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INSPIRATIEMAP bij 

KUN JE FLUITEN JOHANNA? 
 

Ilse Daems 

in opdracht van Toneelgezelschap luxemburg 
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KUN JE FLUITEN JOHANNA? 
 

 

Het dj-duo The Marvelous Magpies heeft zich gespecialiseerd in het oplichten van 
onschuldige oudjes in bejaardentehuizen en dienstencentra. Als dekmantel gebruiken ze 

hun show, waarin ze plaatjes draaien uit de tijd van toen. Alles verloopt volgens plan tot 
een oude vrouw roet in het eten gooit. The Marvelous Magpies vergeten langzaam 

waarvoor ze gekomen zijn en worden meegezogen in de herinneringen van de oude 
vrouw. Over Berra, meneer Nils én zijn vrouw Johanna… Over de kwajongensstreken van 

een oude man en een kleinkind dat leerde fluiten. 
 

Voor een publiek van 6 tot 106 jaar brengt luxemburg in diensten- en woonzorgcentra 

een ontroerend verhaal over ouder worden, eenzaamheid en verlangen. Op scène: 
acteur-muzikant Joep Conjaerts, actrice Vanessa Broes en drievoudig 

wereldkampioen kunstfluiten Geert Chatrou! 
 

 
Tekst: Joep Conjaerts naar Ulf Stark in opdracht van luxemburg - Muziek: Joep Conjaerts en Geert 

Chatrou - Spel: Joep Conjaerts, Geert Chatrou en Vanessa Broes - Regie en dramaturgie: Arlette Van 

Overvelt - Vorm: Saskia Louwaard en Marrigje Spoelstra.  

 

*     *     *     *     * 

 
Toneelgezelschap luxemburg speelt graag en veel schoolvoorstellingen. We geloven in 

leerkrachten als enthousiasmerende factor voor kinderen en jongeren. Onze eigen 

verbondenheid met en liefde voor theater geven we graag door. We willen in de eerste plaats 

leerkrachten enthousiast maken en prikkelen. Het zijn immers deze leerkrachten die 

kinderen en jongeren kunnen begeleiden in het kijken naar theater. 

 

Als makers willen we dat onze voorstellingen voor zich spreken. We willen het publiek 

laten zien, maar ook laten voelen en ervaren wat we te vertellen hebben. Daarom kiezen 

we in onze educatieve werking resoluut voor inspiratiemappen. Dit zijn mappen waarin we 

verschillende handvaten aanreiken aan leerkrachten om zelf met thematieken uit de 

voorstelling aan de slag te gaan. Het zijn mappen die associatief zijn samengesteld en waarin 

we materiaal dat rechtstreeks of onrechtstreeks bij de inhoud van de voorstelling aanleunt, 

opnemen. Wij geven leerkrachten hiermee suggesties, richtingwijzers voor een brede 

verwerking van de thematiek van de voorstelling.  

 

ILSE DAEMS heeft voor luxemburg deze inspiratiemap bij Kun je fluiten Johanna? 

samengesteld. Ilse is een huurwoordenaar en speelduivel, hyperallergisch voor vis, 

schaaldieren en schoolse methodes. Ze is  expert in buiten de lijntjes kleuren en leest geen 

boeken maar verslindt ze. Ilse heeft een grote kwarteeuw ervaring met ‘spelen’ en sinds ze 

aan de Internationale School voor Wijsbegeerte met onnoemelijk veel plezier [én goed 

resultaat] de beroepsopleiding ‘filosoferen met kinderen’ heeft gevolgd is ze een 

enthousiaste beginnende leerling-tovenaar in filosoferen met kinderen. 

 

Heb je vragen of opmerkingen bij het inspiratiemateriaal? Laat het ons weten. 

Wij horen ook graag reacties (van jou en van je leerlingen) op de voorstelling! 

 

Vele groeten 

Rein De Smet - Communicatie en educatie - 03 270 34 90 - rein@luxemburgvzw.be 
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FLUITEN 
 

 

 

Jammer nou, 

ik kan niet fluiten 

wat ik ook probeer. 

Ik kan wel mijn lippen tuiten, 

maar dan komt er spuug naar buiten 

en niks meer. 
 

 
 

[Joke van Leeuwen] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volstrekte tegendeel van dit gedicht:  

het kleine meisje Vlada dat veelvoudig wereldkampioen Geert Chatrou naar de kroon 

steekt… 

www.youtube.com/watch?v=ud-0IYNEP-Y 
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INSPIRATIE IS: 

JE DE TOEKOMST HERINNEREN 
 

 

 

Deze inspiratiemap wil drie dingen doen: 

 

1. Goesting geven 
 

In Kun je fluiten Johanna? zitten een heleboel thema’s en onderwerpen die de moeite van het 

verder verkennen en onderzoeken waard zijn. We kiezen er een paar uit en bieden je 

inspiratiemateriaal dat je goesting wil geven om dat voor en/of na de voorstelling ook 

effectief te doen. 

 

Hieronder kort iets over de drie thema’s [willen & kunnen | de dood | de tijd] die in deze 

map aan bod komen. We hebben voor de minst vanzelfsprekende thema’s gekozen. Om twee 

redenen. Zo zitten we nu eenmaal zelf in elkaar. En omdat we jou beslist niet onderschatten. 

We denken dus dat je aan die niet-evidente dingen het meest hebt. 

 

- Waar een wil is, is een omweg 

over willen en kunnen | over de frustratie als iets soms [nog] niet lukt | en over de beste 

omstandigheden om het beste uit jezelf te halen |  

- Het leven vergeet wel eens iemand. De dood nooit. 
over de dood als bondgenoot | en over hoe het leven is met een groot gemis| 

- Ik dood de tijd: het is hij of ik. 
over het verschil tussen ‘gemeten’ en ‘geleefde’ tijd | en over hoe het komt dat kinderen 

in een eeuwigheid leven terwijl voor grote mensen de tijd lijkt te vliegen | 

 

We geven je per thema telkens een reeks vragen, een heleboel materiaal en uitzonderlijk iets 

‘to do’. 

 

 

2. Laten zien dat goede vragen beter zijn dan slechte antwoorden 
 

Kinderen nemen in het leven niets voor kennisgeving aan. Ze zetten voortdurend overal 

vraagtekens bij. Daar zijn eenvoudige bij die zonder al te veel moeite te beantwoorden zijn: 

wat eten we vanavond? Wat gaan we morgen doen?  

