Hét poëzieproject
voor jongeren

VERS is een initiatief van School der Poëzie in samenwerking met Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry
International. VERS wordt financieel mede mogelijk gemaakt door VSBfonds.
In Vlaanderen wordt de prijs mede mogelijk gemaakt door Poëziecentrum. De Gentse voorronde wordt
ondersteund door de Cultuurdienst van de Stad Gent, de Antwerpse door Villanella.
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Het project begint met
poëzielessen op school,
waarin alle deelnemers een
eigen gedicht schrijven
geïnspireerd op het werk van
een van de genomineerde
dichters voor de VSB
Poëzieprijs. Vanaf 2016 worden
ook de genomineerde bundels
van de Herman de Coninckprijs
opgenomen. De jongeren met
de mooiste gedichten brengen
deze zelf op de planken in
de VERS PoëzieRevue.
De VERS PoëzieRevue is een
afwisselende literaire show
met urban dance, live muziek
en poëzie. Alle deelnemende
klassen gaan ernaartoe. Een
vakkundige jury bepaalt wie
er doorgaat naar de grote
VERS Finale voor jongeren in
Amsterdam.
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In verschillende educatieve
programma’s staan een jaar
lang de genomineerde bundels
en hun dichters centraal.
Uniek in dit project is dat
jongeren worden uitgenodigd
om zich te verdiepen in de
beste poëzie van vandaag (Vl/
NL) en ermee aan de slag te
gaan, hetzij door een nieuw
gedicht te schrijven, hetzij
door een essay te schrijven.
Docenten trekken door heel
Nederland en Vlaanderen
om poëzieles te geven
in het secundair en lager
onderwijs. De beste resultaten
worden gepresenteerd tijdens
de voorrondes en de beste
gedichten uit die voorrondes
komen aan bod tijdens een
slotevenement in Amsterdam.
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PoëzieRevue
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VERS is hét poëzieproject
voor duizenden jongeren
rond de twee grootste
poëzieprijzen in de Lage
Landen: de VSB Poëzieprijs
en de Herman de
Coninckprijs.
In het schooljaar 2015-2016
wordt VERS voor de 18de
keer georganiseerd. Via
educatieve klasprojecten
maken de jongeren
op een boeiende en speelse
manier kennis met de
beste en meest actuele
Nederlandstalige poëzie.
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Voorafgaand aan het VERS

Debat worden gedichten
gelezen en besproken in
de klas. De jongeren krijgen de
opdracht mee om op zoek te
gaan naar een gedicht dat hen
wel of niet aanspreekt.
Stellingen worden geformuleerd
en onder leiding van een
poëziedocent besproken.
Ze schrijven ook
een poëzie-essay .
De beste debaters en
essayisten gaan naar het grote
VERS Slotdebat in Amsterdam.

Aan de
slag
in de
klas

VERSLESSEN

gedichten lezen
en schrijven

debat en essay

met de derde graad secundair
d o cen t/ schri j ver
Jacq u es B r o o i j m ans

met de 2de graad secundair
d o cen t/ schri j ver Jacq u es B r o o i j m ans
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MAARTEN IN G HEL S

o

P i e t G e r b r a n dy

NIEUWE RITUELEN

D e B e z ige B i j

D e B e z ige B i j

At las C o n tac t

G e e r t va n Is t e n d a e l

MARC KRE GTI G

S a sj a J a n ss e n

Ilja Leonard Pfeijffer

Idyllen
D e A rbeiderspers

win
naar

LICHTMETERS

Wij totale vlam
P r o m e t he u s

B ART MEULEMAN

De werkelijkheid

Q u erid o

Peter Verhelst

U I TG E V E R I J P O L I S

Q u erid o

Wij zijn
evenwijdig _

Q u erid o

RUTH LA S TER S

MIJN SOORT MUZIEK

M a u d Va n h a u wa e r t

Ik trek mijn
species aan

HET BALANSEER

Toon Tellegen
Q u erid o

Vlinderslag

ONZE NIETSCHZE

Het was
wat was

J EROEN THEUNI S S EN

HIER WOON JE
DE BEZIGE BIJ

workshops de beste debaters gekozen.
Voorbeelden van stellingen die we het afgelopen
jaar gebruikt hebben: poëzie maakt de wereld
leefbaarder; genieten van poëzie kun je leren; om een
gedicht te kunnen waarderen, moet je het snappen;
inhoud is belangrijker dan vorm.
Het mini-essay schrijft elke leerling aan de hand van
een instructie, met vragen over de keuzes van de
gedichten en invalshoeken, en een persoonlijke link.
De antwoorden helpen de leerlingen hun materiaal
voor het essay te ordenen. De tekst mag maar 250
woorden lang zijn en daardoor worden de leerlingen
ertoe gebracht kort en bondig te formuleren en zich
te beperken tot datgene waar het hen werkelijk om
gaat.
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Zelf

