
LESBRIEF ‘VERWONDEREN DOOR POËZIE’ MAART 2014 
 

Door Caroline Wisse-Weldam 
 

 Verwonderen door poëzie 
 
Inleiding 
 
 
Van 31 januari tot en met 5 februari was het Poëzieweek. Het thema was 
Verwondering. Die week hoorde, zag en proefde je overal in Nederland en 
Vlaanderen gedichten: op het station, op de radio, in de krant en in de 
supermarkt om de hoek. 
 
 
Uitleg 
 
 
Deze lesbrief gaat over poëzie. Door middel van gedichten, gedachten en afbeeldingen 
kom je erachter waar jij je over verwondert. 
 
 
Opdracht 1 
 
Bekijk de volgende tien foto’s. 
 

  
  foto 1      foto 2 
 

  
  foto 3      foto 4 
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  foto 5      foto 6 
 

  
  foto 7      foto 8 
 

  
  foto 9      foto 10 
 
1 Over welk dier van welke foto verwonder jij je, oftewel verbaas jij je? 
2 Waarom verwonder jij je over dat dier, wat maakt dat dier zo bijzonder? 
3 Koppel de volgende dierennamen aan de juiste foto. 
 vijfstreepschorpioen hoort bij foto ... 
 dooskwal hoort bij foto ... 
 kogelvis hoort bij foto ... 
 pijlgifkikker hoort bij foto ... 
 blauwringoctopus hoort bij foto ... 
 koningscobra hoort bij foto ... 
 inlandtaipan hoort bij foto ... 
 Braziliaanse zwerfspin hoort bij foto ... 
 steenvis hoort bij foto ... 
 gemarmerde conusslak hoort bij foto ... 
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Vergelijk in een groepje met drie andere leerlingen jullie antwoorden op vraag 1, 2 en 3. 
4 Over welke dieren waren jullie het meteen eens? 
5 Over welke dieren niet? Verwonderen jullie je hierover? 
6 Wat denken jullie dat deze dieren met elkaar gemeen hebben? 
 A Dit zijn tien diersoorten die leven in Oceanië. 
 B Dit zijn de tien meest bedreigde diersoorten. 
 C Dit zijn de tien giftigste dieren ter wereld. 
 D Dit zijn de tien sterkste dieren ter wereld. 
7 Controleer jullie antwoord op vraag 6 bij je docent(e). Maak nu aan de hand van 

het juiste antwoord en de foto’s de top 10 (1 is het meest, 10 is het minst). 
8 Controleer jullie antwoord op vraag 7 bij je docent(e). Over welk dier 

verwonderen jullie je nu het meest? 
 
Opdracht 2 
 
Lees het volgende gedicht. 
 
Kwukel 
 
Ik ben niet bijzonder, 
daar ben ik aan gewend. 
 
Ik kan geen truc 
die niemand kent. 
 
In de stilte van mijn hoofd 
bewaar ik geen geheim 
dat mij de moeite maakt. 
 
Voor mij bestaat zelfs geen recept 
omdat mijn vlees naar lucht en water smaakt. 
 
Misschien moet ik maar hopen 
dat een mensenhand na duizend jaar 
een paar botjes van me vindt en zegt: 
‘Ik weet niet wat het is geweest, 
maar dit was zo te zien 
een heel bijzonder beest.’ 
 
Uit: Als iemand ooit mijn botjes vindt, Jaap Robben en Benjamin Leroy, De Geus, 2012. 
 
1 Met welk dier kun je de kwukel het beste vergelijken? Leg uit. 
2 Wat wil de kwukel het allerliefst? 
3 Wat wil jij het allerliefst, wat is jouw grote (geheime) wens? 
 
Opdracht 3 
 
Lees het volgende gedicht. 
 
Tempeest 
 
‘Wurre mi e frotje son?’ 
‘Pardon?’ 
 
‘Wurre mi e frotje son?’ 
‘Sorry, ik versta uw vraag heel slecht.’ 
 
‘Wurre mi e fro-tje son?’ 
‘Ik begrijp nog steeds niet wat u zegt.’ 
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‘Wur-re mi e fro-tje son?’ 
Het was nu voor de vierde keer 
dat hij hetzelfde zei. 
Hij tufte daar nu zelfs een beetje bij. 
 
‘Wur-re mi e fro-tje SON?’ 
Ik staarde naar zijn lippen 
en de woorden uit zijn mond. 
Toen haalde ik mijn schouders op, 
omdat ik er nog steeds niks van verstond. 
 
Hij begon te wijzen en te roepen. 
‘BUN NU ORE FUNGE KOEPEN! 
WUR-RE MI E FRO-TJE S-O-N?’ 
 
Ik dacht: dit gaat niet goed, 
ik moet hier weg, dus zeg: 
‘Zal ik een woordenboek gaan halen 
dat kan helpen met vertalen?’ 
 
Nou, toen werd hij echt pas boos. 
 
Hij greep me bij m’n nek, 
tilde me een meter van de grond 
en hield me voor zijn kop, 
die bijna op ontploffen stond. 
 
‘WUR-RE MI EEEE FROOOTJEEEE SSSOOOON???’ 
 
Er piepten woorden uit de diepte 
van mijn dichtgeknepen keel: 
Helf. Helf. Kurri mi nu oksi peel. 
Lumme lof. Helf. Mu nie wotte pat je fegt. 
Ajebief lumme lof. I pan nie poren tat je klegt. 
 
Ik dacht: 
nu ga ik dood, 
hij liet me bijna stikken. 
 
Tot hij plots begon te lachen 
en te knikken. 
 
Omdat mijn keel per ongeluk 
het goede antwoord had gepiept. 
 
Hij keek me vrolijk aan en vroeg: 
‘Possi munne piele klennen?’ 
Ik heb toen eerst nog netjes ja geknikt 
en ben toen zo hard ik kon gaan rennen. 
 
Uit: Als iemand ooit mijn botjes vindt, Jaap Robben en Benjamin Leroy, De Geus, 2012. 
 
1 Met welk dier kun je de tempeest het beste vergelijken? Leg uit. 
2 De keel van de ik-persoon piept per ongeluk het goede antwoord. Wat was dat 

goede antwoord?  
3 Vertaal dit antwoord in het Nederlands. 
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Opdracht 4 
 
Vergelijk in een groepje de twee gedichten uit opdracht 2 en 3 en beantwoord de 
volgende vragen. 
 
1 Hoe kan de tempeest de kwukel helpen om te krijgen wat hij het allerliefste wil?  
2 De kwukel denkt dat de tempeest met ‘Wurre mi e frotje son?’ eigenlijk vraagt of 

de ander zijn vriendje wil zijn. Heeft de kwukel gelijk? Wat denk jij? 
3 Noem van elk beest twee eigenschappen waarover jij je verwondert. 
4 Over welk beest verwonder jij je meer: over de kwukel of over de tempeest? 
5 Hoe zien de kwukel en de tempeest eruit? Teken een van de twee. 
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