  

Er zijn ook vragen van een ander kaliber: hoeveel putjes zitten er in een golfbal? Hoe komt 

het dat lucht doorzichtig is als je naar links en naar rechts kijkt en blauw als je naar boven 

kijkt? Is het heelal blauw? [*] 

 

Deze vragen zijn al een pak lastiger. Maar je kunt op de eerste vraag een plausibel antwoord 

geven als je de putjes in een golfbal gaat tellen of opzoekt of iemand dat in jouw plaats 

misschien al heeft gedaan. Op de tweede vraag kan je antwoorden als je je verdiept in de 

eigenschappen van het licht en in hoe ogen precies werken. 

 

Maar kinderen zijn ook experten in het stellen van vragen ‘hors catégorie’: waar was ik 

voordat ik geboren werd en waar ben ik als ik dood ben? Wat was er voor het begin van de 

wereld en wat komt erna? Kan muziek nat worden? Welke kleur heeft de tijd? 
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Zeg eens eerlijk: wie kan daar een zinnig antwoord op geven? Toch proberen we dat dikwijls 

omdat dit nu eenmaal het patroon is waar wij in zitten: kinderen vragen ons iets en wij 

voelen ons [als grote mens en/of leerkracht] verplicht hen te antwoorden. Terwijl er ook een 

andere optie is. De keuze om kindervragen te nemen voor wat ze zijn: blijken van fascinatie.  

 

De mogelijkheid om die verwondering met hen samen grondig te onderzoeken en verder 

te exploreren. Dat is niet ‘het vinden van antwoorden uit de weg gaan’. Integendeel. Het is 

wel kinderen laten zien en doen ervaren dat het zoeken naar iets minstens even belangrijk 

en plezant en avontuurlijk kan zijn als het bereiken van de bestemming. En dat elk eindpunt 

in ons denken voorlopig en tijdelijk is. Of zoals Kamiel van zes het zei: ‘eigenlijk is weten het 

tegendeel van denken’. Kan het nóg spannender? 

 

 

3. Vooral achter het witte konijn van de werkelijkheid aangaan 
 

Alice speelt in de tuin als er opeens een wit konijn voorbij huppelt dat in zichzelf aan het 

mompelen is. Ze loopt achter hem aan, valt in het konijnenhol en belandt in Wonderland. Ze 

maakt een reis van de werkelijkheid naar een fantasiewereld en terug. 

 

In de film The Matrix gebeurt het omgekeerde. De hoofdfiguur Neo ziet op een 

computerscherm de boodschap ‘volg het witte konijn’. Direct daarna wordt op zijn deur 

geklopt. Een bloedmooie vrouw - met op haar schouder de tatoeage van een wit konijn - 

nodigt hem uit voor een feest. Daar komt Neo Morpheus tegen die hem laat kiezen tussen 

twee pillen: een rode en een blauwe. Neo kiest de rode en reist dan van zijn flouë 

fantasiewereld naar de harde, donkere werkelijkheid. Daarna keert hij met geopende ogen 

terug. 

 

Lewis Caroll was behalve de schrijver van Alice in Wonderland ook een Oxford logicus en 

filosoof. Als je het boek leest wordt Wonderland een plek vol filosofische raadsels. Kun je al 

voor het ontbijt zes onmogelijke dingen bedenken? Kan de grijnzende kat helemaal 

verdwijnen terwijl alleen zijn grijns achterblijft? 

 

Net als Lewis Caroll hebben ook de regisseurs van The Matrix een wereld vol filosofische 

raadsels gecreëerd. Kan de wereld een illusie zijn? Kunnen machines denken? Hebben wij 

een vrije wil of wordt alles door het [nood]lot bepaald? 

 

In deze inspiratiemap willen we het witte konijn volgen naar Wonderland. 

In de eerste plaats het Wonderland van de werkelijkheid. Omdat Proust gelijk heeft als hij 

zegt dat ‘de beste ontdekkingsreizen niet de reizen door onbekende landen zijn, maar de 

reizen waardoor je de wereld met andere ogen gaat zien.’ 

De wereld van de werkelijkheid met andere ogen zien. 

Dat is wat we in deze inspiratiemap proberen te doen. 

 

 

 

[*] 

- In een officiële, reglementaire golfbal zitten 336 putjes. Ik heb ze geteld. 

- De blauwe kleur van de lucht komt tot stand doordat blauw uit het spectrum van het 

zonlicht veel gemakkelijker wordt verstrooid door de dampkring dan bijvoorbeeld rood 

licht. Dat effect is het best en duidelijkst zichtbaar als je naar boven kijkt. Als je je 

bijvoorbeeld fixeert op een kerktoren een paar honderd meter verder, valt het veel minder 

op. 



- 6 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR EEN WIL IS, IS EEN OMWEG 
 

over willen en kunnen | over de frustratie als iets [nog] niet lukt | over de beste 

omstandigheden om het beste uit jezelf te halen | en over het verlangen om de beste 

wereldkampioen ever te zijn | 

 

 

 

 

 

Berra wil graag kunnen fluiten. Liefst minstens net zo goed als meneer Nils. 

Het oefenen is frustrerend. En als hij het eindelijk kan, is het te laat. 

Of kan te laat toch nog op tijd zijn? 
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ken je dingen die je wilt maar niet kunt? | ken je 

dingen die je kunt maar niet wilt? | wat is het 

verschil tussen iets willen en iets kunnen? | moet 

je om iets te kunnen het eerst willen? | zijn er 

dingen die niemand wil? | mag je iemand anders 

jouw wil opleggen? | kan het om alles te kunnen? | 

stel je voor dat het mogelijk zou zijn dat iedereen 

alles zou kunnen, hoe zou de wereld er dan 

uitzien? | hoe weet je dat je iets kunt? | zou er 

iemand kunnen bestaan die niets kan? | wat is het 

moeilijkste: niks kunnen of alles kunnen? | als je 

alles kunt, hoef je dan niks meer te leren? | kan je 

iets kunnen zonder dat je het geleerd hebt? | als je 

weet dat je iets kunt, moet je het daarom ook 

doen? | wat is kiezen? | moet je jezelf goed kennen 

om te kunnen kiezen? | kan een ander voor jou 

kiezen? | kun je verkeerd kiezen? | is niet kiezen 

ook een keuze? | kan je kiezen wie je zelf wil zijn 

en/of worden? | wanneer ben je een winnaar? | 

welke wedstrijd kun je niet winnen? | kan je 

winnen en tegelijk ook verliezen? | is winnen 

hetzelfde als de beste zijn? | kan winnen je ook 

verdrietig maken? | 
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JOT | KLAAS VERPLANCKE 
 

 

 

 

 

Jot piekert. Al dagen, al weken en al die tijd ervoor.  

