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JONGE SLA AAN DE MUUR
POËZIE ZICHTBAAR MAKEN OP SCHOOL

In het klaslokaal Nederlands op mijn middel-

bare school hing een Plintposter aan de muur 

met daarop een gedicht. Het lokaal bevond zich 

in een van de vele noodgebouwen van onze 

‘leerfabriek’, want de scholengemeenschap had 

in de jaren tachtig een dusdanig grote groei mee-

gemaakt dat het hoofdgebouw bij lange na niet 

meer voldeed. Noodgebouwen waren de oplossing 

en hoewel de naam doet vermoeden dat dit een 

tijdelijke oplossing was, stonden de gebouwen 

er inmiddels al jaren. Gedurende mijn zeven jaar 

lange schoolloopbaan verdwenen ze niet.  

Elk gebouw had een letter, het genoemde klas- 

lokaal bevond zich in gebouw F. Het lokaal (F7) 

was muf en stoffig, de inrichting spartaans en 

grijs. Vermoedelijk hingen er meerdere posters 

aan de muur, maar de enige die blijvende indruk 

op mij heeft gemaakt was de poster met het 

gedicht. In de grijze saaie omgeving van het klas-

lokaal riep het korte gedicht in enkele regels het 

beeld op van jonge sla. Niet zomaar jonge sla, 

maar ‘jonge sla in september,/net geplant,/slap 

nog,/in vochtige bedjes’[1]. Je weet misschien 

wel dat de ik-persoon in het gedicht alles kan 

verdragen, behalve jonge sla.

Ik dacht vaak na over dat gedicht. Het hing  

boven het bord en eiste mijn aandacht op, elke 

Nederlandse les opnieuw. In mijn eindexa-

menjaar kwam ik het opnieuw tegen, maar nu 

‘gewoon’ in een bundel, getiteld Alles op de fiets. 

Tussen de andere gedichten ontmoette ik zo 

een oude bekende. Misschien was ‘Jonge sla’ 

de reden dat ik de bundel van Kopland op mijn 

examenlijst zette, naast dichtbundels die ik mij 

inmiddels niet meer kan herinneren.

Een gedicht aan de muur van een lokaal is 

een perfecte manier om leerlingen (van alle 

leeftijden!) ongevraagd in aanraking te brengen 

met poëzie. Ze kunnen immers nergens heen en 

zijn haast gedwongen zich af te vragen wat het 

gedicht met ze doet, zelfs als de leraar er nooit 

iets over zegt. Gelukkig hangen er zo heel veel 

gedichten aan de muren van lokalen.

Wie goed om zich heen kijkt, en luistert, ontdekt 

dat poëzie zich veel vaker dan verwacht aan  

ons opdringt. Het is zelfs wetenschappelijk  

bewezen[2] dat volwassenen voornamelijk  

in aanraking komen met poëzie omdat ze het  

‘zomaar’ tegenkomen. Meestal is dat bij een  

speciale gelegenheid, zoals een bruiloft of een 

begrafenis. Maar ook tijdens het televisiekijken  

of het radio luisteren komen mensen poëzie tegen.

Volgens onderzoekster Kila van der Starre, 

die deze feiten boven water haalde, zou het 

poëzieveld daar meer mee moeten doen, vooral 

ook omdat blijkt dat bijna iedereen het ‘zomaar’ 

tegenkomen van poëzie hoog waardeert.  

Daarom zou het goed zijn, aldus Van der Starre, 

om poëzie vaker in de openbare ruimte te 

plaatsen en ook vaker dan men gewend is met 

leerlingen collectief poëzie te ‘beleven’, zoals 

ook gebeurt bij bruiloften (en begrafenissen). 

Een laatste aanbeveling is om een uitgebreid(er) 

aanbod van gedichten aan te bieden via verschil-

lende media.

Deze aanbevelingen klinken mij, met name 

tijdens de Poëzieweek, als muziek in de oren. 

De Poëzieweek is op zichzelf een enorme 

campagne die probeert om zoveel mogelijk 

mensen ‘zomaar’ met poëzie in aanraking 

te brengen en niet in de laatste plaats uw leerlin-

gen. Dat jij deze bundel lestips heeft gedownload 

en zo ver bent gekomen in deze inleiding bewijst 

dat jij hieraan serieus wilt bijdragen. Laten we 

daarom even opnieuw de aanbevelingen langslo-

pen en daar wat tips aan ontlenen om nóg meer 

poëzie aan de man te brengen op jouw school, 

tijdens maar ook na de Poëzieweek.
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[1] “Jonge sla” - Rutger Kopland. 

In: Alles op de fiets (G. A. van Oorschot, 1969) 

[2] Van der Starre, K. (2017). 

Poëzie in Nederland: Een onderzoek naar hoe 

vaak en op welke manieren volwassenen in 

Nederland in aanraking komen met poëzie. 

Amsterdam: Stichting Lezen.

TIP 1: 
PLAATS POËZIE IN DE OPENBARE 
RUIMTE

Dat kan met een gekochte of door leerlingen 

gemaakte poster. Nog mooier misschien is een 

meer permanente muurschildering op de wand 

of ergens op het plein. Dit is uiteraard een groot 

project dat vraagt om investeringen in tijd én 

geld. Maar het is tegelijk een mooi inhoudelijk 

project, waarbij leerlingen nadenken over welk 

gedicht geschikt is en waarom. Leerlingen leren 

waar ze op moeten letten als je een gedicht 

overneemt; de lengte van de regels en de afbre-

kingen moeten exact kloppen. Welke kleuren zijn 

geschikt en komt er een illustratie bij? Moet dat 

letterlijk verbeelden wat er in het gedicht staat 

of kan het van alles zijn? Bedenk ook dat als 

het gedicht echt in de openbare ruimte hangt, 

er wellicht rechten moeten worden afgekocht 

(dat is niet moeilijk en kost echt niet heel veel). 

