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VooraF
De Poëzieweek start op donderdag 30 januari met Gedichtendag en heeft  

als thema Verwondering. Die week hoor, zie en proef je overal in Vlaanderen 

en Nederland gedichten. In het station. Op de radio. In de krant. In de 

supermarkt om de hoek. Ook scholen nodigen we warm uit om gedichten  

die dag als eregasten in de klas te onthalen. Stichting Lezen Vlaanderen, 

Stichting Lezen Nederland en Stichting CPNB bieden scholen uit het 

voortgezet/secundair onderwijs ter gelegenheid van de Poëzieweek deze 

poëzielessen aan. 

In deze poëzielessen zijn wonderlijke gedichten van dichters uit Nederland, Vlaanderen en de rest van de 

wereld bijeengebracht. In verschillende lessen kunnen leraren in de aanloop naar Poëzieweek 2014 deze 

gedichten met hun leerlingen lezen en bespreken. In de lessen maken de leerlingen gezamenlijk kennis met de 

geselecteerde gedichten, door ze grondig te lezen, er zich vragen bij te stellen en er vervolgens creatief mee 

aan de slag te gaan. Deze lestips nodigen uit tot beter lezen en zijn bedoeld om leerlingen enthousiast te maken 

voor poëzie.

De lestips in deze bundel zijn bedoeld voor leerlingen uit het secundair/voortgezet onderwijs.

Deze lessenreeks wil docenten (verder) op weg helpen om poëzie in de klas te brengen. Tijdens de Poëzieweek 

zelf, maar ook in de aanloop naar deze week. Om leerlingen met gedichten vertrouwd te maken, is regelmaat 

het toverwoord. Af en toe een les over gedichten inplannen is vaak doeltreffender dan jongeren op één dag met 

gedichten te overstelpen.  

Laat het daarom elke week Poëzieweek zijn.

Alles begint met verwondering: de eerste woordjes, grote liefde, de ontdekking van het nog 

ongekende. Wie zich openstelt en onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast zich: er is veel wonderlijks te 

zien, er is veel verrassends te beleven.

Daarover gaat poëzie. Gedichten kunnen spreken als je met stomheid geslagen bent, als je niet meer weet 

hoe je verwondering, je verbazing, dat bevreemdende en onbestemde gevoel te verwoorden. Maar 

gedichten kunnen meer dan dat. Ze kunnen je wonderen ook laten beleven. Alleen al door de manier 

waarop de woorden bij elkaar staan bezorgen ze je een nieuwe kijk op de wereld en krijg je oog voor al het 

kleine dat zo vaak veronachtzaamd wordt. Poëzie heeft de kracht om onverwacht de verrassende andere 

kant van dingen te laten zien.
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en het toeVaL
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hoe maak je een dada-gedicht?
Neem een krant.

Neem een schaar.

Kies uit de krant een artikel dat ongeveer de lengte heeft die

je aan het gedicht wilt geven.

Knip het artikel uit.

Knip vervolgens alle woorden uit die in het artikel staan en

doe ze in een hoge hoed.

Schud voorzichtig.

Trek één voor één de knipsels uit de hoed.

Schrijf de woorden zorgvuldig over

in de volgorde waarin ze uit de hoed gekomen zijn.

Het gedicht zal op u lijken.

En u zult het zien, u bent een ongelooflijk origineel schrijver

met feeling, hoewel miskend door het volk.

“Hoe maak je een dada-gedicht?” / Tristan Tzara.  

In: Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poëzie. 

(Veen, 2003)

Vertaling: Sjoerd Kuijper en Peter Nijmeijer
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OVer De auteur
Tristan Tzara (1896-1963) was een Roemeens dichter, essayist en performer. Hij is vooral bekend geworden als 

één van de stichters van het dadaïsme. In 1915 verzamelde zich in Zürich een groep kunstenaars rond Tristan 

Tzara, die in 1918 het eerste manifest van het dadaïsme publiceerden. Daarmee werd het dadaïsme geboren.

VOOr het LezeN
Waaraan denken leerlingen bij het woord ‘dada’? (peuters die ‘dag zeggen’, afscheid nemen…) Wanneer is iets 

origineel? Bedenk met de klas een definitie. 

Ga daarna in op het dadaïsme: dada of het dadaïsme was een kunststroming die slechts kort heeft bestaan. 

Tussen 1915 en 1925 beleefde dada zijn hoogtepunt. Dadaïstische kunstenaars legden een bom onder de 

bestaande conventies van de beeldende kunst, poëzie, theater en grafisch ontwerp. De confrontatie met de 

Eerste Wereldoorlog leidde bij de kunstenaars tot een verlangen naar ontregelende technieken. Literatuur en 

poëzie werden opengebroken door middel van collage, ready made, écriture automatique, cadaver exquis en 

andere improvisatievormen.

Ga vervolgens ook in op het begrip ‘ready made’: de kunstenaar en dichter probeerden met frisse ogen naar de 

wereld om zich heen te kijken. Kunst en Poëzie waren aan vele regels en verwachtingen verbonden. Die wilde de 

dadaïst doorbreken. Door gevonden voorwerpen en gevonden teksten uit de normale context te halen, kregen 

ze een nieuwe definitie. De kunstenaar en dichter wilden mensen graag opnieuw leren waarnemen. Tegelijk 

werd er een nieuwe kunstvorm geboren: de ready made. 

Na het LezeN
•  Vinden de leerlingen dit een gedicht? Waarom, waarom niet?

•    Variatie op de vorige vraag: verdeel de klas in twee groepen. De ene groep verdedigt de stelling dat dit een 

gedicht is. De andere groep bedenkt argumenten waarom het geen gedicht is. 

•  Waarom schrijft de dichter dat je een ongelooflijk origineel schrijver bent?

•  Maar waarom is die dichter miskend door het volk?

•  Waarom zal het gedicht op je lijken?

•  Vergelijk het gedicht met de kunstwerken van Marcel Duchamp. Wat zijn de gelijkenissen? 

•    Wanneer wordt een urinoir een kunstwerk? (Omdat het in een museum staat? Of omdat we er hierdoor met 

nieuwe ogen naar leren kijken?)

aaN De SLaG
Wanneer de dadaïsten nu zouden werken, denk je dat ze nog steeds een krant zouden gebruiken? 

(Waarschijnlijk niet. Ze zouden de eindeloze mogelijkheden van het internet aanwenden om ready-mades mee 

te maken.)

Eind 2000 was er een Amerikaanse dichter – Gary Sullivan – die een nieuwe vorm van poëzie bedacht: 

‘flarfgedichten’. Een ‘flarf’ is een gedicht dat bestaat uit resultaten van een zoekmachine zoals bijvoorbeeld 

Google. 
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hoe maak je een flarf-gedicht?

Neem een computer.

Klik een zoekmachine open.

Geef twee zoektermen in die niets met elkaar te maken hebben

De zoekmachine bepaalt het gedicht

kopieer de door google gevangen woorden, flarden, citaten 

in een willekeurige volgorde

en plak deze woorden in een Word-bestand

Het gedicht zal op u lijken.

En u zult het zien, u bent een ongelooflijk origineel schrijver

met feeling, hoewel miskend door het volk.

Meer LezeN IN De kLaS? 
In 2007 verscheen de eerste Nederlandstalige flarfbundel Je komt er wel bovenop (Stanza, 2007) van Ton 

van’t Hof. In 2009 hebben de belangrijkste Nederlandstalige flarfdichters zich als collectief georganiseerd  

en samen een bundel uitgebracht, Flarf: de bloemlezing, bij uitgeverij De Contrabas. Het collectief bestaat uit 

Ton van’t Hof, Hans Kloos, Jeroen van Rooij, Willem Bongers, Erwin Vogelezang, Mark van der Schaaf,  

Sven Staelens en Nanne Nauta. 

auteur LeStIP
Jeugd & Poëzie
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Lestip 2
Verwondering 
beLeVen
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dag
En dat ik hier op dit moment

zo hevig sta te leven midden

in dit korenveld vol warmte

die uit droge aarde opstijgt

tussen oorverdovend gonzen

van insecten tot waar leeuweriken

die ik niet eens kan zien

in het witte licht. En op

de achtergrond het stille

silhouet van bossen tegen

donkerblauwe lucht en het

ongeloof dat ook deze dag

zonder enig verzet zal

verdwijnen in de nacht.