Jot broedt op iets nieuws. Hij wil iets maken, iets 

bijzonders, iets wat nog niet bestaat. En het moet mooi zijn. 

Zo mooi dat andere mensen erbij gaan huilen of lachen.  

Ze zullen er naar wijzen en ‘ooh’ en ‘aah’ roepen. 

Maar voorlopig is er niemand die wijst of huilt of lacht. 

Want Jot is geen nieuwedingenmaker,  

hoe graag hij dat ook zou willen. 

Jot probeert een paar dingen. Ze mislukken jammerlijk.  

Hij gooit ze verdrietig weer weg.  

Pas als hij het niet meer zo hard wil en het opgeeft, lukt het.  

En dan kan het ook hem niks meer schelen dat niemand 

weet dat hij het heeft gedaan. Dat hij dat zélf weet is hem 

genoeg. 

 

 

 

 

 

Beroemd zijn. 

Voor veel kinderen en evenveel volwassenen  

is het een droom. 

Ze zouden er de zotste dingen voor doen. 

Ze hebben er alles voor over  

om een held of een ster te zijn. 

Al was het maar voor één dag. Maar liefst langer. 

 

 

Illustrator en auteur Klaas Verplancke maakte een 

ontroerend boek over de Jot in ieder van ons.  

Met goeie ideeën en veel humor. Met verrassende 

tekeningen die nergens en nooit één op één worden.  

En met een typografie die Paul Van Ostaijen een hand kan 

komen geven. Zonder ook maar één grammetje meligheid, 

zit Klaas Verplancke bijzonder dicht op ons vel. Hij brengt 

ons vlakbij ons eigen verlangen om iemand bijzonder te 

zijn. Om iets nieuws en uitzonderlijks te doen. 

 

Een boek dat aan je ribben blijft plakken. 

Om bij te lachen en te huilen. 

Een boek om naar te wijzen. 

En om ‘ooh’ en ‘aah’ te roepen. 

Het is dat ik thuis geen salontafel héb. 

Anders zou ‘Jot’ daar zeker op liggen. 
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WARRES VLEUGELS |  

INGE BERGH & ALAIN VERSTER 
 

 

Warre woont samen met zijn vader. Dat is een man die denkt dat je het meest leert als 

iemand je ‘af en toe een schop onder je kont geeft.’ 

Omdat Warre het gevoel heeft dat hij weinig goed kan doen in de ogen van zijn vader, wordt 

hij met de dag nog onhandiger. Zijn vader vindt dat het zo niet langer kan. Hij stuurt Warre 

de wereld in om zijn eigen talenten te ontdekken. Het wordt een wonderlijke verkenning en 

bij elke nieuwe ontmoeting leert Warre meer over zichzelf.  

Als hij bij een oud vrouwtje terechtkomt en haar met van alles helpt [o.a. met vuur maken] 

vindt hij zelf dat hij dat niet goed genoeg heeft gedaan. Hij verontschuldigt zich en zegt ‘ de 

blokken zijn te groot, ik heb ze niet mooi recht gestapeld en …’. Maar het vrouwtje legt haar 

wijsvinger op zijn lippen. 

‘Het gaat niet om het hout,’ glimlacht ze. ‘Het is het vuur dat telt’. 

Als Warre vertrekt, krijgt hij van haar een pluim mee. Zodat hij nooit meer kan vergeten wat 

hij waard is.  

Warre voelt dat zijn borst groeit. Het lijkt alsof hij groter en sterker is geworden. Hij recht 

zijn rug en keert terug naar huis. Zijn voeten raken amper de grond. Het voelt alsof hij 

vleugels heeft gekregen. 

 

 

Een aangrijpend verhaal over opgroeien, loslaten en weer thuiskomen. 

Over hoe je het meest leert als je niet eerst hoeft te bewijzen dat je het kan vóór je het mag 

proberen. Over hoe vertrouwen van anderen je zelfvertrouwen doet groeien. En dat 

ruggensteun je sterker maakt in plaats van zwakker. 

 

Met adembenemende beelden van Alain Verster. Een jonge illustrator die voor zijn 

illustraties vertrekt van oude foto’s en deze mixt met nieuwe vormen en kleuren. Op die 

manier krijgt zijn werk een wonderlijk soort retro-achtige hedendaagsheid die behalve zeer 

bijzonder ook volstrekt tijdloos is. 

 

 

We hebben in deze inspiratiemap drie boeken 

gezet die geïllustreerd zijn door dit uitzonderlijk 

jong talent. Dat doen we met opzet.  

Omdat luxemburg Kun je fluiten Johanna? bewust 

in rust- en verzorgingstehuizen speelt. Voor een 

mengeling van jong en oud publiek. 

En omdat Alain Verster met zijn illustraties als 

geen ander de kunst verstaat om zowel kleinkind 

als grootouder te boeien en te ontroeren.  

Met een soort wonderlijke weemoed die toch 

nooit of nooit een ‘vroeger was het beter’ sfeer 

uitademt. Integendeel. 
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VASCO HET VOETBALVARKENTJE | 

EDWARD VAN DE VENDEL  

& ALAIN VERSTER  
 

 

Matteo krijgt voor zijn verjaardag twee geweldige cadeaus: een voetbal en een varkentje. 

Dat varkentje is Vasco. 

Van voetballen weet hij weinig of niks maar dat geeft niet. 

Als Matteo op zoek gaat naar echte voetbaltegenstanders, gaat hij gewoon mee. Want dat doe 

je nu eenmaal als je iemands voetbalvarkentje bent. 

Puur toevallig en geheel vanzelf ontdekt Vasco dat hij Matteo juist het best helpt als hij 

gewoon doet wat hij graag doet: in de modder liggen. 

Want op dat moment is Vasco een prima keeper. Ook al weet Vasco niet wat een keeper is. 