At las C o n tac t

Dit zijn de bundels die
in 2015 voor de VSB
poëzieprijs genomineerd
werden en de basis
vormden voor de VERSpoëzielessen.
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Pieter Boskma
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Met de vijfde- en zesdejaars gaat Vers de diepte in: de
jongeren reflecteren op de positie van de poëzie in de
samenleving, buigen zich over verschillende aspecten
van poëzie en debatteren daarover.
Daarnaast schrijven ze een kort essay over twee
gedichten die betekenis voor hen hebben. Om hen
op het schrijven van een essay voor te bereiden
behandelen we in een workshop uiteenlopende
gedichten aan de hand van begrippenparen zoals
abstract/concreet, traditioneel/experimenteel,
kaal/uitgesponnen, muzikaal/a-muzikaal. Het zijn
begrippen die helpen de wereld van de poëzie in kaart
te brengen en de discussies die daar spelen vanzelf aan
te zwengelen. Iedereen krijgt een lijst met begrippen
en kan die gebruiken bij het reageren op de gedichten.
Zo worden zaken als toegankelijkheid, vorm en inhoud,
klank en ritme spelenderwijs verhelderd.
Aan de hand van stellingen die slaan op gedichten
of poëzie in het algemeen worden in de klas tijdens
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nieuwe verbanden scheppen. In zulke opdrachten
vraag ik de leerlingen om zo’n beginregel naar hun
hand te zetten (met andere gevoelens, andere
vergelijkingen) en woorden uit het gedicht te kiezen
die hen het meest aanspreken of zeggen.
Dichters als Sasja Janssen en Peter Verhelst leiden
naar eigen herinneringen. Sasja Janssen herhaalt:
Ik herinner mij, ik herinner mij, wie weet gebruikt ze
de herinneringen van vele vrouwen voor die van één
vrouw, fantasierijk, wijds. En Peter Verhelst vraagt:
Weet je nog? Melancholisch, teder. Een aanleiding
om leerlingen te vragen zelf een herinnering terug te
halen die ze met iemand delen en diezelfde vraag op
te roepen. Wie zich laat inspireren door de ene dichter
krijgt een heel ander gedicht over herinneringen dan
wie de andere dichter als bron neemt.
Piet Gerbrandy zet geen titels boven zijn gedichten,
maar sluit ze af met een schuin gedrukte stelling of
waarneming. Daar kunnen in zijn geval opdrachten
mee verbonden worden. Zoals: maak zelf een stelling
of formuleer zelf een waarneming, met woorden uit
het voorafgaande gedicht van Gerbrandy. Met als
vervolgopdracht een gedicht te schrijven, dat bij die
stelling of waarneming past, in de stijl van de dichter.
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De genomineerden voor de VSB Poëzieprijs van 2015
boden genoeg eigenheden en bijzonderheden om als
start voor verkenningen van hun poëzie te gebruiken
en er opdrachten aan te verbinden.
Neem Alfred Schaffer, met Mens, dier, ding. Een
biografische schets over Zoeloekoning Sjaka met veel
prozaïsche elementen, zoals gesprekken en breed
uitgeschreven dagdromen. Die gesprekken vragen
om theatrale uitbeelding en de dagdromen nodigen
uit tot een opdracht over ‘eigen’ dagdromen, met
opbouw en woordgebruik van Schaffer als bronnen.
Of neem winnares Hester Knibbe met Archaïsch de
dieren. Vol gedichten over wat de mens voortdrijft
en over zijn kwetsbaarheid. Spannende eerste regels
als: ‘Eenzaamheid werd een stem’ en ‘Er is altijd een
eerste / hoofd dat je tekent’ vormen de bron voor
opdrachten over heftige gevoelens, waarin Knibberegels nieuwe ladingen krijgen en Knibbe-woorden
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wordt vervolgd met voordrachten van gedichten,
door leerlingen voorbereid en door hen uitgevoerd.
Ze mogen daarbij alle (theatrale) middelen gebruiken
die ze willen. Het hangt er puur van af waartoe een
gedicht uitnodigt.
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De genomineerde
dichtbundels voor
de VSB Poëzieprijs
& de herman de
coninckprijs
vormen de basis.
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Elk jaar gaan wij, docenten van School der Poëzie,
naar Vlaamse en Nederlandse scholen om de
jongeren kennis te laten maken met de genomineerde
dichters van de VSB Poëzieprijs. Vervolgens schrijven
de jongeren in de klas zelf gedichten die geïnspireerd
zijn door het werk van die dichters.
Mijn eerste vragen zijn telkens: Wat kenmerkt
hun werk, wat valt op, wat maakt het bijzonder of
mooi? Zijn ze vernieuwend of juist traditioneel en
hoe uiten ze dat? Welke gedichten, fragmenten of
regels vragen om speciale aandacht? Om welke
dichters het ook gaat, de antwoorden op deze vragen
leveren mij altijd genoeg materiaal voor prikkelende
opdrachten. In VERS borduren leerlingen voort op wat
de genomineerde dichters hen te bieden hebben. Ze
slaan wegen in die ze nog niet kenden, ze verkennen
nieuwe poëzie en zo verbreden ze hun geest en hun
uitdrukkingsvermogen.
De opdrachten helpen hen keuzes te maken en
zetten hen op een spoor van ideeën en woorden.
In de klas vertel ik als inleiding kort wat over de
dichter en typeer zijn of haar werk aan de hand
van bijvoorbeeld thematieken, invalshoeken en
stijlkenmerken. De kennismaking met de poëzie
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In Gent vond in maart 2015
de voorronde van de VERS
PoëzieRevue plaats in de
Kopergietery, het VERS Debat
vond plaats op de zolder van
Poëziecentrum.
In Antwerpen vonden in maart
2015 de voorrondes plaats in de
Studio, Villanella.