En hoe leuk is het als de dichter aanwezig is bij 

de onthulling? Ook daarvoor moet je uiteraard 

budget reserveren.

TIP 2: 
BELEEF POËZIE COLLECTIEF

Volgens het eerder genoemde onderzoek ligt 

de nadruk in het poëzieonderwijs veelal op het 

individueel en in stilte lezen van poëzie. Je kunt 

zelf het beste beoordelen of dit geldt voor je 

eigen poëzieonderwijs, maar hoe dan ook is  

er vast ruimte voor nóg meer poëzievoordracht 

in de klas. En natuurlijk mag dat van alles zijn:  

luister samen naar lied- en rapteksten,  

onderzoek met de klas wat poetryslammen is  

en organiseer zelf een battle. Begin voortaan 

elke les of elke eerste les van de week met een 

gedicht. Kijk terug hoe wielrenner Niki Terpstra 

zijn overwinningen op de fiets telkens bekroont 

met een pakkend liedcitaat (zoek op: ‘Terpstra 

zingt’) of kijk hoe dichteres Maud Vanhauwaert 

poëzie voordraagt op onverwachte plekken  

(zoek op: ‘Maud Vanhauwaert Iedereen beroemd’).  

Bezoek dichterdraagtvoor.nl en soortgelijke  

websites, waar gedichten worden voor gedragen 

en voorzien van beeld. De mogelijkheden zijn 

haast eindeloos.

TIP 3: 
ZET ALLE MEDIA IN 
(EN OOK ALLE COLLEGA’S)

Tijdens een gemiddelde Poëzieweek stijgt 

de verkoop van poëziebundels in Nederland 

en Vlaanderen gemiddeld met ongeveer 30%. 

Volgens kenners heeft dit te maken met de  

toegenomen aandacht voor poëzie buiten 

het boek in deze periode. Er zijn meer poëzie-

festivals, er staan meer gedichten in de krant 

en dichters reizen stad en land af voor voor-

drachten in boekwinkels en op scholen. 

Wat in het land gebeurt, kan uiteraard ook op 

jouw school gebeuren. Verspreid daarom gedich-

ten in de postvakjes van collega’s. Vraag hen 

ook tijdens hun lessen een favoriet gedicht voor 

te dragen en plaats een gedicht in brieven aan 

ouders en leerlingen. Zet een gedicht op de web-

site van de school. Roep een gedicht om via het 

omroepsysteem. Verstuur gedichten in de app-

groep van de klas. De kans bestaat dat iedereen 

je gaat haten als je dit alles tegelijk doet, maar 

als je het een beetje spreidt over het jaar, wordt 

het vast gewaardeerd.

Het noodgebouw van mijn oude school werd 

uiteindelijk afgebroken, maar de poster verhuis-

de hopelijk naar een nieuw lokaal. De jonge sla 

zal mij hoe dan ook altijd bijblijven. Laten we 

onze leerlingen blijven bestoken met ‘Jonge sla’ 

(en andere poëzie). Grote kans dat er iets van 

blijft hangen.

Daan Beeke - Stichting Lezen
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Ruimte

Ik droomde dat ik pijlsnel leefde,
twaalf maal sneller dan het licht –
het was fantastisch. Om mij heen
stond alles stil, voorgoed bevroren
in volkomen relativiteit. Het voelde
als onsterfelijkheid; ik zag planeten
in hun baan bevriezen en kometen
vaart verliezen, slakkensporen
uit hun staarten, hoe het zonlicht
aarde maakte als een straal
van vallend water.
Later, toen ik het heelal
in elke richting had doorkruist
op de trilling van een snaar
en wetenschap en wichelaars
tot waanzin had gedreven
met een schier oneindig leven
dat voor hen geen uur besloeg,
wist ik de warme lentedag
waarop ik pas geboren was
nog lang genoeg voor 100.000 jaar.

Ruimte

Ingmar Heytze

In: Aan de bruid
(Podium Amsterdam, 2000)

LESTIP 1
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Over de auteur
Ingmar Heytze (Utrecht, 1970) schrijft hoofd-

zakelijk poëzie en publiceerde talloze bundels. 

In 2008 kreeg hij de C.C.S. Croneprijs voor zijn 

volledige oeuvre. Met zijn in 2013 verschenen 

bundel Ademhalen onder de maan won hij de 

Hugues C. Pernath-prijs. Van 2009 tot 2011 was 

hij stadsdichter van Utrecht. Joost Zwagerman 

zei dat Heytze in zijn eentje The Beatles van de 

Nederlandse Poëzie was.  De muzikaliteit van 

zijn poëzie toont zich ook in de band Asfaltfeeën 

waarvan hij lid is.

Voor het lezen (5 - 10 minuten)
Laat je leerlingen in duo’s praten over wanneer 

de tijd voor hen trager gaat of ging. Wanneer 

lijken dagen eindeloos, wanneer lijken momenten 

uren te duren? Gaat het dan om positieve of nega-

tieve ervaringen? Laat hen herinneringen ophalen 

aan (vroegere) schoolvakanties, schoolreisjes, 

momenten waarop ze zich verveelden, etc.  

Je kunt je leerlingen ook vragen om dit kort  

te noteren op een groot vel papier of op het bord 

zodat je achteraf een klassikale nabespreking 

kan doen.

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

Hoewel het een lang gedicht zonder witregels is, 

legt het gedicht toch duidelijk zijn eigen ritme op. 

Laat je leerlingen daarnaar op zoek gaan door 

zich eerst in stilte voor te bereiden en het ge-

dicht vervolgens hardop aan elkaar voor te lezen. 