Niet waarom de tegenstanders van Matteo de bal tegen zijn vel aanschieten. Niet waarom 

Matteo hem dan tussen zijn oren komt kriebelen. 

Maar dat is niet erg. Voetballen lijkt gewoon ontzettend veel op in de modder liggen en 

Matteo juicht de hele tijd. En als Matteo juicht, juicht Vasco ook. 

Want dat doe je nu eenmaal als je iemands voetbalvarkentje bent. 

 

 

Een rechtlijning onrechtlijnig boek dat op een ‘show don’t tell’ manier vertelt over de 

vanzelfsprekende combinatie van twee dingen die eigenlijk absoluut niet te combineren zijn: 

voetbal en varken. 

Een hartverwarmend boek over de onvoorwaardelijkheid van vriendschap. 

En over de vanzelfsprekende vertrouwdheid die dat oplevert. 

 

Een [h]eerlijk eenvoudige tekst van Edward van de Vendel. 

Met illustraties van Alain Verster die door hun fotolook het verhaal van Matteo en Vasco de 

allure van een reportage geven. 

Ze maken de onwaarschijnlijke onwerkelijkheid van dit verhaal op een bijzondere manier 

toch volstrekt werkelijk én waarschijnlijk. 
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JUST ONE PERSON | THE MUPPETS 
 

 

De schoonste begrafenis van een ‘big shot’ die ik ooit heb gezien is die van 

Jim Henson, de papa van de Muppets. Ik zal nooit vergeten hoe daar plots door het gangpad 

van St. Pauls Cathedral in Londen ‘Big Bird’ komt aangestapt. Hoe van zijn onhandige silly 

walk pure ontreddering en mateloos verdriet afspat. En hoe op het einde van het afscheid 

alle poppenspelers hun eigen Muppet uit hun broekzak halen en in koor ‘just one person’ 

zingen. 

 

Van de echte uitvaart staan geen beelden online. Van de memorial achteraf in New York wél. 

Een geweldig filmpje om met de kids naar te kijken! Om hen aan den lijve te laten 

ondervinden hoe ontroerend het is als iemand in jou gelooft en hoe sterk je dat maakt. Als 

anderen in jou geloven, kan je ook in jezelf geloven. 

 

www.youtube.com/watch?v=0Zzfdlxjx4Y&feature=kp 

 

 

If just one person believes in you 

Deep enough, and strong enough believes in 

you… 

Hard enough, and long enough, 

It stands to reason, that someone else will think 

‘If he can do it, I can do it’ 

 

Making it: two whole people, who believe in you 

Deep enough, and strong enough 

Believe in you 

Hard enough and long enough 

There’s bound to be some other person who 

Believes in making it a threesome 

Making it three… 

People you can say: believe in me… 

 

And if three whole people, 

Why not – four? 

And if four whole people 

Why not – more and more and more… 

 

And when all those people, 

Believe in you 

Deep enough and strong enough 

Believe in you… 

Hard enough and long enough 

 

It stands to reason that you yourself will 

Start to see what everybody sees in you 

And maybe even you 

Can believe in you …too ! 
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DE DUIF DIE NIET KON DUIKEN |  

EDWARD VAN DE VENDEL 

& ALAIN VERSTER 
 

 

Telemark is een duif die niet kan duiken. 

Hij kan het niet en hij durft het niet. 

Het is hem nooit gelukt en het zal hem nooit lukken. 

Daar is hij zeker van. 

Op een dag moeten alle jonge duiven examen doen. 

Ze moeten ‘de duikproef’ afleggen. 

Telemark wacht doodsbenauwd zijn beurt af. 

Nog 7 duiven voor hem… 

Zal hij slagen? 

Zal hij zijn diploma ‘afduiken’ halen? 

 

 

 

 

Een verrassend boek dat met veel humor laat zien dat je op meer 

dan één manier in iets kunt slagen. Dat vindingrijkheid en durf 

minstens even belangrijk zijn als kennis en kunde. En dat het er 

zelfs niet eens toe doet als je compleet per ongeluk slaagt.  

 

Opnieuw met onwaarschijnlijke illustraties van Alain Verster die 

fantasie en werkelijkheid naadloos in elkaar laten overgaan. 

 

Een perfect boek om in de klas een gesprek aan te gaan over 

sterktes en zwaktes, over prestatiedruk en faalangst. Over 

creativiteit en out of the box denken. Over hoe plezierig het is als 

iets lukt. Zélfs al heb je er zelf geen verdienste aan.  

En over hoe schoon het is als je van iemand anders  

gewoon mag zijn wie je bent.  



- 13 -  

OP MIJN HOOFD | EMILE JADOUL 
 

 

Op een dag heeft Bas opeens een vogel op zijn hoofd. Zomaar. Zonder boe of ba. Hij verstaat 

er niets van. Waar komt die vogel vandaan? Blijft hij of gaat hij weg? 

 

Bas maakt zich zorgen over wat zijn vrienden zullen zeggen. Hij kan immers geen muts 

opzetten. Want het is lente. Bovendien is zijn haar veel te kort om de vogel te kunnen 

verstoppen. Tot zijn grote verbazing doen zijn vrienden alsof er niks aan de hand is. Ze zien 

de vogel niet eens. Hij is blijkbaar de enige die weet dat ie er is. Bas noemt de vogel Kasper. 

Het wordt zijn beste vriendje. 

 

Op een keer weet Bas opeens weer hoe Kasper op zijn hoofd is gekomen. Dat komt door de 

juf. Bas moest een gedichtje opzeggen maar hij was de woorden kwijt. ‘Ai, Bas’ siste de juf. ‘Jij 

hebt een geheugen als een kanarie.’ ‘Tsjilp, tsjilp, tsjilp’ lachten de kinderen van de klas. Bas 

voelde zich raar. En toen kwam Kasper op zijn hoofd zitten. 

 

Nu is Bas daar blij om. Hij vindt het een groot geluk dat hij zijn gedichtje niet kende. Stel je 

voor wat de juf gezegd zou hebben als hij het wél wist: ‘Oei, Bas, jij hebt een geheugen als 

een OLIFANT!’ 

 

 

Een warm en grappig verhaal van een nog te ongekende Belgische auteur en illustrator: 

Emile Jadoul. Over dat het niet erg is als je iets niet kan. En dat iets niet kunnen soms zelfs 

voordelen heeft. 

