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In het klaslokaal Nederlands op mijn middel-

bare school hing een Plintposter aan de muur 

met daarop een gedicht. Het lokaal bevond zich 

in een van de vele noodgebouwen van onze 

‘leerfabriek’, want de scholengemeenschap had 

in de jaren tachtig een dusdanig grote groei mee-

gemaakt dat het hoofdgebouw bij lange na niet 

meer voldeed. Noodgebouwen waren de oplossing 

en hoewel de naam doet vermoeden dat dit een 

tijdelijke oplossing was, stonden de gebouwen 

er inmiddels al jaren. Gedurende mijn zeven jaar 

lange schoolloopbaan verdwenen ze niet.  

Elk gebouw had een letter, het genoemde klas- 

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

was muf en stoffig, de inrichting spartaans en 

grijs. Vermoedelijk hingen er meerdere posters 

aan de muur, maar de enige die blijvende indruk 

op mij heeft gemaakt was de poster met het 

gedicht. In de grijze saaie omgeving van het klas-

lokaal riep het korte gedicht in enkele regels het 

beeld op van jonge sla. Niet zomaar jonge sla, 

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

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

wel dat de ik-persoon in het gedicht alles kan 

verdragen, behalve jonge sla.

Ik dacht vaak na over dat gedicht. Het hing  

boven het bord en eiste mijn aandacht op, elke 

Nederlandse les opnieuw. In mijn eindexa-

menjaar kwam ik het opnieuw tegen, maar nu 

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

Tussen de andere gedichten ontmoette ik zo 

een oude bekende. Misschien was ‘Jonge sla’ 

de reden dat ik de bundel van Kopland op mijn 

examenlijst zette, naast dichtbundels die ik mij 

inmiddels niet meer kan herinneren.

Een gedicht aan de muur van een lokaal is 

een perfecte manier om leerlingen (van alle 

leeftijden!) ongevraagd in aanraking te brengen 

met poëzie. Ze kunnen immers nergens heen en 

zijn haast gedwongen zich af te vragen wat het 

gedicht met ze doet, zelfs als de leraar er nooit 

iets over zegt. Gelukkig hangen er zo heel veel 

gedichten aan de muren van lokalen.

Wie goed om zich heen kijkt, en luistert, ontdekt 

dat poëzie zich veel vaker dan verwacht aan  

ons opdringt. Het is zelfs wetenschappelijk  

bewezen[2] dat volwassenen voornamelijk  

in aanraking komen met poëzie omdat ze het  

‘zomaar’ tegenkomen. Meestal is dat bij een  

speciale gelegenheid, zoals een bruiloft of een 

begrafenis. Maar ook tijdens het televisiekijken  

of het radio luisteren komen mensen poëzie tegen.

Volgens onderzoekster Kila van der Starre, 

die deze feiten boven water haalde, zou het 

poëzieveld daar meer mee moeten doen, vooral 

ook omdat blijkt dat bijna iedereen het ‘zomaar’ 

tegenkomen van poëzie hoog waardeert.  

Daarom zou het goed zijn, aldus Van der Starre, 

om poëzie vaker in de openbare ruimte te 

plaatsen en ook vaker dan men gewend is met 

leerlingen collectief poëzie te ‘beleven’, zoals 

ook gebeurt bij bruiloften (en begrafenissen). 

Een laatste aanbeveling is om een uitgebreid(er) 

aanbod van gedichten aan te bieden via verschil-

lende media.

Deze aanbevelingen klinken mij, met name 

tijdens de Poëzieweek, als muziek in de oren. 

De Poëzieweek is op zichzelf een enorme 

campagne die probeert om zoveel mogelijk 

mensen ‘zomaar’ met poëzie in aanraking 

te brengen en niet in de laatste plaats uw leerlin-

gen. Dat jij deze bundel lestips heeft gedownload 

en zo ver bent gekomen in deze inleiding bewijst 

dat jij hieraan serieus wilt bijdragen. Laten we 

daarom even opnieuw de aanbevelingen langslo-

pen en daar wat tips aan ontlenen om nóg meer 

poëzie aan de man te brengen op jouw school, 

tijdens maar ook na de Poëzieweek.
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GEDICHT

Tsjilp

Er wacht een kuiltje 
in de schaduw
van de heg.