Vinden ze het ritme? Laat je leerlingen aangeven 

waar ze de neiging hebben te versnellen en waar 

ze willen vertragen. Waar leggen ze nadruk, waar 

niet? Neem je tijd om dit klassikaal te bespreken 

en op zoek te gaan naar overeenkomsten en ver-

schillen. Laat leerlingen die dat willen zeker ook 

een stukje hardop lezen om concreet te maken 

hoe ze omgaan met het ritme van de tekst.

Sta hierna met je leerlingen stil bij welke stijl-

kenmerken Heytze gebruikt om tot dit ritme te 

komen. Opvallend hierbij zijn een los gebruik van 

binnen- en eindrijm, de vele assonanties en zeker 

ook het metrum. Daarnaast zorgt het ontbre-

ken van witregels er ook voor dat je de neiging 

hebt snel door te lezen, al maakt Heytze wel 

gebruik van interpunctie. Ook inhoudelijk past 

het tempo: de ‘ik’ in het gedicht droomde immers 

dat hij pijlsnel leefde en dat snelle tempo creëert 

Heytze dan ook. Op het einde van het gedicht 

heb je de neiging te vertragen, want daar gaat 

het over oneindig leven en een uur dat 100.000 

jaar duurt. Past de sfeer in het gedicht bij de 

herinneringen van de leerlingen aan momenten 

waarop de tijd stil leek te staan?

Als je het met je leerlingen over de inhoud van 

het gedicht hebt, is het goed om even stil te 

staan bij de relativiteitstheorie van Einstein, 

waardoor de dichter zich liet inspireren.  

Hebben de leerlingen gehoord van deze theorie? 

Indien niet, dan is het nuttig hierover iets  

te vertellen. Een gastles van je collega fysica/ 

natuurkunde misschien? Anders is er de comedian 

en fysicus Lieven Scheire: (filmpje van 3’13”  

in het Engels, zoek op ‘Lieven Scheire speci-

alrelativity’ of fragment uit de Laatste Show 

van 11’06”, zoek op ‘realtiviteitstheorie Lieven 

Scheire Laatste Show’). Krijgt het gedicht zo een 

andere betekenis voor je leerlingen? Zijn de ver-

traagde momenten in hun leven een voorbeeld 

van relativiteit?

Aan de slag (20 - 40 minuten)
Ritmische tekst brengen hoort bij de poëzie. 

De Romeinen maakten al gebruik van een strikt 

metrum en ook voor de mondelinge overlevering 

van tekst was ritme onontbeerlijk. Het vlot kun-

nen verspreiden van het gedrukte woord duwde 

het gesproken gedicht misschien een tijdje naar 

de achtergrond, maar de laatste jaren is het 

helemaal terug. Laat je leerlingen kijken naar 

volgende filmpjes van deze sterke Vlaamse en 

Nederlandse slamdichters:

Jee Kast: (van 34” tot 3’11”).

Mon Geveer: (de eerste 1’42”)

Gijs ter Haar: (2’56”)

Tijdelijke Toon: (3’21”) 

Kunnen ze uit de filmpjes inspiratie halen om 

het gedicht van Heytze zowel in presentatie als 

inhoudelijk nog meer tot leven te brengen? 

Of volgen ze in de voetsporen van Mon Geveer  

en willen ze wat maatschappijkritischer zijn? Geef 

je leerlingen de kans om zelf tekst te schrijven,  

al dan niet op basis van het besproken gedicht.

LESTIP 1

https://www.youtube.com/watch?v=vR65jupbsgE
https://www.youtube.com/watch?v=m7VNe0-fglA
https://www.youtube.com/watch?v=m7VNe0-fglA
https://www.youtube.com/watch?v=m6NJ6fbV_sc
https://www.youtube.com/watch?v=8C6dJSkDo0o
https://www.youtube.com/watch?v=VRgBYD5Luqs
https://www.youtube.com/watch?v=ukD4LwQyLUg
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Meer?
Vinden je leerlingen het boeiend om poëzie 

te lezen met een wetenschappelijke inslag? 

Duik dan eens met hen in de bundel Hemelsblauw 

van Jan Lauwereyns. Deze Belgische neuro-

wetenschapper, die werkzaam is in Japan, 

is een meester in de kruisbestuiving tussen 

taal en wetenschap. In Hemelsblauw heeft 

hij het onder andere over het pure spectrum 

van de regenboog en legt hij het verband met 

de verschillende schakeringen van de liefde.

Bibliografie
Hemelsblauw – Jan Lauwereyns 

(De Bezige Bij, 2012)

Auteur lestip
Iris Wynants

LESTIP 1
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Kooitje

mooi is een kooitje
met een kanarie erin
 
heel mooi ook een kooitje
met een parkiet erin
 
met een merel erin, een kolibrie erin,
een slavink erin, een bos wortelen erin,
blokjes marmer erin, een glas water erin
 
maar het mooiste is eigenlijk
een kooitje met niets erin

Kooitje

C. Buddingh’ 

In: 128 vel schrijfpapier
(Querido, 1967)

LESTIP 2
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Over de auteur
Cornelis Buddingh’ (Dordrecht, 1918) debuteerde 

in 1941 met de bundel Het geïrriteerde lied.  
Zijn gedichten werden door verschillende  

stromingen in de kunst beïnvloed: hij schreef 

romantische poëzie, onzinverzen, liet zich  

verleiden door de Vijftigers, maar verzette zich 

daar later fel tegen. Bij zijn overlijden in 1985 

had hij meer dan 30 dichtbundels gepubliceerd 

die vaak over alledaagse onderwerpen gaan, 

maar waarbij diepgang nooit ontbreekt.

Voor het lezen (5 - 10 minuten)
Toon je leerlingen een fragment van een 

mimespeler of danser die vastzit in een inge-

beelde doos (bijvoorbeeld). Welke indruk krijgen 

je leerlingen van de danser/mimespeler? 