“Dag” / Marc Tritsmans. 

In: Onder bomen. 

(Lannoo, 2004)

Verwondering 
beLeVen
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OVer De auteur
Marc Tritsmans (1959) publiceerde al tien bundels en won in 2011 de Herman de Coninckprijs. De titels van 

Tritsmans’ bundels wijzen op een sterke verbondenheid met de natuur: Van aarde (1999), Onder bomen (1994), 

Sterk water (2000).

De jury van de Herman De Coninck-prijs verwoordde prachtig wat er zo wonderbaarlijk is aan de gedichten van 

Tritsmans: “Het zijn de gewone dingen die bij Tritsmans aanleiding geven tot een overweging, een inzicht, een 

emotie. Toch is hij niet bang van ontroering; ze komt hem aanwaaien vanuit het detail, de anekdote, de 

toevallige ontmoeting. Tritsmans verwoordt het allemaal op een toegankelijke en eenvoudige manier. Zo is deze 

poëzie voor de lezer ‘bruikbaar’: herkenbaar en toch verrassend, troostend maar niet tranerig.”

VOOr het LezeN
Laat de leerlingen hun ogen sluiten. Wanneer waren ze voor de laatste keer in de natuur? Waar was dit? Laat 

hen vervolgens opschrijven wat hun lievelingsgeluid, -geur, -gevoel is bij het begrip ‘natuur’. 

Na het LezeN
Opdrachten aan de leerlingen:

Lees dit gedicht driemaal. Duid de woorden aan die je opvallen.

De dichter heeft lang nagedacht voor hij uiteindelijk deze woorden koos. 

In welk seizoen speelt dit gedicht zich af? Aan welke woorden kan je dat afleiden? Waarom?

Sommige woorden in dit gedicht zijn elkaars tegengestelde. Duid ze aan met dezelfde kleur. 

De dichter gebruikt in dit gedicht al zijn zintuigen. In welke versregel gebruikt hij zijn oren? (tussen 

oorverdovend gonzen/ van insecten tot waar leeuweriken /die ik niet eens kan zien / in het witte licht) 

Maar ook voelen en kijken worden in het gedicht gebruikt:

> voelen: in dit korenveld vol warmte/ die uit droge aarde opstijgt

>  kijken: silhouet van bossen tegen/ donkerblauwe lucht

•    Wat verwondert de dichter in dit gedicht? Heb je zelf dit gevoel al eens gehad?

•    Wat bedoelt de dichter als hij schrijft: ook deze dag/ zonder enig verzet zal/ verdwijnen in de nacht// 

In dit gedicht wordt gespeeld met klanken. Als je het gedicht aandachtig bekijkt, valt het je misschien op dat 

veel klinkers dezelfde zijn. Dit zijn assonanties die het gedicht ritme geven.

Marc Tritsmans bouwde dit gedicht zorgvuldig op. Hij bepaalt wanneer je als lezer een rustpunt krijgt en 

wanneer je verder moet lezen. Hoe doet hij dit? Door het gedicht in strofes op te delen. De witregels staan voor 

een pauze. 

Extra: Bekijk de laatste versregels van de strofes. Valt je iets op? Strofe 2 en 3 eindigen op een vreemde 

manier: En op/ en het. Deze kleine woorden geven je onbewust aan dat je snel verder mag lezen. 
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aaN De SLaG

Poëziegesprek/poëziepingpong (15 minuten)

Zoek heel veel bundels bij elkaar. Leg ze in het midden van de tafel. Laat de leerlingen eerst tussen de bundels 

snuffelen. Iedereen kiest een bundel. 

Nu kan het poëziegesprek beginnen. Iemand start met een gedicht dat hem of haar aanspreekt. Hoor je een 

woord, een thema… dat je aanspreekt? Ga op zoek in je bundel naar een gedicht dat bij het vorige gedicht 

aansluit op eender welke manier. En zo ga je maar door. Is je eigen bundel uitgeput? Zoek dan een andere of ruil 

met je buur.

Extra: Het dichterskoppel Sylvie Marie en David Troch houden samen een poëziepingpong op aanvraag.

www.sylviemarie.be 

davidtroch.wordpress.com

Poëtische collage (kortere versie)

Wanneer je zelf een gedicht zou schrijven over het hevige leven, dan zal dat waarschijnlijk niet gaan over een 

korenveld. 

Welke plek vind jij een wonderlijke plek? (de kermis, een pretpark, de straat waarin je woont…) Wat vind je er zo 

wonderlijk aan? Waarom?

Maak een verzameling van wonderlijke plekken. Zoek foto’s die hier bij passen en maak een collage. Kleef hierbij 

woorden die alle zintuigen betrekken net zoals in het gedicht bij Marc Tritsmans. Speel ook met tegenstellingen.

Poëtische collage (langere versie)

Trek met je leerlingen naar buiten. Bestudeer je straat, park, speelplaats als volleerde antropologen. Bekijk 

alles met nieuwe ogen. Alsof het iets is wat je nooit eerder zag. Hoe zou je omschrijven wat je ziet? Misschien 

moeten er wel nieuwe woorden bedacht? 

Verdeel de leerlingen in groepjes. Elk groepje heeft iemand die noteert, een fotograaf en een verzamelaar van 

materialen zoals een snoeppapier, bladeren… Geef een tijdslimiet (10 minuten is voldoende). Spoor hen aan om 

zo veel mogelijk materialen, foto’s en woorden te verzamelen. 

Wie wil, kan er een echte collage van maken en met schaar en lijm aan de slag gaan. Maar een digitale variant 

kan ook een uitdaging zijn. Laat hen Instagram-foto’s maken en Twitter-berichten plaatsen. Op deze manier 

maken ze ook een digitale weerslag van hun verwondering. 

auteur LeStIP
Jeugd & Poëzie
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Bij het beschrijven van wolken

zou ik me erg moeten haasten - 

al na een fractie van een ogenblik 

zijn het niet meer die wolken, maar andere.

Het is wolken eigen

om zich nooit te herhalen

in vorm, nuances, houding of compositie.

Niet bezwaard door enige herinnering

zweven ze moeiteloos boven de feiten.

Wat heb je aan ze als getuigen, waarvan dan ook –

ze waaien ogenblikkelijk naar alle kanten.

Vergeleken met de wolken

lijkt het leven gefundeerd te zijn,

haast bestendig, bijna eeuwig.

Naast wolken

lijkt zelfs een steen een broeder

op wie je kunt bouwen,

maar zij, ach: verre, wispelturige nichtjes.

Laat de mensen maar leven, als ze dat willen,

en daarna doodgaan, ieder op zijn beurt,

zij, de wolken, hebben met heel

dat vreemde gedoe

niets te maken.

Boven jouw hele leven

en het mijne, dat nog niet heel is,

paradeerden en paraderen ze in pracht en praal.  

Ze zijn niet verplicht met ons te sterven.

Ook ongezien zullen ze verder zwerven.

-”Wolken” / Wisława Szymborska. 

In: Einde en begin. Gedichten 1957 - 1997.

(Meulenhoff, 1999)

Vertaling: Gerard Rasch

Verwondering 
en woLken
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OVer De auteur 
Wisława Szymborska (1923-2012) was een bekende Poolse dichteres. In 1996 won ze de Nobelprijs voor de 

Literatuur. Ze schrijft speelse, soms ironische gedichten die gekruid zijn met een gezonde dosis verrassing. 

Vaak vertrekt ze van een alledaags onderwerp en trekt ze van daaruit historische lijnen.

VOOr het LezeN
Kijk naar buiten en bestudeer de wolken. Zoek naar herkenbare vormen. Zo kan je op een toegankelijke manier 

de stijlfiguren beeldspraak en metaforen aanbrengen:

>  beeldspraak: een stijlfiguur waarbij we twee onderwerpen, zaken, ideeën of gedachtes met elkaar 

vergelijken, vaak op basis van een bepaalde overeenkomst. Voorbeeld: zo zwart als de nacht.

>   metafoor: is een vorm van beeldspraak maar zonder vergelijkingswoorden zoals ‘als’, ‘dan’, ‘zoals’, ‘net 

een’… Voorbeeld: voetbal is oorlog.

 

Na het LezeN
Na het lezen bespreek je met de leerlingen welke strofe hen het meeste is bijgebleven.