H e s t e r K n i bb e

win
naar

Archaïsch
de dieren
D e A rbeiderpers

Alfred Schaffer

Mens Dier Ding
D e B e z ige B i j

Slotmanifestatie
mei 2015
Op 27 mei 2015 vond de slotmanifestatie VERS 2015
plaats in de grote zaal van de Stadsschouwburg
in Amsterdam. Touringcars reden af en aan om de
circa 400 kinderen en 370 jongeren van school naar
Amsterdam te brengen.
De jongeren werden voorafgaand aan de grote finale
getrakteerd op een stadswandeling. Onderweg
luisterden zij naar persoonlijke verhalen en anekdotes,
ontdekten onverwachte details en verborgen plekjes en
genoten van de Amsterdamse sfeer.
Na de wandeling opende presentator Rick de Leeuw
de grote finale voor jongeren. 38 finalisten brachten
in een gevarieerde show hun eigen werk op de
planken. Tussen de voordrachten door was er een
act van singer-songwriter Roosbeef, bracht VSB
Poëzieprijsgenomineerde Peter Verhelst zijn poëzie ten
tonele en was er denderend slagwerk van slagwerkgroep
Conservatorium van Amsterdam.
Jasper van Gent van het Marnix Gymnasium uit
Rotterdam ging er met de eerste prijs vandoor.
Inass Ouass, van het Lyceum Pestalozzi, Antwerpen
ontving de tweede prijs. De derde prijs ging naar Aya
Coppens van het Atheneum Gentbrugge. Kylan van
Houten uit Amsterdam ontving de voordrachtsprijs.
Onder bezielende leiding van presentator Rick de Leeuw
vond in de avond het VERS Slotdebat plaats.
Na debatten en het voorlezen van de essays riep de
jury Chams Eddine Koutabi van het Lyceum Deurne,
Antwerpen uit tot de beste poëzie-debater van de Lage
Landen! Antje Meiresonne van Sint-Bavohumaniora
Gent kwam als beste essayist uit de bus. (Jacques
Brooijmans)

Een definitie
voor de dichtkunst
Marni x Gy m nasi u m R ot t erda m

A n tj e M e i r e s o n n e

winnende
gedichten

Eerste
prijs

J a sp e r va n G e n t

S in t- B av o h u m ani o ra , G en t

I n a ss O u a ss
Lyce u m P es tal o z z i , A n t w erpen

Droom je misschien over die nachten, die lange stille nachten,
waarin je droomt, waarin je droomt en zwevend nadenkt over het
alles, een parkiet, een nachtkat, jijzelf, maar ook over het niets, hoe
complex het kan zijn, hoe het alles en het niets is ontstaan, hoe
alles uit het niets komt, het niets dat blijkbaar toch iets had, iets,
maar wat? Het wat dat wij het heelal noemen, het heelal, de wereld,
wijzelf, de parkiet, de naaktkat*, alles, ontstaat uit het niets dat toch
iets was, bijzonder, stil, het niets, geen begin, wel een eind? Wat
moet je ermee, waarom moeten we het weten, waarom willen we
het weten, waarom? Omdat we het moeten weten, wie we zijn,
waar we zijn, wanneer we zijn, hoe lang we zijn, zijn we?

Over het winnende
gedicht van
Jasper van Gent
zei de jury:

‘Een breed gedicht
van een jonge dichter
die niet bang is
witregels te negeren
en complex te zijn.
Hij heeft het lef en
het talent om
zoekend te schrijven.’

tweede
prijs

Vandaag werd ik zwanger
Plots gebeurde dat
Ik ben nu zwanger van al het geheimzinnige
Spel in de wereld
Het gebeurde heel intiem
Ik ben zwanger van het onbekende
Het onbekende dat nooit bekend zal worden
Het onbekende dat nooit wordt gezien
en dat ik nooit aan de wereld zal tonen
en als mensen mij het vragen
dan zal ik alles ontkennen

Aya C o pp e n s

i n s p i r at i e :
Peter Verhelst

Naast het winnende
essay, lazen de
docenten en de
juryleden nog sterke
essays. Hiernaast
zijn twee essays
opgenomen waarin
Verzet begint niet met
grote woorden van
Remco Campert met
een ander gedicht
wordt vergeleken.

