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Verwondering

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.
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.

In deze poëzielessen zijn wonderlijke gedichten van dichters uit Nederland, Vlaanderen en de rest vande 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. Ze zijn met opzet
laagdrempelig en toegankelijk gemaakt (vandaar: ‘Light’) om ook leerlingen die niet meteen zijn geïnteresseerd
in poëzie te overtuigen.
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.
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Verwondering
en
performance
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Programma
Weet ik veel hoe poëzie eruit
moet zien. Niet dat statische,
dat uniforme. Daar hou ik niet
zo van. Dezelfde toon herhaald
tot in den treure, en dat dan
‘vormvastheid’ noemen, of ‘een
eigen stem’, dat soort gelul.
Nee, daar hou ik niet zo van.
Geef mij dan maar het favoriete
snoepgoed uit mijn jeugd. De
toverbal. Je zuigt en zuigt
maar, telkens komen er andere
kleuren te voorschijn en voor
je ‘t weet, heb je helemaal
niets meer. Dat is het, vind
ik. Zoiets. Ongeveer.
“Programma” / Tom Lanoye.
In: Hanestaart.
(Bert Bakker,1990)
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Over de auteur
Tom Lanoye (°1956) is een Antwerpse schrijver en dichter. Hij won al vele literaire prijzen en was in 2003 de
eerste stadsdichter van Antwerpen. Lanoye debuteerde begin december 1980 als dichter met de bundel Maar

zo goed als nieuw. Deze eerste worp ademde de post-punk-mentaliteit en brak met de bestaande regels die
bepaalden hoe poëzie eruit moest zien. Om zijn poëzie te verspreiden schuimde Lanoye cafépodia af. Met zijn
verzen nam hij het op tegen een bierdrinkend publiek. Poëzie werd performance; rake oneliners werden niet
geschuwd.

Voor het lezen
> Creëer een open mind set. Gooi de hersenen voor de poëzie open.
> Vraag aan je leerlingen wat ze van poëzie vinden. Benadruk dat elke gedachte juist is. Er is geen juist of fout
antwoord en als ze poëzie saai vinden dan kan dat ook.
> Vraag daarna ook wat poëzie voor hen is. Stel een eigen definitie op. Ook fotografie en hiphop mogen
gerust ‘poëzie’ genoemd worden. Je noteert alles.

Na het lezen
Proef dit gedicht: laat het gedicht hardop voorlezen. Niet met een voorleesstem, maar alsof je gewoon aan het
praten bent.
• 	Wat is voor de dichter poëzie?
• 	Komt dit gedicht overeen met het beeld van poëzie dat je hebt?
• 	Waar houdt de dichter niet van? Waarom niet?
• 	Wie heeft er al eens een toverbal gegeten? Wat is daar een typische eigenschap van? (Eindeloze kleurlagen,
plakkerig…)
• 	De toverbal is een metafoor voor iets anders. Wat kan je volgens de dichter met een toverbal vergelijken?
• 	Wat valt er nog meer op aan dit gedicht? Kijk naar de gekozen woorden. (Spreektaal)
Wie inspiratie wil opdoen, of meer over poetryslam wil ontdekken kan dat via deze websites:
www.beslam.be
poetryslam in België
www.poetryslam.nl
poetryslam in Nederland
www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE
word een poetry slammer in vijf stappen
www.youtube.com/watch?v=cUZunf6mV_8
George Watsky, een beruchte Amerikaanse Poetry slammer aan het werk
www.youtube.com/watch?v=zG_SBw_mM18
beat poet Allen Ginsberg (gespeeld door James Franco) vertelt hoe je poëzie schrijft en niet schrijft
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Aan de slag
Poëzie anders (15 minuten)
Vergelijk /scheur /associeer met klassiekers.
Alle leerlingen krijgen één of meer dichtbundels in handen. In groepjes zoeken ze naar twee (gekende)
gedichten en gaan op zoek naar een link. Ze zoeken of er dichtregels, woorden of strofes die bij elkaar passen.
Die passages kopiëren ze en plaatsen ze onder elkaar. Ze kunnen dit herhalen door er een derde, vierde of
vijfde gedicht bij te zoeken. De leerlingen gaan daarbij telkens op zoek gaan naar een verband met wat ze al
gevonden hadden. Ze blijven dit doen tot er een nieuw gedicht ontstaat.
Een vrijwilliger leest voor. Bespreek met de klas wat ze van dit nieuwe gedicht vinden.
Op deze manier lezen en ontdekken de leerlingen heel veel nieuwe gedichten.

Slam poetry (1 à 2 lesuren)
Organiseer een poetry slam in je klas.
Een poetry slam is de competitieve versie van een poëzie performance. De poetry slam vindt zijn oorsprong in
Chicago in de jaren ’80. Sindsdien verwierf het concept steeds meer aan populariteit en waaide over naar
Europa. Zo worden er over heel Europa kampioenschappen georganiseerd met voorrondes.

Voorwaarden
•  De dichters hebben een gelimiteerde tijd (meestal 3 minuten) om de jury en het publiek te overtuigen.
• 	De performers mogen gebruik maken van alle mogelijke technieken en trucjes zoals stand up comedy,
theater, song writing… of pure poëzie.
• 	De tekst staat centraal. De deelnemers mogen geen gebruik maken van voorwerpen, kostuums,
instrumenten…
• 	De jury geeft een score van 0 tot 10 punten. De twee beste kandidaten nemen het in een laatste ronde tegen
elkaar op.
• 	Het is niet de bedoeling om de andere deelnemers opzettelijk te beledigen. Je wint door je creativiteit en
performancekracht.

Tips
• 	Geef je leerlingen de vrijheid om een eigen tekst te kiezen. Best doe je dat in een voorbereidende les. Willen
ze een gedicht, liedtekst of stand up comedy brengen dan moet dat kunnen. Het is vooral belangrijk dat ze
zichzelf terugvinden in de tekst.
• 	Persoonlijke inbreng is belangrijk. De tekst mag gebracht worden hoe ze dat zelf willen. Maar reik verschillende technieken aan. Laat je leerlingen de gekozen tekst op verschillende manieren lezen: al fluisterend of
net heel luid, alsof het een grappige tekst is of net heel droevig, heel traag en daarna heel snel. Zo ontdekken ze dat de manier waarop je een tekst brengt een grote invloed heeft op de betekenis van de tekst.
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• 	Beweging helpt om de aandacht van je publiek te behouden. Stimuleer je leerlingen om na te denken hoe ze
op hun ‘podium’ willen staan. Laat hen bedenken welke bewegingen ze maken met hun handen en lichaam
wanneer ze tegen hun vrienden staan te praten.
• 	Betrek de leerlingen ook als publiek. Het publiek wordt tijdens een slam aangemoedigd om deel te nemen
door te fluiten, juichen en de kandidaten aan te sporen.

Auteur lestip
Jeugd & Poëzie
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Lestip 2

Verwondering
en beelden
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Oranjeachtig rozerood
De zon zakt
en de dagelijkse kleuren
vloeien samen
alsof een schilder
zijn kwast schoonspoelt
in een glazen pot:
de tinten van het doek
waaien door het water.
Twintig, dertig tellen later
mengen ze tot donker
en zakken naar de bodem.
Kijk!
Zo valt de nacht.
“Oranjeachtig rozerood” / Linda Vogelesang.
In: Zeg gauw iets spijkerhards. Nieuwe gedichten, nieuwe dichters
(Querido, 2003)
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Over de auteur
Linda Vogelesang (°1974) schrijft zowel verhalen als gedichten. Haar gedichten kwamen al uit in verschillende
bloemlezingen zoals Zeg gauw iets spijkerhards (2003), Al mijn later is met jou (2004), Fluit zoals je bent
(2009).

