kan hen dit eventueel laten posten op een 

facebookpagina van de klas, op die manier kunnen 

ze elkaars foto’s of filmpjes ook zien.

Meer? 
Om je voorbereiden op deze opdracht, kan je met 

je leerlingen een uitstap naar een cultuurcen-

trum of theater plannen. De meeste theaters/ 

cultuurcentra hebben rondleidingen op maat 

voor scholen. Hierbij kunnen de leerlingen een 

kijkje nemen achter de schermen van een toneel-

stuk. Zo leren ze bijvoorbeeld iets bij over  

de technieken van geluid en belichting, het 

maken van decorstukken… Ga je met de leerlin-

gen een toneelstuk bekijken, vraag dan aan de 

organisatie of het mogelijk is om achteraf/vooraf 

even met een acteur of verschillende acteurs 

een gesprek te hebben. Je kan de leerlingen 

eventueel vragen laten voorbereiden aan  

de hand van het gedicht dat ze gelezen hebben  

of de inleiding rond acteren zelf. 

Andere gedichten over acteren:  

‘Dichter’ – Remco Campert (De Bezige Bij, 1999)

Auteur lestip
Stefanie Kennes

lestip 2
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Jullie gaan zelf één scène schrijven aan de hand van een brainstorm.  

Gebruik hierbij de verschillende stappen die je op dit werkblad ziet.  

Die zullen je helpen om de scène te structureren.

 

Je krijgt één zin waar je je scène op zal baseren. Denk eerst even na 

over de verschillende bouwstenen van een verhaal en begin daarna 

pas te schrijven.

 

‘Ergens heeft een jongen op straat een pink gevonden, verpakt in 

een plastic zakje. Niemand heeft zich gemeld als eigenaar.’

 

Personages: denk na over welke personages er zullen meespelen 

in het verhaal. Denk na over hun uiterlijk, gedrag, taal…

werkblad lestip 2

Protagonist

 

Uiterlijk, leeftijd:

 

 

Gedrag, karakter:

 

 

Taal(gebruik):

 

Andere opvallende kenmerken:

Nevenpersonages/Figuranten

 

Uiterlijk, leeftijd:

 

 

Gedrag, karakter:

 

 

Taal(gebruik):

 

Andere opvallende kenmerken:

Antagonist

 

Uiterlijk, leeftijd:

 

 

Gedrag, karakter:

 

 

Taal(gebruik):

 

Andere opvallende kenmerken:

Nevenpersonages/Figuranten

 

Uiterlijk, leeftijd:

 

 

Gedrag, karakter:

 

 

Taal(gebruik):

 

Andere opvallende kenmerken:
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werkblad lestip 2

Ruimte: denk na over waar het verhaal zich zal afspelen

Geografische ruimte (land, stad, dorp, bepaald gebouw…):

 

                                     

Tijd: Wanneer speelt het verhaal zich af?

   

Titel: Bedenk een titel voor je verhaal/toneelstuk

   

Attributen/kledij/…: Wat heb je allemaal nodig om de scène te spelen? 

Bepaalde kledij, voorwerpen, muziek?
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Toneel 

Ik heb zo te doen met acteurs.
Ze moeten zoveel acteren
en altijd in andermans kleren,
ik heb echt te doen met acteurs.

Waarom wordt men ooit acteur?
Het komt hier op neer, strikt genomen,
dat men door een deur op moet komen
en af moet gaan, ook door een deur.

En al wat men doet daartussen
zal altijd weer afgekraakt worden
door wezens van hogere orde,
dat zijn de toneelcriticussen.

Die zelf niet op kunnen komen
en zelf niet af hoeven gaan
en daartussen niets hebben gedaan
dan kwalijk genomen.

Ik heb zo te doen met acteurs.
Ze zitten hem zo te knijpen.
Ik kan het maar niet begrijpen:
waarom zijn er nog acteurs?

Toneel 

Annie M.G. Schmidt

In: Tot hier toe

(Querido, 1987)

lestip 3
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Over de auteur
Annie M.G. Schmidt werd geboren op 20 mei 1911 

in Zeeland. In 1948 begon ze met het schrijven 

van een column voor volwassenen en versjes 

voor kinderen in de krant. Pas na de oorlog,  

in 1950, begon haar carrière als schrijfster echt. 

