Aan de slag

POËZIE

Nog meer poëzie in de klas:
GROTE LEVENSGEBEURTENISSEN
ALS UITGANGSPUNT VOOR
GEDICHTENANALYSE

Vorige keer in Fons
We kondigden het al aan in ons vorige nummer, toen je van Peter Van Damme ook al twee concrete
lesideeën kreeg om met poëzie aan de slag te gaan in de klas: er zat nog een derde lestip in de pijplijn.
Dat idee krijg je mee op deze pagina’s. Het vorige artikel gemist? Op www.tijdschriftfons.be lees je alles
over hoe je je leerlingen met een app aan het rappen krijgt, hen laat nadenken over ritmische poëzie en via
creatief schrijven diepgaander inzicht geeft in gedichten. Je vindt er ook een eerder artikel terug, uit Fons
4 (p. 25-27), met een poëzieproject waarin de leerlingen gedichten van canondichters vergelijken met die
van internetamateurs. Ook in het artikel dat je nu leest, vormt die aanpak het vertrekpunt.

“Waarom lezen we die gedichten, meneer? Moeten we dit kennen
voor het examen?” Meer dan 35 jaar geleden wist Herman De
Coninck het antwoord op die vraag al: “Neen, voor het leven.”
Het antwoord van de dichter-essayist wordt nog vaak en soms wat
al te makkelijk geciteerd. Want wat is dat, iets kennen voor het
leven? Charles Ducal getuigt in zijn gedichtendagessay van 2012
over hoe hij na de dood van zijn moeder samen met broers en
zussen aan een tafel vol met dichtbundels een gedicht zoekt voor
het bidprentje. Dat is een zeer intieme zoektocht, vertelt Ducal:
“Die zeven hebben met elkaar al veel gedeeld: kerstkalkoenen,
collectieve geschenken, herinneringen, roddels en veel drank,
maar nooit zoiets als poëzie.” Peter Van Damme
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Net dat zou een perfecte invulling van
‘voor het leven’ kunnen zijn: bij een
aantal grote levensgebeurtenissen
- geboorte, huwelijk/samenleven en
dood - kunnen we niet zonder (een
beetje) poëzie. Misschien is ‘voor het
leven’ net daarom een goed antwoord
om als leraar Nederlands te geven als
die vragen van aan het begin opeens
bovenkomen, om daarna dan dat
antwoord kracht bij te zetten met
een verzameling geboortekaartjes,
trouwboekjes en doodsprenten op de
lessenaars. In dit artikel vindt de lezer
een lessuggestie voor een poëzieles
die werkt rond een van die grote
gebeurtenissen: het huwelijk.

TROUWEN
De stad Antwerpen kent al een lange
traditie van stadsdichters. Een van
de opdrachten voor de stadsdichter
is om een gedicht te schrijven dat
de stadsdiensten publiceren op de
omslag van het huwelijksboekje dat
alle trouwparen meekrijgen na de
plechtigheid. In deze les vergelijken
de leerlingen vier gedichten met
elkaar: twee huwelijksgedichten van
de Antwerpse stadsdichters en twee
van zogenaamde internet-amateurs.
In het vervolg van het artikel bespreek
ik de didactische keuzes en principes
in deze les aan de hand van het
werkblad voor de leerlingen dat je op
de volgende pagina’s vindt.

DENKEN EN
SPREKEN DANKZIJ
HET CONTINUÜM
Na de lectuur van de vier gedichten
geven de leerlingen individueel hun
antwoorden bij vraag 1. De leerlingen
vergelijken de gedichten met elkaar

