
Gedichtendag 2009
Lessuggesties basisonderwijs



 

        Lessuggesties basisonderwijs    

 

3

              

Gedichtendag 2009
Lessuggesties basisonderwijs

Vooraf
 
Sommige kinderen gaan enthousiast met poëzie aan de slag. Maar er  
zijn net zo goed kinderen die hun neus ophalen bij de gedachte om les 
te krijgen over gedichten. Net daarom is er Gedichtendag: een feestdag 
in Vlaanderen en Nederland die poëzie volop in de schijnwerpers zet.  
Dit jaar is een feesteditie: Gedichtendag viert haar tiende verjaardag. In 
deze lessuggesties zijn een tiental gedichten van verschillende dichters 
uit binnen- en buitenland bij elkaar gebracht. Die gedichten worden in 
vijf praktische en haalbare lessuggesties aangeboden. De bedoeling is 
om bij een gedicht of een reeks gedichten stil te staan met een aantal 
concreet afgebakende en korte activiteiten. Ze kunnen dienen als leidraad 
voor een geslaagde Gedichtendag met de hele school. 
We gaan ervan uit dat leerlingen vooral plezier moeten beleven aan 
gedichten, met aandacht voor zowel taal als klank.
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Lessuggestie 1: 
Feest!
Tien jaar Gedichtendag, dat verdient een feesteditie. 
In lessuggestie 1 geven we allerlei mogelijke 
suggesties hoe de feesteditie van Gedichtendag 
eruit zou kunnen zien op jullie school. Meer 
bescheiden plannen en voorstellen vind je terug  
in suggesties 2 tot en met 5.

Als de kinderen ’s morgens op school komen, is het 
belangrijk om hen op een ludieke wijze te confronteren 
met Gedichtendag. Zo kan je vooraf een cd branden 
waarop leerkrachten hun favoriete gedichten voor-
dragen. Je kan ook een cd samenstellen met  
gedichten die op een of andere manier iets met  
de school te maken hebben. Wanneer kinderen  
dan met hun ouders de school binnenkomen  
horen ze meteen dat het vandaag Gedichtendag is. 
Een aangeklede hal met vlaggetjes, ballonnen en 
gedichtenposters, is daarbij het ideale startschot 
voor een spetterend feest.

Een tweede manier om de aandacht te trekken is  
het maken van flyers met treffende gedichten en 
leuke illustraties. Daarna deel je ze uit aan de 
schoolpoort. Zorg ervoor dat je steeds de auteur  
en illustrator vermeldt als je gedichten uit boeken 
‘leent’. Dit leert kinderen om respect en waardering 
op te brengen voor het werk van anderen.

Een ander idee om Gedichtendag in de spotlights  
te zetten is om elke leerkracht in een poëtisch T-shirt 
te laten rondlopen: op elk shirt is een gedicht  
(of een strofe van een gedicht) geschreven met 
textielstift. 

Natuurlijk is het de bedoeling dat Gedichtendag 
daarna in elke klas verder leeft, om later de dag af  
te sluiten met een gedichtenfeest voor jong en oud.

Ook tijdens de pauze krijgt Gedichtendag een 
plaatsje. Zo kan je op de speelplaats een paar kleine 
podia (bijvoorbeeld een klein kistje) plaatsen waarop 
de kinderen hun favoriete gedichten aan de anderen 
kunnen voordragen. Geef hen eerst de tijd om in de 
klas, of op vooraf thuis, een gedicht voor te bereiden. 
Op de speelplaats kunnen de kinderen ook met 
stoepkrijt aan de slag op een met lint afgespannen 
plekje. Ze kunnen gedichten op de grond schrijven 
en illustreren. Heeft de speelplaats dringend een 
nieuw kleedje nodig? Dan is het misschien een idee 

om vandaag een volwassene een groot gedicht op 
de grond of de muur te laten schilderen. Een aantal 
kinderen kan het gedicht eventueel illustreren.

Hoe je in de klassen met gedichten kan werken, is 
vrijblijvend in een aantal tips geschetst. Misschien 
vormt deze Gedichtendag wel de ideale uitvalsbasis 
om klasdoorbrekende activiteiten rond poëzie op te 
zetten? Hoeveel tijd je aan deze activiteiten besteedt, 
ligt volledig in jouw handen. 