 

Vooral voor jonge kinderen [die nog dikwijls opbotsen tegen de frustratie dat ze hard hun 

best doen om iets nieuws te leren terwijl het hen toch niet lukt] een deugddoend en 

bevrijdend verhaal. 
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TO DO | SPECTACULAIR EN SIMPEL | 
 

 

Als je met de kinderen hebt gewerkt rond het verlangen ‘bijzonder’ te zijn, is het plezant om 

met hen iets uitzonderlijk spectaculair te doen dat tegelijkertijd toch ontzaglijk simpel is. 

Zodat ze ook kunnen ervaren dat het ongewone dikwijls verstopt zit in het gewone. 

Twee ideetjes: 

 

 

het vierkante ei 
Het klinkt onwaarschijnlijk en toch kan het: een echt kippenei volstrekt vierkant maken.  

Dat doe je zo: 

Kook het ei in 8 minuten hard. Die tijd is vrij belangrijk: 8 minuten. Niet meer. Niet minder. 

Laat het ei daarna niet in koud water ‘schrikken’, maar pel het warm. Pers het dan in een 

vierkant vormpje van ongeveer 4x4x4 cm [ in de Ava verkopen ze voor geen geld plastic 

kubusjes om suikerbonen in te doen die hiervoor prima geschikt zijn.] Doe desnoods een 

extra elastiekje rond het kubusje om het deksel zeker op zijn plaats te houden. Zet het 

minstens een uur in de ijskast. Haal daarna het ei uit zijn vormpje. Het ziet er nu uit als een 

grote dobbelsteen. 

 

Fantastisch om het daarna aan oudere kinderen en volwassenen te laten zien en hen te 

vragen of ze denken dat het echt is.  

 

Toen ik met kleuters vierkante eieren had gemaakt en we die daarna aan de juffen van de 

lagere school lieten zien, zei een van die juffen: ‘het lijkt echt maar het is niet echt. Het kan 

niet echt zijn want een kieken heeft toch geen vierkante poep’. De kleuters kwamen niet 

meer bij van het lachen. Ze vonden het fantastisch dat ze iets hadden gemaakt dat de juffen 

op een verkeerd been zette. Daarna had ik een gesprek met hen over ‘dingen die anders 

[kunnen] zijn dan ze lijken.’ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 ill. Gus Gordon 
 

 
een croque monsieur ‘strijken’   

Zelfs kinderen denken soms in de patronen die wij hen aanleren en die ze leren ‘gewoon’ te 

vinden. Koken doe je op een kookvuur met een kookpot of een pan. Als ik een groep van het 

eerste leerjaar vraag of warmte altijd hetzelfde is en of je de warmte van een strijkijzer 

bijvoorbeeld ook kan gebruiken om te koken, denken ze van niet. 

 

We beslissen dat we het gaan proberen en zoeken samen naar iets goed dat we zouden 

kunnen doen. Dat wordt: testen of we croque monsieurs zouden kunnen ‘strijken’. Ik breng 

een strijkijzer, bakpapier, aluminiumfolie, brood, kaas en hesp mee. We prepareren de 

croques, leggen er een laagje bakpapier of alumiumfolie op en maken het strijkijzer goed 

warm. Dan ‘strijken’ we eerst de ene kant van de croque. Daarna de andere. 

Ik kan het u verzekeren: onze croque monsieurs waren vurrukkulluk! 
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HET LEVEN VERGEET WEL EENS IEMAND 

DE DOOD NOOIT 
 

over de dood als bondgenoot | en over hoe het leven is met een groot gemis  

 

 

 

 

 

In Kun je fluiten Johanna? woont de dood tussen de regels. 

In het oorspronkelijke verhaal mist meneer Nils zijn overleden vrouw Johanna. In de 

voorstelling mist Johanna de gestorven medebewoner meneer Nils. 

Voor oude mensen is de dood onmiskenbaar een vooruitzicht waar ze al dan niet goed mee 

kunnen leven. 

Maar ook kinderen worden soms met de dood geconfronteerd. 

Omdat ze al een opa of oma, een van hun ouders, iemand van hun familie of een van hun 

vriendjes hebben verloren. 

Het is belangrijk om dan dat onderwerp dat zo fel ‘leeft’ niet uit de weg te gaan. Om hen te 

laten zien dat de dood niet per definitie een gruwelijk monster onder het bed hoeft te zijn. 

Dat hij soms ook een soort bondgenoot kan worden. En om te leren hoe het leven is met een 

groot gemis. 
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kun je denken als je dood bent? | kan 

iemand die dood is nog bestaan? | hoe zou 

de wereld eruit zien als niemand dood zou 

gaan? | zou je leven veranderen als je zou 

weten wanneer je doodgaat? | zou je leven 

veranderen als je zou weten dat je voor 

altijd blijft leven? | zou je eeuwig willen 

leven? | kan je zelf kiezen om dood te 

gaan? | wanneer mis je iemand? | kan je 

iemand missen die er nog is? | hou je het 

meest van de persoon die je het meest 

mist? | als je iemand niet meer mist, ben je 

die dan vergeten? | kun je een gedachte 

missen? | kan je jezelf missen? | zijn er 

dingen die je niet kan missen? | kan 

missen je ook gelukkig maken? | 
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DE EEND, DE DOOD EN DE TULP |  

WOLF ERLBRUCH | 
 

 

Een van de beste én mooiste boeken over de dood is en blijft onmiskenbaar De eend, dood en 

de tulp van Wolf Erlbruch. Een boek dat - zonder ook maar een fractie van een seconde melig 

te worden en zonder het verdriet en het lastige van doodgaan uit de weg te gaan - je laat 

inzien en doet ervaren dat de dood ook een bondgenoot kan worden. 

Omdat het boek [dat volkomen terecht gouden griffels en vlaggen en wimpels heeft 

gewonnen] voorlopig niet meer verkrijgbaar is, zetten we hieronder bij wijze van grote 

uitzondering de integrale tekst. 

Wel doodjammer [what’s in a word] dat je daardoor de prachtillustraties niet kan zien en 

moet missen. 

 

Gelukkig hebben ‘De Dagen’ daar met Requiem voor een eend een kamishibaiversie van 

gemaakt. [een kamishibai is een soort kleine poppenkast met prenten] 

Een prachtig stukje daarvan is te zien op youtube. 