Haar bekendste verhaaltjes voor kinderen zijn 

die van Jip en Janneke, maar ook Abeltje,  

Wiplala, Minoes, Pluk van de Petteflet en Otje  

zijn bekende kinderboeken van haar. Voor vol-

wassenen schreef ze columns, cabaretliedjes en 

teksten voor radio en televisie.

Voor het lezen (10 - 15 minuten) 
Start de les met het volgende filmpje, zonder  

te zeggen wat de leerlingen zullen zien: youtube 

of via www.goo.gl/w2WgC3.

Je ziet verschillende acteurs die gemene tweets 

over zichzelf voorlezen. Begin na het kijken een 

gesprek over wat ze gezien hebben. Waarschijnli-

jk zal het gesprek vanzelf leiden naar commen-

taar dat gegeven wordt op acteurs. Je kan even 

kort focussen op het verschil tussen commen-

taar op sociale media, dat vaak gewoon op de 

persoon gericht is, en echte recensies, waarbij 

er gefocust wordt op acteerprestaties. Ga er niet 

te diep op in, je kan hier na het lezen van het 

gedicht nog op terugkomen.

Na het lezen (10 - 15 minuten)
Lees samen met de leerlingen het gedicht, of 

projecteer het vooraan in de klas en lees het zelf 

voor. Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat 

de link is met het filmpje dat ze vooraf gezien 

hebben. Je kan hen hierbij helpen door stil te 

staan bij het derde en vierde vers, waarin er 

gesproken wordt over toneelcritici. Wat betekent 

het vierde vers bijvoorbeeld? Je kan hierbij een 

gesprek aangaan of het al dan niet terecht is dat 

er zoveel kritiek wordt gegeven op het acteren. 

Ook kan je eventueel een vergelijking maken 

met vroeger en nu. Hier kan weer de link gelegd 

worden naar de invloed van sociale media. 

Vroeger werden er ook recensies geschreven, 

maar nu lijkt iedereen overal zijn mening te 

verkondigen. Wat denken de leerlingen hierover? 

Moet het overgelaten worden aan professionals 

of mag iedereen een mening hebben? Wat is het 

voornaamste verschil tussen echte recensies en 

dingen die je op Facebook of Twitter leest over 

LESTIP 3 
IN DE TREIN 

een film, serie, toneelstuk? Waarom bestaan 

recensies eigenlijk? Je kan dit eventueel ook op 

het bord laten schrijven. Aan de ene kant schrijf 

je ‘recensies in de krant’ en aan de andere kant 

‘recensies op sociale media’, laat de leerlingen op 

het bord schrijven wat zij denken dat de verschil-

len en overeenkomsten zijn.

Aan de slag (1 tot 2 lesuren) 
Laat de leerlingen zelf een recensie schrijven.  

Je kan dit op twee manieren benaderen: laat 

ze een recensie over een bestaande film of een 

toneelstuk schrijven, of laat de leerlingen zelf 

aan de slag gaan met acteren en laat hen daar-

over iets schrijven. Als je voor de tweede optie 

kiest, kan je de klas verdelen in verschillende 

groepjes. De eerste groep kiest een scène uit 

een film/boek (dit kan je eventueel koppelen 

aan een boek dat je met de klas leest dit jaar), 

speelt dit na en filmt dit. Of de leerlingen verzin-

nen zelf een korte scène. De week nadien gaat 

de volgende groep hier een vervolg op maken. 

Je kan je houden aan het scenario van het 

verhaal of de film, of je laat de leerlingen zelf 

creatief zijn. De week nadien volgt het volgende 

groepje, enz. Elke keer als er een fragmentje 

online staat, schrijft een ander groepje een 

recensie over dit filmpje. Of je laat hen een 

recensie schrijven over het volledige verhaal 

dat ontstaat aan de hand van de filmpjes. 

De focus ligt niet op het acteren of het verhaal 

dat ze schrijven, maar wel op het schrijven van 

een goede recensie. Eventueel kan je hen ook 

een informeler stukje laten schrijven dat gepast 

zou kunnen zijn voor op Facebook of Twitter. 