Zin om er een spetterende en volledige Gedichten-
dag van te maken? In deze bundel vind je zeker de 
aanzet om met je collega’s aan de slag te gaan. Ook 
wie minder tijd heeft kan poëzie op een eenvoudige 
manier binnenhalen en er samen met de kinderen 
plezier aan beleven.

Als je vrolijke en grappige gedichten gebruikt, kan  
je op een ongedwongen manier met gedichten en 
poëzie bezig zijn. Een poëzieles hoeft niet per se te 
gaan over rijm- en dichtstructuren, wel over beleven 
en voelen. Laat de kinderen voelen wat woorden in 
beweging kunnen zetten bij anderen. 
Verzamel lieve, grappige of ontroerende gedichten 
en ga samen met je groep op zoek naar de emoties 
die de dichters bij de groep oproepen. Praat over 
mooie woorden of speciale woorden. Praat over 
trucjes die dichters toepassen om het publiek te 
boeien. Maar ga vooral op ontdekking met de hele 
groep. Niet iedereen zal geboeid zijn door hetzelfde 
gedicht. Smaken verschillen, dat is ook zo bij poëzie.
Een aanrader is om het hele jaar door mooie ge-
dichten te verzamelen. Ga op zoek naar mooie 
dichtbundels, en zorg dat er in jouw klas voldoende 
recente dichtbundels zijn op niveau van de kinderen. 
Verzamel leuke gedichten in een plakboek en zorg 
voor mooie illustraties. 

Als leuke activiteit op Gedichtendag kan je werken 
met favoriete gedichten. De kinderen gaan op zoek 
naar hun lievelingsgedicht binnen het klasaanbod. 
Dit gedicht mogen ze op een creatieve manier ver-
werken. Geef de klas een aanzet van mogelijke 
activiteiten voor die verwerking.
Dat kan bijvoorbeeld door de gedichten te laten 
schilderen en illustreren op klasramen. Hiervoor  
heb je gewone ‘klasverf’ nodig die je aanlengt met 
een paar druppels water en een scheutje afwas-
middel. Je kunt zo verf na een paar weken nog 
steeds goed van de ramen wassen.
Een andere manier om gedichten uit te vergroten  

is door er grote gedichtenposters van te maken. 
Inspiratie kan je opdoen op de website van  
Plint www.plint.nl of van de Poem-express  
www.poem-express.com. 
Tegen het einde van de dag kan je een soort 
tentoonstelling of toonmoment organiseren. 
Zo kan je de gedichtenposters mee verwerken  
in het ‘Gedichtendag-slotfeest’. Nodig ouders  
uit om de tentoonstelling te bezoeken.

Wind

Er is een wind gelaten 
onhoorbaar in de klas. 
Hij waaiert uit 
en strijkt langs neuzen, 
onzichtbaar gas - 
Wel vermoedens, 
maar geen zekerheid 
wie heeft het gedaan; 
om 14.33 
met dichte ramen 
een wind gelaten 
onhoorbaar in de klas.

Tand

Mijn tand zit los! 
Mijn tand zit los! 
Ik voel het met mijn tong. 
Straks valt  -ie eruit 
en dan zit er een gat 
en dat staat zo vreselijk stom… 
Waarom wisselen je tanden? 
Je krijgt toch ook geen 
nieuwe handen? 
Stel je voor, 
’s morgens word je wakker 
en je mist een oor!

Theo Olthuis 
Uit: In je hoofd kan je alles
B.V. Holland, 2007 

Deze gedichten dagen jongere kinderen uit de 
lagere school of basisschool enorm uit. Bij de 
bespreking van het gedicht Wind komen kinderen 
automatisch met gelijkaardige situaties op de prop-
pen. Lees het gedicht minstens een tweede keer 
hardop voor. Dit ‘luchtige’ gedicht lijkt makkelijk  
te begrijpen, maar heeft toch een bespreking met  
de klas nodig. Tand kan de aanzet zijn om met de 
jongsten aan het rijmen te gaan. Zo kan je als leer-
kracht een nieuwe versregel maken, waarop de 
kinderen verder rijmen. 
Bijvoorbeeld: 
Stel je maar eens voor, ik meen het heus,
’s morgens word je wakker 
en je mist je …

Stel je maar eens voor en denk maar eens goed,
’s morgens word je wakker 
en je mist een …

Vaak zijn humoristische gedichten ook op een grap-
pige manier treffend geïllustreerd. Ga bijvoorbeeld 
op zoek naar de gedichten en illustraties van Shel 
Silverstein. Leuk is het om met de kinderen zelf ook 
op deze manier aan de slag te gaan met pen en 
papier.