en koppelen die vergelijking aan een
eenvoudige vraag: ‘Past dit gedicht
op jouw huwelijkskaart?’ Deze eerste
persoonlijke vraag maakt de opdracht
heel toegankelijk, zelfs al is een enkel
gedicht best moeilijk voor sommigen.
Vergelijken is een interessante
denkvaardigheid om te gebruiken in
de lessen: ze is haalbaar en complex
tegelijk en nodigt uit tot gesprek en
reflectie. De basisvergelijking - ‘Welk
gedicht van deze twee is het beste?’ is immers voor iedereen haalbaar.
Hier krijgen de de leerlingen vier
gedichten die ze moeten vergelijken en
plaatsen op een continuüm, op basis
van een vraag die een koppeling legt
met hun eigen gevoelens bij het gedicht. Dat vraagt meteen al wat meer
analyse dan de basisvraag. De leerlingen geven de gedichten een rangorde
op een continuüm. Werken met een
continuüm zorgt voor nuance en is een
manier om het resultaat van het denkproces te visualiseren. Tegelijkertijd
faciliteert de onmiddellijk zichtbare
rangorde het eerste gesprek uit vraag
2. De leerlingen vergelijken onmiddellijk elkaars rangorde en starten het
gesprek. Vanaf vraag 3 focussen we op
typisch poëtische aspecten. Eigenlijk
reiken we de leerlingen zo manieren
aan om gedichten te beoordelen. In
vraag 3 gaat het over de klankrijkdom
en het herlezen en herbeluisteren.
Vaak heeft een dichter nagedacht over
hoe het gedicht klinkt en een gedicht
lezen we meer dan een keer. Bij vraag
4 gaan de leerlingen weer individueel
aan het werk. Dat gebeurt opnieuw
met een continuüm, maar dit keer is
er een extra dimensie aan toegevoegd.
Beide dimensies gaan over originaliteit, maar terwijl de eerste focust op
de inhoud, gaat de tweede specifiek in
op het taalgebruik. In vraag 5 gaan de
leerlingen - ze zouden nu in groepjes
van vier kunnen werken – weer met
elkaar in gesprek. Het gesprek komt
vanzelf op gang omdat ze elkaars
continuüm vergelijken.

KENNIS
Tussen vraag 5 en 6 kan de
leerkracht de leerlingen van extra
taal voorzien om bijvoorbeeld
klankrijkdom (rijm, rijmdwang,
eindrijm, binnenrijm, alliteratie …),
originaliteit (beeldspraak,
woordkeuze, zinsbouw), poëtische
technieken (enjambement, lay-out
…) en de link met de persoonlijke
gevoelswereld (ontroering,
zeggingskracht …) te benoemen.
Ik kan mij voorstellen dat er
leerkrachten zijn die dit liever in
het begin van de les doen. Dat
kan natuurlijk ook, als expliciete
kennisoverdracht of door het activeren
van de voorkennis van de leerlingen.
De acht vragen op het werkblad en de
afwisseling in werkvormen delen de les
op in een aantal blokken. Dat houdt
de cognitieve belasting onder controle
en zorgt ervoor dat meer leerlingen
tijdens de analyseopdrachten nog echt
aan het leren zijn.

DIEPER
Vraag 6 is weer individueel: de
leerlingen nemen de tijd om in een
samengestelde zin op te schrijven
waarom een bepaald gedicht een
plaats krijgt op hun huwelijkskaart.
Dat opschrijven is belangrijk omdat
ze zo het resultaat van hun
denkproces gestructureerd
weergeven. Hierop volgt een
plenaire bespreking van enkele
zinnen: we brengen het werk – in dit
geval de zin – van de leerlingen zo
in beeld. Op dit moment in de les is
het nodig om de leerlingen te wijzen
op de woorden die ze hebben om
bijvoorbeeld originaliteit en poëtische
taal te benoemen. Misschien is het
zelfs nodig om even stil te staan bij de
zinsbouw zelf. Door deze lesopbouw
te volgen, verwerven de leerlingen
meer inzicht en wordt hun kennis
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diepgaander en duurzamer. Vraag 7
verplicht hen om nog nauwkeuriger
te lezen: ze zoomen in op de inhoud
aan de hand van een concrete vraag
en leggen de link met de verwoording.
Deze vraag kan je individueel, in
paren of in groepjes van vier laten
behandelen. De les eindigt in ieder
geval met een korte individuele
schrijfopdracht waarin de leerlingen
een laatste maal een gedicht kiezen
en hun keuze verklaren. Dit schrijven
vraagt tijd en aandacht. Ikzelf zou
afsluitend een aantal leerlingen hun
antwoord op vraag 8 nog eens laten
voorlezen. Eindigen doen we met
een gedicht dat een leerling of de
leerkracht voorleest.