De dichteres schrijft: Bij het beschrijven van wolken/ zou ik me erg moeten haasten. Toch onderneemt ze wel 

een poging om ze te beschrijven. Hoe? (Ze beschrijft de eigenschappen van de wolken en vergelijkt ze met 

mensen, stenen en het leven.)

In strofe 3 en 4 wordt vanuit een luchtig detail als wolken de link gelegd met historische gebeurtenissen. Toch 

worden die enkel gesuggereerd en niet benoemd. Welke woorden leggen dit verband? (feiten, getuigen)

Door de veranderlijkheid van de wolken wordt het thema vergankelijkheid aangeraakt. Wij blijven er ook niet 

hetzelfde uitzien. Zijn wij dan ook wolken?

In dit gedicht wordt ook gespeeld met tegenstellingen. 

•  Wat is het tegenovergestelde van wolken? (de steen)

•  Waarom omschrijft Szymborska haar leven als ‘nog niet heel’? (Omdat ze nog aan het leven is)

•  Wat vind je van de laatste regel? Is dat een goed einde voor het gedicht?

  

aaN De SLaG
De Nederlandse kunstenaar Berndnaut Smilde maakt foto’s van wolken in gebouwen. Het lijkt digitaal 

gemanipuleerd te zijn, maar dat is het niet. De wolken worden gevormd met behulp van een mistmachine en de 

juiste vochtigheidsgraad in de kamer. Lang blijft de wolk niet bestaan, maar wel lang genoeg om er een foto van 

te kunnen maken. Een magische en wonderlijke foto is het resultaat. www.berndnaut.nl
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VaN BeeLD Naar GeDICht
•  Zoek een foto van een wolk, lucht, wolken, een vliegende vogel.

•  Beschrijf zo volledig mogelijk wat je ziet, bijvoorbeeld:

 een vogel

 > een vogel in de lucht

 > een vogel in de grijze lucht

 > een vogel aarzelt in de grijze lucht

 > een zeemeeuw aarzelt in de grijze lucht

 > een zeemeeuw krijst en aarzelt in de grijze lucht

 > een zeemeeuw krijst, aarzelt in de grijze lucht en keert terug

 > een zeemeeuw krijst, aarzelt in de grijze lucht en keert terug in haar stilte

•  Ga op zoek naar associaties

•  Onderstreep drie woorden en ga op zoek naar een ander woord.

•  Laat je inspireren door één woord en ga daarmee verder.

•  Zoek woorden met dezelfde klank.

•  Maak zinnen met je woordenbrij en SCHRAP vervolgens de helft!

auteur LeStIP
Jeugd & Poëzie
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Lestip 4
Verwondering 
en typograFie
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“Het regent” / Guillaume Apollinaire. 

In: Toef Jaeger - Uit de hoge hoed. Poëzie voor hoogbegaafde kinderen 

(Contact, 2005)

Vertaling: niet vermeld

Verwondering 
en typograFie
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OVer De auteur
Guillaume Apollinaire (1880-1918) was een Franstalige schrijver en dichter met een Poolse moeder en een 

Italiaanse vader. Hij had vele kunstzinnige vrienden zoals de schilder Picasso en de dichter Tzara. Apollinaire 

geeft zijn gedichten vaak weer in een ongewone typografie. Daarnaast was hij één van de eerste dichters die 

het surrealisme en het kubisme introduceerden in de poëzie. Zijn werk is van grote invloed geweest op de 

Dada-stroming. Guillaume droomde ervan om de ‘Picasso van de literatuur’ te worden. Zo bedacht hij een 

nieuwe vorm van poëzie: het ‘kalligram’. Hierbij wordt er met woorden een tekening gemaakt en ontstaat er  

een nieuwe leeservaring.

VOOr het LezeN
Bekijk het gedicht zonder het te lezen. Wat zou het onderwerp kunnen zijn?

Sta stil bij het begrip ‘typografie’. Typografie wordt toegepast om het doel en de inhoud van een tekst  

te ondersteunen, bijvoorbeeld door de keuze van de tekstindeling, het lettertype en de tekstkleur. Bekijk  

een krantenpagina. Waarom worden sommige woorden groter en vetter gedrukt? (Om de aandacht van  

de lezer vast te grijpen) 

Apollinaire gaat nog een stapje verder: de vorm die de woorden aannemen, heeft ook betekenis.  

Ook Paul van Ostaijen maakte in zijn gedichten gebruik van typografie. Hij geeft met de grootte van zijn  

letters aan en hoe luid ze gelezen moeten worden. De typografie is hier een leesinstructie. 

In deze filmpjes kan je de wisselwerking tussen woord en typografie ontdekken.

www.youtube.com/watch?v=J59n8FsoRLE: Words as image

www.youtube.com/watch?v=qS1F3aW-GX8: “Il pleut” Apollinaire

Na het LezeN
•  Vind je dit een gedicht? Waarom, waarom niet?

•  Leest het gemakkelijk? 

•  Wat zou de dichter het belangrijkste hebben gevonden? De vorm of de inhoud? 

•  Wat bedoelt de dichter met ‘u regent ook’? (huilen)

•  Zoek naar nog meer woorden die met water of huilen in verband kunnen worden gebracht.
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aaN De SLaG
Zoek eerst nog een paar andere typografische gedichten. Zo kan je de verscheidenheid in dit soort gedichten 

aantonen, bijvoorbeeld: Boem, paukeslag van Paul van Ostaijen, Trein van Antony Kok of collages van 

E.L.T.Mesens. Er bestaan ook applicaties voor tablets en smartphones die poëzie in een typografisch jasje 

steken: www.poezie-apps.nl

Transformeer daarna een gewoon gedicht tot een typografisch gedicht:

> Lees je gedicht minstens drie keer aandachtig. 

> Duid de woorden die je opvallen aan met een kleur. 

> Onderstreep minder belangrijke woorden die weinig betekenis hebben. 

>  Bepaal nu de vorm van je gedicht. Kies je ervoor om de woorden een bepaalde vorm aan te laten nemen. 

Kies je ervoor om met de typografie het leesritme te bepalen. In dat geval ga je aan de slag met kranten.  

De woorden die je met een kleur hebt aangeduid, maak je met grote letters uit titels. De woorden die 

onderstreept zijn, mogen bestaan uit kleine lettertjes. Schik de woorden eerst op je blad  

papier voor je ze vastkleeft. 

auteur LeStIP
Jeugd & Poëzie
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op aarde 
Uit de hoogte riep ik naar een lichaam

en het lichaam trok mij naar beneden.

Begin nu maar, zei het vrolijk,

begin maar te leven.

     Ooit sprong in een schuur een jongen

     gillend van overmoed naar beneden,

     maar dat is lang geleden

     (en de hemel was niet zeer hoog).

Om niet weer te stijgen bond ik

mij vast aan armen en benen.

Op die manier bleef het hoofd op de hals,

al kwam soms de drang weer te zweven.

Dan stond in de sterren geschreven

alles wat héél ver is en héél schoon.

Gelukkig had ik een meisje om van te eten,

dat lachte de versregel dood.

     Ooit viel in een schuur een jongen

     (Icarus, getroffen piloot) in het stro.

     Niemand keek, niemand klapte.

     Neergestort steeg hij weer naar omhoog.

“Op aarde” / Charles Ducal. 

In: Alsof ik er haast ben. 

(Atlas, 2012)

zweVen Van 
Verwondering
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OVer De auteur
Charles Ducal (1952) is het pseudoniem van Frans Dumortier. De Vlaamse dichter debuteerde in 1987 en 

publiceerde sindsdien zeven dichtbundels, waaronder recent zijn verzameld werk. Ducals gedichten hebben 

vaak de jeugd op het platteland, de verhouding tussen man en vrouw en het schrijven zelf als onderwerp. Ook 

zijn politieke overtuiging valt regelmatig op, al komt die meer aan bod in zijn essays en verhalenbundels.

VOOr het LezeN (10 MINuTEN)
Kijk samen met je leerlingen naar de videominuut ‘Lost in space’ van Frodo Kuipers (www.youtube.com/

watch?v=TE2-jRjiklQ). Vraag je leerlingen wat zij zouden doen: zich vestigen op de planeet, zich daar 

verankeren, of hun ruimteschip achterna springen en wel zien waar hen dat brengt? Welke elementen uit het 

korte verhaal wekken hun verwondering op? Wie denken ze dat het snelst zou springen: iemand die zich 

makkelijk laat verwonderen of iemand die dat niet doet?