Je kan op Gedichtendag ook een activiteit plannen 
rond griezelgedichten. Het gedicht Monster van  
Theo Olthuis is een luchtige insteek voor een gesprekje 
over bang zijn. 
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Monster

Er dwaalt 
een monster door de gang… 
Ben je al bang? 
Nee.
 
Maar het komt wel dichterbij, 
steeds dichterbij jouw kamer 
en je ligt al in bed… 
Word je nu wel bang? 
Nee.

En je moeder is niet thuis 
en je vader is niet thuis 
en je grote broer is niet thuis 
(want die heb je niet) 
alleen de goudvis, die is thuis. 
Nu begin je toch al bang te worden!
 
Nee.
Probeer ik het nog één keer. 
En het monster loopt heen en weer, 
(je ruikt hem al!) en stopt 
voor jouw deur en de kruk beweegt, 
de deur gaat langzaam open…

Ben je nu NOG niet 
onder je bed gekropen? 
En je ziet twee scherpe klauwen 
en je hoort heel diep grommen… 
Nog steeds niet bang? 
Nee.
 
Dan geef ik het op, 
jij hebt gewonnen.

Theo Olthuis 
Uit: In je hoofd kan je alles
B.V. Holland, 2007

 Een ideetje om eventueel met de klas uit te werken is 
het ‘gedichten-griezelpad’. Ga eerst met de kinderen 
op zoek naar griezelige gedichten en oefen samen 
om ze op een enge manier voor te dragen. Goochel 
met je stem door te fluisteren, te kreunen en sissen. 
Nadien gaan jullie aan de slag met tafels, stoelen en 
doeken. Er wordt een soort van kruipparcours ge-
maakt waar andere kinderen geblinddoekt door 
moeten kruipen. Langs het parcours zitten kinderen 
die enge zinnetjes uit de gedichten fluisteren, langs 
benen strijken of andere griezelige dingen doen.
Ook hier kan je publiek uitnodigen. Ouders kunnen 
het pad volgen in het teken van het gedichtenfeest. 
Test het pad dan wel eerst uit, evalueer het en stuur 
bij waar nodig. 
Op dezelfde manier kan je ook een ‘verwenpad’ 
organiseren. Daarbij ga je op zoek naar mierzoete 
gedichten. Het griezeleffect vervang je door massages 
onderweg en zachte muziek.

Lessuggestie 2: 
Aai lof joe
Voor deze lessuggestie kozen we twee gedichten  
uit Wie dit leest wordt een beest, van Riet Wille.  
Deze liefelijke rijmen zijn bedoeld voor beginnende 
lezers, maar kunnen jong en oud bekoren.

zo lief…

-zoen zoen zoen, 
doet de bij. 
-dat is fout, lacht de dar. 
(dat is de man van de bij) 
een bij zoemt zoem zoem zoem. 
wat doe jij nou? 
-maar ik hou van jou, 
zucht de bij. 
Dus zoem ik zoen zoen zoen. 
ik kan er niets aan doen.

Ik hou van jou 

zegt de pauw tot de koe: 
- zeg wil je met me gaan? 
dan is het nu aan.

- ik denk eerst na, loeit de koe. 
ik weet niet wat ik doe. 

de pauw pronkt met zijn staart. 
want kleur is heel veel waard. 
hij zingt in rood, goud, groen, blauw: 
-ik hou van jou! 

- boe loeit de koe. aaj tink aaj lof joe toe. 

Riet Wille 
Uit: Wie dit leest wordt een beest
De Eenhoorn, 2006 

Naar aanleiding van Valentijnsdag kan de klas aan 
de slag werken rond liefdesgedichten en brieven. 

Een aantal ideeën zijn:

  De toiletten op school omtoveren tot 
romantische plekjes met veel gedichten en 
prachtige tekeningen rond het thema Valentijn.

  De kinderen kaarten laten maken voor hun 
liefste vriendje met een gedicht naar keuze.  
Je kan ze ook zelf een gedicht laten schrijven.