Let hier wel mee op, de klassfeer en het vertrou-

wen tussen de leerlingen moet al goed zitten. 

Het kan makkelijker zijn om hen een recensie 

te laten schrijven over een bestaand toneelstuk 

of een film, dan wordt het niet te persoonlijk.

Je kan hier ook perfect vakoverschrijdend 

werken, zo kan je hen voor geschiedenis een 

historische scène laten naspelen of een scène uit 

een Engels- of Franstalig(e) verhaal of film laten 

bewerken en naspelen. Voor instructies over het 

schrijven van een recensie, zie scholieren.com  

of www.goo.gl/du5QHg

Auteur lestip 
Stefanie Kennes

lestip 3

https://www.youtube.com/watch?v=imW392e6XR0&index=3&list=RD4Y1iErgBrDQ
www.scholieren.com/blog/2462/zo-schrijf-ik-een-recensie
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Paard gezien bij circus  
Straszburg 

Paard, dat bereden door een droom
zonder teugel, zonder toom
gestort kwam als een voorjaarswind,
de eerste, door de kale lanen,
regen en duister uit zijn manen,
warm van zichzelf, koud van de nacht.
Zwart paard, op bliksemende benen,
ogen gebald, neusvleugels open,
- o waarvandaan, waarheen gelopen -
de hoeven kloppend als een hart,
tot barstens toe, zo rap, zo zwart,
en dat zich plots omhoog verhief
met hoeven, die de hemel raakten,
verblindend in zijn duisternis…
en even plotseling verdwenen
als hartstocht en zijn luister is. 

Paard gezien bij Circus Straszburg

M. Vasalis

In: Vergezichten en gezichten

(Van Oorschot, 1954)

lestip 4
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Over de auteur
M. Vasalis (1909-1998), pseudoniem voor  

Margaretha Drooglever Fortuyn-Leenmans,  

was kinderpsychiater en dichter. Haar schuil-

naam Vasalis is een ombuiging van vazal, wat 

Latijn is voor haar meisjesnaam Leenmans.  

Ze debuteerde in 1940 met de bundel Parken en 

woestijnen, in 1947 volgde De vogel Phoenix en 

in 1954 Vergezichten en gezichten. In 1982 kreeg 

Vasalis voor dit kleine oeuvre de fameuze P. C. 

Hooft-prijs. Pas na haar dood verscheen in 2002 

haar vierde bundel De oude kustlijn. Haar poëzie 

is nog altijd ongekend populair. Veel van haar 

gedichten, zoals De idioot in het bad, Afsluitdijk 

en Fanfare-corps zijn en blijven klassiekers. 

Voor het lezen (10 minuten) 
Laat op het digibord dit affiche van Circus  

Strassburger zien. Het is te vinden door via 

Google te zoeken op Circus Strassburger. 

Praat kort met elkaar over het circus. Wie is er 

wel eens naar het circus geweest? Wat maakte 

toen het meeste indruk? Vertel kort over circus 

Strassburger: een van oorsprong Duits interna-

tionaal topcircus dat reisde van Noorwegen tot 

Frankrijk. In de hoogtijdagen, in de eerste helft 

van de vorige eeuw, hadden ze ruim honderd 

paarden, waarvan twaalf zwarte Friese hengsten, 

gedresseerd door circusdirecteur Karel Strass-

burger. In de winter traden ze op in theater Carré 

in Amsterdam, ’s zomers in het circustheater in 

Scheveningen. In 1963 viel het doek voor circus 

Strassburger. Deel vervolgens de werkbladen uit 

en lees het gedicht samen hardop.

 

Na het lezen (40 minuten)
Vraag de leerlingen om het werkblad met ver-

schillende kleuren kleurpotloden (of viltstiften)  

in te tekenen. Vraag na afloop aan de leerlingen 

om hun werkbladen te vergelijken. Bespreek  

de diverse invullingen.

Aan de slag (90 minuten) 
Deze opdracht is vakoverschrijdend. Als je leer-

kracht/docent Nederlands bent, zoek dan con-

tact met de docent beeldend om de leerlingen 

deze vervolgopdracht te laten uitvoeren .

In het gedicht wordt het circuspaard een soort 

droompaard: het verheft zich en de hoeven raken 

de hemel. Het lijkt alsof het paard vleugels krijgt.