Deel vervolgens het gedicht van Ducal uit en lees het voor, waarna je het uit kan delen en de leerlingen het voor 

zichzelf kunnen lezen. 

Na het LezeN (15 MINuTEN)

een sprong in het diepe

Sta met je leerlingen stil bij de eerste strofe. Wie overtuigt de lyrische ik om te springen? Waarom moet er 

gesprongen worden? Ervaren je leerlingen beginnend leven ook als een sprong in het diepe?

Dood?

De tweede en vijfde strofe werden schuin gedrukt en springen in. Ga na waarom de dichter dit doet. Hij lijkt het 

hier over een echte gebeurtenis te hebben, waar hij van een afstand naar kijkt, toch blijft het taalgebruik 

poëtisch. Het laatste vers kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Het zou kunnen dat de 

jongen gestorven is en dat zijn geest opstijgt naar de hemel, maar ook dat het gaat om een doorzetter die 

steeds rechtkomt na een val, of om iemand die zich wil blijven verwonderen, ook na een tegenslag. Welke lezing 

hebben je leerlingen? Tot welke lezing geeft het gedicht het meeste aanleiding (het woord ‘dood’ is het laatste 

van de vierde strofe en kan de interpretatie sturen. Ook zou het begin van het gedicht een verwijzing kunnen 

zijn naar Psalm 130: “uit de diepte roep ik tot u, Heer.”) 

Icarus

Waarom verwijst vijfde strofe naar Icarus? Indien nodig kan je hier nog eens kort vertellen waarover het verhaal 

van Icarus gaat. Icarus moet veel verwondering gewekt hebben bij de mensen die hem zagen vliegen. Denken je 

leerlingen dat dit ook gebeurt bij de jongen die in strofe twee en vijf beschreven wordt? De dichter denkt alvast 

van niet: ‘Niemand keek, niemand klapte’.

zweven

In de derde en vierde strofe wordt duidelijk dat de lyrische ik er alles aan doet om niet te gaan zweven, al 

ervaart hij die drang wel. Wat houdt hem met beide voeten (en hoofd) op de grond? Spreekt uit dit gedicht een 

positieve kijk op relaties? Het is immers het meisje dat de lyrische ik beneden houdt. 
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De vierde strofe beschrijft wat ervoor zorgt dat de lyrische ik wil gaan zweven: ‘alles wat heel ver is en heel 

schoon’. Wat stellen je leerlingen zich daar bij voor? Vinden ze deze dingen terug in de poëzie zoals ook bij de 

lyrische ik het geval is (‘dat lachte de versregel dood’)?

titel

Tot slot kan je nagaan of het gedicht in zijn geheel nu een pleidooi is om te springen / zweven of net niet. Vindt 

de lyrische ik het belangrijk om volop te leven? Hoe kan je de titel van het gedicht hiermee in verband brengen? 

Denken je leerlingen dat het gaat om op aarde leven of om op aarde vast zitten?

taal

Charles Ducal hanteert een heldere en eenvoudige taal. Er is nauwelijks sprake van eindrijm (uitzondering: beneden 

– geleden; zweven – geschreven), maar hij zorgt er wel voor dat hij regelmatig dezelfde eindklanken gebruikt. Laat de 

leerlingen die in een verschillende kleur onderlijnen, zodat opvalt hoe vaak de lange ‘e’ en ‘o’ terugkomen.

Laat je leerlingen de bijvoeglijke naamwoorden tellen. Die worden nauwelijks gebruikt, hoewel je dat misschien 

wel van een dichter kan verwachten. Wat vinden je leerlingen daar van?

uit deze beschouwingen kan je afleiden dat Ducal schrijft in een helder parlando, alsof hij een verhaal vertelt 

aan de lezer. Vraag aan je leerlingen waarom dit gedicht dan toch nog als poëzie kan beschouwd worden 

volgens hen. Zelf kan je verwijzen naar het feit dat er verschillende betekenislagen aanwezig zijn, de vele 

assonanties, de verrassende beelden, enzovoort.

aaN De SLaG
Vallen en zweven kan je heel letterlijk opvatten, maar er zijn ook verschillende beelden die dit impliceren. Laat 

je leerlingen hier zelf naar op zoek gaan en geef hen de opdracht een videogedicht te maken. Deel je klas op in 

groepjes en stuur hen op pad om te gaan filmen. Laat hen op zoek gaan naar beelden die de sfeer van het 

gedicht opwekken, maar er geen een-op-eenrelatie mee hebben (bijv. geen beeld van een schuur als het over  

de schuur gaat). Vervolgens kunnen ze muziek zoeken of zelf maken die erbij past. Met Windows Movie Maker 

kunnen ze alles samenvoegen en monteren. Tot slot kunnen ze het resultaat brengen voor de klas: ze spelen het 

filmpje af en lezen het gedicht op het gepaste tempo voor. Als ze dat willen kunnen de leerlingen het gedicht 

ook inspreken en op het filmpje monteren, maar het vergt wel wat geduld om dat precies te doen.

Enkele voorbeelden van videogedichten: 

www.antwerpenboekenstad.be/nieuws/48/showcase-film-videopoems

www.dichtvorm.nl (Flash)

www.dichterdraagtvoor.nl

Meer
Een interview met Charles Ducal naar aanleiding van 25 jaar dichterschap vind je op de website van de krant  

De Standaard: www.standaard.be/cnt/a23o9lel

Voor een beknopte biografie en verdere links kan je terecht op: schrijversgewijs.be/schrijvers/ducal-charles/

auteur LeStIP
Iris Wynants
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Lestip 6
Verwondering 
op reis
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sentimentaL journey
laat ons een roos – het roepen van de koekoek

en alles wat wij haast vergaten

op gaan zoeken

o mogen geuren – mogen nachtegalen

- maar dertig dagen lang hun zang –

ons doen verdwalen

laat ons op reis gaan – laten wij verlaten

en naar elkanders haren staren

zonder praten

“sentimental journey” / Jan Hanlo. 

In: Verzamelde gedichten. 

(Van Oorschot, 1958)

Verwondering 
op reis
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OVer De auteur
Jan Hanlo (1913-1969) was dichter en prozaschrijver en debuteerde in 1951 met een vrij traditionele dichtbundel. 

Later maakte hij echter naam met experimentele, romantische en humoristische poëzie. Hij werd door de 

Vijftigers dan ook als experimenteel dichter erkend. Vooral zijn klankgedicht “Oote” is erg bekend - “Oote” 

– Jan Hanlo. In: Verzamelde gedichten. (Van Oorschot, 1958).

VOOr het LezeN (10 MINuTEN)
Je kan met je klas naar “Bagagedrager” van Spinvis luisteren (www.youtube.com/watch?v=5i0duYakqLY). 

De tekst vind je terug op songteksten.net. uit het lied spreekt verwondering over de plaats waar het personage 

zich bevindt en ook een zekere melancholie naar vervlogen tijden en kansen die men niet benut heeft. Je kan 

met je leerlingen bespreken hoe zij al verrast geweest zijn in hun dromen en naar welke plaatsen ze 

terugverlangen. Welke sfeer roept het lied op en is dat ook de sfeer die past bij de momenten waar zij naar 

terugverlangen?

Vervolgens lees je het gedicht van Jan Hanlo. Wekt dit hetzelfde gevoel op als “Bagagedrager” of zijn er veel 

verschillen? Welk van de twee vinden de leerlingen het mooist, het gedicht of het lied?

Na het LezeN (15 MINuTEN)
Jan Hanlo probeert met “sentimental journey” een bepaalde sfeer op te wekken. Hij doet dit door naar 

bepaalde plaatsen en herinneringen te verwijzen, maar ook door klanken te gebruiken. Ga met je leerlingen op 

zoek naar de elementen die een belangrijke rol spelen in de herinneringen van de lyrische ik. Daarna kan je 

nagaan of de emoties die de klanken opproepen bij de herinneringen passen. Ook de persoon die Hanlo 

gebruikt, draagt bij aan de sfeer. Wat vinden de leerlingen ervan dat ze opgeroepen worden om mee op de 

‘sentimentele reis’ van Jan Hanlo te gaan?