  De leerlingen een poëziebundel laten maken 
voor de klas vol lieve gedichten. De illustraties 
en de lay-out nemen ze zelf voor hun rekening.
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Lessuggestie 3: 
Brieven aan een vader
Voor deze derde lessuggestie zijn een  
reeks brieven van Sneeuwwitje aan haar  
steeds afwezige vader uitgekozen. Ze zijn  
geplukt uit Een vlekje wolf van Sine van Mol.  
De gedichten zijn niet altijd zo doorzichtig,  
maar wel intrigerend sober geschreven.
Isabelle Vandenabeele illustreerde het boek  
met prachtige houtsneden.

Brief 1
Papa,

Mama staat voor de spiegel. 
Ze is mooi. 
Ze maakt zich nog mooier 
voor jou. 
Maar je komt niet. 
De jager komt straks.

Brief 2
Papa,

Ik mag 
met de jager mee 
naar het bos.

Ik vroeg hem 
of hij bang is 
in het bos.

Vandaag wel, zei hij.

Brief 3
Papa,
De jager en ik 
liepen dieper het bos in. 
Loop maar wat, zei hij, 
want 
ik 
heb een vreselijke opdracht.
Ik heb de jager beloofd 

nooit, nooit meer 
op mijn stappen 
terug te keren.

Ik verdwaal wel.

Brief aan het bos
Dag boom. 
Dag blad. 
Dag uil en dag raaf. 
Dag boom met de duif. 
Dag bos, mijn huis.

Brief 4
papa,

Waar ben je toch? 
Moet ik mijn brief 
in een fles stoppen? 
Aan de wind 
of aan een duif geven?

Papa,

Weet de spiegel 
dat ik nog leef? 
Weet de spiegel 
dat ik 
bij de zeven dwergen 
woon?

Brief 5
Papa,

Mama staat weer voor de spiegel. 
Ze is mooi, 
dodelijk mooi.

Ze kwam 
en 
bond me 
een wurglint om.

Ze kwam 
en 
kamde 
gif door mijn haar.

Brief aan de spiegel

Spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand, 
zeg haar toch 
dat zij 
de mooiste is 
van het land.

Mijn laatste brief
Papa,

Jij komt niet, 
maar 
zij komt weer.

Brief aan de dwergen

Lieve dwergen,

Jullie hoeven niet meer te waken 
want 
ik zal slapen 
in 
een glazen ledikant.

Sine van Mol
Uit: Een vlekje wolf
De Eenhoorn, 2008

Bied de eerste strofe van Brief 4 klassikaal aan.  
Laat de leerlingen raden naar de reden van deze 
brief. Als je nadien Brief 1 voorleest, gaat wellicht 
bij sommige kinderen een belletje rinkelen. Je kan 
daarna de andere brieven aanreiken om ze zelf-
standig en in stilte te laten verwerken.
Aansluitend kan je met je leerlingen praten over het 
taalgebruik van Sine van Mol. Laat een aantal kinderen 
het voor hen mooist verwoorde fragment of zinnetje 
voorlezen. Laat ze daarbij duidelijk uitleggen waarom 
dit fragment hen zo aanspreekt.
Als afsluiter kan je het voordragen oefenen. Probeer 
met de groep het dramatische van de gedichten 
duidelijk naar voren te laten komen door intonatie 
en stemvolume. 

Tips voor andere poëtische sprookjesboeken:
Edward van de Vendel bewerkte een boek van 
Philippe Lechermeier en Rébecca Dautremer: Het 
grote boek van vergeten prinsessen (Davidsfonds/
Infodok, 2006). Een prachtig boek vol schitterende 
tekeningen, verhalen en gedichten over eigenzinnige 
vergeten prinsessen.
 
Toon Tellegen schreef het boek Brieven aan 
Doornroosje (Querido, 2004), een brievendagboek 
met 365 brieven van een prins die een jaar lang 
onderweg is naar Doornroosje. Hij wil haar bevrijden 
uit een honderdjarige slaap door haar wakker te 
kussen om daarna samen lang en gelukkig te leven. 
De prins blijkt niet alleen op zoek naar het kasteel 
van Doornroosje, maar ook naar een antwoord op 
talloze vragen. 
 