Met Sofie Sente als verteller. En met Silvie Moors die adembenemend zingt: 

 

www.youtube.com/watch?v=IEL9icu7zTw&gl=BE 

 

 
DE EEND, DE DOOD EN DE TULP | WOLF ERLBRUCH 

 

Al een tijdje had de eend zo’n gevoel. 

‘Wie ben je en waarom sluip je zo achter me aan?’ 

‘Fijn dat je me eindelijk in de gaten hebt’ zei de dood. 

‘Ik ben de dood.’ 

De eend schrok. 

Dat kon je haar niet kwalijk nemen. 

‘En kom je me nu halen?’ 

‘Ik ben altijd in de buurt, al zo lang als je leeft, voor 

het geval dat.’ 

‘Voor het geval dat?’ vroeg de eend. 

‘Ja, voor het geval je iets overkomt. Een nare kou, een 

ongeluk - je weet maar nooit.’ 

En daar ga jij nu voor zorgen?’ 

‘Voor zo’n ongeluk, daar zorgt het leven wel voor, net 

als voor de kou en al die andere dingen die jullie 

eenden zoal overkomen. De vos, om maar iets te noemen…’ 

Nu, daaraan wilde de eend niet eens dénken. 

Daar kreeg ze kippenvel van. 

De dood keek haar glimlachend aan. 

Eigenlijk was hij best aardig als je even vergat wie hij was- zelfs heel aardig. 

‘Zullen we naar de vijver gaan?’ vroeg de eend. 

Daar was de dood al bang voor geweest. 

Na een tijdje moest de dood toegeven dat duiken naar voedsel niets voor hem was. 

‘Neem me niet kwalijk,’ zei hij, ‘het is me hier toch echt te nat.’ 

‘Heb je het koud?’ vroeg de eend. ‘Zal ik je warmen?’ 

Dit had nog niemand voor de dood willen doen. 

De volgende ochtend heel vroeg werd de eend als eerste wakker. 

‘Ik ben niet dood!’ dacht ze. 
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Ze porde de dood in zijn zij. ‘Ik ben niet dood,’ kwaakte ze tevreden. 

De dood keek op. ‘Dat doet me plezier,’ zei hij en hij rekte zich uit. 

‘En als ik wel gestorven was…?’ 

‘Dan had ik niet kunnen uitslapen,’ geeuwde de dood. 

Dat vond de eend nu weer niet aardig. 

Hoewel ze zich had voorgenomen verder haar snavel te houden, begon ze al snel weer te 

praten. ‘Er zijn eenden die zeggen dat je een engel wordt, en dat je dan op een wolk zit en 

naar beneden kunt kijken. 

‘Dat zou kunnen,’ zei de dood. ‘Vleugels hebben jullie toch al.’ 

‘Er zijn ook eenden die beweren dat er in het binnenste van de aarde een hel is waarin je 

wordt gebraden als je geen goede eend bent geweest.’ 

‘Verbazingwekkend waar jullie eenden het zo over hebben, maar het zou natuurlijk 

kunnen…’ 

‘Dus jij weet het ook niet!’ snaterde de eend. 

De dood keek haar aan. 

‘En wat gaan we vandaag doen?’ vroeg hij opgewekt. 

‘Vandaag gaan we maar eens niet naar de vijver,’ zei de eend. ‘Laten we iets echt spannends 

gaan doen.’ 

De dood haalde opgelucht adem. 

‘Zullen we in een boom klimmen?’ plaagde hij. 

Beneden in de diepte kon je de vijver zien liggen. 

Hij lag daar zo stilletjes - en zo eenzaam. 

Zo is het dus als ik dood ben, dacht ze. 

De vijver - helemaal alleen. Zonder mij. 

Soms kon de dood gedachten lezen. 

‘Als jij dood bent, dan is de vijver er ook niet meer - tenminste niet voor jou.’ 

‘Weet je dat zeker?’ vroeg de eend verbaasd. 

‘Zo zeker als je iets maar weten kunt,’ zei de dood. 

‘Dat is goed, dan hoef ik er geen heimwee naar te hebben als …’ 

‘…je dood bent’ zei de dood. 

Hij vond het niet moeilijk om over de dood te praten. 

‘Laten we maar naar beneden klimmen,’ stelde de eend na een tijdje voor. 

‘In bomen kom je soms op vreemde gedachten.’ 

Tijdens de weken die volgden kwamen ze steeds minder bij de vijver. 

Meestal zaten ze ergens in het gras en zeiden maar weinig. 

Toen een koude wind onder haar veren blies had de eend daar voor het eerst last van. 

‘Ik heb het koud,’ zei ze op een avond. ‘Wil jij me nu een beetje warmen?’ 

Zachtjes dwarrelden sneeuwvlokken naar benden. 

Er was iets veranderd. De dood keek naar de eend. 

Ze ademde niet meer. Ze lag daar heel stilletjes. 

Hij streek een paar veren glad die een beetje overeind stonden, en droeg haar naar de grote 

rivier. 

Daar legde hij haar behoedzaam in het water en gaf haar voorzichtig een zetje. 

Hij keek haar lang na. 

Toen hij haar uit het oog verloor moest de dood even slikken. 

Maar zo was het leven. 

 



- 19 -  

OPA | WILLEM WILMINK 
 

 

Een prachtig en glashelder eenvoudig gedicht om met kinderen te werken rond het thema 

‘dementie’. 

Meer uitleg is daarbij niet nodig en zelfs volstrekt overbodig. 

 

[Willem Wilmink | Verzamelde liedjes & gedichten p. 274] 

[Foto: Evert Thiry] 
 

 

 

 

Opa keek vaak in onze tuin 

naar die zeven sprietjes gras 

en daar zag opa dan een koe 

die er helemaal niet was. 

 

En later, in het ziekenhuis, 

kon hij verwonderd vragen 

waarom ze toch de buitenmuur 

uit zijn kamer hadden geslagen. 

 

Voor opa was het doodgaan 

dus niet zoiets als nacht: 

het was de steeds grotere ruimte 

die hij voor zichzelf had bedacht 
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KLEINE PIETER DEED OPEN |  

PAUL VERREPT & RANDALL CASAER 
 

 

De dood klopte aan. 

Kleine Pieter deed open. 

