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BIJ DE WINNENDE GEDICHTEN VAN BABS GONS EN PAUL DEMETS



In deze les
Inhoudelijke bespreking van het gedicht, bespreking van het mentaal en fysiek 
welzijn van de leerling, een gedicht schrijven.

Onderwijsdoelen
2.13 De leerlingen verwoorden hun gedachten en gevoelens bij het lezen en beluisteren 
van fictionele teksten met een literaire inslag met ondersteuning van elementaire lite-
raire en narratieve concepten.

Sleutelcompetenties
1 Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
bewustzijn/gezondheid
 Bouwsteen: Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken.
5 Sociaal-relationele competenties
 Bouwsteen: Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken.

Lesmap © Karel Uyttenhove 
Met dank aan Kathleen Leemans, pedagogisch begeleider GO!
‘Precies goed’ © Babs Gons en De Bezige Bij
‘Prikkels’ © Paul Demets en PoëzieCentrum
Afbeeldingen © Melvin



3

POËZIESTERREN LESTIPS

1E GRAAD A EN B-STROOM

Precies goed 
Babs Gons

Precies goed 

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen,
je vuist naar de hemel heffen,
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poëtisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoogduwt,
je op de wang kust en fluistert:
het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.

Babs Gons
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VOOR HET LEZEN  
(10 MIN)

In het gedicht van Babs Gons worden (voor)oordelen onder de loep genomen. Kregen jouw 
leerlingen al te maken met vooroordelen? Op basis waarvan worden zij beoordeeld of beoordelen 
ze iemand anders? Doet een oordeel hen soms verdriet? Aan de hand van deze vragen kan je een 
klasgesprek organiseren. Het onderwerp van het gesprek kan gevoelig zijn, dus is het belangrijk 
een veilig klimaat voor iedereen te creëren.

Differentiatie

 � Binnen een veilig klasklimaat kunnen de leerlingen kennismaken met de uitdagende werkvorm 
‘privilege’ walk. Meer hierover vind je via de volgende link: https://www.kuleuven.be/thomas/
uploads/file/dialoogschool/tegels/sociaal/Privilegewalkactiviteitmateriaal.pdf .

 � Voor leerlingen uit de eerste graad is het misschien niet altijd duidelijk wat vooroordelen zijn. 
Op de website www.watwat.be worden verschillende thema’s die in de lessen aan bod komen 
behandeld en vind je ook een artikel over vooroordelen terug (https://www.watwat.be/no-cap/
wat-een-vooroordeel).

 � Het kan ook interessant zijn leerlingen door te verwijzen naar websites die hen kunnen helpen 
bij problemen, zoals awel.be en de website van het JAC.

Het gedicht van Babs Gons verscheen in de door haar samengestelde bundel Hardop (2020). 
De titel verwijst naar de vorm van de gedichten in de bundel. Ze worden vooral met de wereld 
gedeeld als spoken word, maar wat is dat precies?

Babs Gons geeft in het Nederlandse magazine Trouw zelf het antwoord:

Eerst even: wat is spoken word? En wat is het verschil met een gewone 
poëzievoordracht? Babs Gons omschrijft het zo: “Spoken word is de kunst om de 
woorden van het papier te halen en ze tot leven te brengen. Spoken word is bam, in 
your face.” Waar laten we zeggen ‘gewone poëzie’ (bestaat die?) vooral voor papier 
geschreven is, en de woorden soms het witte vlak van de pagina  verlaten om op een 
podium voorgedragen te worden, is spoken word juist vooral bedoeld om te klinken. 
En dus had de titel van de door Gons samengestelde bloemlezing met spoken word-
dichters misschien wel niet anders kunnen zijn dan ‘Hardop’.

Wat de teksten in deze bloemlezing gemeen hebben is maatschappelijke betrokkenheid. 
Spoken word-dichters hebben een boodschap die vaak draait om identiteit.

Monna, J. (2019, oktober 27). Spoken word, dat is bam, in your face. Opgehaald van Trouw: https://www.trouw.nl/nieuws/ 

spoken-word-dat-is-bam-in-your-face~b7558b7d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.trouw.nl/cultuur-media/dichten-
op-instagram-het-past-in-een-vierkant-en- 
rijmen-hoeft-niet~b7c7da5f/?referrer=https%3
A%2F%2Fwww.google.com%2F
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GEDICHT LEZEN  
(5 MIN)

 � Omdat het gedicht in de bundel Hardop staat, draag je het gedicht best voor. 
Dit kan uiteraard geheel in de stijl van de spoken word-artiesten.