Wim Hofman vertelt het verhaal van Sneeuwwitje  
op zijn manier. Zwart als inkt is het verhaal van 
Sneeuwwitje en de zeven dwergen (Querido, 1997) 
is veel griezeliger, veel wreder, maar af en toe ook 
veel mooier, veel poëtischer. Wim Hofman gaf het 
bekende sprookje een ziel. Af en toe moet je glim-
lachen, maar meteen daarna word je weer stil. De 
dwergen die hij verzon, zijn echte dwergen en niet 
zomaar kaboutertjes. Sneeuwwitje is heel eigen-
zinnig en koppig. Ze schrijft ook voortdurend 
piepkleine, onnozele briefjes. En de prins is een  
heel vreemde prins. Vooraleer hij op zoek gaat, 
maakt hij een lijst van wat hij allemaal mee moet 
nemen. En dat wordt een heel boek...
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Lessuggestie 4: 
Filosoferen met P.
Geert De Kockere schreef in 2002 de bundel P.  
en ik. Er zijn verschillende ontmoetingen tussen  
de ik-figuur en P., die symbool staat voor Persoon. 
Tijdens die filosofische ontmoetingen wisselen ze 
van gedachten over het leven. De korte fragmenten 
zijn pure en poëtische taalspelletjes van een hoge 
kwaliteit. Sabien Clement illustreerde het boek  
met speelse figuren waarvan de verhoudingen 
zoek zijn: ze hebben lange armen en korte benen  
en niet meer dan een stip als oog. Er is een mooie 
wisselwerking tussen de tekeningen en de tekst. 

Ik heb een idee! Zei P. 
We zeggen ja 
en we bedoelen nee. 
Goed?
Ja, zei ik. 
O, wat jammer… zei P.

P. en ik waren moe 
en besloten 
samen schaapjes te tellen.
Om het eerst! riep P. 
Hij koos er een uit, 
sprong erop 
en sliep ermee weg…

P. had weinig vertrouwen 
in zichzelf 
en vroeg of ik het 
in zijn plaats 
wou hebben.
Sindsdien 
heb ik vertrouwen 
voor twee.

P. en ik 
hadden eens een ruzie 
en wilden die 

zo gauw mogelijk 
weer kwijt.
We keken om ons heen 
en zagen een koppeltje.
Hé, jullie! riepen we. 
Zoeken jullie soms ruzie? 

 
Geert De Kockere
Uit: P. en ik
De Eenhoorn, 2003

Lees als opwarmer het eerste fragment van P. en ik: 
‘Ik heb een idee’. Lees het fragment nog een tweede 
keer en vraag de klas om een reactie. Vinden ze het 
woordspelletje goed gevonden? 
Na het lezen van het tweede fragment kan je stil-
staan bij de personages uit het gedicht. Wie zou P. 
zijn? En wie zou die ik dan zijn? Laat de groep namen 
verzinnen voor P. Op het einde kan je aangeven dat 
P. kan staan voor persoon. Zo kan P. om het even  
wie zijn, en kan iedereen zich vereenzelvigen met P.
Deze gedichten hebben weinig uitdieping en extra 
lessuggesties nodig: genieten gewoon van het uit-
gekiende taalspel.
Als de kinderen enthousiast blijken kunnen de vijftig-
tal pagina’s tekst en tekening uit P. en ik misschien 
de honger naar meer stillen. 

Lessuggestie 5: 
Het Papieren Museum
De reeks Papieren Museum van Ted Van Lieshout 
geeft heel wat inspiratie om met gedichten aan de 
slag te gaan in de klas. De gedichten voor deze 
lessuggestie komen uit Papieren museum 2 van  
Ted Van Lieshout en uit Wat van de liefde niet 
gezegd kan worden van Daniel Billiet.
Als inleiding kan je aan de kinderen vertellen dat  
het papieren museum géén boek is. Het is een 
museum in boekvorm. In de collectie vind je kunst-
werken van taal en gedichten.

Het is het Papieren Museum! Je kunt erin. De ingang 
is hier om de hoek. Wat er vertoond wordt? Poëzie! 
Kom binnen! Lees alles, lees niks. Kom terug en lees 
meer, want elke keer lees je iets wat je eerder niet las. 
Museumdirecteur Ted van Lieshout heeft voor de 
tentoonstelling ‘Ik schrijf men komt binnen’ gedichten 
uitgekozen van zo’n zestig dichters. Bij elk gedicht 
zocht hij een tweede, en wel zo, dat beide gedichten 
een andere kant van elkaar laten zien. Op die manier 
smeedde hij beeldhouwwerkjes van taal, haast alsof  
je er omheen kunt lopen! Hij maakte er zelf foto’s en 
tekeningen bij.