Hoe voelt hij zich? Welke associaties maken 

je leerlingen hierbij? Denken ze bijvoorbeeld 

aan dieren in de dierentuin, aan zichzelf in een 

klaslokaal, etc.? Lees vervolgens het gedicht 

voor. Het is handig als je het tegelijk projecteert 

zodat je leerlingen het goed kunnen volgen.

Na het lezen (20 minuten)
Geef je leerlingen per twee een exemplaar van 

het gedicht. Laat hen nadenken over waarom 

deze tekst nu eigenlijk poëzie is. Hierbij kunnen 

ze letten op woordkeuze, inhoud, taalgebruik, 

rijm, interpunctie, etc. Loop rond in je klas om 

waar nodig extra uitleg of tips te geven. Plaats je 

leerlingen na vijf à tien minuten in groepjes van 

vier. Zo kunnen ze hun antwoorden met elkaar 

vergelijken en wellicht tot een conclusie komen. 

Blijf hen aanmoedigen om over de verschillende 

taalelementen na te denken. Zijn er klanken 

die terugkomen (assonanties)? Maakt de dichter 

gebruik van enjambementen? Hoe komt de dich-

ter van de gekooide vogels tot een glas water? 

En wat wil hij nu eigenlijk zeggen? Brengt hij zijn 

boodschap op een letterlijke manier of gebruikt 

hij beelden? Wanneer je de groepjes leerlingen 

goed kan opvolgen is een klassikale nabespreking 

niet meer noodzakelijk. Natuurlijk kun je een 

aantal leerlingen aan bod laten wanneer ze tijdens 

de bespreking in groepjes rake observaties 

hebben gemaakt.

KOOITJE

Aan de slag (30 minuten) 
Deze opdracht kun je vanuit de les plastische 

opvoeding/handvaardigheid opstarten of als 

leerkracht Nederlands in samenwerking met 

je collega uitwerken.

Laat je leerlingen kooitjes knutselen, tekenen, 

meebrengen om deze vervolgens te vullen met 

de beelden die Buddingh’ gebruikte of met zaken 

die je leerlingen zelf ervaren als een ernstige 

vrijheidsberoving. Je leerlingen kunnen kolibries 

tekenen, vogels vouwen uit papier, voorwerpen 

neerzetten, woorden aan touwtjes ophangen in 

de kooi, etc. Laat je leerlingen ook stilstaan bij 

de vraag of de deur van het kooitje open staat of 

dicht is. Hoe vaak beseffen ze zelf dat ze eigenlijk 

makkelijk uit hun ‘gevangenis’ zouden kunnen 

stappen, maar het niet doen?

Op deze manier krijg je niet alleen een uitgebeel-

de versie van het gedicht van Buddingh’, maar 

ook een klassikale voorstelling van wat het gebrek 

aan vrijheid betekent voor je leerlingen.

Meer? 
Buddingh’ is een goed vertrekpunt voor  

het bespreken van de poëziegeschiedenis.  

Doorheen zijn poëzie kom je langs de romantici, 

de realisten, de vijftigers en neorealisten en kun 

je de slingerbeweging tussen rede en gevoel 

mooi aantonen. Gedichten van Van den Oever, 

Claus, Hanlo, Gruwez en vele anderen kunnen 

hier aan bod komen.

 

Auteur lestip 

Iris Wynants

LESTIP 2

https://www.youtube.com/watch?v=1zwSO2uOYyl
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Zo is hier elke dag: de bloemen

Zo is hier elke dag: de bloemen
gaan de perken te buiten, bomen
waaien in het honderd, en van overal
stroomt klaarte toe
als volk voor een voetbalwedstrijd.
Reeds komt de zon het terrein op-
gelopen, stralend van zelfvertrouwen.
 
En even sterk zijn hier de dichters.
Hun stevige beelden bewerken de realiteit
als boeren het land,
een hele werkelijkheid kunnen zij
in hun armen dragen.
 
Ik hou van dit land.
Als ik ooit uitwijk neem ik het mee.
Ik zal zijn naam noemen
en het zal me volgen.

Zo is hier elke dag: de bloemen

Herman de Coninck

In: Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had
(Arbeiderspers, 2009)

LESTIP 3
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Over de auteur
Herman de Coninck (Mechelen, 21 februari 1944 

- Lissabon, 22 mei 1997) studeerde germanistiek 

aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 

1966 ook docent Letteren en Wijsbegeerte werd. 

De lenige liefde werd zijn eerste gepubliceerde 

gedichtenbundel. Hier maakt hij, door in gewone 

taal te schrijven over het gewone leven, poëzie 

toegankelijk voor iedereen en werd daardoor 

ook de vader van het neorealisme genoemd. 

Hij werkte voor het weekblad Humo, waarvoor 

hij interviews afnam en richtte nadien ook zijn 

eigen tijdschrift op: Nieuw Vlaams Tijdschrift. 
Hij schreef verscheidene dichtbundels en essays 

en ontving enkele prijzen voor zijn werk. 

De Coninck wordt gezien als ‘man die zijn volk 

poëzie leerde lezen’.

Voor het lezen (10 - 15 minuten)
Projecteer de foto van Banksy (zie laatste pagina 

van deze poëzieles) op het bord of print hem uit 

en geef iedereen een exemplaar. Laat de leer-

lingen even nadenken over wat deze foto 

wil zeggen. Geef vooraf nog niet te veel achter-

grondinformatie over deze tekening, laat hen 

zelf even nadenken. Deze street art-tekening 

werd gemaakt door Banksy. Hij is één van de 

bekendste street artists en hecht veel belang 

aan vrijheid van meningsuiting. Zijn identiteit is 

onbekend. Je kunt de leerlingen vragen waarom 

zij denken dat hij niet bekend wil worden. 

Voor meer informatie over Banksy kan je ook 

een kijkje nemen op Wikipedia.