Voor het lezen
Laat je leerlingen op zoek gaan naar een heel kleurrijk schilderij. Tips: Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Henri
Matisse, Paul Gauguin… Je kan de opdracht ook eenvoudiger maken door ze de term ‘fauvisme’ te laten
googlen en dan een schilderij te laten kiezen.
Geef de opdracht om op een heldere dag de kleuren bij zonsondergang te omschrijven. Wat valt hen op? Alles
vervaagt naar blauw en wordt tenslotte nachtzwart.

Na het lezen
> Over welk moment van dag schrijft Linda Vogelesang? (De schemering)
> Waarom maakt de dichteres de verbinding met schilderen? Welke kleur krijg je, wanneer alle kleuren met
elkaar worden vermengd?
> Wat wordt er bedoeld met de tinten van het doek/ waaien door het water? Dichters proberen te vermijden
om dezelfde woorden te herhalen. Daarom kiest Linda hier om het woord kleuren te vervangen met het
woord tinten. Een synoniemenwoordenboek is daar een handig hulpmiddeltje voor. Je kan ook gebruik
maken van de website www.synoniemen.net.
> De tinten zakken naar de bodem van het glas. Maar de bodem kan ook nog iets ander verwoorden. Waar
zakt de zon naar de bodem? (Bij de horizon)

Aan de slag
Oranjeachtig rozerood
Dit is geen kleur die we in een woordenboek zullen terugvinden. Toch begrijpt iedereen over welke kleur de
dichteres het heeft.
Laat hen het fauvistische schilderij dat ze googleden bekijken en hen er hun favoriete kleur uit kiezen. Geef die
kleur een nieuwe naam. Daar bestaat een heel gemakkelijk trucje voor.
Combineer: een smaak + kleur = zoetgeel, bitterblauw
OF een fruit/ groente + kleur = broccoligroen, ananasgeel
OF een beweging + kleur = vliegendzwart, huppelblauw
OF een plaats + kleur = keukenpaars, zeeblauw
Schrijf al deze woorden bij de afbeelding van het schilderij.
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Graphic poem
Bij een graphic poem zijn woord en (getekend) beeld nauw met elkaar verbonden. Ze vullen elkaar aan en
vormen een geheel. Je zou het kunnen vergelijken met graphic novels (volwassenen, rijk gelaagde
stripverhalen) maar dan voor poëzie. De tekst staat in de tekening en de tekening omhult de woorden.
> Verdeel de dichtregels van dit gedicht of een ander naar keuze onder de leerlingen.
> Bepaal voor je begint te tekenen welke kleuren en tekenmaterialen je gaat gebruiken. Zo voorkom je een
chaotisch eindresultaat en heb je toch een samenhangend geheel.
> Brainstorm over elke regel. Wat valt je op? Welk woord grijpt je aandacht? Schrijf tien associaties bij dit
woord.
> Denk na over de manier waarop je de woorden in je tekening plaatst. Het is leuk als ze bij elkaar aansluiten.
Woorden die in drukletters geschreven worden zullen sneller de aandacht trekken van de lezer.
Belangrijk! Je moet niet letterlijk verbeelden wat er staat geschreven. De tekenaar voegt zijn of haar eigen
betekenis toe aan het gedicht. Zo kan je er voor kiezen om enkel één woord van de regel te tekenen of het
gevoel dat je bij deze dichtregel krijgt.
Tip: Dichteres Lies Van Gasse maakte al verschillende graphic poems.

Auteur lestip
Jeugd & Poëzie
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Lestip 3

Verwondering
en voorwerpen
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Onder de stenen
Onder de stenen ligt het zand
onder het zand de oude lagen
aan de bodem afgedragen
resten die niet zijn verbrand.
Wat niet verder wil vergaan
zolen, spijkers, potten, scherven
resten die maar traag bederven
leiden heimelijk hun bestaan.
Waar je dagelijks overheen gaat
waar je nooit één tel bij stilstaat
waar de tijd haar schatten nalaat
onder de stenen van de straat.
“Onder de stenen” / Fetze Pijlman.
In: Mijn pen krast al even dwaas.
(Van Goor, 1996)
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Over de auteur
Fetze Pijlman (1946) is Neerlandicus en docent Nederlands. Hij schreef o. a. de dichtbundels Onder de lamp,

Oldambt, Harmonie en Fanfare en Wasgoed.
Pijlman is van mening dat je ‘Een gedicht (…) het beste kan lezen als een onverwachte brief, zodat je je kunt
laten verrassen door de taal.’
Daarnaast vertaalde hij verschillende liedjes voor Sesamstraat.

Voor het lezen
Laat elke leerling een voorwerp meebrengen dat ze in huis hebben gevonden, maar waarvan ze niet goed weten
waarvoor het gebruikt wordt.
Misschien is het mogelijk om een etnografisch of archeologisch museum te bezoeken. Neem in dat geval een
notitieschriftje mee. Laat je leerlingen een voorwerp schetsen dat zij interessant, mooi, lelijk, bijzonder vinden.
Daarbij mogen ze verzinnen waarvoor het gebruikt wordt. Laat het hen aanprijzen als volleerde marketeers.
En daag hen uit om een antwoord te verzinnen op de vraag waarvoor dit voorwerp vandaag nog van pas zou
kunnen komen.

Na het lezen
Knip dit gedicht aan stukken, laat het vervolgens opnieuw in elkaar puzzelen. Vergelijk de het nieuwe gedicht
met het oorspronkelijke gedicht. Waar zijn de verschillen en waarom?
Opgelet! Het is niet de bedoeling bij deze oefening om het gedicht terug juist in elkaar te zetten. Het maakt de
lezer er juist bewust van dat de volgorde van de woorden het gedicht bepaalt.
> Ga op zoek naar de woorden die op elkaar rijmen en duid elk rijmpaar aan in dezelfde kleur. Op deze manier
komt het rijmschema vanzelf tevoorschijn.(Het eindrijm-schema is: ‘abba cddc eeee’.)
> Je kan het gedicht nog verder ontleden door te zoeken naar assonanties, woorden met dezelfde klanken.
> Welke stenen bedoelt de dichter? (De stoep)
> Waarom gebruikt de dichter het woord ‘stoep’ dan niet?
> Dichters verwoorden alles net iets anders in plaats van letterlijke woorden te gebruiken. Pijlman kiest voor
het woord ‘stenen’ omdat dit in contrast staat met ‘zand’. Hij speelt op die manier in op de tegenstelling
tussen ‘hard’ en’ zacht’.
> Wat bedoelt de dichter met de ‘oude lagen’? (Wanneer archeologen opgravingen doen, kunnen ze aan de
lagen in de bodem ontdekken hoe oud de voorwerpen zijn. Hoe dieper er gegraven moet worden, hoe ouder
de resten zijn die gevonden worden.)
> Resten die niet zijn verbrand verwijzen naar afval. Hoe kan je afleiden? (Afval wordt verbrand in hoogovens)
> Wat betekent het woord ‘heimelijk’? Het is een afleiding van het woord ‘geheim’. Waarom leiden de resten
een ‘heimelijk bestaan’? De volgende strofe geeft het antwoord op die vraag. (Omdat ze begraven zijn, is
niemand zich van de resten bewust.)
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Aan de slag
Gedichtententoonstelling
Laat je leerlingen uit een grote verzameling van dichtbundels een gedicht kiezen dat op een of andere manier
bij hun meegebrachte voorwerp past. (Zie: Voor het lezen).
Alle voorwerpen worden bij elkaar tentoongesteld. Wie een voorwerp aanduidt, krijgt het bijpassende gedicht
te horen. Bespreek waarom het gedicht bij dat voorwerp hoort. Dat kan zijn omdat bij een vrolijk voorwerp
een vrolijk gedicht hoort, of omdat de kleur van het voorwerp in het gedicht vermeld wordt. Al mag het ook
abstracter en moet de link met het gedicht niet meteen zichtbaar zijn.