Hanlo maakt handig gebruik van de taal. Je kan met je leerlingen op zoek gaan naar de assonanties in het 

gedicht. Ook is er sprake van eindrijm en binnenrijm. Je leerlingen zouden dit makkelijk moeten kunnen 

terugvinden.

In “sentimental journey” wordt opgeroepen om te verdwalen, paden te verlaten. Bespreek met je leerlingen hoe 

het verlaten van de geijkte paden ervoor kan zorgen dat ze verwondering voelen. Gaat het bij hen om dezelfde 

zaken die Hanlo vermeldt in zijn gedicht? Besteed hierbij voldoende aandacht aan de rol van de natuur in het 

gedicht en in het verwonderd worden.

Hanlo probeert in het gedicht eigenlijk om de lezer de weg te tonen naar een rein, heel ik. Hij zweert hierbij 

hoofd, hersenen en ratio af en vertrouwt op gevoel en intuïtie. Laat je leerlingen aantonen hoe hij daar in 

slaagt, niet alleen door zijn woordkeuze, maar ook door de klankleur en het ritme van het gedicht. Vinden ook 

zij dat het hart, de beleving, het opgaan in de natuur cruciaal om mens te zijn, een definitieve ik te zijn? Je kan 

hier discussiëren of dat wel mogelijk is in onze huidige maatschappij. Stel hen zeker de vraag of je wel 

verwonderd kan zijn op basis van de ratio alleen.

De titel van het gedicht is “sentimental journey”, maar is het ook een sentimenteel gedicht? Laat je leerlingen 

beargumenteren waarom ze het al dan niet sentimenteel vinden.
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aaN De SLaG (50 MINuTEN; 25 MINuTEN ALS JE NIET VOORLEEST)
Laat je leerlingen een foto meebrengen van een moment waar ze erg graag terug naartoe willen omdat het hen 

zo verbaasd heeft of emotioneel zo aangegrepen heeft. Je kan ook zelf de juiste sfeer scheppen door naar een 

park of natuurgebied te gaan met je klas. Op basis van de momenten die de leerlingen bijzonder vinden kunnen 

ze individueel “sentimental journey” aanpassen. Welke zaken zorgen ervoor dat zij op reis gaan en verdwalen? 

Laat hen stilstaan bij de dingen die ze bijzonder vinden, maar waar ze zich niet meer helemaal bewust van zijn, 

om de eerste strofe aan te passen. Werden je leerlingen ook gegrepen door een roos of was het door iets 

anders? Door de elementen uit het gedicht te vervangen door zaken die voor hen belangrijk zijn kunnen ze 

allemaal komen tot hun persoonlijke sentimentele reis. 

Wanneer al je leerlingen een eindresultaat hebben kan je de klas opsplitsen in twee groepen. De ene groep 

begint met voorlezen, de andere met luisteren. Om de podiumvrees klein te houden kan je de voorlezers zich 

laten verspreiden en simultaan laten voorlezen. De andere leerlingen lopen rond om te luisteren. Vervolgens 

worden de rollen omgedraaid.

Meer?
Jan Hanlo’s werk vertrekt vaak vanuit verwondering en roept ook verwondering op. Zijn gedicht “Oote” 

werd zelfs besproken in de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement. Wanneer je wilt werken rond 

experimentele poëzie is hij dan ook een goed vertrekpunt. Op dbnl.nl vind je veel informatie en verwijzingen 

terug. Je kan naar “Oote” luisteren op volgende website, waar je ook een bespreking terugvindt: 

klassiekegedichten.net/archief/klas028.html.

De werken van Jan Hanlo inspireerden ook andere kunstenaars. Meer hierover vind je op volgende website: 

issuu.com/chassetheaterbreda/docs/internationale_selectie_magazine.

auteur LeStIP
Iris Wynants
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Lestip 7
Verwondering 
oVer 
wetenschap
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baLLetjes
Om iets meer te weten te komen van de verplaatsing van het

zeezand, hebben geologen in Mexico duizenden lekgeprikte 

tafeltennisballetjes in zee gegooid. Die balletjes zijn even rond en

even licht als kleine zandkorrels, ze zijn alleen wat makkelijker 

te identificeren. D.w.z. dat zouden ze zijn, als ze weer ergens 

aanspoelden. Maar dat zal nooit gebeuren.

“Balletjes” / Chr. J. van Geel. 

In: Verzamelde gedichten. 

(Van Oorschot, 1997)Verwondering 
oVer 
wetenschap
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OVer De auteur
Chr. J. van Geel (1917-1974) was dichter en beeldend kunstenaar. In de Tweede Wereldoorlog was hij lid van het 

enige surrealistische tijdschrift dat Nederland heeft gekend, De Schone Zakdoek. Bij het schrijven van zijn 

gedichten werd Van Geel geholpen door een groot aantal ‘tuttelaars’: alles wat hij maakte liet hij eerst lezen 

aan vrienden, dichters, wetenschappers en critici. Zij leverden commentaar en droegen varianten aan. Een van 

die ‘tuttelaars’ was de dichter Elly de Waard. 

VOOr het LezeN
De natuur neem je meestal voor lief. Bomen zijn er, de zee is er, de lucht. Niks om dagelijks al te lang bij stil te 

staan. Ja, soms gedwongen, als de regen maar niet stopt, terwijl je naar school moet fietsen.

Dichters hebben een speciaal oog voor de natuur. Ze kijken net een beetje anders, scheef of ondersteboven of 

hebben een vreemde of grappige associatie, waardoor hen dingen opvallen die anderen misschien minder snel 

zouden zien. 

Ze stellen vragen die je bewustmaken van hoe bijzonder alle natuur is die ons omringt. En hoe indrukwekkend. 

Dichters kunnen je laten nadenken over bepaalde natuur- en milieuvraagstukken, op een nét even andere 

manier. Hun natuurervaringen kunnen ze delen met lezers, omdat ze net zo lang zoeken tot ze er de juiste 

woorden, de juiste klank en het precieze ritme voor gevonden hebben.

Chr. J. van Geel woonde in Noord-Holland, in de duinen vlakbij zee. Dat is te zien in zijn gedichten: het 

duinlandschap, de polders, dieren en planten, komen er vaak in terug. Toch is “Balletjes” niet zomaar een 

natuurimpressie.

VOrM

het effect van enjambement: 

Dit gedicht laat zich lezen als een kort verhaaltje, je kunt het dan ook een ‘prozagedicht’ noemen. Maar Chr. J. 

van Geel heeft de regels niet zomaar op willekeurige plekken afgebroken, zoals dat wel gebeurt wanneer je 

proza schrijft. Dichters gebruiken de regelafbrekingen vaak om extra spanning te creëren. Dat heet een 

‘enjambement’.

Lees het gedicht nu klassikaal voor. Let daarbij extra op de regelafbrekingen: houd steeds aan het einde van 

een regel een korte pauze. Inventariseer na het voorlezen kort bij de leerlingen of ze een woord als 

‘tafeltennisballetjes’ verwacht hadden. Wat is het effect van zo’n woord? Je kijkt misschien even op, denkt ‘Hè, 

tafeltennisballetjes?’ Lees het nog twee keer voor: eerst als proza, zonder nadrukkelijke aandacht voor de 

regelafbreking, daarna met aandacht voor de regelafbreking.

De toon van het gedicht:

Het gedicht laat zich vrij eenvoudig voorlezen, het is bijna alsof de dichter uit de losse pols iets vertelt wat hij 

ergens heeft gelezen of gehoord. Hij praat nergens verheven of ingewikkeld. Zo’n toon alsof de dichter gewoon 

tegen je spreekt, noem je ook wel ‘parlando’.

Zijn er woorden aan te wijzen in dit gedicht die je ‘spreektalig’ zou kunnen noemen? (Bijvoorbeeld het 

nonchalant geformuleerde ‘Om iets meer te weten te komen’, ’wat makkelijker’, de afkorting ‘D.w.z.’.) Praat er 

met de leerlingen over of ze dat soort woorden thuis vinden horen in poëzie.
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klank

Het gedicht ziet eruit alsof het in een paar minuten geschreven is. Maar waarschijnlijk heeft Van Geel lang met 

zijn ‘tuttelaars’ zitten schaven om die nonchalante spreektoon te krijgen en om de enjambementen zó te 

plaatsen dat het gedicht de juiste spanning krijgt. 