In Papieren Museum 2 staat het eerste fragment  
van het Egidiuslied ‘Egidius waer bestu bleven?’  
zijn de beginwoorden van waarschijnlijk het 
bekendste middeleeuwse lied uit de Nederlandse 
literatuur. 
Het is een klaagzang over een overleden vriend.  
De dichter schrijft over zijn verdriet en betreurt  
zijn lot. Hij spreekt tot zijn vriend die nu in de  
hemel is en vraagt of hij alsjeblieft voor hem wil 
bidden.  
Zorg dat er naast jou nog een plaatsje voor mij 
overblijft, vraagt hij. Jan Moritioen schreef het 
gedicht vermoedelijk rond het jaar 1400. 

Lees het fragment voor uit het Egidiuslied en vraag 
de klas welke taal dit zou kunnen zijn. Je hoeft nog 
geen juiste antwoorden te geven, het is goed dat  
de kinderen beargumenteren waarom ze denken  
aan een bepaalde taal. 

Hetzelfde kan je doen met het gedicht ‘Virewig 
Lewe’ (eeuwig leven). Je leest het gedicht voor  
en laat de kinderen op zoek gaan naar woorden  

of betekenissen die ze kennen. Laat hen raden in 
welke taal het geschreven is. Het is een Afrikaanse 
vertaling door Christine Nel van ‘Eeuwig leven’ van 
Daniel Billiet.
 
Deel daarna tekstfragmenten uit van het Egidiuslied 
en ‘Virewig Lewe’. Deel de klas in groepjes in en 
laat hen op zoek gaan naar een mogelijke vertaling 
van de tekstfragmenten, eventueel via internet.

Egidius

Egidius, waer bestu bleven 
Mi lanct ni di, gheselle mijn 
Du coors die doot, du liets mi tleven 
Dat was gheselscap goet ende fijn 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn

Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik mis je zo, mijn kameraad. 
Jij koos de dood, liet mij het leven. 
Je vriendschap was er vroeg en laat,  
maar ‘t moest zo zijn, een van ons gaat.

Nu bestu in den troon verheven 
Claerre dan der zonnen scijn 
Alle vruecht es di ghegheven

Nu ben je in ‘t hemelrijk verheven,  
helderder dan de zonneschijn,  
alle vreugd is jou gegeven. 
 
Egidius waer bestu bleven 
Mi lanct na di gheselle mijn 
Du coors die doot du liets mi tleven

Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik mis je zo, mijn kameraad. 
Jij koos de dood, liet mij het leven. 
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Nu bidt vor mi ic moet noch sneven 
Ende in de weerelt liden pijn 
Verware mijn stede di beneven 
Ic moet noch zinghen een liedekijn 
Nochtan moet emmer ghestorven sijn

Bid nu voor mij, ik ben verweven  
met deze wereld en zijn kwaad.  
Bewaar mijn plaats naast jou nog even,  
ik moet nog zingen, in de maat,  
tot de dood, die elk te wachten staat. 
 
Egidius waer bestu bleven 
Mi lanct na di gheselle mijn 
Du coors die doot du liets mi tleven 
Dat was gheselscap goet ende fijn 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn
  
Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik mis je zo, mijn kameraad. 
Jij koos de dood, liet mij het leven. 
Je vriendschap was er vroeg en laat,  
maar ‘t moest zo zijn, een van ons gaat.

Jan Moritoen, vertaling: Willem Wilmink 
Uit: Papieren Museum 2, Ted van Lieshout
Leopold, 2004

Virewig lewe

Ek kan nie stilsit nie. 
Sê hulle. Ek wil ook nie.

Later wil ek nie doodgaan nie, 
wel doodloop.

In ’n uurglas wil ek. 
Voor die res van my dood.

Sodat ek soms nog 
’n rondte kan reën.

Sal jy dan af en toe 
’n handjie bysit? 

Daniel Billiet, vertaling: Christine Nel 
Uit: Wat van de liefde niet gezegd kan worden

Clavis, 2006

Eeuwig leven
Ik kan niet stilzitten. 
Zegt de leraar. Wil ik ook niet.