Woordenarcheologie
Dichters durven wel al eens oude woorden gebruiken die niemand meer kent, of nieuwe woorden uitvinden.
Maak met je leerlingen een lijstje met oude verdwenen woorden die ze mooi of vreemd vinden. Laat hen
snuisteren in woordenboeken. Vraag naar woorden die ze zelf veel gebruiken maar nog niet in een
woordenboek staan. Vervolgens daag je hen uit om een nieuw woordsamenstelling te bedenken voor hun
voorwerp.
Maak een top 10 van je woordenlijst. Welk woord haalt de top?
Surf naar de online Van Dale-pagina en klik op de knop ‘Woord van de maand’ voor meer inspiratie.
(www.vandale.nl/woord-van-de-maand).
Elk jaar worden er nieuwe woorden aan de woordenboeken toegevoegd;
(woordvanhetjaar.vandale.be).

Tijdscapsule
Geef je leerlingen de opdracht om iets van zichzelf mee te brengen: een (klein) voorwerp, een brief,
dagboekfragment, gedicht… Die spullen of teksten worden allemaal in een doosje of kistje geplaatst. Vergeet
niet om de datum waarop je de tijdscapsule verbergt, mee in de capsule te plaatsen, bijvoorbeeld door een
krantenartikel toe te voegen. Schrijf samen met je klas een brief naar de toekomstige vinder. Bepaal samen met
je leerlingen waar je de tijdscapsule achterlaat. Hij kan begraven of verstopt worden. Hopelijk vindt iemand de
tijdscapsule en is hij of zij daar blij verwonderd om.

Auteur lestip
Jeugd & Poëzie
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Lestip 4

Verwondering
ontdekken

20

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)
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Voor het lezen
Wat heeft je ooit al eens verwonderd? Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe wind ontstaat? Waarom de lucht
blauw is? En wolken wit zijn?
Laat elke leerling voor zichzelf een verwondering opschrijven.
Kijken kan een gewoonte worden. Kunstenaars en dichters sporen ons aan om met een verwonderde blik naar
de werkelijkheid te kijken, om het normale op losse schroeven te zetten.

Over de auteur
K. Schippers (°1936) is een pseudoniem voor Gerard Stigter. Hij is een Nederlandse dichter en prozaschrijver.
Samen met zijn vrienden J. Bernlef en G. Brands richtte hij in 1958 Barbarber op, het literaire tijdschrift waarin
de accenten op humor en oog voor de werkelijkheid lagen. Volgens Schippers heeft schrijven: ‘altijd iets van
een truc, een grapje, een kunstje. De boel verlinken, de andere kant optillen, op z’n minst op losse schroeven
zetten.’ De dichter is van mening dat je de kijker op een andere manier zou moeten kunnen instellen. ‘Waarom
schrikken we als een glas op de grond valt en breekt? In die vorm kan het niet beter: een hoop scherven kan
gewoon goed zijn, los van de normale vorm. Ik bedoel: hoe krakkemikkig ook, het kan een eindpunt zijn. We
moeten alleen de gevestigde smaak doorbreken: wat we gewend zijn mooi of lelijk te vinden.’ (Citaat gevonden
op dbnl.org.)

Na het lezen
> Dek eerst de titel af, en laat het gedicht lezen. Welke titel zou jij aan dit gedicht geven? Verschillende titels
zijn mogelijk. Lees daarna pas de echte titel. Heeft de titel invloed op het gedicht? Zo ja, waarom? Aan de
hand van deze kleine oefening maak je je leerlingen duidelijk dat de keuze van de titel het gevoel van het
hele gedicht kan bepalen. Laat hen een definitie geven van het woord ‘ontdekking’. Zoek daarna naar een
betekenisomschrijving in het woordenboek (‘geval dat men voor het eerst iets ziet, bespeurt of te weten
komt’).
> Was de dichter misschien kleurenblind en ziet hij nu pas voor het eerst kleuren? Of wil hij iets anders
vertellen?
> De dichter spreekt de lezer aan. Hoe doet hij dat?
> De dichter wil de lezer laten stilstaan bij het gewone, het alledaagse en onze verwondering daarover
afdwingen. Is het opzet van de dichter geslaagd?

Aan de slag
Niet alleen dichters proberen verwondering op te roepen. Er zijn ook kunstenaars die dat proberen te doen.
De Belgische kunstenaar Benjamin Verdonck voert acties uit in de openbare ruimte om de toevallige
voorbijganger te verrassen en toe doen stilstaan bij de dingen. Zo bouwde hij een reuzennest aan de
buitenkant van een groot kantoorgebouw, plaatste hij een boot op een theatergebouw…
Meer informatie vind je op benjamin-verdonck.be.
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Ook tv-programma’s spelen met de werkelijkheid. Zo is er het populaire programma “Wat als?”. In dit
programma bedenken de makers alternatieven voor de werkelijkheid. Ze vertrekken vanuit alledaagse
gewoonten en bekijken die vanuit een heel ander perspectief. Grappige sketches zijn het resultaat, bijvoorbeeld:
www.2be.be/wat-als/wat-als-de-ipod-niet-bestond
www.youtube.com/watch?v=RkBm3IuDe9g

De verwonderingsguerrilla
Geef je leerlingen de opdracht om verwondering te ontlokken aan onbekenden. Verdeel de leerlingen in
groepjes en laat ze brainstormen. Elk groepje moet minstens 10 ideeën op papier zetten, waarvan vijf iets met
lezen, schrijven of taal te maken moeten hebben. Uiteindelijk kiezen ze één idee om uit te werken.
Hier zijn alvast enkele voorbeelden:
• Laat een vrolijke boodschap achter in een boek van de bibliotheek.
• Schrijf een anonieme brief en post hem in een onbekende brievenbus.
• Maak een poster met afscheurstrookjes en hang hem op in de school. Op de strookjes schrijf je opdrachten
als: ‘Wandel achterstevoren’, ‘Schrijf een gedicht met stoepkrijt op het schoolplein’, ‘Plant bloembollen in de
perkjes op straat’, ‘Verwarm een boom met een wollen jasje’ of ‘Kleef etiketten met alternatieve namen op
voorwerpen’.

Auteur lestip
Jeugd & Poëzie
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Lestip 5

verwondering
in alle
schoolvakken
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Natuurkunde
‘o, denkt men er zo over!’
zei het jongetje
dat de wet van newton gelezen had
en hij steeg als een leeuwerik
in de dampige najaarshemel
en geen sterveling op aarde
heeft hem ooit teruggezien
“Natuurkunde” / Cees Buddingh’.
In: Gedichten 1938/1970.
(De Bezige Bij, 1971)
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Over de auteur
Cornelis Buddingh’ (1918-1985), roepnaam Kees, 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 had
hij meer dan 30 dichtbundels gepubliceerd die vaak over alledaagse onderwerpen gaan, maar waarbij diepgang
nooit ontbreekt.