 � Voor de poëziesterren sprak Pommelien Thijs het gedicht in, dit vind je terug via deze link:  
https://youtu.be/chxDnPtxYl4

 � Uitbreiding: ook van Babs Gons zelf zijn opnames te vinden, in die opnames is het 
gedicht langer. Dit is een mooie manier om het genre aan de leerlingen te laten zien, 
maar vraagt een langere aandacht. Een mooie uitvoering vind je terug via deze link: 
https://youtu.be/FktZ4Mj6d4w

NA HET LEZEN  
(5 – 10 MIN)

Na het horen van het gedicht kan je nog even terugkeren naar het voorafgaande klasgesprek. 
Volgende gerichte vragen kunnen daarbij helpen:

Vormelijk

 ▶ Hoe verschilt het lezen van het gedicht van het beluisteren van het gedicht?
 ▶ Hoe beïnvloedt dat jouw gevoelens en gedachten bij het gedicht?
 ▶ Wat voegt ‘spoken word’ toe aan de poëtische beleving?
 ▶ Hoe wordt hier ‘betekenis’ gecreëerd door het genre?

Inhoudelijk

 ▶ Brengt het gedicht een emotionele reactie teweeg? Waarom?
 ▶ Spreken bepaalde aspecten van het gedicht je aan? Identificeer je je met bepaalde 

delen van het gedicht?
 ▶ Worden in het gedicht enkel negatieve zaken genoemd?
 ▶ Wat is het antwoord van Babs Gons op deze oordelen?

https://www.trouw.nl/cultuur-media/dichten-
op-instagram-het-past-in-een-vierkant-en- 
rijmen-hoeft-niet~b7c7da5f/?referrer=https%3
A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Differentiatie

 � Dit gesprek kan je ook voeren binnen de werkvorm ‘samen lezen’, geïnspireerd door de 
reading organisation van Jane Davis. Meer informatie over deze werkvorm vind je via de 
volgende link: https://leeshuus.be/oostende/verhaal/samen-lezen-doe-je-niet-alleen. 
‘Wat doet dit gedicht met jou?’ is dan de centrale vraag.

 � Reik de leerlingen een aantal inspirerende bijvoeglijke naamwoorden aan om hun reactie 
vorm te geven.

 � Reik de leerlingen een spreekkader aan waarin ze drie bijvoeglijke naamwoorden kunnen 
plaatsen om te reageren op het gedicht. (Ik vond het gedicht … omdat …, ik voelde mij … 
omdat …)

 զ Mogelijke bijvoeglijke naamwoorden: ongemakkelijk, breekbaar, nieuwsgierig, vrolijk, 
boeiend, geestig, krachtig, meeslepend, herkenbaar, waardevol, ontroerend, saai, 
droevig, leerzaam, origineel, indrukwekkend, moeilijk …

AAN DE SLAG  
(30 – 35 MIN)

In enkele stappen schrijven de leerlingen een eigen gedicht. De leerlingen vormen duo’s 
(of drietallen). Ook bij deze werkvorm is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt, het is 
dus een mogelijkheid om de leerling zelf een partner te laten kiezen (SC5 & SC1).

 � Stap 1: elke leerling schrijft voor zichzelf drie tot vijf zaken die aan de grondslag lagen van 
een (voor)oordeel op (voorbeeld: ik ben slechtziend).

 � Stap 2: De duo’s wisselen hun blaadjes uit en noteren een positief gevolg van hetgeen 
hun partner opschreef (voorbeeld: ik ben slechtziend, en mag daardoor altijd een 
hippe bril dragen).

 � Stap 3: Vorm met alles wat jullie opschreven een samenhangend gedicht, de vorm 
hiervan kan variëren:

 զ oordelen afgewisseld met positieve gevolgen;
 զ eerst alle (voor)oordelen, dan pas de positieve gevolgen;
 զ eerst de ene partner dan de andere partner;
 զ beide partners door elkaar.

 � Stap 4: draag je gedicht voor aan de klas. Deze stap is streng gebonden aan een positief 
klasklimaat en mag niet afgedwongen worden. De gedichten kunnen ook op een andere 
manier gedeeld worden.
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Differentiatie

 � Groepsgrootte: de leerlingen kunnen dit gedicht ook alleen schrijven.

 � De leerlingen kunnen aan de hand van een schrijfkader werken. 
Voorbeeld: Ik ben …, en daarom …

 � Je kan de leerlingen minder (voor)oordelen laten noteren.

 � De gedichten moeten niet voorgedragen worden, ze kunnen ook opgehangen 
of ingediend worden.