Voordat ik haar daar leg, 
hou ik haar stijve lijfje 
dicht tegen me aan.

Het was een dag
om weg te vliegen
en dat heeft ze ook gedaan.

 

Tsjilp
Jaap Robben
In: ’s nachts verdwijnt de wereld
(De Geus, 2016)
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LESTIP

Over de auteur
Jaap Robben (Oosterhout, 1984) is schrijver, 
dichter en theatermaker. Eerst rondde hij zijn 
studie Milieu- Maatschappij Wetenschappen 
af en ging daarna naar de Koningstheater 
academie in Den Bosch. Van september 2008 
tot oktober 2010 was hij de Stadsdichter van 
Nijmegen.
Jaap Robben schrijft niet speciaal voor 
een leeftijd, maar juist voor iedereen in het 
bijzonder. Sinds 2004 publiceerde hij vijf 
poëziebundels. In april 2014 verscheen zijn 
debuutroman voor volwassenen getiteld “Birk”.

Voor het lezen 
(20 minuten) 
Introduceer dat je het met de leerlingen over 
een gedicht gaat hebben. De titel is TSJILP (ook 
te vinden in de app Puzzling Poetry Schatkist).
Vraag de leerlingen waarover het gedicht zou 
kunnen gaan als ze de titel weten. Geef een 
aantal kinderen de beurt en stimuleer dat 
iedere associatie of suggestie prima is.

Iedereen werkt individueel. De leerlingen krij-
gen een werkblad (zie bijlage) en gaan van de 
roodgekleurde woorden een zin maken. Niet elk 
woord hoeft per se gebruikt te worden, maar de 
uitdaging is wel een zo lang mogelijke, klop-
pende Nederlandse zin te maken. 
(Tip: ze kunnen de woorden uitknippen en er 
een zin mee leggen op hun tafel, maar eenvoud-
iger is de leerlingen de zin op papier te laten 
schrijven, zodat je knippen en wegwaaiende 
stukjes papier voorkomt).

Vraag drie leerlingen hun zin voor te lezen die 
ze hebben kunnen maken van de roodgekleurde 
woorden. Schrijf ze met rode stift/letters op 
het bord. Het gaat niet om de schoonheid of de 
lengte van de zinnen, dus geef aan dat ieder 
antwoord goed is, mits het een kloppende Ned-
erlandse zin is. Dus niet: ‘de van wacht kuiltje 
een schaduw heg’, maar bijv. ‘de schaduw van 
de heg wacht in een kuiltje’

Nu gaan de leerlingen aan de slag met de 
groengekleurde woorden. Daarna vraag je weer 
aan drie leerlingen hun zin voor te dragen. 
Schrijf ze met groene stift/letters op het bord.
(let op: het woord ‘stijve’ kan natuurlijk aanleid-
ing zijn tot gelach of heimelijk gegniffel. Laat 
dat even gebeuren en haal de leerlingen daarna 
opnieuw met hun aandacht naar de opdracht) 

Ten slotte volg je dezelfde stappen voor de 
zwartgekleurde letters.

Als laatste stap laat je de leerlingen kijken naar 
de drie rode, drie groene en drie zwarte zinnen 
op het bord. Valt daar een gedicht van te maken 
als je één rode, één groene en één zwarte zin 
kiest? Wie wil zijn/haar suggestie voordragen 
aan de klas? Geef enkele leerlingen de beurt en 
kijk welke varianten er ontstaan.

Tijdens het lezen 
(10 minuten)
Verklap dat je het gewerkt aan de hand van 
een bestaand gedicht van Jaap Robben. In een 
gedicht heet elk losstaand woordgroepje een 
strofe. 
Open nu de smartboardversie van Puzzling 
Poetry Schatkist (puzzlingpoetry.nl) en puzzel 
de eerste strofe voor de klas in elkaar (of laat 
leerlingen dit doen). Heb je geen smartboard? 
Lees de eerste strofe dan voor en toon/schrijf 
die strofe op het bord. 