Daarbij, er zit geen eindrijm in dit gedicht, maar Van Geel heeft er bijna ongemerkt behoorlijk wat binnenrijm in 

gesmokkeld. Kijk maar eens naar het gebruik van klanken als ‘ee’, en ‘oo’. Misschien vallen ook nog andere 

klanken op?

 

Inhoud

Het gedicht begint met een eenvoudige mededeling: ‘Om iets meer te weten te komen…’. Is dat een vraag die  

je bij poëzie verwacht, of eerder in de wetenschap? 

Wat wordt er beschreven in dit gedicht? 

Wetenschap en poëzie lijken ver uit elkaar te liggen. Kunnen leerlingen aangeven wat de verschillen zijn? 

(Wetenschap is controleerbaar, zoekt antwoorden, formules; een gedicht is niet controleerbaar, werpt  

vragen op.) 

In welk opzicht komen ze overeen? (Zowel wetenschap als poëzie willen een deel de werkelijkheid onderzoeken.) 

Lees de slotregel van het gedicht nog eens goed. Wat zal eigenlijk nooit gebeuren? Probeer op internet 

informatie te vinden: heeft dit experiment ooit plaatsgevonden? En was het dan een nuttig onderzoek?

DISCuSSIe
Het gedicht van Van Geel is al oud, het leent zich echter goed voor een discussie over hedendaagse natuur- en 

milieuvragen. 

>  Zo wordt in kustgebieden onderzocht hoe zand zich verplaatst. Waarom is het belangrijk om daar meer over 

te weten? Laat leerlingen eventueel hier zelf op internet informatie over zoeken. 

>  Zou het experiment dat Van Geel beschrijft tegenwoordig op deze manier mogen worden uitgevoerd? Wat 

is de schade: denk aan de duizenden tafeltennisballetjes die in het water zijn gegooid, waar zouden die 

gebleven zijn? Zoek op het internet informatie over ‘plastic soup’, het eiland van plastic dat ergens op de 

oceaan moet drijven, en over het gevaar van plastic voor zeedieren. 

Nederlands bij natuurkunde

Het onderzoek dat Chr. J. van Geel beschrijft is in de klas te herhalen. Misschien wil de natuurkundedocent er 

een echte proef van maken, en anders kan het ook gewoon tijdens Nederlands.

Nodig:

•  Een grote, relatief platte bak

•  Een handvol pingpongballetjes

•  Een emmertje zand

•  Rietjes, lepels of iets anders waarmee wind en stroming nagebootst kunnen worden

Neem een hand zand en een paar balletjes, laat beide tegelijk te water. Wat raakt eerder de bodem van de bak? 

Wat is gevoeliger voor stroming, de balletjes of het zand?

Beschrijf in woorden het gedrag van beide. 
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een eigen ‘tuttelgedicht’

Vaak wordt gedacht dat een dichter helemaal in zijn eentje schrijft en liefst op een koude zolderkamer  

inspiratie zit op te doen. Chr. J. van Geel werkte daarentegen graag samen. Meer dichters doen dat. Zij laten 

hun gedichten eerst aan anderen lezen voor ze het in een boek publiceren: samenwerken kan je op nieuwe 

ideeën brengen en je voor fouten behoeden.

Laat leerlingen groepjes van drie vormen. Vraag ze een kort stukje uit te knippen uit de 

(wetenschapspagina /-bijlage van de) krant, of uit te printen van een digitale krant. Liefst over een  

onderwerp dat ze interessant vinden. 

Het artikel bewerken ze tot een prozagedicht zoals dit van Chr. van Geel: ze vertellen het in hun eigen  

woorden na, alsof ze tegen een vriend of vriendin praten. Bij het schrijven letten ze vooral op de klank van de 

woorden. Vervolgens gaat de tekst naar een andere leerling uit het groepje. Die kijkt naar de regelafbrekingen, 

misschien kunnen die spannender door net een ander woord dan verwacht op de volgende regel te plaatsen? 

Dan gaat het gedicht naar de laatste persoon in het groepje. Die zorgt dat er geen grammaticale of spelfouten 

meer in het gedicht zitten. De oorspronkelijke auteur verzint tot slot de titel.

Van alle gedichten samen kan een ‘tuttelboek’ worden gemaakt: een klassendichtbundel met gedichten over 

actuele onderwerpen.

auteur LeStIP
Janita Monna 
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Lestip 8
Verwondering 
oVer natuur 
en mystiek
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in ongeremd rennen
volg je het pad tot je het pad tevoorschijn rent

ren je de zon tevoorschijn en een duinvallei

het mulle zand het helmgras het geruis van de zee

ren je de zee tevoorschijn een steeds onmetelijker zee

“In ongeremd rennen” - Hélène Gelèns. 

In: zet af en zweef. 

(Cossee, 2010)
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OVer De auteur
Hélène Gelèns (1967) publiceerde in 2006 haar eerste dichtbundel, niet beginnen bij het hoofd. De gedichten 

daarin zijn muzikaal en vol klank. Ook in haar tweede bundel zet af en zweef danst de taal door ritmische regels 

en zorgvuldig gekozen en nieuw bedachte woorden. Die taal drapeert ze heel natuurlijk, op het oog haast losjes, 

om haar niet altijd even makkelijke onderwerpen. Gelèns studeerde filosofie en heeft een onderzoekende geest. 

Gedichten over hardlopen wisselt ze af met gedichten die lezen als een wetenschappelijke proef. 

VOOr het LezeN
Het gedicht ‘in ongeremd rennen’ komt uit de openingsreeks van de bundel zet af en zweef. Het is een reeks 

over de ervaring van het hardlopen. Het ritme van de stappen brengt de renner in een soort trance.

VOrM

klank en ritme

Hélène Gelèns is een muzikale dichter. ‘in ongeremd rennen’ is een kort gedicht. Lees het rustig voor en vraag 

de leerlingen daarbij hun ogen dicht te doen en goed te letten op de klank en het ritme. 

>  Welke klanken bepalen het gedicht? 

> Wat is er te zeggen over het ritme van het gedicht? 

>  Zorgen de klanken voor het ritme? (Korte klanken (e, a, o) geven snelheid, lange klanken (ee, oo, ei) 

vertragen.) 

> De dichter gebruikt met opzet ‘rent’ (r.1) en ‘ren’ (r.2) kort na elkaar. Wat is het effect?

> Is er verschil in ritme tussen de eerste twee en de laatste twee regels? Let op de klanken. 

> In dit korte gedichtje staan geen leestekens. Welke invloed heeft dat op het ritme?

INhOuD
In een goed gedicht kun je de inhoud niet los zien van de vorm (en andersom): wát de dichter wil zeggen kan hij 

niet anders zeggen dan op de manier die hij daarvoor gekozen heeft. 

Ook in ‘in ongeremd rennen’ zit de betekenis stevig vastgeklonken aan de vorm.

In dit gedicht wordt de ervaring opgeroepen van een hardloper. Niet voor niets is daarbij het ritme belangrijk. 

Als je zelf wel eens hardloopt, wat bepaalt dan je tempo? Denk aan je ademhaling.

De hardloper in dit gedicht rent niet zomaar een eindje. Het is alsof hij niet meer nadenkt: door het rennen 

wordt hij één met zijn omgeving. Er is nauwelijks uit te maken wie beweegt; in zijn beleving ontstaat de natuur 

omdat hij rent. 

Let op de titel: wat betekent eigenlijk ‘ongeremd’? 

MyStIek
De hardloper in dit gedicht rent niet om z’n conditie op peil te brengen, of om een wedstrijd te winnen, het gaat 

vooral om de beleving van de natuur. Je zou het een religieuze ervaring kunnen noemen. Op een andere plek in 

zet af en zweef schrijft Gelèns ook over de middeleeuwse de dichteres Hadewych. Zij schreef mystieke 
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gedichten waarin ze streefde naar eenwording met 

God. Die eenwording, die mystieke ervaring, werd 

opgeroepen door te bidden of door te mediteren. 

Ook het gevoel een te zijn met de natuur kan een 

mystieke ervaring zijn. 

Roept Gelèns in dit gedicht zo’n mystiek gevoel op? 

Of raakt de renner op het moment dat deze oog in 

oog staat met de ’onmetelijke zee’ door de natuur 

overweldigd? 