REFLECTIEMOMENT  
(5 MIN)

Aan de hand van enkele vragen kan je de les afsluiten:
 ▶ Welke positieve zaken van jezelf kon je opschrijven op basis waarvan je werd beoordeeld?
 ▶ Vond je het moeilijk om vooroordelen op te schrijven?
 ▶ Heeft je partner je geholpen om je vooroordelen positief te belichten?
 ▶ Voel je je sterker als je deze zaken kan neerschrijven in een gedicht? Hoe komt dit?
 ▶ Wat zou jullie als klasgroep helpen om niet meer beoordeeld te worden op basis 

van vooroordelen?
 ▶ Heb je een gedicht dat voorgedragen werd anders ervaren dan een gedicht dat je 

enkel kon lezen?



Mogelijkheid tot vakoverschrijdend werken

Dit gedicht toont een duidelijke link met de wetenschappen. Zo vind je iets over de natuur 
terug in de lessen biologie en over het landschap in de lessen aardrijkskunde. Misschien is 
de vakcollega bereid hier samen over na te denken?

In deze les

Inhoudelijke bespreking van het gedicht, vormelijke bespreking van het gedicht, breder 
onderzoek naar stadsdichter en plattelandsdichters, een ‘Instagramstory-gedicht’ schrijven.

Onderwijsdoelen
 ▶ 2.10 De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit.

 զ Procedurele kennis: Hanteren van technieken om creatief met taal om te gaan zoals 
het gebruiken van lay-out, rijm, ritme, humor en stijlfiguren, het opbouwen van spanning, 
het spelen met tijd en ruimte, het toepassen van verteltechnieken, het spelen met beeld 
en taal, het mixen van talen

 ▶ 2.16 De leerlingen verwoorden hun gedachten, gevoelens en beleving bij het lezen, 
beluisteren en bekijken van literaire teksten.

 ▶ 2.18 De leerlingen treden in interactie over de relevantie van literaire teksten voor hun 
leefwereld, voor de samenleving waarin ze leven en voor de samenleving waarin de 
teksten ontstonden.
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2E GRAAD

Prikkels 
Paul Demets

Prikkels

Dagen van spotify, dagen
van licht dat swipet,
van vriendschapsverzoeken, dagen

dat ik moet weten hoe iedereen
heet op al hun locaties.

Zoek mij in weiden en bossen.
Op een landweg.
‘Uitgezonderd aangelanden.’

Ik wil de slak zijn die haar huis draagt
en niet weet dat ze thuis is.
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VOOR HET LEZEN 
(10 MIN)

 � Speel een korte KaHootquiz met de leerlingen waarin hun kennis getest wordt van enerzijds 
de sociale media en anderzijds de natuur. Als plattelandsdichter speelt Paul Demets deze 
tegenstelling ook sterk uit. De quiz kan je vinden via deze link: https://create.kahoot.it/share/
prikkels/24ba037b-2aa9–4b44-a22a-d451ea6313ea

 � Waar wisten de leerlingen het meeste over? Welke vragen werden het minst fout beantwoord?

 � Klasgesprek: Dienen de verschillende sociale media en de schermtijd niet te veel als afleiding 
van het echte leven? Voel je soms druk om continu bereikbaar te zijn via je smartphone? 
Denk je dat je al levenservaringen gemist hebt omdat je te veel gefocust was op het 
online zijn?

GEDICHT LEZEN

 � Gedichten vragen om gelezen te worden, dit verhoogt het tekstbegrip. Lees het gedicht 
zelf voor, of laat leerlingen het gedicht voorlezen op hun eigen manier. De andere accenten 
die gelegd worden, zullen misschien een nieuwe blik op de tekst werpen.

 � Voor de poëziesterren sprak Pommelien Thijs het gedicht in, dit vind je via deze link: 
https://youtu.be/pY501K_j-B8

 � Ook Paul Demets sprak in het kader van de poëziesterren het gedicht in, dit vind je via 
deze link: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/22/winnaars-poeziesterren-2021/

NA HET LEZEN 
(5 – 50 MIN, ZELF TE SELECTEREN)

 � Theoretische lezing van het gedicht (onderwijsleergesprek), de antwoorden op de 
vragen kunnen afwijken aangezien poëzie erg afhankelijk is van de lezer. De stijlfiguren 
enjambement, metafoor, woordspeling en herhaling bieden veel betekenis aan dit gedicht.

 ▶ Welke inhoudelijke tegenstelling vind je terug in het gedicht? Een tegenstelling tussen 
het digitale leven en het leven in de natuur.
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 ▶ Welk leven verkiest de auteur? Een simpel leven in de natuur, altijd thuiskomen zoals 
een slak met een huis op zijn rug. – Merk op dat de auteur een metafoor gebruikt.

 ▶ Welke stijlfiguur past de auteur toe op de eerste twee strofes? Enjambement.
 ▶ Welke effect geeft dit aan het gedicht? Een gejaagdheid, het lijkt alsof de auteur niet genoeg 

tijd krijgt om volzinnen neer te pennen. De dichter speelt bovendien met herhaling van 
‘dagen’ – tijd (het teveel aan tijd dat we doorbrengen op sociale media) – en legt via het 
enjambement nadruk op dat woord.