Deze tekening drukt de frustratie van vele street 

artists uit. Hun werk wordt vaak als illegaal 

beschouwd, terwijl zij vinden dat iedereen de 

vrijheid heeft om zijn of haar werk te tonen waar 

en wanneer ze willen.  

Je kunt de leerlingen vragen hoe dromen in het 

algemeen beperkt worden door de maatschap-

pij. Hoe komt het dat we onze dromen niet altijd 

kunnen najagen (beperkingen in de samenleving 

in bepaalde landen, geboren worden in een kans-

arm gezin, opgroeien in een land waar vrijheid 

van meningsuiting beperkt wordt, etc.)?

Na het lezen (15 - 20 minuten)
Lees samen met de leerlingen het gedicht of lees 

het zelf voor. Sta even stil bij de volgende vers-

regels: “En even sterk zijn hier de dichters. Hun 

stevige beelden bewerken de realiteit als boeren 

het land, een hele werkelijkheid kunnen zij in hun 

ZO IS HIER ELKE DAG: DE BLOEMEN

armen dragen.” Wat wil de auteur met deze regels 

zeggen? Je kan hen hier eventueel vragen om de 

link te leggen naar de foto die ze voor het lezen 

gezien hebben. Dichters hebben de vrijheid om 

met woorden de realiteit te veranderen, net zoals 

kunstenaars met beelden kunnen doen. Op welke 

manier doen ze dit dan?

De auteur werkt heel sterk met beeldende taal 

(bijvoorbeeld de personificatie van de zon die met 

zelfvertrouwen het veld opkomt) en vergelijkingen 

(de klaarte en volk voor een voetbalwedstrijd).  

Welk effect heeft dat bij het lezen van het gedicht? 

Je kan dit gesprek zelf leiden naar deze bevindin-

gen of je laat de leerlingen vooraf even in groepjes 

samenzitten om na te denken over de vorm en de 

inhoud van het gedicht.

Aan de slag (100 – 200 minuten) 
Ga aan de slag met street art. Voor je begint kun 

je de leerlingen heel kort de geschiedenis van 

street art meegeven. Misschien weten ze zelf  

al waar het vandaan komt. Het is een kunstvorm 

die ontstond in de jaren 70 als vorm van protest 

of om politieke boodschappen door te geven. 

Het komt voort uit de graffitibeweging van de 

jaren 60, die vooral gelinkt werd aan hiphoppers. 

Naarmate de jaren verstreken werd street art 

niet meer gelinkt aan een bepaalde muziekstijl, 

maar wel aan het geven van een bepaalde poli-

tieke boodschap. Als je nog meer informatie wil 

over street art, kun je altijd een kijkje nemen op: 

www.kunst-kopen-online.nl/de-geschiedenis-

van-street-art/.

Laat de leerlingen zelf op zoek gaan naar  

beelden en woorden die te maken hebben  

met vrijheid. Dit begrip kan ruim opgevat  

worden. Het is leuk om je leerlingen zelf de 

vrijheid te geven om een bepaald werk van street 

art te kiezen en hierbij hun eigen interpretatie 

te geven. Laat hen via het internet op zoek gaan 

naar verschillende kunstwerken. Hoe wordt 

vrijheid uitgedrukt in de beelden? Wanneer ze 

een beeld gekozen hebben, laat je hen op zoek 

gaan naar wat achtergrondinformatie. Van wie 

is het werk? Is het een bekende street artist? 

Waar kunnen we het zien? Hier kun je wellicht 

ook samenwerken met leerkrachten van andere 

(beeldende) vakken.

LESTIP 3

https://nl.wikipedia.org/wiki/Banksy
http://www.kunst-kopen-online.nl/de-geschiedenis-van-street-art/
http://www.kunst-kopen-online.nl/de-geschiedenis-van-street-art/
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Daarna gaan de leerlingen op zoek naar een 

gedicht dat bij het gekozen beeld past. 

Laat hen dit online doen of ga eventueel samen 

naar de bibliotheek. Of laat hen zelf een tekst  

of gedicht schrijven bij het beeld. Belangrijk is 

dat ze hun eigen creativiteit gebruiken om de  

opdracht te verwerken. Ze maken dan een 

‘nieuw’ beeld waarin ze de tekst verwerken in  

of naast de foto. Een leuke website om collages 

en affiches te maken is canva.com. Je kunt dit 

eventueel ook koppelen aan een andere taal en 

hen de tekst in het Frans, Engels of Duits laten 

schrijven of een gedicht in één van deze talen 

laten zoeken. Print alle affiches nadien uit en 

hang ze op in de hele school.

Een aanvulling op deze les is om zelf op zoek  

te gaan naar street art in de stad. Geef je les  

in de stad, ga dan eens op pad met de leerlingen 

en laat hen foto’s nemen van street art om 

dan te gebruiken in hun opdracht. Ook zijn er 

verschillende steden waarin je een gratis street 

art-tour kan doen. Je kan dan via de toeristische 

dienst of de website een kaartje downloaden 

waarop je de kunstwerken kan vinden. Je kunt 

dit eventueel samen met de leerlingen doen 

of hen zelf op pad laten gaan en het zelf laten 

ontdekken. Voorbeelden hiervan in België zijn: 

Oostende, Brussel, Gent, Antwerpen. In Neder-

land kun je op de volgende websites een gratis 

plattegrond downloaden: Rotterdam, Utrecht, 

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven.