DISCuSSIe
>  Hebben leerlingen zelf wel eens die sensatie 

gehad? Het kan je bijvoorbeeld overkomen op 

momenten dat je voelt dat de natuur heel groot, 

weids en sterk is: aan zee, tussen de weilanden, in 

de bergen. Is het een bijzondere ervaring? Kun je 

zo’n ervaring wel precies beschrijven, of is het 

moeilijk er woorden voor te vinden? 

>  Is hardlopen een goed onderwerp voor een 

gedicht? Waarom wel of waarom niet? En, gaat 

dit gedicht over hardlopen, of vooral over de 

ervaring die het rennen teweegbrengt?

>  Spreekt het gedicht je aan? Wat vind je van de 

taal die Gelèns koos voor haar ervaring?

POëtISChe GyMLeS
Het is goed mogelijk om van deze poëzieles ook een 

les lichamelijke opvoeding te maken. Door de 

handelingen die het gedicht oproept ook zelf te 

beleven neemt de kracht ervan toe. 

Laat de leerlingen hardlopen op het ritme van het 

gedicht. u of de docent lichamelijke opvoeding leest 

voor, groep loopt. 

Door het hiernaast afgedrukte gedicht uit dezelfde 

bundel bij de les te betrekken, kan ook de techniek 

van het hardlopen aan de orde komen. Lees het eerst 

in z’n geheel voor:

 

 

 

 

 

Niet wij rennen, I

we denken aan doelloos aan ongeremd rennen

we rennen en rennen vertragen het beeld

zet af zweef en land

elke pas rolt van de hak

naar de bal van de voet naar de grote teen

elke afzet vol kracht elke pas wordt een sprong

zet af zweef en land zet af en zweef

we zweven en zweven in ongeremd rennen

we luchtklieven meer dan we grond raken

zet af zweef en land zet af en zweef land zet af

we denken ons doelloos ons ongeremd rennend

we lopen ons leeg tot het lijf tot een pijl

moeiteloos rennen we niets doet nog pijn

niet wij rennen

het pad rent

“Niet wij rennen, I” - Hélène Gelèns. 

In: zet af en zweef. 

(Cossee, 2010)
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Daarna oefenen de leerlingen de techniek aan de hand van de tweede strofe. De gymdocent kan aangeven of de 

beschreven handelingen kloppen en wat eigenlijk het belang is van een goede techniek tijdens het hardlopen. 

Laat de leerlingen vervolgens lopen in hun eigen tempo, op hun eigen ademhaling. Het maakt niet uit hoe hard 

of hoe snel. Vraag ze vooral te letten op hun ritme. 

harDLOOPGeDICht OP MP3
Komen er woorden op als ze lopen in het eigen ritme? Misschien regels uit liedjes, of een lijstje boodschappen 

dat ze moesten halen, een rijtje woorden van een toets? Laat ze met die woorden een dichtregel maken. 

Geïnspireerde leerlingen kunnen een hardloopgedicht maken. Daar kunnen ze vervolgens een geluidsopname 

van maken, die ze kunnen afspelen op bijvoorbeeld een iPod. Een volgende keer tijdens het hardlopen kunnen 

ze rennen op het ritme van hun eigen woorden. Ze kunnen natuurlijk ook het gedicht van Hélène Gelèns 

inspreken.

auteur LeStIP
Janita Monna
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Lestip 9
Verwondering 
oVer het 
gewone
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de ontdekking
Als je goed om

je heen kijkt

zie je dat alles

gekleurd is

“De ontdekking” - K. Schippers. 

In: Een vis zwemt uit zijn taalgebied 

(Querido, 1976)

Verwondering 
oVer het 
gewone
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OVer De auteur
K. Schippers, pseudoniem van Gerard Stigter (Amsterdam, 1936), is een veelzijdig en veelbekroond auteur. Van 

zijn hand verschenen verhalenbundels, romans, gedichten en essays. Tevens is hij bekend als kunstcriticus en 

als medeoprichter van het befaamde literaire tijdschrift Barbarber (1958) en van het cultureel tijdschrift 

Hollands Diep dat bestond van 1975 tot 1977. K. Schippers debuteerde als dichter in 1963 met De waarheid als 

De koe. Voor zijn poëzie ontving hij 1996 de P.C. Hooftprijs.

VOOr het LezeN
In het korte gedicht “De Ontdekking” verwoordt Schippers een moment van verwondering over iets wat 

vanzelfsprekend lijkt. Na het lezen van de regels, kijk je als vanzelf even om je heen en denk je: ‘Ja, inderdaad, 

alles is gekleurd, echt alles is gekleurd.’

Eigenlijk weet je dit al zonder om je heen te kijken. En het is ook niet de bedoeling dat je zomaar even om je 

heen kijkt, de dichter schrijft immers ‘Als je goed om / je heen kijkt’. Het woord ‘goed’ is cruciaal in dit gedicht. 

Het gaat hier namelijk niet om een vluchtig moment van verwondering, maar een diep inzicht, waarvoor je nog 

eens en nog eens heel goed moet kijken.  

Verwondering kan het resultaat zijn van een verrassing, over iets wat je nooit eerder was opgevallen en wat  

je ineens ziet. Verwondering kan ook voortkomen uit een vraag, uit nieuwsgierigheid, uit ongeloof over een 

mysterie of over onnoemelijke schoonheid van kunst of natuur. Maar verwondering kan ook voortkomen uit  

het lang stilstaan bij dingen die we eigenlijk gewend zijn. Zoals het bekijken van de wereld om je heen,  

waardoor je je realiseert dat echt alles gekleurd is. Schippers benadrukt de plotselinge verwondering hierover 

door zijn gedicht de titel “De ontdekking” te geven. Alsof hij de eerste is die zich dat realiseert en dat aan zijn 

lezers wil tonen.

Na het LezeN
>  Waar gaat dit gedicht eigenlijk over? Over verwondering en over wat we als gewoon beschouwen. Maar 

wanneer beschouwen we iets als gewoon? En waarom?

>  Kun je andere schijnbaar vanzelfsprekende dingen noemen? Bijvoorbeeld dat alles hard of zacht is of dat de 

zon elke dag opkomt. Verwonder je je over deze dingen zodra je ze benoemt of ligt het er ook aan hoe je de 

dingen benoemt? 

>  Probeer een ‘ontdekking’ op verschillende manieren te verwoorden.

>  Kun je zo’n observatie ook in één of enkele regels opschrijven, zodat het een gedicht wordt? Houd het zo 

eenvoudig mogelijk.

aaN De SLaG
“De ontdekking” verscheen voor het eerst in het literaire tijdschrift Barbarber, dat in 1958 werd opgericht door 

K. Schippers, J. Bernlef en G. Brands. Barbarber vormde een reactie op de ernstige, sombere poëzie van na de 

Tweede Wereldoorlog. De auteurs presenteerden in hun blad speelse, lichtvoetige teksten en beelden. “De 

ontdekking” wordt vaak geciteerd als een kenmerkend voorbeeld van de poëzie die in Barbarber verscheen. 
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In dit tijdschrift werden ook ready mades geplaatst. K. Schippers staat bekend als de dichter die de ready made 

in de Nederlandse poëzie introduceerde. Een ready made is een gedicht dat een bestaande tekst citeert. Het 

gedicht wordt als het ware kant-en-klaar aangetroffen. Dat kan een tekstje zijn uit een boek, krant, reclame, een 

flard uit een artikel, of een combinatie van dergelijke teksten. Door de woorden uit hun bestaande omgeving te 

lichten, ze in versregels in te delen en als gedicht te presenteren, krijgen ze een andere betekenis. Je 

verwondert je ineens over het taalgebruik van teksten die je anders als gewoon beschouwt.

Kun je zelf een readymade maken? Kijk om je heen, gebruik teksten uit etiketten, folders of affiches; of neem 

een krant en knip en plak uit een artikel een gedicht. Er kan met de tekst gespeeld worden, dat wil zeggen, de 

readymade kan nog een handje geholpen worden door regels van verschillende bronnen met elkaar te 

combineren. 

>  Het kan ook leuk zijn om één lange zin in stukjes te knippen. Verandert de betekenis van een zin door de 

delen in versregels onder elkaar te plaatsen?