At hene u m , G en t br u gge

i n s p i r at i e :
Sasja Janssen en
Hester Knibbe

La poesia è l’arte di mettere il mare in un bicchiere, poëzie is de kunst de zee in een glas te vangen,
heeft de Italiaanse schrijver Italo Calvino ooit gezegd, en in mijn hele leven ben ik nog geen betere
definitie van de dichtkunst tegengekomen.
Een ware dichter verstaat de kunst een actie, een gevoel, een gedachte, ja zelfs een persoon te
vangen in enkele woorden, zonder daarbij iets verloren te laten gaan.
Integendeel, doordat de woordkeuze, de beeldspraak en het ritme in de regels in teken staan van
wat beschreven wordt, wordt dit onderwerp verheven tot iets hogers, en worden vormschoonheid
en betekenis verweven tot een prachtig, onlosmakelijk geheel.
Neem nu het Alpejagerslied van Paul van Ostaijen. De beschreven actie is eenvoudig, banaal haast:
twee heren komen elkaar tegen op straat, groeten elkaar en vervolgen elk hun eigen weg. Toch
wordt deze actie door speciale woordkeuze tot poëzie gemaakt. Hoe is dit in godsnaam mogelijk?
In zijn kenmerkende stijl gebruikt Van Ostaijen een buslading aan herhalingen, die desondanks niet
saai worden, mede door de continue tegenstelling tussen de klimmende en dalende, de linkse en
rechtse heer. In eenvoudige bewoordingen wordt een momentopname geschetst. De schoonheid
van het Alpejagerslied zit hem in zijn tere eenvoud, en het samenspel van de klanken wanneer het
voorgedragen wordt. Toch kon men dit pronkstukje in het verleden niet echt waarderen.
Het was te revolutionair, te vernieuwend.

winnend
essay

DERDE
prijs

Die keer dat een zangvogel de zoom van mijn jas raakte
Het leek op een aanraking na maandenlang bedolven te zijn onder het stof,
zoekend naar je verleden
Het blies mijn spinsels weg
Mijn spinsels waar ik op had zitten broeden hoog in mijn bol
in één vleugelslag weg
i n s p i r at i e :
Piet Gerbrandy

Maar welke kunst is nog kunst als zij zichzelf niet steeds vernieuwt? Waarom zou men vasthouden
aan dogma’s en alle revolutie in de kiem smoren? Welke vooruitgang is er dan nog over?
De originaliteit van dit gedicht is meteen ook een van zijn troeven. Van Ostaijen is geen dichter van
dertien in een dozijn, en zijn poëzie is poëzie om te onthouden, want hij bezit als geen ander de gave
om met klanken, herhalingen en ritme een bepaalde sfeer te scheppen en een beeld te vangen op
papier.
Het zijn echter niet alleen de moderne gedichten die in staat zijn een indruk tot leven te wekken, ook
klassieke gedichten zijn hiertoe in staat, en welke dichtvorm is klassieker dan het sonnet?
Moeder, van Martinus Nijhoff, verscheen in dezelfde periode dat Paul Van Ostaijen furore maakte,
maar het verschil tussen beide dichters kon niet groter zijn.
Nijhoff streeft naar klassieke schoonheid, in alle eenvoud, zonder daarbij oppervlakkig te worden.
Toch zijn er gelijkenissen tussen beide gedichten. Net als van Ostaijen schetst Nijhoff in enkele
regels een beeld van een (zijn?) moeder in verschillende fases van haar leven. Het gedicht is als een
combinatie van herinneringen.
In een sonnet is geen enkel woord overbodig, alles is perfect afgelijnd door regeltjes. Hierdoor is
het moeilijk om nog een beetje emotie te laten doorschemeren in de poëzie, maar bij het lezen van
Moeder krijgt men een gevoel van weemoed en heimwee mee, een gemis naar die persoon die een
moeder was voor de dichter.
En ondanks alles is dat volgens mij toch het ware doel van poëzie, het overbrengen van emoties en
het omlijnen van een indruk. Deze muziek met woorden is door de eeuwen heen steeds opnieuw
uitgevonden, verbeterd en vernieuwd, maar de essentie blijft hoe dan ook bewaard.
Velen zijn in staat de zee in een glas water te vangen, maar de manier waarop varieert oneindig.
De waarde van een gedicht is dan ook niet in regels te vatten, wat een goede zaak is, zo blijft het
vluchtige mysterie van de poëzie intact.

vijf
tips
Jeugd
en
poëzie

1 2

Lees op
ongewone
plekken

De bui waarin je bent of de plaats
waar je leest kan je gevoel bij een
gedicht veranderen. Lees daarom
dit gedicht steeds weer op de meest
verschillende plekken: bijvoorbeeld
in een wachtkamer, op de bus, in je
bed, bij het ontbijt, op het strand,
na een boswandeling, …. Op een
onverwacht moment komt het
gedicht dan plots tot leven.