Bibliografie 
De lenige liefde – Herman de Coninck 

(Orion, 1969)

Zolang er sneeuw ligt – Herman de Coninck 

(Van Oorschot, 1975)

Vingerafdrukken – Herman de Coninck 

(De Arbeiderspers, 1997)

 

Auteur lestip 
Stefanie Kennes

LESTIP 3

bron: www.projectartistx.com/follow-your-dreams-cancelled-banksy-2010

http://www.canva.com
http://www.thecrystalship.org/site/nl/general-information-the-crystal-ship/map/
http://www.parcoursstreetart.brussels
http://www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/kunsten/kunst-publieke-ruimte/sorry-not-sorry-street-art-map
http://www.streetartantwerp.com
http://www.rewriters010.nl/rotterdam-street-art-route-rsar/
http://www.lastdaysofspring.com/2017/06/explore-utrecht-street-art-tour-fiets/
http://www.freetour.com/amsterdam/street-art-n-alternative-amsterdam-walking-tour
http://www.myfootprints.nl/activiteiten/streetart-in-arnhem-een-stadswandeling/
http://www.stripeaway.nl/street-art-eindhoven-nederland
http://www.projectartistx.com/follow-your-dreams-cancelled-banksy-2010/
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Voorjaar

Ze wil de lente beginnen, de wolken opmeten,
de blinddoek vergeten. Ze zal de rozen nog snoeien,
de druiven zien rijpen, een list voor de jagers verzinnen.

Laat haar ontdekken dat alle bloed rood is, dat vrijheid
niet dood is, en grootspraak niet groot is,
maar dat ze rijk wordt hoe meer ze zich geeft.

Ze wil het zwijgen aanleren, nog even aanmeren
in de rivier van je woorden, in de bedding van je stem.
Ze luistert, maar laat haar, ja, laat haar en leid haar.

Voorjaar

Lut de Block  

In: De luwte van het late middaguur
(De Arbeiderspers, 2002)

LESTIP 4
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Over de auteur
Lut de Block (Hamme, 1952) schrijft gedichten  

en proza. Toen ze tien jaar oud was, vond ze  

haar vader in de keuken, hij zat dood aan tafel. 

Het was een grote schok voor haar. Later bleek 

deze dood ook een inspiratiebron voor haar  

literaire werk. Haar eerste bundel in 1984 kreeg 

als titel Vader. Ook in haar roman Huizen van 
gras, speelt het dramatische gegeven een rol.  

In 2007 werd ze plattelandsdichter van 

Oost-Vlaanderen. In 2002 studeerde Lut de 

Block af in de wijsbegeerte aan de Universiteit 

Gent. Ze ontving voor haar gedichten vele  

literaire prijzen. 

Vooraf het lezen (12 minuten)
Een gedicht is pas af wanneer het wordt gelezen 

door een lezer of beluisterd door een toehoorder 

als het wordt voorgelezen, voorgedragen of 

gezongen. Zo bestaan er van één gedicht vele 

versies. Over deze gedachte kun je met de leer-

lingen in gesprek gaan.

Iedere interpretatie is waardevol. Een gedicht kan 

soms ook jarenlang meegaan. Als je een gedicht 

dat je op je twaalfde jaar voor het eerst las, 

opnieuw leest als je ouder bent, lijkt het gedicht 

duidelijker te zijn geworden of juist mysterieuzer.

Laat leerlingen gedichten noemen, titels of regels 

uit een gedicht of een lied dat hen is bijgebleven. 

Misschien zijn het regels uit een versje van 

de basisschool, of een slaapliedje, of een liedje 

van de radio. Lees daarna het gedicht ‘Voorjaar’ 

van Lut de Block voor, de leerlingen krijgen  

daarna pas het gedicht op papier uitgereikt. 

Na het lezen (10 minuten)
Het gedicht lijkt een toegankelijk vers te zijn.  

Er komen geen ingewikkelde termen of gewichtige 

filosofieën in voor. Het heeft een regelmatige, 

overzichtelijke vorm. Af en toe wordt er een 

rijmwoord gebruikt, maar dat lijkt bijna toevallig 

te zijn. Het woord vrijheid staat op een belangrijke 

plek in het gedicht. In de volgende regel staat 

tweemaal het woord niet, om te benadrukken wat 

vrijheid dan wel is. Er is ook iets mysterieus aan 

dit gedicht. Het is niet helemaal duidelijk wie de 

‘ze’ is in het vers. Bespreek bovenstaande eigen-

schappen van het gedicht met je leerlingen.

Aan de slag (60 minuten) 
Laat de leerlingen drie mogelijke opties noteren 

op werkblad 1 over wie de ‘ze’ in het gedicht 

kan zijn. Gaat het om een geliefde, een meisje,  

een kind, een dier, een moeder? Misschien nog 

VOORJAAR

wel iemand anders. De mogelijke personages 

moeten over het blad verspreid worden 

genoteerd. Rond de verzonnen personages 

schrijven de leerlingen woorden uit het gedicht 

die bij één van de personen passen. Bijv. bij 

moeder past het woord bloed, bij het woord 

buurvrouw past het woord rozen, of zelfs rozen 
snoeien, enz. Daarna schrijven de leerlingen 

woorden die ze zelf bedenken op dezelfde manier 

om de personages heen. Vervolgens kiest elke 

leerling één personage met de bijbehorende 

woorden.

Het gedicht heeft de titel Voorjaar. De leerlingen 

kiezen bij hun personage een andere titel, een 

ander seizoen of een speciale dag die verbonden 

is met hun personage. Het is niet de bedoeling 

dat ze iemand kiezen uit de klas of een ander 

persoon die bekend is van school. Ze kunnen  

ook iemand kiezen die anoniem blijft.

Met de woorden die ze verzameld hebben,  

schrijven ze een gedicht dat de vorm krijgt  

van het gedicht van Lut de Block. Zie werkblad  

2. Elke leerling krijgt de opdracht het woord  

vrijheid op een belangrijke plek in het gedicht  

te gebruiken. Het kan halverwege zijn, of juist 

in de eerste of laatste regel. Op deze manier 

ontstaan er geschreven portretten.