Voor het lezen (10 minuten)
Je kan de verschillende verzen uitprinten op afzonderlijke stroken papier, zorg er voor dat de print voldoende
groot is. Deel je leerlingen op in groepen en laat hen het gedicht opnieuw samenstellen. Na vijf minuten lezen
de verschillende groepjes hun resultaat voor. Het is leuk als ze de resultaten kunnen ophangen. Bespreek met je
leerlingen welke versie ze het beste vinden. Misschien heeft iemand het origineel wel kunnen namaken? Je kan
er voor kiezen de titel achter de hand te houden en je leerlingen die te laten raden.
Vervolgens kan je klassikaal het eigenlijke gedicht lezen. Hierbij lees je best zelf voor. Wat vinden je leerlingen
van het origineel? Zijn er eigen versies die ze beter vinden?

Na het lezen (15 minuten)
Vraag je leerlingen om de wet van Newton uit te leggen, deze is immers essentieel voor het begrijpen van het
gedicht. (De zwaartekracht is een aantrekkende kracht die twee massa’s op elkaar uitoefenen. Men gaat er van
uit dat Newton deze kracht ontdekte door het zien vallen van een appel uit een boom.)

Natuurkunde is een gedicht zonder typische poëtische woorden, rijm of metrum. Buddingh schrijft hier in
dagelijkse taal, zodat iedereen het gedicht kan begrijpen. Dit is een goed moment om bij je leerlingen na te
gaan wat zij poëzie vinden. Valt dit gedicht van Buddingh’ daar wel onder? Wat vinden je leerlingen noodzakelijk
om van een gedicht te spreken? Is dit een goed gedicht? Welke regels van dit gedicht vinden ze poëtisch? Als je
daar de tijd voor hebt, kan je je leerlingen aanpassingen laten aanbrengen die volgens hen het gedicht
‘verbeteren’.

Aan de slag (minstens één lesuur)
Natuurkunde gaat over verwondering in de natuurkunde of fysica. Je leerlingen krijgen natuurlijk ook een
heleboel andere vakken waarover eveneens poëzie geschreven is. Je kan je leerlingen op basis van hun
uurrooster een dichtbundel van verwondering laten maken. Wat vinden ze speciaal of verwonderlijk aan hun
vak en hoe komt dat in de poëzie aan bod? Hiervoor neem je best een aantal voorbeelden en dichtbundels mee
naar de klas, of breng je een bezoek aan de bibliotheek. Natuurlijk kunnen je leerlingen zelf gedichten
aanbrengen, maar dan waak je best wel over de kwaliteit ervan. Je kan je leerlingen in groepjes rond één vak
laten werken of hen allemaal één vak laten kiezen waar ze een gedicht over zoeken. Daag hen uit om de
gedichten in het betrokken vak voor te lezen tijdens de Poëzieweek.

26

Een aantal voorbeelden van gedichten die gelinkt kunnen worden aan schoolvakken:
• 	wiskunde: Het getal pi van Wisława Szymborska
• 	biologie: Op een kip van Kees Stip
• 	aardrijkskunde: Voor de gelegenheid van Richard Minne
• 	voeding: Pluk de dag van Cees Buddingh’
Op onderstaande websites kan je gedichten vinden die te maken hebben met school:
www.wolfert.nl/dalton/default.asp?pid=609
www.snotneusjes.wordpress.com/

Meer
Buddingh’ is een goed vertrekpunt voor het bespreken van de poëziegeschiedenis. Via zijn poëzie kom je langs
de romantici, de realisten, de vijftigers en neorealisten en kan 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.
Een beknopt overzicht van het werk van Buddingh’ vind je op volgende website:
www.dbnl.org/tekst/kort006isvo01_01/kort006isvo01_01_0129.php

Bibliografie
Natuurkunde
Cees Buddingh’. In: Gedichten 1938 – 1973. (De Bezige Bij, 1971)

Pluk de dag
Cees Buddingh’. In: 128 vel schrijfpapier. (Querido, 1967)

Voor de gelegenheid
Richard Minne. In: In den zoeten inval en andere gedichten. (Van Oorschot, 1978)

Op een kip
Kees Stip. In: Het grote beestenfeest. (Bakker, 1988)

Het getal pi
Wisława Szymborska. In: Uitzicht met zandkorrel. (Meulenhoff, 1998)

Auteur lestip
Iris Wynants
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Wonder
Je bent elf, en je bent nog als negen.
En verder ben je nog als zeven.
Je leven strekt zich voor je uit in een oeverloos verschiet;
nog even.
Nog even, naar ik vrees, en daar ga je – eensklaps opgetrommeld
en verzwolgen in het logge, onbewogen stromen
van de Grote-Mensen-Vliet.

Dat het allemaal namaak is en nep, dat weet je dan nog niet.
Je leert leven zonder,
maar op een dag vraag je je toch af waar het wonder
is gebleven.
Uit je leven verdwenen?

‘Je bent elf, en je bent nog als negen.
En verder ben je nog als zeven.’
En die dit heeft geschreven?
(Nog even).
“Wonder” / Hans Verhagen.
Uit: Een eeuwige vlam.
(Nijgh en Van Ditmar, 2003)
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Over de auteur
Hans Verhagen (°1939) werd geboren in het Nederlandse Vlissingen. Hij schrijft niet alleen poëzie, maar werkt ook
voor televisie en schildert. Sinds zijn debuut in 1961 publiceerde hij 14 dichtbundels. In 2009 won hij de P.C.
Hooft-prijs voor zijn humoristische en gedurfde oeuvre.

Voor het lezen (5 à 10 minuten, afhankelijk van het getoonde
filmpje)
Vraag aan je leerlingen of ze zich nog vaak ergens over verbazen, of ergens verwonderd over zijn. Je zal
merken dat dit veelal niet meer vaak gebeurt, tenzij het om dingen gaat die uitzonderlijk zijn, die mensen
bereiken door hard te trainen. Je kan in je les een filmpje tonen over mensen die verbazingwekkende dingen
doe. Enkele mogelijkheden:
www.youtube.com/watch?v=p7V-8v8tOJQ (mensen die uitzonderlijke dingen doen, vooral in de sport)
www.youtube.com/watch?v=fbNGlWwyulU (amazing people, enkel beeld, gebruik een vijftal minuten)
www.youtube.com/watch?v=NkyEOrQiGMQ (science stunts, Engels gesproken, gebruik een vijftal minuten)
Nadat je het filmpje gezien hebt, kan je met je leerlingen bespreken welke dingen in de wereld hen nog
verwonderen. Probeer hierbij hun blik te verruimen en ook te richten op alledaagse dingen (natuur die ze
gezien hebben op reis, dingen die hun vrienden kunnen...)
Vervolgens kan je je leerlingen vragen om zich te herinneren waar ze zich over verwonderden toen ze nog klein
waren. Handig is als je hierbij zelf een voorbeeld kan geven, bijv. op zoek gaan naar Ernie uit Sesamstraat als hij
uit beeld verdween door in de televisie proberen te kijken. Zo kan je tot de conclusie komen dat de wereld voor
kinderen veel verrassender is dan voor pubers en volwassenen.