Verknipt
gedicht

Knip een gedicht in stukken. Puzzel
het daarna terug in elkaar. Welke
regels plaats je na elkaar en waarom?
Vergelijk nu jouw versie met het
originele gedicht. Wat is er anders of
zijn er veel gelijkenissen? Een dichter
denkt lang na over de woordkeuze
en de volgorde van de regels. Vaak
bestaan er verschillende versies
van een gedicht. Met deze tip krijgje
misschien inzicht in de keuzes van de
dichter.
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Laat poëzie
vijf
poëzie zijn
tips
iedereen
leest

Een gedicht straalt vaak het helderst
als het gewoon mag zijn. Er bestaan
massa’s affiches en postkaarten
met gedichten, maar net zo goed
potloden, armbandjes en kalenders.
Steek je licht op bij organisaties
als het Poëziecentrum of Plint, die
gedichten in alle mogelijke vormen
uitgeven. Of maak het zelf.
www.plint.nl | www.poeziecentrum.be

Een gedicht
vinden
Een geschikte poëziebundel vind
je met www.boekenzoeker.org, dé
online zoekmachine voor boekentips
op maat. Ideaal om een lijstje samen
te stellen en daarmee naar de
bibliotheek te trekken. Want er is geen
betere plek dan de bib om dichters en
gedichten te ontdekken.
www.boekenzoeker.org
www.bibliotheek.be
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Woorden
vangen

Hoe ontdek je een nieuwe bundel?
Je kan een dichtbundel van begin
tot einde chronologisch lezen.
Een andere manier is een bundel
willekeurig openslaan en je blik
vluchtig over het blad laten glijden.
Welk woord vangt jouw aandacht?
Lees de regel. En beslis of dit
gedicht je aanspreekt. Lees verder
of zoek een nieuw gedicht. Lezen is
persoonlijk. Laat je leiden door je
woordliefde.

Een gedicht
heeft tijd
nodig

Lees je gedicht meerdere malen,
met een potlood bij de hand.
Onderlijn alle woorden die een
verband hebben met elkaar.
Omcirkel daarna alle woorden die
een actie benoemen. Je hebt nu de
bouwstenen van een gedicht bloot
gelegd.

Gedicht
met kelder

De grote dichter Paul van Ostaijen
gaf de mooiste poëzietip: “Een
gedicht moet tenminste één jaar
kelder hebben.” Ga op zoek naar de
kelder in jouw gedicht. Een extra
betekenislaag die je eraan kan
toevoegen of ontdekken. Poëzie legt
vaak in stukjes haar kelder bloot.
Daardoor blijft het lezen en steeds
weer herlezen van poëzie boeiend.

Doe
iets

Een gedicht analyseren of er net
creatief mee aan de slag gaan. Met
poëzie werken in de klas kan op veel
manieren. Kant-en-klare lestips zetten
je op weg. Kijk op www.poezieweek.
be of www.jeugdliteratuur.org.

A poem a day
keeps the
doctor away

Poëzie
is een
feest

Voorlezen brengt rust en verbeelding.
Begin, eindig of pauzeer de dag met
een gedicht. Eentje dat kort en vrolijk
is, of net wat langer en intenser.
Hou de gedichten aanwezig, laat de
bundel een poosje liggen, zodat wie
wil het rustig kan nalezen.

Een bekroning zorgt voor toeters en
bellen. De Herman de Coninckprijs
en VSB Poëzieprijs zijn belangrijke
prijzen voor poëzie voor volwassenen,
de Gouden Poëziemedaille bekroont
kinderpoëzie. De deelnemers aan
Poetry Slam doen gedichten dan weer
knallen op een podium. Waarom geen
les koppelen aan genomineerden en
winnaars? Of hang zelf vlaggen en
wimpels op en haal een dichter in huis.
Het Vlaams Fonds voor de Letteren
geeft steun voor auteurslezingen.
beslam.be | www.auteurslezingen.be

Verzet
tegen
wetten

Dromen
zijn
bedrog

A n n a S a jg o

Khadija Bakhakh

S in t- B av o h u m ani o ra , G en t

Marni x Gy m nasi u m , R ot t erda m

Wetten zijn een geheel van regels opgelegd
door de overheid waar iedereen zich aan moet
houden. Verzet is protest. Dus het begint met
luide, overtuigende kreten? Nee. Verzet begint
niet met grote woorden, maar met kleine
daden. Verzet begint niet met grote woorden
van Remco Campert is zeer duidelijk, als je
het één keer leest, begrijp je het onmiddellijk.
Het parallellisme geeft het gedicht een zekere
ritme. Er zit iets vrolijks in, wat normaal niet
bij verzet past.
Verzet wordt vaak verbonden met iets
heldhaftig en groots, maar als we erover
nadenken is dat misschien een foute
gedachte, misschien begint het met iets
kleins? Het is origineel van Remco Campert
om verzet te vergelijken met een lucifer en
met liefde dus met simpele en vredige dingen.
Als we willen overgaan tot verzet, zal dat altijd
beginnen met iets sobers. Maar waartegen
willen we ons verzetten? Tegen wetten. Wetten
zijn de strakke lijnen van ijskristallen. Het zijn
de regels waar we verplicht zijn ons aan te
houden. Volgens Dick Hillenius in Wetten zijn
hebben wetten een negatieve uitwerking op
ons, dit is een extreme gedachte.
Het is moeilijk om je aan elke wet te houden,
zo is het gedicht zelf ook moeilijk. Je moet
het een paar keer lezen om het te begrijpen.
Elk woord is betekenisvol. Het geheel is kort
en bondig. Maar het mist iets levendigs. Het
geheel is strak en roept iets negatiefs op,
wat mij persoonlijk minder aanspreekt. Maar
waarschijnlijk wil hij hiermee het negatieve
van wetten benadrukken. Deze sfeer is dus
slim bedacht.
Beide gedichten roepen bij mij gedachten op
aan de nationalistische opstanden van de 20ste
eeuw in de communistische landen. Men gaat
in tegen de wetten die het innovatieve in de
mensen ‘vernietigden’. Die opstanden waren
groot en heldhaftig, maar ze begonnen in
een donkere, geheime hoek met bescheiden
meningen die werden doorgegeven. Er is ook
verzet in het dagelijks leven. Je gaat in tegen
conventionele wetten. Het voelt goed, je voelt
je vrij. Het lijkt alsof je alles alleen aankan.
Poëzie moet mensen op een originele,
levendige manier doen nadenken over hun
reeds gevormde ideeën.