De leerlingen vertellen wat ze denken dat er 
aan de hand is. Probeer alle leerlingen erbij te 
betrekken door steeds beurten te geven en te 
benadrukken dat alle ideeën over wat er speelt 
in dit gedicht goed zijn.
Vragen die je kan stellen:
• waar wacht het kuiltje op, denk je?
• kan een kuiltje wachten?
• is het daar gegraven of was het daar al?
• waarom ligt het kuiltje in de schaduw van de 

heg, denk je?

Nu toon/schrijf/puzzel je de tweede strofe erbij. 
Wat denken ze nu dat er aan de hand is?
• wie is ‘haar’?
• waarom heeft ze een stijf lijfje?
• waarom houdt de ‘ik’ dat lijfje dicht tegen zich 

aan?

En ten slotte de laatste strofe. Wat denken ze 
nu dat er aan de hand is?
• waarom was het een dag om weg te vliegen?
• is ze nou wel of niet weggevlogen?

Na het lezen 
(10 minuten)
Vraag de leerlingen als het volledige gedicht op 
het bord staat, waarom dit een gedicht is. Wat 
maakt een gedicht een gedicht? Vaak zal rijm 
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2.  Puzzling Poetry 
Vertel over de app die gratis te downloaden is: 
Puzzling Poetry Schatkist. Toon op het bord via 
de smartboardversie hoe het eerste gedicht 
werkt (Een aardbei – Erik van Os & Elle van 
Lieshout).

De leerlingen kunnen hun eigen ‘er wacht 
gedicht’ opschrijven in losse woorden. Zie werk-
blad. Zo ontstaat er een nieuw werkblad met 
alle woorden uit hun eerste strofe, alle woorden 
uit hun tweede strofe en alle woorden uit hun 
derde strofe.

Buurmannen/-vrouwen wissen hun zelfgemaak-
te werkblad uit en proberen hun eigen gedicht 
te puzzelen.

Laat de leerlingen de gedichten vergelijken en 
kijken wat ze ervan vinden. Heeft jouw buurman 
er iets mooiers van gemaakt dan jij, vind je? 
Hoe kan dat? 

Meer
Meer puzzelgedichten vind je in de app Puzzling 
Poetry Schatkist. Hiermee kunnen docenten 
en leerlingen, thuis of in de les, verder met het 
ontdekken van taal en gedichten. 

LESTIP

de eerste suggestie zijn (heg-leg, aan-gedaan). 
Stimuleer leerlingen daarna verder te kijken 
naar de vorm (veel wit rondom de woorden), de 
regelafbreking (het zijn eigenlijk drie zinnen uit-
gesmeerd over negen regels), en de klankover-
eenkomst (stijve lijfje). En evt. naar wat er niet 
wordt gezegd kan je iets vertellen. De woorden 
‘vogel’, ‘graf’, ‘dood’, ‘hemel’ staan er niet in, 
maar toch lijkt daarover iets gezegd te worden. 
Hoe doet de schrijver dat?

Aan de slag 

1.  Een ‘er wacht gedicht’ schrijven
(30 minuten) 
De leerlingen schrijven op een los blaadje 
(achterzijde werkblad) vier dingen waar je ‘er 
wacht’ voor kan zetten. Bijv. een tros druiven 
– een hondje – een oude man – een stukje wit 
papier. Laat ze vervolgens vier zinnen schrijven 
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In het klaslokaal Nederlands op mijn middel-

bare school hing een Plintposter aan de muur 

met daarop een gedicht. Het lokaal bevond zich 

in een van de vele noodgebouwen van onze 

‘leerfabriek’, want de scholengemeenschap had 

in de jaren tachtig een dusdanig grote groei mee-

gemaakt dat het hoofdgebouw bij lange na niet 

meer voldeed. Noodgebouwen waren de oplossing 

en hoewel de naam doet vermoeden dat dit een 

tijdelijke oplossing was, stonden de gebouwen 

er inmiddels al jaren. Gedurende mijn zeven jaar 

lange schoolloopbaan verdwenen ze niet.  