Na het lezen (15 minuten)
Betekenis
Sta om te beginnen even stil bij de betekenis van het gedicht. Luister eerst en vooral naar de betekenissen die
je leerlingen geven, laat hen elkaar aanvullen. Het gaat over iemand die naar een jong kind kijkt dat op het punt
staat de puberteit te betreden en daardoor niet meer open zal staan voor het wonder, maar een volwassen kijk
op het leven zal hebben. Daarnaast vraagt de ‘ik’ zich af of hij nog een plaats zal hebben in het leven van het
kind (vanaf de voorlaatste strofe). Sommige leerlingen zullen moeite hebben met het taalgebruik en de
zinsstructuur, begrippen als Grote-Mensen-Vliet kunnen misschien wel wat toelichting gebruiken.
Je kan je leerlingen vragen of ze zich kunnen vinden in dit beeld van volwassen worden.
In het gedicht staan enkele regels cursief, ga met je leerlingen na waarom hij dit doet. Welk doel heeft hij en is
het nodig om deze afstand in te bouwen om het gedicht te kunnen begrijpen?
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Vorm
Het gedicht kent geen vast rijmschema, maar toch zit er veel rijm in het gedicht. Laat je leerlingen op zoek gaan
naar de rijmwoorden. Bespreek met hen welk effect dat heeft op het gedicht. Maakt rijm een gedicht mooier?
Wordt het makkelijker om te lezen? Geeft het extra betekenis aan het gedicht?
De dichter is zich erg bewust van de klanken die hij gebruikt, namelijk veel ‘o’ en ‘e’ klanken. Je kan je leerlingen
al deze klanken laten onderlijnen in het gedicht zodat visueel duidelijk wordt hoe vaak ze voorkomen. Vraag je
leerlingen welk gevoel deze klanken opwekken en of dat gevoel past bij de betekenis van het gedicht.

Aan de slag (minstens 20 minuten)
Er bestaan erg veel gedichten over volwassen worden. Je kan je leerlingen er nog een aantal laten lezen en
vervolgens laten kiezen welk gedicht het best bij hen past. Laat hen ook uitleggen waarom. Daarnaast kan je
stilstaan bij de verschillende gevoelens die bij de puberteit horen en de visies die daarop bestaan.
Mogelijke gedichten kan je terugvinden in de bundel Soms dan heb ik er flink de pest in van André Sollie. Op
YouTube kan je luisteren naar Meisjes van 13 van Paul Van Vliet (www.youtube.com/watch?v=Ft13SISR4wg).
Als je dat wilt kan je je leerlingen natuurlijk ook een gedicht laten schrijven over de puberteit. Laat hen
(jongeren)tijdschriften meebrengen en enkel zinnen gebruiken die ze uit de tijdschriften knippen om tot het
eindresultaat te komen. Zo zijn ze niet zozeer bezig met het zoeken naar woorden, maar vooral met het zoeken
naar de juiste betekenis.
Leerlingen verschillen vaak sterk in de tijd die ze aan deze opdracht besteden, reken zeker twintig minuten.

Meer?
Een korte biografie met links naar andere interessante websites:
www.literatuurinzeeland.nl/menu/biografie/verhagen#Internetsites
Een interview van Ischa Meijer met Verhagen:
www.dbnl.org/tekst/meij012inte04_01/meij012inte04_01_0011.php

Bibliografie
Soms dan heb ik er flink de pest in – André Sollie. (Houtekiet, 1993)
Meisjes van 13 – Paul Van Vliet. (1971)
Wonder – Hans Verhagen. In: Een eeuwige vlam. (Nijgh en Van Ditmar, 2003)

Auteur lestip
Iris Wynants
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Zes
Een, twee, drie, vier, vijf, zeven
“Zes” / K. Schippers.
In: Een vis zwemt uit zijn taalgebied
(Querido, 1976).
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Over de auteur
K. Schippers (pseudoniem van Gerard Stigter) schrijft gedichten, verhalen, romans en essays. Hij debuteerde in
1963 met de dichtbundel De waarheid als De koe. In 1996 werd hem de P.C. Hooftprijs toegekend. Voor de
roman Waar was je nou kreeg hij in 2006 de Libris Literatuur Prijs. Schippers was redacteur van de tijdschriften

Barbarber en Hollands Diep. Zijn meest recente poëziebundel is Tellen en wegen (2011). De verhalenbundel
Voor jou, een eerbetoon aan zijn vorig jaar gestorven vrienden G. Brands en Bernlef, verscheen in augustus
2013. Hij is schrijver van het Poëziegeschenk van de Poëzieweek.

Voor het lezen
Genres, opvattingen en spelregels zijn voor K. Schippers fenomenen om te doorbreken. Zijn romans lezen als
poëzie. Zijn essays zijn verhalen. Gevonden tekeningen, foto’s en gesprekken zijn voor hem soms ook gedichten.
K. Schippers ziet op straat bijzondere dingen die zo gewoon zijn dat niemand ze meer ziet. Een zeer bekend
gedicht van hem heet De ontdekking: ‘Als je goed om / je heen kijkt / zie je dat alles / gekleurd is’ Voor
K. Schippers kan zelfs een regel met cijfers poëzie zijn.

Na het lezen
Bespreek samen vragen die dit gedicht oproept. Ben niet tevreden met een simpel ‘ja’ of ‘nee’, maar stel ook die
antwoorden weer ter discussie. Op veel vragen bestaan geen vaststaande antwoord.
• Wat voor reactie roept dit gedicht bij je op? Moet je erom lachen, word je er kwaad om, vind je het leuk, stom,
vreemd? Zou je het zelf ook hebben kunnen schrijven? Waarom reageer je zoals je reageert?
• Is dit een gedicht? Waarom wel/niet? Verzin samen argumenten voor beide opvattingen.
• Bespreek de aanwezigheid van het woord ‘zes’ in de titel en de afwezigheid van ‘zes’ in de regel. Wat is de
bedoeling daarvan? Is er wel een bedoeling? Moet er een bedoeling zijn?
• Hoe lang moet een gedicht minstens zijn om een gedicht genoemd te worden? Bestaan er gedichten die
maar één regel lang zijn? Kunnen er in principe gedichten bestaan die maar één woord of één klank lang
zijn?

Aan de slag
Veranderen 1
> Vraag de leerlingen het gedicht te herschrijven in cijfers in plaats van letters. Wordt het daardoor anders?
> Herschrijf het gedicht door de woorden niet op één regel maar in verschillende grootte kriskras op het
papier te zetten. Verandert het gedicht daardoor?

Stemmenspel
Verdeel de klas in groepjes van vijf à zeven leerlingen. Elk groepje bedenkt een stemmenspel waarin het gedicht
een aantal keren klinkt, gezegd of gezongen. Stemmen kunnen variëren in volume (van fluisteren tot
schreeuwen), in hoogte (van bas tot sopraan), in kleur (van bedeesd tot arrogant), in tempo en ritme (langzaam
als blues, pittig als rock), in koor en als solo. Het stemmenspel kan worden uitgebreid met ritmisch klappen, met
gebaren en beweging.
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Vertalen
Vraag de leerlingen het gedicht te vertalen in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, Chinees, Latijn,
Esperanto, kortom in zoveel mogelijk talen. De leerlingen lezen hun vertalingen voor. Variant: ze lezen pal
achter elkaar voor: bij het woord ‘drie’ begint het voorlezen van de volgende vertaling al. Of: de leerlingen lezen
allemaal tegelijkertijd hun vertaling voor, als een soort Babylonische spraakverwarring. Van de vertalingen kan
een stemmenspel worden gemaakt.