Later wil ik niet doodgaan, 
wel doodlopen.

In een zandloper wil ik. 
Voor de rest van mijn dood.

Zodat ik soms nog eens 
een rondje kan rennen.

Steek jij me dan af en toe 
een handje toe?

Daniel Billiet 
Uit: Wat van de liefde niet gezegd kan worden
Clavis, 2006 

Praat naar aanleiding van het Egidiuslied met de  
klas over vriendschappen en alleen achterblijven  
na de dood. 

Ook ‘Eeuwig leven’ heeft de dood als thema.  
Daniel Billiet laat de ik-figuur in het gedicht zeggen 
Later wil ik niet doodgaan, wel doodlopen. Vraag de 
kinderen of deze woordspeling hen is opgevallen? 
Lees vervolgens het gedicht opnieuw en ga op zoek 
naar andere woordspelingen of dubbelzinnig 
taalgebruik.

Naast het werken met gedichten uit Papieren 
Museum, kan je natuurlijk zelf ook een museum 
van gedichten maken. Vraag de klas wie al eens  
een museum heeft bezocht en welke indrukken  

dit heeft achtergelaten. Inventariseer wat ze leuk 
vinden aan een museum en wat minder.

Laat hen het boek zien en laat hen daarna bedenken 
hoe het ideale gedichtenmuseum eruit zou moeten 
zien. Vraag hen hoe ze zelf een gedichtenmuseum 
zouden oprichten. Hoe moet het museum eruit zien? 
Wordt het een grote versie over het gehele klaslokaal 
- of zelfs de gehele school? Of wordt het een meer 
bescheiden boekversie?
Dit museumproject kan zo groot of zo klein worden 
als je zelf wil. Het kan een ideale gelegenheid zijn 
om klasoverschrijdend te werken. Gedichtendag  
kan het startsein zijn om aan de slag te gaan met 
het Papieren Museum, maar het kan evengoed een 
mooie afsluiter zijn.  

Volgende tips en bedenkingen kunnen handig zijn:

  Het is belangrijk om af te bakenen en vooraf  
te bedenken wat de thema’s kunnen zijn in dit 
museum. Dat kan je als leerkracht op voorhand 
doen, maar de thema’s afbakenen samen met 
de kinderen kan ook zinvol zijn.

  Bedenk vooraf hoe je de gedichten zal ver-
zamelen. Gaat de klas op zoek naar gedichten 
uit de oude doos door ouders of leerkrachten  
te interviewen? Krijgen de kinderen zelf de kans 
om eigen gedichten te maken die dan worden 
tentoongesteld in het museum? 

  Bedenk vooraf hoe de illustraties eruit moeten 
zien. Welke technieken ga je aanreiken?

  Maak eventueel een geluidsopname van de 
gedichten en laat die afspelen in het museum.
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Lessuggesties vorige 
Gedichtendagen
Alle lessuggesties die voor eerdere 
Gedichtendagen zijn opgesteld, zijn 
te vinden op de Gedichtendag- 
website, www.gedichtendag.org. 
Daar zijn allerlei waardevolle ideeën 
en opmerkingen over poëzie en poëzie 
in de klas te vinden, waaruit u voor 
de komende gedichtendagviering of 
de rest van het jaar kunt putten.

Handige adressen
In Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
NL-3012 LA Rotterdam
telefoon +31 (0)10 282 27 77
www.poetry.nl en  
www.gedichtendag.org
*  coördineert Gedichtendag in 

Nederland en organiseert jaarlijks het 
Poetry International Festival.

Stichting Doe Maar Dicht Maar
Postbus 41015
NL-9701 CA Groningen
telefoon +31 (0)50 313 84 33
www.doemaardichtmaar.nl
*  organiseert jaarlijks een poëzie-

schrijfwedstrijd voor leerlingen  
in het voortgezet onderwijs.