Vertel over Pegasus, het gevleugelde paard uit 

de Griekse mythologie. De mooie Medusa en de 

LESTIP 4 
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zeegod Poseidon bedreven de liefde in de tempel 

van Athena. Die werd daar zo kwaad om dat ze 

het kapsel van Medusa veranderde in een kluwen 

slangen. Het gevolg was dat iedereen die Medusa 

in het gezicht keek, versteende. Om daar een 

eind aan te maken doodde Perseus Medusa. Uit 

het bloed kwam het gevleugelde paard Pegasus 

tevoorschijn. Pegasus wordt gezien als dichter-

spaard, het rijdier van de dichters. Er is ook een 

luchtvaartmaatschappij met de naam Pegasus.

Zoek met de leerlingen via Google afbeeldingen 

plaatjes van Pegasus en laat er een aantal zien 

op het digibord. Vraag de leerlingen om een 

schildering te maken van hun eigen droompaard 

dat gaat vliegen. Het hoeft er niet op te lijken, 

als er in de schildering maar eenzelfde soort 

droomkracht zit als in het gedicht. Ter inspiratie 

kunnen de leerlingen kijken naar het circusaffi-

che en naar afbeeldingen van Pegasus. Bespreek 

de resultaten en maak een tentoonstelling. Bij de 

opening leest een leerling het gedicht van Vasa-

lis voor. Bij die gelegenheid kun je ook vertellen 

wat hieronder staat bij ‘Meer’.

 

Meer? 
Het gedicht ‘Paard gezien bij circus Straszburg’ 

schreef Vasalis in 1948 of eerder. (Zij spelde 

Straszburg met sz; het circus gebruikte 

de spelling met dubbele s.) Vasalis droeg het 

gedicht op aan haar vrienden Hans en Floortje 

Minkenhof en publiceerde het in 1949 in het 

maart/april-nummer van het tijdschrift Liberti-

nage. In de zomer van 1949 las ze het voor op de 

radio. Circusdirecteur Karel Strassburger hoorde 

het toevallig toen hij zich stond aan te kleden 

voor een voorstelling. Hij schreef op 8 augustus 

1949 een bedankbrief aan Vasalis voor ‘het ge-

dicht, dat U gemaakt hebt op een mijner mooiste 

Friese hengsten’. Hij wilde graag een kopie van 

het gedicht krijgen en bood haar aan dat ze altijd 

gratis naar zijn circus mocht komen. Vasalis en 

haar familie namen dat aanbod graag aan.

(bron: Maaike Meijer, M. Vasalis. Een biografie, 

2011, p.512/513 )

 
Auteur lestip 
M. Vasalis. Een biografie – Maaike Meijer, 

(Uitgeverij Van Oorschot, 2011)

Auteur lestip 
Jos van Hest
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Paard gezien bij circus Straszburg

                       Voor Hans en Floortje

 

Paard, dat bereden door een droom

zonder teugel, zonder toom

gestort kwam als een voorjaarswind,

de eerste, door de kale lanen,

regen en duister uit zijn manen,

warm van zichzelf, koud van de nacht.

Zwart paard, op bliksemende benen,

ogen gebald, neusvleugels open,

- o waarvandaan, waarheen gelopen -

de hoeven kloppend als een hart,

tot barstens toe, zo rap, zo zwart,

en dat zich plots omhoog verhief

met hoeven, die de hemel raakten,

verblindend in zijn duisternis…

en even plotseling verdwenen

als hartstocht en zijn luister is. 

 

Paard gezien bij Circus Straszburg

M. Vasalis

In: Vergezichten en gezichten

(Van Oorschot, 1954)
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Wat je nodig hebt: 

verschillende kleuren kleurpotloden of dunne viltstiften.

 

+ Kies een kleur en zet om alle rijmwoorden een cirkel.

+ Verbind rijmwoorden die bij elkaar horen met een pijl.

 

+ Zoek tweetallen woorden die met dezelfde klank beginnen .

+ Zo’n beginrijm heet alliteratie.

+ Zet met een andere kleur een streepje door diezelfde klanken.

+ Verbind de streepjes met elkaar met een pijl.

 

+ Kies de mooiste regel uit het gedicht.