Een portret tekenen
Vraag de leerlingen op een kladblaadje de cijfers 1, 2, 3, 4, 5 en 7 verticaal op te schrijven. Dat doen ze zonder
hun viltstift of potlood van het papier te halen. Het resultaat is een wonderlijke lijn. Laat ze daar een paar keer
mee variëren: een lange 1, een kleine 2, een spitste 3, enzovoort. Op deze manier proberen ze een gezicht en
profil te tekenen. Het meest geslaagde profiel zetten ze over op een groter blad. De ontbrekende 6 wordt een
oog. Met kleurpotloden of kleurviltstiften tekenen ze het gezicht verder in. De leerlingen schrijven of stempelen
of sjabloneren het gedicht van K. Schippers erbij. Zo ontstaat een poëzieaffiche.

Een landschap tekenen
Op een soortgelijke manier als bij het tekenen van het portret maken de leerlingen een aantal 1,2,3,4,5,7,-lijnen.
Ze draaien het papier een kwartslag: de lijnen worden horizontaal. Welke lijn is het meest geschikt als een
horizon in een landschap? Die lijn vormt het uitgangspunt om een landschap te tekenen of te schilderen. De 6,
liggend of staand, moet een speciale plek krijgen. Met het toevoegen van het gedicht is het affiche af.

Foto verknippen
Het gedicht ‘Zes’ gaat ook over afwezigheid en aanwezigheid. Juist omdat het woord ‘zes’ in de regel ontbreekt,
is het sterker aanwezig dan wanneer het er wel zou staan. Het krijgt extra nadruk.
Beeldhouwster Wendela Gevers Deynoot maakt op een beeldende manier gebruik van dat verschijnsel:
aanwezigheid accentueren door afwezigheid. Zo maakte zij uit hardsteen een portret van koningin Beatrix. De
beeldhouwster zaagde het hoofd van de koningin uit een platte steen en hield de ruimte om het hoofd over. De
steen laat zien dat koningin er niet is en daardoor juist wel.
Koninginneportret,

hardsteen,
80 x 80 centimeter,
Wendela Gevers Deynoot

Vraag de leerlingen om met dit principe, (aanwezigheid door
afwezigheid), te experimenteren. In tijdschriften zoeken ze
een geschikt portret of een andere bruikbare foto met een
duidelijk centraal punt. Ze knippen de kop of het centrale
punt uit en plakken het beeld wat overblijft op een
ondergrond. Van de geslaagde verknipte foto’s kan een
tentoonstelling worden gemaakt.
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Het gedicht invullen
Vraag de leerlingen om woorden op te schrijven die beginnen met: een- (eenvoud, eenheidsworst,
eendagsvlinder, enzovoort). Ze kunnen er woordenboeken bij gebruiken. Zo verzamelen ze ook woorden die
beginnen met twee-, met drie-, vier-, vijf-, zes-, zeven-. Uit elk rijtje van hun verzameling kiezen de leerlingen
een geschikt woord. Met die zeven woorden (die op een of andere manier qua betekenis of klank met elkaar te
kunnen hebben) maken ze net als K. Schippers een gedicht: een titel van één woord en één regel van zes
woorden. Een variant kan zijn om nieuwe woorden te verzinnen en te gebruiken (vijftoets, vijfvleugelig,
vijfgeheim).

Veranderen 2
Vraag de leerlingen om, geïnspireerd door K. Schippers, een gedicht te schrijven met de namen van de dagen.
Of met de namen van de maanden, de letters van het alfabet of met een andere verzameling.

Rekengedicht schrijven
Vraag de leerlingen om een korte regel te bedenken die begint met het telwoord ‘Eén’ en waar een dier in
voorkomt. ‘Eén kolibri zat op een boerenkool.’ Op een soortgelijke manier schrijven de leerlingen nog zes regels
erbij die steeds beginnen met een ander telwoord en een ander dier. De zeven regels vormen samen een
zesregelig gedicht en een regel als titel.
Allerlei varianten zijn mogelijk: in plaats van een opklimmende reeks een dalende volgorde, een door-de-war-rij,
een gedicht dat bestaat uit vraagregels, een gedicht met zeven verschillende vissen, een gedicht over een en
dezelfde miereneter, een gedicht waarin opgeteld, gedeeld, afgetrokken, vermenigvuldigd wordt. In plaats van
dieren kan het ook gaan om meubels of kledingstukken.

Kort poëzieprogramma presenteren
Groepjes leerlingen zoeken in bundels en bloemlezingen korte en superkorte gedichten. Elke leerling kiest een
of twee gedichten en leert die uit het hoofd: een aftelversje, grafschrift, distichon, haiku, kwatrijn, elf, limerick,
copla, enzovoort. Behalve K. Schippers hebben ook zulke uiteenlopende dichters als Chr. J. van Geel, Iene
Biemans, Jules Deelder, J.C. van Schagen, Willem Hussem, Judith Herzberg, b.zwaal, Leo Vroman, C. Buddingh’,
Pierre Kemp, Hendrik de Vries korte gedichten geschreven. In het programma kunnen ook korte gedichten van
de leerlingen zelf voorkomen. De groep bedenkt een volgorde, een manier van presenteren en laat een
poëzieprogramma horen en zien.

Bibliografie
Het kleinste gedicht – de favoriete ultrakorte gedichten van Nederland en Vlaanderen, samengesteld door
Toef Jaeger, met een inleiding van Guus Middag (Podium 2005)

Auteur lestip
Jos van Hest
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Het getal pi
Het getal pi is bewonderenswaardig

drie komma een vier een
Alle verdere cijfers zijn ook begincijfers,

vijf negen twee omdat het nooit eindigt.
Het laat zich zes vijf drie vijf niet vangen in één blik,
noch acht negen door enige berekening,
of zeven negen door enige verbeelding,
en zelfs drie twee drie acht niet door de lach of vergelijking

vier zes met wat ook maar
twee zes vier drie ter wereld.
De grootste slang op aarde houdt na ruim tien meter op.
Sprookjesslangen doen hetzelfde, al wachten ze wat langer.
De rei van cijfers die samen het getal pi vormen
laat zich niet stuiten door de rand van het papier,
kan verder gaan over de tafel, door de lucht,
over muur, blad, vogelnest, wolken, recht omhoog,
dwars door ‘s hemels opgezwollen bodemloosheid.
Ach, de staart van een komeet, wat is die kort, een muizenstaartje!
Wat nietig de straal van een ster die zich in elke ruimte kromt!
Terwijl hier twee drie vijftien driehonderd negentien

mijn telefoonnummer jouw maat overhemd
het jaar negentienhonderddrieënzeventig zes hoog
het aantal inwoners vijfenzestig cent
heupmaat twee vingers charade en code
waarin zing o nachtegaal, zich toch en vlieg,
maar ook verzoeke de rust te bewaren liggen besloten,
en hemel en aarde zullen vergaan,
maar niet het getal pi, nee, pi zeker niet,
pi heeft nog altijd een niet onaardige vijf,
niet de eerste de beste acht,
zeker niet de minste zeven,
waarmee het de bloedeloze eeuwigheid aanspoort, ja, aanspoort
om maar voort te duren.
“Het getal pi” / Wisława Szymborska.
Uit: Uitzicht met zandkorrel (Meulenhoff).
Vertaling: Gerard Rasch
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Over de auteur
De Poolse dichteres Wisława Szymborska (1923 - 2012) kreeg in 1996 de Nobelprijs voor Literatuur. Ze was toen
al jarenlang de grande dame van de Poolse poëzie, maar met de toekenning van de Nobelprijs brak ze
wereldwijd door. Ze schreef haar eerste gedicht toen ze vier jaar was en kreeg er geld voor om chocola te
kopen. Voor iemand die zo vroeg begon met schrijven en die 88 jaar is geworden, heeft ze een beperkt oeuvre.
Haar verklaring: ‘In mijn werkkamer staat een prullenbak. En iets wat ‘s avonds geschreven is, wordt ‘s ochtends
nogmaals gelezen. Dan overleeft niet alles.’