>  Kun je een ritme in de versregels ontdekken? Schuif en speel met de regelafbrekingen om zo het ritme en 

de betekenis te beïnvloeden.

>  Op welke woorden ligt de nadruk? Op welke de klemtoon? Op het laatste woord van een regel of juist het 

eerste? Hoe beïnvloedt de regelafbreking de ervaring van de zin?

Meer
De readymade is een poëzievorm die ook hedendaagse dichters gebruiken. Zo verwerkte de dichter 

Mustafa Stitou in zijn dichtbundel Varkensroze ansichten (2003) briefjes die zijn buurvrouw voor hem 

achterliet, materiaal dat hij omvormde tot poëzie. De dichter Alfred Schaffer knipte en plakte in een tekst  

uit een folder over terrorisme en kwam zo tot een gedicht dat in zijn bundel Schuim (2006) werd opgenomen. 

Als je in Leiden woont, is het misschien leuk een wandeling of speurtocht te organiseren bij het gedicht van 

K. Schippers dat als muurgedicht op de Houtmarkt hangt.

www.muurgedichten.nl/schippers.html 

auteur LeStIP
Jannah Loontjens
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Lestip 10
Verwondering oVer
dat wat schijnbaar 
VanzeLFsprekend is 
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oF – oF?
Merkwaardig wat allemaal nat is,

hersens, meloen, geslacht,

de slak, het oog, de vis.

Droog daarentegen de mathematica,

vingernagels, oor en papier.

De piano kan niet zwemmen,

de computer druipt niet,

de kunst staat niet graag in de regen.

Het bevalt de woestijn dor te zijn,

de Nijl niet. (Alleen de sneeuw

is nat en droog tegelijk.)

Ook de mens onder zijn paraplu

is wateriger dan hij denkt.

Je kunt nu eenmaal, denkt hij,

niet alles hebben. Maar elk kind,

nauwelijks nog droog achter de oren,

vraagt zichzelf en anderen opnieuw:

waarom niet? En vindt niemand

die een antwoord zou weten.

“Of – of?” - Hans Magnus Enzensberger. 

In: Verdediging van de wolven 

(De Bezige Bij, 2002)

Vertaling: M. Mooij

Verwondering oVer
dat wat schijnbaar 
VanzeLFsprekend is 
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OVer De auteur
Hans Magnus Enzensberger (1929) is een Duitse dichter, vertaler en schrijver van romans, kinderboeken en 

essays. Daarnaast is hij uitgever en heeft hij gewerkt als radioredacteur. Hij heeft lesgegeven aan verschillende 

universiteiten en staat bekend als een betrokken schrijver die de actualiteit bijhoudt en veelal politieke en 

culturele veranderingen analyseert en bekritiseert. Zijn kinderboek Telduivel, waarin het jongetje genaamd 

Robert wiskundige principes van een duivel krijgt bijgebracht, werd een bestseller en is in vele talen vertaald.

VOOr het LezeN
De verwondering in dit gedicht betreft duidelijk de natheid dan wel droogte van de dingen. In de eerste strofe 

noemt de dichter een nogal vreemde opsomming van natte dingen: hersens, meloen, geslacht, slak, oog, vis. 

Lees het gedicht een eerste keer voor en vraag de leerlingen om op te letten hoe deze zaken worden verwoord. 

Na het LezeN
De opsomming in dit gedicht maakt je bewust van de beeldende kracht van taal. Door de samenhang van de zin, 

zie je de natte homp hersens voor je. Het kan interessant zijn om vervolgens te bedenken hoe je de meloen voor 

je ziet. Hoewel een meloen pas nat is als je erin snijdt, wordt eerder het beeld van een hele meloen opgeroepen, 

dan van een partje. Beïnvloedt het beeld van de hersenen (met de schedel eromheen)  dat van de meloen? 

Daarna noemt Enzensberger het geslacht. Hierbij kun je je ook afvragen welk geslacht de lezer voor zich ziet. 

En wat is de invloed van het woord  ‘slak’ op dit beeld? Het beeld van het ene woord, kan in ieder geval het 

beeld  het andere woord  beïnvloeden. Zo wordt ook het wit en de zachte hardheid van de oogbol benadrukt 

door de slak en de ovale vorm van de vis door het oog. Kun je een andere reeks woorden bedenken, waarbij de 

vorm de verbintenis is tussen het ene en het andere woord?

Enzensberger noemt in de volgende strofe dingen die droog zijn. Hij begint met een metaforisch ‘droog’ door 

mathematica te noemen en schakelt vervolgens op tastbare zaken over: vingernagels, oor en papier. Juist 

doordat deze dingen eigenlijk ook allemaal nat kunnen zijn, zet Enzensberger je aan het denken over wat we 

gewoonlijk met nat en droog bedoelen en associëren. Veel van de dingen zijn zowel nat als droog, of soms nat 

en soms droog, zoals bijvoorbeeld een vingernagel en ook je oor. Het is dus niet alleen merkwaardig dat er 

zoveel nat is, zoals Enzensberger vaststelt, maar misschien vooral dat we onbewust steeds kiezen of iets nat of 

droog is, zoals de titel al aangeeft: “Of – of”?

VerwONDerING
Waarom zou er een vraagteken achter de titel staan? Dit vraagteken lijkt te verwijzen naar de waaromvraag van 

het kind in de laatste strofe, maar wijst ook al op de relativiteit van de keuze tussen nat en droog die in dit 

gedicht het onderwerp vormt. Wie zich droog waant is van binnen nat, zoals de mens onder de paraplu. Wat 

echt droog is, kan altijd nat worden. Waarom eigenlijk? 

De verwondering die uit waaromvragen van kinderen spreekt, is een terechte verwondering en toch leer je het 

in de loop der tijd af dergelijke vragen te stellen. Waarschijnlijk omdat, zoals Enzensberger zijn gedicht besluit, 

je toch niemand kunt vinden die een antwoord zou weten. Maar ook omdat we aan de dingen gewend raken. We 

gaan het als gewoon beschouwen dat de dingen nat of droog zijn en dat alles gekleurd is. Dichters weten de 

verwondering over deze gewone dingen weer even wakker te schudden.
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aaN De SLaG

Vragen aan de leerlingen:
>  Waaraan denk jij als eerste als je iets moet bedenken wat nat is? En wat is associeer je met droog? Waarom 

zou Enzensberger voor de voorbeelden hebben gekozen die hij in zijn gedicht noemt? Kun je een bepaalde 

logica ontdekken in de voorbeelden die hij noemt? Leg die uit. 

>  Kun je aanwijzen wanneer droog in dit gedicht letterlijk ‘droog’ betekent en wanneer het als metafoor wordt 

gebruikt? (Mathematica en ‘droog achter de oren’.)

>  Het gedicht eindigt met het noemen van een waaromvraag waar geen antwoord op is. Kun je andere 

waaromvragen bedenken zoals kinderen die kunnen stellen? Vragen waar eigenlijk niemand een goed 

antwoord op heeft, maar die toch de moeite waard zijn omdat ze een gevoel van verwondering teweeg 

brengen.

DISCuSSIe
Veel mensen denken dat het schrijven van poëzie vooral de kunst is van het vinden van mooie of originele 

woorden voor gevoelens, gedachten of situaties. De bovenstaande gedichten van K. Schippers (zie lestip 9) en 

Enzensberger laten evenwel een ander belangrijk aspect van poëzie zien, namelijk de manier waarop we naar 

de wereld kijken. Ze verwoorden een blik op de wereld die verrassend is, die je doet nadenken over dingen waar 

je anders niet bij stil staat.

Kunnen we ons nog verwonderen over dingen die we elke dag zien? Wat vinden wij gewoon? En waarom vinden 

we dat gewoon? 

zeLf SChrIjVeN
Als je het gedicht van Enzensberger leest en je nadenkt over welke dingen nu echt droog zijn en welke dingen 

echt nat, realiseer je je dat dit altijd relatief is. Schrijf een gedicht waarbij je andere tegenstellingen inzet, 

bijvoorbeeld ‘goed’ en ‘kwaad’. Of ‘licht’ en ‘donker’. Zijn er dingen die goed zijn en die op andere momenten 

eigenlijk ook kwaadaardig zijn? En andersom, kun je slechte dingen bedenken die eigenlijk ook goed zijn?

auteur LeStIP
Jannah Loontjens
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