+ Zet er met een andere kleur een golf onder.

 

+ Kies het mooiste woord uit het gedicht.

+ Teken er met een andere kleur een kroon boven.

 

+ Kies de vreemdste regel van het gedicht.

+ Zet met weer een andere kleur een vraagteken voor en achter de regel.

+ Kies een woord uit het gedicht dat je zelf (bijna) nooit gebruikt.

+ Teken er met weer een andere kleur een vierkantje omheen.
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Grote Zirkus van de H.Geest

lestip 5

Grote Zirkus van de H. Geest 

Paul van Ostaijen 

In: Bezette stad

(Het Sienjaal, 1921)
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Over de auteur
Paul van Ostaijen werd geboren in Antwerpen 

in 1896. Zijn vader was Nederlands, zijn moeder 

Vlaams. Hij werd in 1913 wegens problemen van 

de middelbare school gestuurd en werd bediende 

op het stadhuis. Zijn vader had veel verdiend 

met zijn loodgietersbedrijf, hij ging in een land-

huis wonen. Daar schreef Paul van Ostaijen zijn 

eerste gedichten. Hij maakte veel vrienden, zoals 

de kunstenaar Oskar Jespers, die de houtsneden 

en tekeningen maakte voor de gedichten van 

Paul van Ostaijen. Tijdens de Eerste Wereldoor-

log vluchtte het gezin naar Nederland toen de 

Duitsers Antwerpen bezetten. Paul was een 

echte dandy, een ijdeltuit, toen hij terugkwam in 

de bezette stad, met een rode strik en een rood 

fluwelen vest, was hij een bijzondere verschijning 

in het sombere Antwerpen. Na een leven vol 

avontuur stierf de dichter op 18 maart 1928 in 

een sanatorium in de Ardennen.

Voor het lezen (10 minuten) 
Dit is een vreemd gedicht, een gedicht in de 

vorm van een affiche. Er worden verschillende 

lettertypes gebruikt, om een levendig effect 

te bereiken. Het gedicht staat in een bundel 

met de titel Bezette stad. Alle gedichten gaan 

over de bezette stad Antwerpen. Toen het boek 

werd gepubliceerd was het experimenteren 

met bijzondere vormen in de poëzie erg nieuw. 

Nu kun je alles met de computer maken, toen 

moest de tekst letter voor letter worden gezet. 

Paul van Ostaijen was kwaad omdat de stad 

Antwerpen ten onder ging, in zijn gedichten is 

dat goed te zien. Een circus is leuk, maar als de 

wereldpolitiek een circus (Zirkus is Duits voor 

circus) wordt, dan is dat natuurlijk helemaal niet 

leuk. Landen van over de hele wereld deden in de 

Eerste Wereldoorlog mee aan de verschrikkelijke 

gevechten, aan dit afschuwelijke circus, waarbij 

miljoenen mensen stierven.

Laat, voor het lezen, de leerlingen het gedicht 

zien en vraag welke woorden ze het meest 

opvallen. Zien ze de herhalingen? Er zijn ook 

woorden in een niet Nederlandse taal te zien. 

Van Ostaijen zegt dat Godsdienst & Vorst & Staat 

de optredende artiesten zijn. Dat is een gemene 

grap, want hij geeft ze de schuld van de oorlog. 

De dichter neemt een cynische houding aan. 

Er staat ook het woord ‘Lachsukses’ maar valt 

er wel veel te lachen? Lees het gedicht zo 

neutraal mogelijk voor.

LESTIP 5 
GROTE ZIRKUS VAN DE H. GEEST 

Na het lezen (45-60 minuten)
Je kunt ter inleiding van de opdrachten een kort 

gesprek voeren over de situatie nu. Leerlingen 

zien vaak hartverscheurende beelden op de 

televisie, of ze horen thuis vertellen over vluch-

telingen. In 1914 vluchtten Belgische mensen 

en kinderen naar Nederland en Engeland, 

omdat België bezet was door het Duitse leger. 

Nu vluchten mensen uit oorlogsgebied over 

de hele wereld naar landen waar geen oorlog is. 