De leerlingen lezen hun voltooide gedicht voor 

aan elkaar. Let erop dat de leerlingen rustig  

en duidelijk spreken. Vaak zijn de leerlingen  

verlegen om hun eigen gedicht voor te lezen. 

Moedig ze aan en benoem telkens een element 

dat goed gelukt is. Wanneer ze zich aan de  

opdracht hebben gehouden, kan dat een  

compliment waard zijn, maar ook als een leerling 

van de opdracht is afgeweken, is het waardevol.  

In een gedicht heb je als schrijver én als lezer  

veel vrijheid.

Meer?
De leerlingen kunnen in de bibliotheek geschilder-

de portretten zoeken, of op internet, beginnend 

bij Rembrandt of Van Gogh, maar ook moderne 

schilders komen in aanmerking.  Ze zoeken een 

portret dat past bij hun gedicht. Nog mooier is 

een bezoek aan een museum in de omgeving waar 

veel portretten te vinden zijn. Ze bestuderen het 

portret, leggen het dan weg en schilderen vervol-

gens hun eigen schilderij. Geschilderd portret en 

geschreven portret vormen een eenheid.

Auteur lestip

Ineke Holzhaus 

LESTIP 4
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Voorjaar

Ze wil de lente beginnen, de wolken opmeten,

de blinddoek vergeten. Ze zal de rozen nog snoeien,

de druiven zien rijpen, een list voor de jagers verzinnen.

Laat haar ontdekken dat alle bloed rood is, dat vrijheid

niet dood is, en grootspraak niet groot is,

maar dat ze rijk wordt hoe meer ze zich geeft.

Ze wil het zwijgen aanleren, nog even aanmeren

in de rivier van je woorden, in de bedding van je stem.

Ze luistert, maar laat haar, ja, laat haar en leid haar.

Voorjaar 

Lut de Block

In: De luwte van het late middaguur
(De Arbeiderspers, 2002)

WERKBLAD L4

Werkblad 

Mogelijke personages
Lees het gedicht en noteer drie mogelijke personen (verspreid over  

het werkblad) over wie het gedicht kan gaan. Kies niet iemand uit 

de klas of iemand die bekend is van school. Zet rondom de personages 

woorden uit het gedicht die volgens jou bij elk personage horen. Ten slotte 

bedenk je zelf woorden waarvan jij vindt dat die bij de persoon passen.  

Ben je klaar? Dan ga je naar verder met het werkblad ‘Eigen gedicht schrijven’.

Voorbeeld

Personage: een moeder. Bijbehorende woorden: rijk, luisteren

Personage: een vriendin. Bijbehorende woorden: zwijgen
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WERKBLAD L4

Titel

Ze wil

    Ze zal

Laat haar

 

Ze wil

Ze

Werkblad 

Eigen gedicht schrijven
Welk personage heeft de meeste woorden op je vorige werkblad  

‘Mogelijke personages’? Dat personage wordt de nieuwe hoofdpersoon 

van jouw zelfgeschreven gedicht. Bedenk een andere titel, een ander 

seizoen of een ander belangrijk moment in het jaar.

Schrijf nu je eigen gedicht, maar volg daarbij het gedicht van Lut de Block. 

Gebruik het woord ‘vrijheid’ op een voor jou belangrijke plek. Als er af  

en toe een woord rijmt, is dat prima, maar ga niet aan het eind van elke  

regel een rijmwoord zoeken.



PAGINA 19

Vrede

Weer wordt hij niet gevolgd door een regenjas. Geen getraliede 

keldervensters. Geen prikkeldraadversperring. Moe geworden 

vouwt hij de krant over zijn gezicht. Ondersteboven boren 

de gebeurtenissen zich naar binnen.

 

De geëxecuteerden doen tegen de muur op de binnenplaats 

aan yoga. Tanks liggen als zoemende torren op hun rug, 

vastgeplakt aan stoffige landwegen. Stof dat daalt als een 

sluier over opstijgende baby’s, neerstortende kinderwagens, 

rondslingerend huisraad.

 

Het ruist in zijn oren. Vroeger was het alleen zijn eigen bloed 

dat hij daar hoorde. Nu verstaat hij die taal. Ieder woord. 

Elke intonatie. Maar alleen daar en dan. Ondersteboven.

        Wakker geworden is er alleen maar de stilte na de  

        herinnering en voor het vergeten; oorverdovend.

Vrede

J. Bernlef

In: Verschrijvingen
(Querido, 1985)

LESTIP 5
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Over de auteur
Als je naar de lange lijst met romans en gedich-

tenbundels kijkt die Bernlef (Amsterdam, 1937) in 

de loop van zijn leven heeft geschreven, zie je dat 

hij elk jaar een boek publiceerde, soms zelfs twee. 

Hij beschouwde het schrijven als een ambacht. 

Door hard werken kwam je tot resultaat, een 

schrijver is niet alleen afhankelijk van inspiratie. 

Bernlef schreef poëzie, proza en theaterteksten. 

Daarnaast vertaalde hij werk uit het Zweeds en 

Amerikaans. Bernlef werd geboren als Hendrik 

Marsman, hij schreef onder verschillende pseudo-

niemen. Zijn bekendste boek is Hersenschimmen, 

dat werd verfilmd en bewerkt tot een theaterstuk.

Voor het lezen (15 minuten)
Omkeringen komen in een gedicht vaker voor. 

Zoals bij het bekende gedicht van Jan Hanlo, 

waarin het levensproces wordt omgedraaid.  

De eerste regel luidt: Wij komen ter wereld,  
met rouw, uit de graven. De gestorvenen staan 

op uit hun graven en leven hun leven achter-

stevoren. Zoek het gedicht eventueel op in het 

verzameld werk van Hanlo of op een site. Laat de 

leerlingen voorbeelden geven van omkeringen. 