 ▶ Vind je deze stijlfiguur ook nog terug in de laatste strofes? Neen.
 ▶ Welke boodschap geeft de auteur mee door de vorm van zijn gedicht? Het digitale/online 

leven geeft een bepaalde gejaagdheid, terwijl in de natuur rust te vinden is.
 ▶ Worden de leerlingen vrolijk van die nadruk op het woord ‘dagen’? Hoe komt dat?

 � Onderzoeksopdracht over plattelandsdichters en stadsdichters: de leerlingen doen een 
onderzoek naar de inhoud van het plattelands- en stadsdichterschap. Plattelandsdichters zijn 
minder voorkomend, maar veel steden hebben een eigen stadsdichter waardoor de leerlingen 
heel specifiek naar hun eigen stad kunnen kijken.
Beide rollen van dichters hebben een zeker activisme in zich, net als een duidelijk promoten 
van de stad of het platteland. Welk soort dichter trekt de leerlingen het meeste aan?

Differentiatie

 � Bied de leerlingen een gedicht aan van een stadsdichter en kijk of ze het inhoudelijke 
verschil zien met ‘Prikkels’ van Paul Demets.

 � Ga zelf op zoek naar artikels over de stadsdichter van jouw stad en over de plattelandsdichter. 
Hier kan je eventueel een leesoefening aan koppelen.

 � Verdeel de klas in twee groepen, een groep doet onderzoek naar het stadsdichterschap, 
de andere groep doet onderzoek naar het plattelandsdichterschap.

Interessante websites

 ▶ Website van de plattelandsdichter van de provincie Oost-Vlaanderen, met toegang tot 
dichtbundels van de plattelandsdichters: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/
platteland/plattelandsdichter.html

 ▶ Een interview met Paul Demets: https://www.knack.be/nieuws/boeken/plattelandsdichter-
paul-demets-mensen-voelen-zich-hier-vaak-dom-en-dat-zijn-ze-niet/article-
longread-1585687.html

 ▶ Dossier stadsdichters en dichters des vaderlands: https://stad.gent/bibliotheek/ 
dossiers/literatuur-en-schrijven/voor-de-stad-en-de-wereld#david-troch
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 � Creatieve verwerkingsopdracht: schrijf een gedicht in stories:

De tegenstelling tussen het digitale en de natuur wordt in deze dichtvorm omarmd. 
De leerlingen maken een ‘instagram-story’ waarin ze beeld en tekst combineren. 
In een tiental foto’s schrijven ze een gedicht.

Vormelijk: +/- 10 foto’s begeleid door een vers uit je gedicht. Maak gebruik van de 
stijlfiguur enjambement om een bepaalde sfeer te creëren.

Inhoudelijk: schrijf een gedicht waarin een tegenstelling duidelijk wordt tussen iets 
waardoor je jezelf soms opgejaagd voelt en iets waar je rustig van wordt.

Aanpak

 � De leerlingen schrijven eerst het gedicht, ze denken daarbij goed na over zaken 
waardoor ze zich opgejaagd voelen en zaken waar ze rustig van worden.

 � Afhankelijk van de voorziene tijd is er ook de mogelijkheid om foto’s te maken in de les en 
die te combineren met de tekst. Dit kunnen de leerlingen op Instagram zelf doen, of ze kunnen 
dit ook aan de hand van een tekstverwerker maken. Deze stap kunnen de leerlingen ook 
thuis doen.

Differentiatie

 ▶ Laat de leerlingen een beeldgedicht maken, zonder tekstuele toevoeging.
 ▶ Laat de leerlingen de tekst schrijven aan de hand van een schrijfkader.
 ▶ Daag de leerlingen uit door hun gedicht op te stellen rond een origineel verkeersbord, zoals 

Paul Demets deed met ‘uitgezonderd aangelanden’.
 ▶ Daag de leerlingen uit door hen een element uit de omgeving een plaats te geven in hun ‘stories’.
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REFLECTIEMOMENT 
(5 MIN)

Aan de hand van enkele vragen kan je de les afsluiten:
 ▶ Vond je het moeilijk om tekst en beeld te combineren?
 ▶ Ben je geneigd meer gedichten te lezen van de stadsdichter van jouw 

stad/de plattelandsdichter?
 ▶ Was het moeilijk om te ontdekken waar je zelf rust kan vinden?
 ▶ Wat is het verband tussen dit gedicht en de maatschappelijke context?
 ▶ Welk belang heeft dit gedicht in onze samenleving vandaag?
 ▶ Hoe stelt dit gedicht hun eigen denkkaders over sociale media ter discussie?

POËZIESTERREN LESTIPS


