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tip 1
klasgesprek vooraf
Benodigdheden: afbeelding Verweghistan te 
vinden via Google, boek Op reis met heimwee
van Annie van Gansewinkel

Start met een gesprek vooraf a.d.h.v. de afbeel-
ding Verweghistan en het boek Op reis met 
heimwee van Annie Van Gansewinkel. Enkele 
voorbeeldvragen: Wie ging al eens naar ‘Verweg-
histan’? Waar staat dat voor? Verlang je ernaar 
om op reis te gaan? Waarnaartoe? Verlangde je 
er ook al eens naar om terug naar huis te gaan? 
Wat voelde je dan? Ken je de naam voor dat 
gevoel? 

In ‘Op reis met heimwee’ van Annie van Ganse-
winkel wordt het woord heimwee verklaard. 
Lees de verklaring en ga in gesprek. Hebben 
alleen mensen last van heimwee?

Lees de betekenis van het woord heimwee. Vol-
gens het Algemeen Nederlands Woordboek is de 
eerste betekenis van heimwee: sterk verlangen 
naar huis, de geboorteplaats, de geboortestreek 
of het land van herkomst. De tweede betekenis 
is: knagend verlangen naar iets wat voorbij is. 

Wist-je-dat …

Het woord heimwee komt van het Duitse Heim-
weh. Heim is thuis in het Duits, weh tun is pijn 
doen. Wij kennen het woord wee ook, van pijn 
bij de moeder als de baby bijna geboren wordt. 
In de zeventiende eeuw beschreef de Zwitserse 
arts Johannes Hofer al patiënten met heimwee. 
Hij zag dat Zwitsers ziek werden als ze naar het 
buitenland reisden. Later bleken ook Fransen 
er last van te hebben als ze naar Zwitserland 
vertrokken. Heimwee kwam ook veel voor in 

het leger. Hofer beschreef de heimwee van een 
Zwitserse student uit Bern die ging studeren in 
Bazel. Hij ging zijn land niet eens uit. Hij verlang-
de zo terug naar huis dat hij er echt doodziek 
van werd. Nadat hij uiteindelijk naar huis was 
gebracht, was hij meteen weer springlevend.

tip 2
gedicht-vol-gaten
Benodigdheden: het gedicht met lege gaten 

Geef de leerlingen het gedicht op papier of pro-
jecteer op het digibord maar laat de woorden 
‘bril’, ‘ring’, ‘kopje’, ‘hemd’, ‘matras’, ‘typmachine’ 
weg uit het gedicht. Geef ze een paar minu-
ten de tijd om hierover na te denken. Laat ze 
overleggen in tweetallen. Vergelijk nadien hun 
gedicht met dat van de auteur.

Het gedicht staat op volgende pagina.

tip 3
fi losoferen &
wist-je-datjes
De dichter vraagt zich af of de bril, de ring, het 
hemd, de matras en de typmachine heimwee 
voelen. Filosofeer samen met de leerlingen. Enkele 
voorbeeldvragen: Spreken mensen wel eens voor-
werpen aan alsof ze leven en voelen? Deed jij dat 
al eens? Waartegen? Wat zei je dan? 

Wist-je-dat ….

★ tanks en vliegtuigen wel eens bemoedigende 
klopjes krijgen vooraleer ze richting vijand 
gaan?

★ een klokkenluider van een kathedraal in 
Mexico-Stad in 1947 om het leven kwam toen 
hij werd geraakt door een van de slingerende 
klokken. De klepel werd er meteen uit verwij-
derd en de klok werd door de parochie voor 
straf 50 jaar vastgebonden en omgedoopt tot 
‘de gestrafte’.

tip 4
het ding en ik
Benodigdheden: Filmpje Het ding en ik van 
Shaun Tan: youtube.com/watch?v=IsbskI5vrLI

Laat de leerlingen kennis maken met het verhaal 
‘Het ding en ik’ a.d.h.v. het fi lmpje. Speel het af 
en laat ze op zoek gaan naar de link met het 
gedicht Heimwee. 

Tijdens een middagje strandjutten ontdekt een 
jongen een mysterieus ding. Niemand kan hem 
vertellen wat het is of waar het thuishoort, en 
niemand lijkt het te missen. Samen met het ding 
gaat de jongen op zoek naar een passende thuis.

tip 5
beeldend aan de slag
Benodigdheden: tijdschriften, schaar, lijm

Overhandig de leerlingen enkele tijdschriften 
en laat ze op zoek gaan naar afbeeldingen van 
voorwerpen, ‘armen’ en ‘benen’, en (heimwee)
gezichtjes waarmee ze een collage maken. Met 
deze collage techniek transformeren ze objecten 
tot mensen.
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Heimwee

Als spullen heimwee konden hebben,

Zou een ……………………………… dan kunnen rouwen?

Zou een ……………………………… ernaar verlangen

om opnieuw te trouwen?

Zou een ……………………………… steeds rond theetijd

luisteren of de ketel fl uit?

Zou een ……………………………… , allang een poetsdoek,

nog hunkeren naar mensenhuid?

Zou een ……………………………… zich ledig voelen

als er niemand op hem ligt?

Zou een ……………………………… nog hopen

op een nieuw gedicht?