Achteruit fietsen, een kuikentje kruipt terug in 

het ei, blaadjes die weer in de takken kruipen, 

inkt wordt door de pen opgeslurpt. Lees samen 

een deel van het gedicht van Hanlo.

Ook in het gedicht van Bernlef worden de zaken 

omgedraaid, of teruggedraaid. Ook hier leven ge-

storvenen die aan yoga doen op de binnenplaats. 

Vertel over Bernlef, die jarenlang voorzitter was 

van PEN Nederland, een afdeling van de interna-

tionale vereniging van schrijvers en vertalers die 

opkomt voor de vrijheid van het woord. Zo leerde 

hij auteurs kennen die gevangen zijn gezet, 

omdat ze openlijk hun mening uitten in woord 

en geschrift. In het gedicht Vrede wordt iemand 

geportretteerd die op een bijzondere wijze de 

vrede ervaart. Aan het eind van het gedicht 

wordt de situatie opnieuw omgedraaid. Vraag  

de leerlingen of ze bekend zijn met een dergelij-

ke organisatie. Of ze schrijvers kennen die niet 

mogen publiceren. De leerlingen kunnen bijv.  

de site van Amnesty International bezoeken.

VREDE 

Na het lezen (20 minuten)
Enkele vragen om het gedicht te benaderen: 

Wie zou de regenjas kunnen dragen in de eerste 

regel? De gebeurtenissen boren zich naar 

binnen. Zijn het gebeurtenissen die in de krant 

staan? Om wat voor gebeurtenissen kan het 

gaan? Hoe zou de tweede strofe eruit zien als er 

geen sprake was van een omkering? In de laatste 

strofe staat: wakker geworden. Was het hele 

gedicht dan een droom?

Laat één van de leerlingen het gedicht voorlezen 

terwijl de anderen de geschreven tekst niet mee-

lezen. Ze luisteren alleen. Ze reageren door van 

het sterkste beeld dat ze is bijgebleven een losse 

schets te tekenen. Er wordt niet overlegd. Als de 

schets af is, kan er geteld worden welk beeld het 

meest is getekend.

Aan de slag (45 minuten) 
Schrijvers laten zich de mond niet snoeren. 

Ze móeten schrijven, het is een roeping. Er zijn 

altijd schrijvers geweest (en tot op heden nog 

steeds) die onderworpen waren aan de regels van 

een tiran of een totalitair regime. Daaraan kan uit-

gebreid aandacht worden besteed in een andere 

les, bijvoorbeeld geschiedenis of maatschappijleer.

Maar er zijn ook schrijvers (en ook andere kunste-

naars) die een manier hebben gevonden om zo 

te schrijven dat iedereen weet wat hij of zij 

bedoelt, zonder dat het regime ze gevangen kan 

nemen. Het is of ze een bijzondere geheimtaal 

hebben ontwikkeld. Vooral dichters achter het 

ijzeren gordijn waren meesters in het creëren van 

een dergelijke bijzondere taal. Op het werkblad en 

hieronder staat een voorbeeld van zo’n gedicht 

van de Joegoslavische dichter Vasko Popa. 

LESTIP 5
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LESTIP 5

Meer? 
Bekijk met de leerlingen de film Das Leben  
der Anderen van Florian Henckel (2006).  

Het verhaal speelt zich af in 1984 in Oost-Berlijn. 

De veiligheidsdienst probeert zoveel mogelijk 

te weten te komen over de burgers en al hun 

handelingen. Daarom worden mensen gevolgd 

en afgeluisterd. De film toont een beklemmend 

beeld van de werkelijkheid van een totalitaire 

staat. De leerlingen kunnen eventueel zelf zelf 

een ander einde voor de film bedenken.

  
Bibliografie 

‘Spijkerspel’ - Vasko Popa.  

In: Machine van woorden - Homero Aridjis (ed.), 

Jana Beranová (vert.) (Poetry International 

Series, 1975)

‘Wij komen ter wereld’ - Jan Hanlo.  

In: Verzamelde gedichten. (Uitgeverij G.A. 

van Oorschot, 1958) Das leben der anderen - 
Henckel, F. (regisseur) (2006)

 

Auteur lestip 
Ineke Holzhaus
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WERKBLAD L5

Spijkerspel

Eén is spijker één is nijptang
Alle anderen zijn meester
 
De nijptang pakt de spijker bij de kop
Pakt hem met haar tanden met haar klauwen
En trekt en trekt
Om hem uit de balk te krijgen,
Gewoonlijk wordt alleen de kop eraf gerukt
Het is moeilijk een spijker uit de vloer te trekken
 
Dan zeggen de meesters
Die nijptang deugt niet
Ze breken haar kaken ze kraken haar armen
En gooien haar uit het raam
 
Een ander is daarna spijker
Een ander nijptang
Alle anderen zijn meester

Spijkerspel

Vasko Popa (Vertaling: Jana Beranová)

In: Machine van woorden
(Poetry International Serie, 1975)

Werkblad 

Lees het gedicht met de leerlingen. Natuurlijk gaat het gedicht niet over spijkers 

en nijptangen, het is een protestgedicht in geheimtaal. Vraag de leerlingen een 

situatie in gedachten te nemen waarin er sprake is van gevaar. De vijand luistert 

mee of luistert af. Toch wil je een belangrijke mededeling doen. De leerlingen 

schrijven een brief aan iemand die zelf ook geheim moet blijven, dus uit de brief 

mag niet blijken aan wie deze gericht is. Hij mag niet gericht zijn aan iemand uit 

de klas of een andere bekende van school.
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Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave 

berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 

wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. De uitgever van de 

gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. 

Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden 

van de verschillende bij de lessen gebruikte 

gedichten te achterhalen. Voor zover personen/

instanties auteursrechtelijke aanspraken menen 

te hebben, kunnen zij contact opnemen met 

Stichting Lezen Nederland.
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