Niets is erger dan de eindeloze stilte die op
je jaagt. De afstand die je moet overbruggen
vanaf het begin tot het eind in Stilte van Bert
Schierbeek is kort, maar je lijkt haast niet
vooruit te komen. Herhaaldelijk struikel je
en blijf je haken aan de woorden terwijl de
angst je luchtwegen vult. Hoe verder je in dit
gedicht komt, hoe sneller de duistere stilte je
inhaalt en zijn verstikkende kern om je heen
slaat. Eindelijk word je gewekt en verlost uit
het gedicht door een geruststellende stem,
“het geluid van de stilte”. Bezweet en hijgend
heb je het kwellende gedicht uitgelezen. Het
enige dat is overgebleven is de echo van de
stilte die triomfantelijk nagalmt. Dan laat het
besef, eerst voorzichtig neuriënd, zijn stem
horen, totdat het enthousiast uitbarst in een
vrolijk dronkemanslied. Het besef dat als zelfs
de stilte zich tegen zichzelf verzet en zich luid
en duidelijk laat horen, hoe moeilijk is het dan
om andere stiltes te verbreken? Stiltes waar
iedereen zich van bewust is. Beladen stiltes
over onderdrukkingen, over genocide, over
milieuvervuiling, racisme en geweld.
Verzet begint niet met grote woorden van
Remco Campert is een verfrissende wandeling
die je laat genieten van de kleine knopjes van
takken die uitgroeien tot machtige bossen.
In een ontspannend tempo loop je de zinnen
door en verbaas je je over de vastberaden
moed van de druppels in de bron, het
miezerig lucifertje en de verlegen blik.
Voorbeelden van stiltes die niet zijn verbroken
door een heel orkest maar door de dirigent
die bescheiden de eerste kleine aanwijzingen
geeft. De wandeling had eeuwig door kunnen
gaan maar het gedicht kent een einde omdat
het tijd is om de stille wereld wakker te
schudden uit haar droom. Het verzet staat al
paraat, het enige wat je nu nog hoeft te doen
is de kabel aan te sluiten zodat een ander de
volumeknop tot zijn maximum kan omdraaien.

vijf tips
van het Vlaams Fonds
voor de Letteren
afdeling A uteurslezingen
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Haal alles
uit de kast
tijdens de
Poëzieweek
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Een dichter
in de klas

Eentje
is geentje

Niets dat poëzie zo dichtbij brengt als
een live ontmoeting met een dichter. Het
Vlaams Fonds voor de Letteren ondersteunt
auteurslezingen van tal van Vlaamse en
Nederlandse dichters met een subsidie van
100 euro per auteurslezing. Het aanbod is
erg gevarieerd. Zo zijn er heel wat kinder- en
jeugddichters die verrassend aantrekkelijke
poëzielezingen bieden, denk maar aan Geert
De Kockere, Frank Adam, Joke van Leeuwen
of Riet Wille. Maar ook voor oudere leerlingen
zijn er tal van mogelijkheden. Wat dacht je
van een initiatie slamdichten met Carmien
Michels? Of een poëzieperformance van Maud
Vanhauwaert of Maarten Inghels? Of word je
liever ondergedompeld in het beste van wat
de wereldpoëzie te bieden heeft? Poëziegidsen
Peter Holvoet-Hanssen, Ivo Van Strijtem of
Koen Stassijns wijzen je graag de weg. Ontdek
de verschillende mogelijkheden op www.
auteurslezingen.be of laat je adviseren bij de
zoektocht naar de dichter die past bij je klas:
auteurslezingen@vfl.be of T 03 270 31 66.