Voor het lezen
Praat met elkaar over het getal pi. Het korte filmpje www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120401_pi01 kan
daarvoor een goede introductie zijn.
Vraag een vakleerkracht om een les te geven over pi. Of haal er (school)boeken wis- en natuurkunde bij.

Na het lezen
> Wat vind je de belangrijkste regel uit het gedicht? Wat de mooiste? Laat de leerlingen kiezen en erover
praten. Andere vragen die aan bod kunnen komen: Waarom staan sommige regels cursief gedrukt?
> Welke woorden, regels, fragmenten vind je duidelijk/onduidelijk?

Aan de slag
Onthouden
> Dit zijn de eerste 25 cijfers van het getal pi: 3,14159 26535 89793 23846 2643.
> In deze volgorde noemt Szymborska ze ook in de eerste tien regels van haar gedicht.
> Er zijn veel fans van pi voor wie het een sport is om het getal zo ver als maar kan uit het hoofd te leren. Geef
de leerlingen een paar minuten de tijd om de eerste 25 cijfers uit het hoofd te leren. Doe vervolgens een
wedstrijdje: wie komt het verst?
> Het getal pi heeft achter de komma een eindeloze reeks decimalen: biljoenen cijfers. Wat is de langste reeks
cijfers die een mens uit zijn hoofd kan leren? Volgens het Guinness Book of Records is de recordhouder de
Chinees Lu Chao, die in 2005 maar liefst 67.890 decimalen uit het hoofd voordroeg. Hij had 100.000
decimalen uit het hoofd geleerd, was van plan om er 91.300 voor te dragen, maar hij vergiste zich in het
67.891ste cijfer.

Ezelsbruggetjes bedenken
Om (de eerste cijfers van) het getal pi te onthouden, bedenken mensen ezelsbruggetjes. Dat kunnen zinnen en
soms hele versjes zijn met woorden van verschillende lengtes. De 3 zou het drieletterwoord Wat kunnen
worden, de 1 het éénletterwoord u, de 4: moet, de 1: ‘t , de 5: getal en de 9 het negenletterwoord berekenen. De
reeks wordt dan onthouden met de regel

Wat, u moet ‘t getal berekenen?
> Vraag de leerlingen om via dit systeem een andere zin te bedenken.
> Bovenstaande ezelsbrug gaat overigens verder met de regel:

De kennis ervan zou beter studeren betekenen?
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Gedicht met autobiografische getallen
mijn telefoonnummer jouw maat overhemd
het jaar negentienhonderddrieënzeventig zes hoog
het aantal inwoners vijfenzestig cent
 eupmaat twee vingers
h
> Vraag de leerlingen om een lange lijst te maken van autobiografische getallen: geboortedatum, lengte,
gewicht, telefoonnummer, huisnummer, schoenmaat, enzovoort. Op de lijst komen ook minder voor de hand
liggende cijfers: aantal kilometers deze week gefietst, aantal dagen liefdesverdriet afgelopen jaar, diepste
rode cijfer op de bank, aantal sms’jes gisteren ontvangen, enzovoort.
> Vraag de leerlingen om een zelfportret te schrijven: een gedicht waarin een groot aantal autobiografische
getallen voorkomt.

Gedicht met bestaande regels
zing o nachtegaal, zich toch en vlieg
verzoeke de rust te bewaren
hemel en aarde zullen vergaan
Vertel de leerlingen dat na omzetting in cijfers elke tekst voorkomt in het getal pi. In haar gedicht geeft
Szymborska daar drie voorbeelden van: een regel uit een lied, een regel uit een verzoek aan het publiek, een
regel uit de bijbel.
> Vraag de leerling een zevental korte regels te verzamelen: een regel uit een liedje, een regel uit een
schoolboek, een reclameregel, een regel vandaag-gehoord, een regel uit het eigen hoofd, een regel op
straat gelezen, een regel uit de wiskunde, een regel uit de sport, enzovoort.
> Vraag de leerlingen om met die zeven regels een gedicht te maken voor opname in het getal pi. Ze bepalen
de volgorde van de regels, herhalen regels die mooi of belangrijk zijn, voegen toe, korten in, veranderen,
herschrijven.

Meer?
Bekijk met de leerlingen de documentaire over Wisława Szymborska:
www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3150621/2012/02/01/Poolse-dichteres-enNobelprijswinnaar-Wislawa-Szymborska-overleden.dhtml

Bibliografie
Einde en begin Gedichten 1957-1997, Wisława Szymborska, vertaling Gerard Rasch, (Meulenhoff, 1998)
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Lestip 9

Verwondering
over iets wat
er nog niet is
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de aardbeving
je was in de keuken, ik riep je omdat
je moest kijken, een herdershond lag voor
het raam, toen plots achter hem bergen
leisteen oprezen uit de grond
en hij al tegen het glas werd gedrukt
en ik riep maar je kwam niet en plots viel
alles in scherven, ik was ongewapend
ik viel, hoorde sterrengeruis en ik was niet
verwonderd, een ogenblik hoogstens, ik
zag nog de rustige middag voor mij, de
bergen omgeven door nevelig licht, en als
je het vraagt, dat was het, en dat wij het
niet voelden aankomen, ons viel de esdoorn
op, zijn bladeren toonden hun buitenkant
en soms, bij een speelse haal van de wind
hun bleke fluweel, hun ander kant
“de aardbeving” / Miriam Van hee.
Uit: Ook daar valt het licht
(De Bezige Bij, 2013)
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Over de auteur
De Vlaamse dichter Miriam Van hee (°1952) debuteerde in 1978 met Het karige maal. In 2013 verscheen haar
negende bundel Ook daar valt het licht. Van hee vertaalt ook Russische poëzie van dichters als Achmatova,
Mandelstam en Brodski.

Voor het lezen
Praat met de leerlingen over voortekenen: over iets (ergs) zien of voelen aankomen. Bestaan voortekenen? Of
is het onzin? Worden voortekenen vaak pas achteraf gezien? Stimuleer de leerlingen om met diverse verhalen
en opvattingen te komen. Hoe komt het dat sommige mensen (on)gevoelig zijn voor het opvangen van
voortekenen?

Na het lezen
Praat met elkaar over wat er in het gedicht gebeurt. De mensen in het gedicht ‘voelden niet aankomen’ wat er
zou gebeuren. Na een ‘rustige middag’ was er ‘plots’ ‘de aardbeving’. Was de herdershond misschien een
voorteken? Of de esdoorn die ‘bij een speelse haal van de wind’ de andere kant van zijn bladeren liet zien? Of
gaat het gedicht er juist om dat zonder enig voorteken een grote ramp je plotseling kan overvallen?