Elk gebouw had een letter, het genoemde klas- 

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

was muf en stoffig, de inrichting spartaans en 

grijs. Vermoedelijk hingen er meerdere posters 

aan de muur, maar de enige die blijvende indruk 

op mij heeft gemaakt was de poster met het 

gedicht. In de grijze saaie omgeving van het klas-

lokaal riep het korte gedicht in enkele regels het 

beeld op van jonge sla. Niet zomaar jonge sla, 

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

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

wel dat de ik-persoon in het gedicht alles kan 

verdragen, behalve jonge sla.

Ik dacht vaak na over dat gedicht. Het hing  

boven het bord en eiste mijn aandacht op, elke 

Nederlandse les opnieuw. In mijn eindexa-

menjaar kwam ik het opnieuw tegen, maar nu 

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

Tussen de andere gedichten ontmoette ik zo 

een oude bekende. Misschien was ‘Jonge sla’ 

de reden dat ik de bundel van Kopland op mijn 

examenlijst zette, naast dichtbundels die ik mij 

inmiddels niet meer kan herinneren.

Een gedicht aan de muur van een lokaal is 

een perfecte manier om leerlingen (van alle 

leeftijden!) ongevraagd in aanraking te brengen 

met poëzie. Ze kunnen immers nergens heen en 

zijn haast gedwongen zich af te vragen wat het 

gedicht met ze doet, zelfs als de leraar er nooit 

iets over zegt. Gelukkig hangen er zo heel veel 

gedichten aan de muren van lokalen.

Wie goed om zich heen kijkt, en luistert, ontdekt 

dat poëzie zich veel vaker dan verwacht aan  

ons opdringt. Het is zelfs wetenschappelijk  

bewezen[2] dat volwassenen voornamelijk  

in aanraking komen met poëzie omdat ze het  

‘zomaar’ tegenkomen. Meestal is dat bij een  

speciale gelegenheid, zoals een bruiloft of een 

begrafenis. Maar ook tijdens het televisiekijken  

of het radio luisteren komen mensen poëzie tegen.

Volgens onderzoekster Kila van der Starre, 

die deze feiten boven water haalde, zou het 

poëzieveld daar meer mee moeten doen, vooral 

ook omdat blijkt dat bijna iedereen het ‘zomaar’ 

tegenkomen van poëzie hoog waardeert.  

Daarom zou het goed zijn, aldus Van der Starre, 

om poëzie vaker in de openbare ruimte te 

plaatsen en ook vaker dan men gewend is met 

leerlingen collectief poëzie te ‘beleven’, zoals 

ook gebeurt bij bruiloften (en begrafenissen). 

Een laatste aanbeveling is om een uitgebreid(er) 

aanbod van gedichten aan te bieden via verschil-

lende media.

Deze aanbevelingen klinken mij, met name 

tijdens de Poëzieweek, als muziek in de oren. 

De Poëzieweek is op zichzelf een enorme 

campagne die probeert om zoveel mogelijk 

mensen ‘zomaar’ met poëzie in aanraking 

te brengen en niet in de laatste plaats uw leerlin-

gen. Dat jij deze bundel lestips heeft gedownload 

en zo ver bent gekomen in deze inleiding bewijst 

dat jij hieraan serieus wilt bijdragen. Laten we 

daarom even opnieuw de aanbevelingen langslo-

pen en daar wat tips aan ontlenen om nóg meer 

poëzie aan de man te brengen op jouw school, 

tijdens maar ook na de Poëzieweek.
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Lezen ter gelegenheid van Poëzieweek 2019.
www.poëzieweek.com
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Contact 
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. De uitgever van de gedichten 
staat steeds bij het gedicht vermeld.
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