Het is niet moeilijk om je leerlingen zelf wat
‘poëzieverantwoordelijkheid’ te geven. Je kan
hen bijvoorbeeld zelf hun favoriete gedicht
laten uitkiezen en vervolgens laten voorlezen
in de klas. Een gedicht horen voorlezen werkt
erg rustgevend, en zorgt voor een andere
beleving dan in stilte lezen. Woorden komen
tot leven en krijgen een eigen ritme en cadans.
Wat erg goed werkt, is om hetzelfde gedicht
twee keer na elkaar voor te lezen. Op die
manier krijg je de tijd om zoveel meer in een
gedicht te ontdekken. Je kan naar believen
wegdromen en terugkeren naar het gedicht.
Leesbegeleiders van het Engelse The Reader
Organisation en het Vlaamse Lezerscollectief,
die o.m. voorlezen aan mensen in armoede
of mensen in een psychiatrische instelling,
werken trouwens ook op deze manier. Zij lezen
een gedicht steevast (minstens) twee keer
voor en merken dat op die manier het gedicht
veel beter tot zijn recht komt.

Poëzie verdient natuurlijk het hele jaar door
aandacht in de klas. Toch is er één week
waarin poëzie heer en meester mag zijn,
namelijk tijdens de Poëzieweek eind januari.
Vraag je je af hoe je een volledige week
poëtisch kan invullen? Op www.poezieweek.
com en www.jeugdliteratuur.org vind je tal
van boeiende lestips. Jeugd & Poëzie biedt
bijvoorbeeld verschillende interessante
poëzieworkshops aan, voor leerlingen van
3 tot 18 jaar. Jeugd & Poëzie organiseert
ook jaarlijks de Soet poëziewedstrijd voor
kinderen en jongeren. Waarom niet de
hele klas laten meedoen? Wie weet zit er
een laureaat in jouw klas! Meer info op
www.jeugdenpoezie.be.
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Maak een
poëzietocht

Grab
the mic!

Waarom zou poëzie binnen het klaslokaal
blijven? Veel leuker en avontuurlijker is het
om op tocht te gaan en onderweg van de
ene poëzieverrassing in de andere te vallen.
Ligt je school in de buurt van Gent? Dan is
de kinderpoëzieroute van het Poëziecentrum
misschien wel iets voor jou. De kinderen gaan
met een poëziewerkboekje op stap door het
historisch centrum en ontdekken mythische
plekken aan de hand van kindergedichten.
Voor jongeren ontwikkelde het Poëziecentrum
de Maurice Maeterlinck-wandeling “Op stap
met meneer Maurice”. Als Gent een beetje te
ver is, houdt niets je natuurlijk tegen om zelf
een poëzieroute te maken op school of in de
omgeving. Tips voor hoe je zoiets het beste
aanpakt, krijg je bij Poëziecentrum: www.
poëziecentrum.be

Slam Poetry wordt wel eens een
boksmatch met woorden genoemd. Het
is voordrachtspoëzie in zijn meest pittige
vorm, verwant aan hiphop & rap. De
slamoptredens gebeuren in de vorm van
wedstrijden, met ruimte voor improvisatie en
inbreng van het publiek. Slam Poetry kwam
overgewaaid uit Amerika, maar ondertussen
is er ook een Belgisch en zelfs een Europees
kampioenschap Poetry Slam. Wil je je
leerlingen introduceren tot Slam Poetry? Dan
kan de lesmap van Creatief Schrijven voor
leerkrachten middelbaar onderwijs inspireren.
De lesmap staat vol concrete tips, zowel om
zelf aan de slag te gaan, als om workshops
te organiseren met ervaren slammers. Je
leest er alles over op www.creatiefschrijven.
be/lesmap-slam/. Via het Vlaams Fonds
voor de Letteren kan je een subsidie krijgen
voor lezingen van poetry slammers: www.
auteurslezingen.be.

CANON
Cultuurcel

Vlaams Fonds
voor de Letteren

Geniet samen met je leerlingen van cultuur. Zo
ontdekken ze hun sterktes en talenten en leren ze
zich uitdrukken in een taal die hen het beste ligt.
Wil je samen met je leerlingen een cultureel
project op poten zetten? Heb je een goed idee,
maar zoek je nog ondersteuning? Of zoek je
gewoon inspiratie om je klas op een originele
manier van cultuur te laten proeven? Dan ben je bij
CANON, de cultuurcel van het Vlaams Ministerie
van Onderwijs en vorming, aan het juiste adres.

Niets dat poëzie zo dichtbij brengt als een live
ontmoeting met een dichter. Het Vlaams Fonds
voor de Letteren ondersteunt auteurslezingen van
tal van Vlaamse en Nederlandse dichters met een
subsidie van 100 euro per auteurslezing.