Ik hoop dat deze lesopbouw een
sjabloon kan zijn om te werken met
gedichten die gaan over andere
levensgebeurtenissen of zelfs met
gedichten over andere thema’s, en
ik nodig de lezers van Fons graag uit
om mij hun lessen door te mailen.
Collega’s die aan de slag willen gaan
met bijvoorbeeld gedichten over de
dood, raad ik alvast de bekroonde
bundel Doodgewoon van Bette Westera
aan. Vakoverschrijdend werken met
poëzie over de levensgebeurtenissen
zou een logische stap op school
kunnen zijn, een stap die de relevantie
en de waarde van poëzie alleen maar
zal benadrukken.

Gedichten 1 en 4 in deze
opdracht zijn afkomstig van
www.gedachten-gedichten.
nl. Gedichten 2 (Joke Van
Leeuwen) en 3 (Stijn Vranken)
komen van Antwerpse
stadsdichters, van wie
je alle poëzie verzameld
vindt op https://www.
antwerpenboekenstad.be/
stadsdichters/.
Zelf nog op zoek naar
meer gedichten over grote
levensthema’s? Dan kun je
eens grasduinen in Groot
verzenboek, 555 gedichten over
lieven, liefde en dood. Mooie
bundels voor gedichten over
geboorte zijn Hier woon je van
Jeroen Theunissen en De man
die ophield te bestaan van Igmar
Heytze. In Aan de bruid, ook
van Heytze, vind je dan weer
gedichten over het huwelijk.
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1

Aan jouw vinger een ringetje
Niet zomaar een gouden dingetje
Als teken van trouw
En van mijn liefde voor jou

3

Wij

wij vouwen dit schip
uit tijd voor elkaar
en wenken de wind
met één enkel woord
zo varen op de verte
over elke dag van glas
twee levens lang, wij
waterpas

2

Trouwen

Al bezig te bestaan, maar nu
hier te beginnen aan voortaan,
aan een hierna dat mag behoed,
de dagen met vier handen op
te tillen, te zeggen ja, te zeggen
dat we ja, te zeggen dat we willen.

4

Eindeloos verzonken
in de diepte van jouw ogen
Eindeloos verliefd
Maar toch zeer overwogen
leef ik,
Eindeloos golvend
In de tijden die gaan komen
Met jou verder naar
het leven van mijn
eindeloze dromen

Lees eerst de gedichten in stilte.
1 Rangschik de gedichten op het continuüm door
het nummer te noteren (individueel).
Heel geschikt voor
mijn huwelijkskaart

Ongeschikt voor
mijn huwelijkskaart
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2 Bespreek je rangschikking met een medeleerling.
3 Lees de gedichten eens hardop. Blijven jullie bij jullie keuze?
4 Rangschik de gedichten op het continuüm door het nummer
te noteren (individueel).
Gewoon taalgebruik
Het gedicht klinkt gewoon
Flauwe inhoud		
Geen originele inhoud

Mooie inhoud
Originele, verrassende inhoud
Heel mooi taalgebruik
Het gedicht klinkt heel bijzonder

5 Bespreek je rangschikking met een medeleerling.
Welke overeenkomsten, welke verschillen zie je?
6 Noteer in een samengestelde zin waarom je een gedicht
geschikt vindt voor jouw huwelijkskaart.
‘Ik vind gedicht x heel geschikt omdat …’ (individueel)
7 Een gedicht voor een huwelijkskaart heeft vaak/het best een
verwijzing naar de huwelijksplechtigheid, bevat een belofte en/
of een verwijzing naar het leven na het huwelijk. Onderzoek hoe
en naar welke zaken de verschillende gedichten verwijzen. Geef
ook aan of de dichter dit op een verrassende en originele manier
verwoordt. Herlees de gedichten nog eens aandachtig (hardop),
maak er eventueel gebaren bij …
Verwijzingen naar

1

2

3

4

Huwelijksplechtigheid
Originaliteit: + +/- Belofte
Originaliteit: + +/- Leven na het huwelijk
Originaliteit: + +/- Andere?
Originaliteit: + +/- -

				

8 Noteer in enkele samengestelde zinnen waarom je een gedicht
geschikt vindt voor jouw huwelijkskaart. ‘Ik vind gedicht x heel
geschikt omdat …’ (individueel)

Op de Fons-website vind je dit
werkblad in Wordformaat terug.
Zo kun je er meteen mee aan
de slag in je klas.
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