School der Poëzie
Walstraat 34
NL-9711 VS Groningen
telefoon +31 (0)20 330 78 18
www.skep.nl
* organiseert schrijflessen in de klas 

Stichting Schrijvers School 
Samenleving
Huddestraat 7
NL-1018 HB Amsterdam
telefoon +31 (0)20 623 49 23
www.sss.nl
*  bemiddelt in Nederland bij 

schrijversbezoeken aan school

Stichting Lezen
Nieuwezijds Voorburgwal 328G

NL-1012 RN Amsterdam
telefoon +31 (0)20 623 05 66
www.lezen.nl
*  ontwikkelt leesbevorderende 

projecten

De Wintertuin
Postbus 1009
NL-6501 BA Nijmegen
telefoon +31 (0)24 323 19 04
www.wintertuin.nl
*  organiseert educatieve scholen-

projecten en producties zoals  
een jaarlijks literatuurfestival in 
Gelderland

Dicht/Vorm
il Luster Produkties
Hoogt 4
NL-3512 GW Utrecht
telefoon +31 (0)30 240 07 68
www.dichtvorm.nl
*  animatiefilmpjes met lessuggesties 

naar aanleiding van gedichten van 
moderne dichters

Zo gedacht zo gedicht
ProBiblio 
T.a.v. Theo de Ruiter
Postbus 485
NL-2130 AL Hoofddorp
telefoon +31 (0)23 554 61 00
www.zgzg.nl
*  een jaarlijkse poëziewedstrijd voor 

jongeren van 12 t/m 18 jaar i.s.m. 
Kunst en Cultuur NoordHolland en 
Kunstgebouw Rijswijk

Stichting Plint
Postbus 164
NL-5600 AD Eindhoven
telefoon +31 (0)40 245 40 01
www.plint.nl
* voor onder andere poëzieposters 
 en -ansichtkaarten

Rivendell Po-T-Shirts
Zwaluw 17
NL-3435 AA Nieuwegein
telefoon +31 (0)30 604 29 68
www.rivendell.nl
*  voor bestelling van t-shirts  

met gedichten

Kunstbende
Keizersgracht 304
1016 EX Amsterdam
020-5219922
www.kunstbende.nl
*  nationale talentenwedstrijd voor 

jongeren van 13 t/m 18 jaar.

Kijk op www.literatuureducatie.nl 
voor meer informatie over deze en 
andere literaire organisaties.

In België:
Stichting Lezen Vlaanderen / 
Focuspunt Jeugdliteratuur
Frankrijklei 130/4
B-2000 Antwerpen
Telefoon +32 (0)3 204 10 00
www.stichtinglezen.be
www.villakakelbont.be
*  coördineert Gedichtendag in 

Vlaanderen
*  coördineert projecten lees-

bevordering voor kinderen, jongeren 
en volwassenen: Voorleesweek, 
Boekbaby’s, Jeugdboekenweek, 
Fahrenheit451

* coördineert de auteurslezingen
*  kennis- en informatiecentrum 

jeugdliteratuur. 
Bibliotheek te bezoeken op afspraak.

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal Capiaumontstraat 11, bus 5
B-2600 Berchem
telefoon +32 (0)3 270 31 69
www.fondsvoordeletteren.be
*  geeft projectsubsidies en werkbeurzen 

aan auteurs,  
uitgevers en organisaties

 
Poëziecentrum 
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent
Telefoon +32 (0) 9 225 22 25
www.poeziecentrum.be
*  een uniek documentatie-,  

informatie- en studiecentrum  
voor poëzie

* uitgever van de Poëziekrant

Jeugd en Poëzie
Kalkovenlaan 3
B-1785 Merchtem
www.jeugdenbende.be
* geeft workshops en ateliers  
 rond poëzie
* organisator van wedstrijd  
 Soetendaele

Colofon
Deze lesbrief is een uitgave van 
Stichting Poetry International en 
Stichting Lezen Vlaanderen, ter 
gelegenheid van de negende 
Gedichtendag op donderdag 29 
januari 2009. 

Tekst: Ine Vandenabeele 
Redactie: Stichting Lezen  
Vlaanderen
Vormgeving: Floor Houben

Wilt u op de hoogte blijven van  
de activiteiten van Poetry 
International, en in het bijzonder 
van de lessuggesties, stuurt u dan 
een e-mail naar: gedichtendag@
poetry.nl. Ook uw reactie op en 
opmerkingen naar aanleiding  
van deze lessuggesties ontvangen 
wij graag op dit e-mailadres. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van  
de activiteiten van Stichting  
Lezen Vlaanderen? Schrijf dan  
in op het maandelijkse e-zine  
via www.stichtinglezen.be.  
Bent u graag goed geïnformeerd 
over kinder- en jeugdliteratuur? 
Schrijf dan in op het e-zine via  
www.villakakelbont.be
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