Paul van Ostaijen wist dat de wereld nooit meer 

zou worden zoals die vroeger was, alles zou 

veranderen, ook de poëzie, de film en het 

theater. De leerlingen weten dat er nu ook overal 

oorlog is. Als de leerlingen een documentaire 

zouden maken, wat zouden ze dan belangrijk 

vinden om te laten zien? Vraag ze om details 

te vertellen.

Circusaankondiging
Deel het werkblad uit. Laat de leerlingen in 

groepjes van vier de tekst over vier stemmen 

verdelen en een aankondiging als in een circus 

voorbereiden. Een verwijzing naar een cabaretier 

of televisiepersoonlijkheid met theatrale allure 

kan helpen als de leerlingen niet bekend zijn met 

een circusaankondiging. De leerlingen bereiden 

de voordracht voor en daarna presenteren ze het 

gedicht. Ze moeten duidelijk laten horen of de 

letters groot, klein, onderstreept of gekleurd zijn.

 

Een eigen oorlogsgedicht 
in van Ostaijen-stijl
Bij deze opdracht maken de leerlingen in 

een aantal stappen een eigen oorlogsgedicht 

in de vorm van een affiche.  

lestip 5
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Stap 1: woorden verzamelen     
Geef de volgende opdracht:

Als je denkt aan oorlog, welke woorden kun je 

dan opschrijven op je kladpapier? Schrijf achter 

elk woord een ander woord om het duidelijker, 

sterker te maken. Bijvoorbeeld: Het plein, met 

het woord verlaten erbij, wordt het verlaten plein.

Of: De bioscoop, met het woord leeg erbij wordt, 

de bioscoop is leeg, of de lege bioscoop.

Geef daarna de volgende opdracht:

Als je aan een circus van vroeger denkt, spelen 

dieren daarin een grote rol. Aan welke dieren 

denk jij voor jouw circus? Schrijf de woorden op 

en verzin er woorden bij. De tijger: de gevaarlijke 

tijger. De bloeddorstige tijger. De brullende 

leeuw. De geeuwende leeuw. Of je bedenkt er 

mensen bij, zoals De elegante acrobate.

Stap 2: verzinnen  
Vraag de leerlingen antwoorden te bedenken  

op de volgende vragen:

Wie laat jij optreden in jouw circus? Wie is in jouw 

gedicht de clown? In het gedicht staat Heden 

Avond, hoe zou jij dat zeggen? Hoe lang duurt 

de voorstelling en hoe laat begint hij? Hoe lang 

is het circus in de stad? In welke stad komt het 

circus? Je mag ook zelf een plek verzinnen.  

Is er ook sport in het circus? Jouw lievelings-

sport? Doet een held van jou mee? Ze hoeven 

niet alle vragen te beantwoorden en kunnen er 

zelf meer verzinnen. Verzamel alle woorden op 

je kladblad. Kies dan de woorden die je het be-

langrijkste vindt. Als je te weinig woorden hebt, 

verzin je er nieuwe bij

 

Stap 3: woorden selecteren en letters 
ontwerpen 
Vraag de leerlingen om de woorden te kiezen  

die op hun affiche komen. Welke woorden  

schrijven ze groot, welke klein, welke kleuren  

gebruiken ze voor welke woorden? Nadat ze 

keuzes hebben gemaakt, kunnen ze hun eigen 

affiche/gedicht maken. 

Meer?
De bundel Bezette Stad is (deels) in te zien via 

de website van dbnl of via www.goo.gl/es8rNn. 

Misschien kunnen leerlingen bij het zien van 

andere pagina’s nog andere ideeën krijgen.

Ook over letterzetten en de geschiedenis daar-

van is veel te vinden op diverse websites. Het zou 

natuurlijk mooi zijn de leerlingen een oud boek te 

tonen, waaraan je kunt zien dat het met de hand 

gezet is.

Leerlingen in België weten veel over de Eerste 

Wereldoorlog, zij zijn betrokken bij de herden-

kingen van 1914-1918. Leerlingen in Nederland 

weten er weinig over. Misschien kan de poëzie 

van Paul van Ostaijen helpen hun belangstelling 

te wekken. Een televisieserie als bijvoorbeeld In 

Vlaamse velden kan daarbij behulpzaam zijn.

Auteur lestip
Ineke Holzhaus
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