Papa die riep nog van 

‘Dicht met die deur!’ 
Maar de dood had zijn knook er al tussen gestoken. 

[Als de dood je wil, kijk je beter uit] 

Hij ging met kleine Pieter aan de haal. 

We zijn hem nog achterna gelopen. 

‘Laat kleine Pieter los’ riepen we. 

‘Laat los, laat los!’ 
[Maar als de dood je wil, raak je niet meer weg] 

We hebben kleine Pieter begraven. 

We zongen zijn lievelingsliedje. 

We vertelden verhalen over hem en er waren ook bloemen. 

We trokken rare snoeten om hem nog een keer blij te krijgen. 

Ik heb nog geroepen 

‘Opstaan, Pieterman!’ 
[Maar als je dood bent, is dat onbegonnen werk] 

 

 

 

 

Een warm verhaal over afscheid. 

Een eerlijke tekst over het onrechtvaardigste dat er is: dat niet alleen oude mensen maar óók 

kleine kinderen sterven. 

Met glasheldere zwart-wit prenten van Randall Casaer. Illustraties die niks wegmoffelen en 

nog minder verbloemen. Terwijl ze tegelijk toch ook andere horizonten openen en ademloos 

sprookjesachtig zijn. 

Een boek over het leven zoals het is. En over de dood zoals die kan zijn. 
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IK MIS JE | PAUL VERREPT 
 

 

Anja was mijn beste vriendje. 

We waren altijd bij elkaar. 

Later zouden we samen in een huis gaan wonen. 

Op een dag verhuisde ze. 

Ik voelde me raar. 

Ik denk dat je Anja mist, zei mama. 

Wat is dat, missen, vroeg ik me af. 

Ik liep de tuin in. 

De zon scheen. Ik was niet blij. 

Ik dacht aan Anja en ik dacht aan oma. 

Oma is dood. 

Als iemand dood is, zei papa eens, zie je die nooit meer terug. 

Ik denk dat oma altijd dood zal blijven. 

‘Gaat Anja nu ook dood?’, vroeg ik 

‘Nee hoor’, zei Opa. 

 

 

Een prachtig verhaal over wat het betekent om iemand te missen. 

Over het kleine missen [als een vriendje verhuist bijvoorbeeld] dat even onoverkomelijk 

voelt als het grote. Maar waar nog wel iets aan te doen is: je kan bij hem of haar op bezoek 

gaan in het nieuwe huis. 

En over het grote missen waar geen kruid is tegen gewassen: de dood. 

Daar is nu eenmaal niks aan te doen. 

Tenzij blijven denken aan wie er niet meer is. 

 

Heldere tekst. 

Ontroerende illustraties. 

Een meesterwerkje. 
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IK MIS ME |  

WALLY DE DONCKER & GERDA DENDOOVEN 
 

 

Als je in de spiegel kijkt, zie je jezelf. 

Je lijkt misschien een beetje op je mama of op je papa. 

Toch is er op de ganse wereld niemand zoals jij. 

Dat is ongelooflijk. 

Maar stel je voor dat je er niet was. 

Zouden de mensen die je kent dan anders zijn? 

Zou het huis waar je nu woont er anders uitzien? 

Zou iemand, zou iets je missen? 

 

 

 

Ik mis me vertrekt van de fascinerende vraag hoe het zou zijn als ‘ik’ er niet was. Dit boek 

gaat over de bijzondere gedachte dat elke mens de wereld om zich heen verandert. 

 

Een filosofisch boek. Om met kinderen te werken rond de vragen: wat maakt dat jij jij bent? 

Wat bepaalt jouw identiteit? Kan je zelf je identiteit veranderen? Kan iemand je identiteit 

van je afpakken? Kan je een mens zijn zonder identiteit? Wordt je identiteit bepaald door je 

uiterlijk? Ken jij jezelf beter dan andere mensen jou kennen? Kan je jezelf zijn als je jezelf 

niet kent? Hoe kan je jezelf leren kennen? Kan je iemand anders of iets anders dan jezelf zijn? 

Waarom is het zo belangrijk om jezelf te zijn? Waar zit jouw ik ergens? Kan je jouw ik 

verliezen? 

 

Een boek dat - voor groot en klein - filosofische vragen oproept.  

Met een terecht al veel bekroonde Gerda Dendooven die deze gedachten op een wonderlijke 

manier vorm en kleur geeft. 
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TO DO | HET MUSEUM VAN JEZELF 
 

 

Het thema ‘dood’ hoeft niet per definitie zo zwaar en somber te zijn als het het onderwerp op 

het eerste gezicht doet vermoeden. Dat kan ook anders. Maak bijvoorbeeld ‘het museum van 

jezelf’ vóór je dood bent. 

 

Vraag de kinderen of ze een museum kennen met werk van iemand die gestorven is. Spreek 

dan met hen af dat we niet gaan zitten wachten tot anderen een museum voor ons oprichten 

als we dood zijn. Dat we dat nu al zelf zullen maken: een museum van onszelf. Maar geen 

gewoon museum. Nee. We willen een museum maken met stukjes lichaam. Dat is mogelijk. 

Er zit immers van alles aan ons lijf dat er net zo goed af kan. Omdat het toch al dood is. Eerst 

kijken kinderen raar op van deze gedachte. Zoek daarom samen met hen uit welke dingen 

dat zoal kunnen zijn.  

Laat ze daarna aan de slag gaan: een plukje haar afknippen, nagelrandjes bewaren, 

oorsmeer, snotpieten, zweet en tenenkaas verzamelen. Allemaal dingen die ‘toch al dood zijn 

en dus evengoed nu al in het museum kunnen.’ 

 

Laat ze een ‘plattegrond’ van zichzelf tekenen: eentje waarop elke schram, elke buil en elk 

pukkeltje in kaart wordt gebracht. Met gips maken ze een afdruk van hun handen. Met 

stempelinkt ‘vingerafdrukken’. Met lippenstift zetten ze hun mond op papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een topper: leer hen hoe ze hun eigen scheten kunnen vangen. Dat kan in het bad. Daar krijg 

je je scheetjes immers te zien als een reeks bellen. En als je ze ziet, kan je ze ook vangen. Hou 

er een potje boven. Dat potje heb je eerst onder water gevuld en daarna voor slechts voor de 

helft uit het bad getild. Het water blijft dus in het potje staan. Er kan immers geen lucht bij 

om het eruit te drijven. Maar de scheetjes kunnen dat wel. Die borrelen omhoog in het potje 

en duwen het water terug in het bad. Boven water heb je in het potje nu dus scheetjes 

gevangen. Om ze gevangen te houden draai je er onder water het deksel op. 