Aan de slag
Een strip tekenen
Vraag de leerlingen om bij elk van de vier strofes een tekening te maken. De tekeningen hoeven niet ‘mooi’ te
zijn; het zijn vlugge schetsen. Ook hoeft niet alles erop te staan; juist een detail kan sterk overkomen.
Uitgangspunt bij elke tekening is een belangrijk woord uit de strofe.

Een filmscenario maken
Vraag de leerlingen om in tweetallen of kleine groepjes het gedicht om te zetten in een filmscenario. In hun
scenario staat welke beelden achtereenvolgens te zien zijn. Wat is de beginscène? Krijgt de kijker de ‘je’ in de
keuken te zien? Wie is de ‘ik’, een man, vrouw, leeftijd, uiterlijk? Wat voor muziek, wat voor geluiden komen bij
de film? Waar moet de film worden opgenomen? Hoe laat is het in de film? Of zijn er verschillende tijden? Zijn
er vertragingen, versnellingen? Is het een kleurenfilm, een zwart-wit film, zijn er wisselingen in kleur? Waar zie
je een breed beeld, waar zoemt de camera in op een detail? Is het een ‘net echt’-film, een angstig visioen of iets
anders? Wat voor gevoel met de film oproepen bij de kijker?

Een parlando-gedicht schrijven
Het gedicht van Miriam Van hee klinkt alsof iemand praat: iemand vertelt iets in ‘gewone’ taal: ‘en als je het
vraagt, dat was het’. Alle zinnen worden aan elkaar geplakt, alsof het gedicht één lange zin is. Vertel dat zo’n
praterige stijl parlando wordt genoemd. Behalve huis-, tuin- en keukenwoorden (raam, bergen, glas) gebruikt
Miriam Van hee ook specifieke woorden die je minder vaak hoort (herdershond, leisteen, sterrengeruis).
Vraag de leerlingen om uit een krant of tijdschrift een foto te knippen. Liefst een foto met anonieme mensen
erop, een foto die laat zien dat er iets bijzonders of iets erg is gebeurd. Vraag de leerlingen zich in te leven in
die situatie: ze waren erbij. Vanuit die inleving verzamelen ze huis-, tuin- en keukenwoorden én specifieke
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woorden. Met die woorden maken ze een parlando-gedicht. Net als Van hee vertellen ze daarin niet alles; het
gedicht moet een bepaalde mate van geheimzinnigheid hebben.

Auteur lestip
Jos van Hest
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Lestip 10

Verwondering
over wat
vanzelfsprekend is
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Anker
Alles wat hij ziet
is nieuw
de dag een hagelstorm aan indrukken
hij houdt zich vast
aan de banaan om negen uur
de plastic bakjes op de plank
tot waar hij reiken kan
de mat, een poezenstaart
het bad
hij maakt zijn rondes
langs de ankers in zijn leven
de dingen die hij kent en kan
en ik
waaruit hij werd getrokken
ben daar wellicht het grootste van.
“Anker”/ Florence Tonk.
Uit: Rijgen
(Nieuw Amsterdam, 2013).
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Over de auteur
Florence Tonk (1970) schreef de roman Blijf bij ons (2010) en twee dichtbundels Anders komen de wolven
(2006) en Rijgen (2013). Zij is naast schrijver ook interviewer, redacteur en specialist in teksten en verhalen.

Voor het lezen
Vraag de leerlingen op te schrijven wat er in het woordenboek achter het woord ‘anker’ zou kunnen staan.
Vergelijk samen de diverse antwoorden. Haal er verschillende woordenboeken bij.
Geef daarna de leerlingen in tweetallen de tekst van het gedicht Anker van Florence Tonk: geprint als proza
in een extra grote letter en dubbele interlinie.

Anker Alles wat hij ziet is nieuw de dag een hagelstorm aan indrukken hij houdt
zich vast aan de banaan om negen uur de plastic bakjes op de plank tot waar hij
reiken kan de mat, een poezenstaart het bad hij maakt zijn rondes langs de
ankers in zijn leven de dingen die hij kent en kan en ik waaruit hij werd
getrokken ben daar wellicht het grootste van.
Vraag de tweetallen om de tekst volgens eigen inzicht te verknippen tot een gedicht: waar houdt een regel op
en begint een nieuwe?
Deel dan het gedicht van Florence Tonk uit. Laat de leerlingen hun oplossing vergelijken met de versie van
Florence Tonk. Zo kan een gesprek ontstaan over de werking van het afbreken van regels in poëzie en met
name in dit gedicht. Wat is bijvoorbeeld het effect van ‘en ik’ op een aparte regel?

Na het lezen
Vraag de leerlingen om te schatten hoe oud de ‘hij’ in dit gedicht is. Waarom denken ze dat? En wie is dan
de ‘ik’?

Aan de slag
Filosoferen
Stel naar aanleiding van het gedicht vragen waar iedereen een eigen opvatting over kan ontwikkelen. Bespreek
samen de antwoorden; bekijk die van alle kanten. Verschillende opvattingen geven stof tot verder nadenken en
praten. Stimuleer de leerlingen om met argumenten en tegenargumenten te komen. Laat ze antwoorden
doortrekken naar volgende denkstappen: betekent dat antwoord dan ook dat…?
Vragen waaruit een filosofisch gesprek kan voortkomen:
• 	Wie zou je het liefst willen zijn: de ‘hij’ of de ‘ik’ van dit gedicht?
• 	Hoe zou het zijn als alles wat je ziet nieuw is?
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• 	Heb je in je leven ankers nodig: iets om je aan vast te houden?
• 	Wat zijn voor jou belangrijke ankers?
• 	In het gedicht is de moeder een anker voor het kind. Zou het ook andersom kunnen zijn: dat het kind een
anker is voor de moeder?
• 	Zijn er ouders die een kind ‘nemen’ om een anker te hebben? Vind je dat goed? Zou je zelf zo’n anker-kind
willen zijn?
• 	Waarom willen ouders kinderen? Zou je jezelf als kind hebben gewild? Wil je later zelf kinderen?

Antwoordgedicht schrijven
Vraag de leerlingen om zich voor te stellen dat zij de baby/het kind waren waarvan in het gedicht sprake is.
Inmiddels zijn de baby’s van toen pubers geworden. Ze houden zich niet meer vast aan baby-ankers als plastic
bakjes en een poezenstaart. Waarschijnlijk is hun moeder ook niet meer hun grootste anker. Waar houden ze
zich nu aan vast? Waaraan zouden ze zich vast willen houden? Of waartegen zetten ze zich juist af?
Vraag de leerlingen om vanuit een puber een antwoordgedicht te schrijven. Het heet ‘Anker’ en kan beginnen
met de regel ‘Alles wat ik nu zie’. Het gedicht hoeft niet ‘waar’ te zijn. In gedichten mag je ook dingen bij elkaar
verzinnen.

Toekomstgedicht schrijven
De leerlingen stellen zich voor dat de ‘hij’ in het gedicht een oude, dementerende man is geworden voor wie
alles wat hij ziet, nieuw is en die zich nog maar aan een paar ankers kan vasthouden. De leerlingen proberen
zich in te leven in die situatie, verzamelen daar woorden bij en herschrijven het gedicht in dat toekomstbeeld.

Auteur lestip
Jos van Hest
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