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België
T 02 553 96 63

www.canoncultuurcel.be

leerkrachten
over VERS
‘De sterkte van het project VERS zit
in de ongedwongen aanpak van de
lesgevers. Poëzie wordt plots hip.
Barrières vallen weg. Leerlingen
beseffen dat ze geen schrik moeten
hebben om poëzie op alle mogelijke
manieren te interpreteren. Ze
werden er zich van bewust dat
poëzie wel voor velen toegankelijk
kan zijn en dat je er ook op een
speelse manier intens kan van
genieten. Het mooie aan het VERSproject is dat de poëzielessen niet
zomaar gratuit zijn, maar naar de
grote VERS-finale in Amsterdam
kunnen leiden.
Joan Petit
Atheneum G entbrugge
‘De sterkte van VERS ligt in het
‘aanleren’ van wat liefde voor het
stiefmoederlijk kind poëzie op
een fijne, speelse en toegankelijke
manier. De leerlingen ontdekken
zo soms een kantje van zichzelf
dat ze nog niet kenden en worden
daardoor soms wat zelfzekerder,
ontwikkelen een liefde voor poëzie
of zien in het schrijven van teksten
een nieuwe uitlaatklep. Ook merk
je dat klassen hierdoor vaak in hun
interactie met respect en (soms)
bewondering elkaar aanmoedigen
en steunen. Poëzie is een ander
aspect van taal, taligheid en een
fijne, manier van de dingen te zien,
te uiten. Hoewel het vaak moeilijker
ligt in bepaalde klasgroepen, merk
je als leraar dat de aanpak meer
dan de helft van het werk doet
en dat leerlingen het dan als iets
positiefs en toegankelijk kunnen
beschouwen.’
Inez Cabello

Jeugd &
Poëzie
Jeugd en Poëzie is een cultuureducatieve
organisatie die bij alle kinderen en jongerenpoëzie
wil laten ontkiemen in een open creatieve
taalomgeving. Door middel van workshops,
ateliers, trajecten, vormingen en intensieve
begeleiding ontplooit de deelnemer zich van
geletterd naar talig in zijn of haar zelfexpressie.
Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen
dichter@jeugdenpoezie.be | T 03 234 92 89

www.jeugdenpoezie.be

iedereen
leest
Meer leesplezier, meer lezers! Dat is het motto
van Iedereen Leest. Met de steun van het Vlaams
Fonds voor de Letteren werkt Iedereen Leest
aan een beter leesklimaat. Met programma’s en
initiatieven als Boekbaby’s, Kinder- en Jeugdjury,
Voorleesweek, Jeugdboekenweek en Iedereen
Leest willen ze jong en oud bereiken. Blijf op
de hoogte van hun activiteiten via hun e-zine
(inschrijven op www.stichtinglezen.be) of volg hen
op Facebook (‘Iedereen Leest Vlaanderen’), Twitter
en LinkedIn.

Nodig een dichter uit in de klas
(met korting!)

auteurslezingen@vfl.be | T 03 270 31 66

www.auteurslezingen.be

Cultuurdienst
Gent
Als cultuurliefhebber de vinger aan de pols
houden van het culturele leven in Gent? Bent u
cultuurmaker en hebt u vragen over subsidies
en andere vormen van ondersteuning of
samenwerking voor uw evenement? Dan bent u
bij de Cultuurdienst aan het goede adres. Deze
gloednieuwe dienst verenigt sinds 1 januari 2015
de voormalige Dienst Cultuurparticipatie, Circa
(cultuurcentrum) en de Cel cultuur van het
Departement Cultuur Sport en Vrije Tijd.
Pakhuis Clemmen, Veldstraat 82A,
9000 Gent | T 09 269 84 80
cultuurdienst@stad.gent
www.stad.gent

www.circagent.be

School
der Poëzie (NL)
Kennismaken met poëzie, zelf gedichten schrijven
of performen? Dat kan met School der Poëzie.
Tijdens compacte lesprogramma’s laten jongeren
zich inspireren door poëzie, onder begeleiding
van gespecialiseerde docenten. Projecten worden
afgesloten met b.v. het theaterprogramma
PoëzieRevue. Projecten op maat voor scholen en
instellingen. Specifieke aandacht voor het vmbo.
Kinderen en jongeren maken op een plezierige en
effectieve manier kennis met poëzie.

T 03 204 10 00

www.stichtinglezen.be

Poëziecentrum
Poëziecentrum vzw is hét kennis- en
expertisecentrum in Vlaanderen en Nederland
voor Nederlandstalige poëzie, buitenlandse poëzie
in Nederlandse vertaling, Nederlandstalige poëzie
vertaald in andere talen en Zuid-Afrikaanse poëzie.
Uniek in het hele taalgebied is de uitgebreide
collectie en brede werking: documentatiecentrum,
Poëziekrant, shop, uitgeverij en literaire
programma’s/educatieve werking. Projecten van
Poëziecentrum voor (o.a.) leerkrachten zijn: de
Poëzieweek, de Gouden Poëziemedaille voor beste
kinderpoëziebundel uit en VERS. Verder is er ook
een permanent educatief aanbod.
Het Toreken, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent
educatief@poeziecentrum.be
T 09 225 22 25

www.poeziecentrum.be

info@schoolderpoezie.be

www.schoolderpoezie.nl

een uitgave van Stad Gent Cultuurdienst en Poëziecentrum, met de medewerking van School der Poëzie. Ontwerp pjotr.be

In Vlaanderen
zijn enkele grote
organisaties
actief waar je
als leerkracht
terecht kan voor
vragen over
poëzie/dichters.