 

Het potje komt ook in het museum. Plak er een label op: bonenscheet 27 januari, 

rabarberwindje 6 mei. En als je het deksel eraf doet, kan je nog eens opnieuw je eigen 

windjes ruiken. 

Succes én hilariteit verzekerd. De kinderen vinden het fantastisch om thuis tegen hun ouders 

te zeggen dat ze ‘schetenvanger’ moeten worden. En nog geweldiger om dat ook effectief te 

zijn. 

 

Toen ik met kids eens zo’n museum gemaakt had, ging een van de kinderen, Liselot, het 

weekend daarop met haar ouders naar het MAS. Achteraf zei ze: ‘Ik vind dat museum niet zo 

goed als dat van ons. Ik mis mij zo in het MAS.’
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IK DOOD DE TIJD: HET IS HIJ OF IK 
 

over het verschil tussen ‘gemeten’ en ‘geleefde’ tijd | en over hoe het komt dat kinderen in 

een eeuwigheid leven terwijl voor grote mensen de tijd lijkt te vliegen | 

 

 

Kun je fluiten Johanna? speelt luxemburg in diensten- en woonzorgcentra. 

Voor een zeer gemengd publiek: een mix van kinderen en oude mensen. 

Kinderen hebben [als het leven rechtvaardig is] meer toekomst dan verleden. 

Bij oude mensen is dat omgekeerd. Zij hebben meer verleden dan toekomst. 

Maar wat ze allebei bijzonder goed kunnen is intens in het nu leven. 

Eén van de redenen waarom het tussen kleine kinderen en oude mensen dikwijls zo goed 

klikt. 
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wat is tijd? | heeft de tijd altijd bestaan? | 

bestaan er verschillende soorten tijd? | 

kun je de tijd stoppen? | komt er ooit een 

einde aan de tijd? | als er geen mensen 

zouden bestaan, zou er dan tijd bestaan? | 

stel je eens voor dat de tijd dubbel zo snel 

zou gaan, zou je dat dan merken? | kunnen 

wij tijd maken voor iets of iemand? | zou 

de wereld kunnen bestaan zonder tijd? | 

kun je te laat komen als er geen tijd zou 

bestaan? | is te laat hetzelfde als niet op 

tijd? | kan te laat soms beter op tijd zijn 

dan te vroeg? | mensen zeggen wel eens: 

beter laat dan nooit, klopt die uitspraak 

altijd en in alle situaties? | kan je te laat 

doodgaan? | heb jij soms het gevoel dat je 

te vroeg of te laat geboren bent? hoe komt 

dat? | waarom leven kinderen in een 

eeuwigheid terwijl voor grote mensen de 

tijd vliegt? | welke kleur heeft de tijd?|  
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JIJ EN IK | WILLEM WILMINK 
 

 

Kinderen zijn vaak bezig met ‘later als ze groot zullen zijn’. 

Ze dromen van de fantastische dingen en [helden]daden die ze dan zullen doen. 

Een geweldig gedicht over grote moed en het kleine durven: 

 

 

 

 

 

 

Later zul je bij me wonen. 

Later zijn we met z’n beiden. 

Dat bedenk ik soms, wanneer je 

giechelt met de and’re meiden. 

 

‘t Is voorlopig nog maar beter 

om de zaak geheim te houden, 

‘k zal je nog maar niet gaan zeggen 

dat ik van je ben gaan houden. 

 

Later ga ik reizen maken 

heel alleen, naar verre landen, 

en daar ga ik mensen redden, 

redden met mijn eigen handen. 

 

Iedereen zal in de kranten 

van mijn grote daden lezen. 

“Waarom zou die mensenredder 

zo ontzettend moedig wezen?” 

 

Niemand zal de waarheid weten, 

joú alleen zal ik ‘t vertellen: 

later, als ik zó beroemd ben 

dat ik bij je aan durf bellen. 

 

 

 

 

[ Willem Wilmink | Verzamelde liedjes en gedichten, p. 182] 
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MAAR IK BEN FREDERIK ZEI FREDERIK | JOKE 

VAN LEEUWEN | 
 

 

Frederik werkt al jarenlang op het Knipkantoor. Daar moet hij nieuws uit de krant knippen 

en er stapeltjes van maken. Bijvoorbeeld de overstromingen bij de overstromingen. En de 

koninginnen bij de koninginnen. Op een dag stopt hij een uitgeknipt bericht stiekem in zijn 

broekzak. Dat is nochtans strikt verboden. Toch doet hij het. En dan gebeurt het. Frederik 

wordt kleiner en jonger. Hij wordt opnieuw een kind. Niemand herkent hem meer. 

‘Maar ik ben Frederik’ zegt Frederik tegen iedereen. 

De enige die luistert, is het meisje Frommel. 

Kan zij Frederik helpen? Komt het terug in orde met hem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen verlangen vaak naar later. 

Ze kunnen bijna niet wachten tot ze zelf groot en volwassen zijn. 

In hun hoofden zijn al hun problemen dan op slag opgelost. 

Want dan kunnen en mogen ze - EINDELIJK - alles doen wat ze willen. 

Toen ik aan Toon van tien vroeg waarom hij zo verschrikkelijk graag nu al een groot mens 

wou zijn, antwoordde hij: ‘omdat ik dan kan stoppen met verlangen om groot te zijn.’ 

 

Maar ik ben Frederik, zei Frederik van Joke Van Leeuwen is een zalig boek over het 

spanningsveld tussen kind of volwassen zijn. 

Zoals zij wel eens meer doet, draait Joke de boel gewoon om: in plaats van een boek te 

schrijven over een jongetje dat man wordt, gaat het verhaal over een man die terug een 

jongetje wordt. Niet alleen uiterlijk, maar ook diep vanbinnen. 
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En toen gebeurde het. 

Frederik werd kleiner. Hij werd kleiner en jonger. 

Hij werd zo jong als een kind. 

Daar zat hij op zijn bureaustoel. In veel te grote kleren. 

Hij keek naar zijn handen. Er zaten geen zwarte haren meer op. Hij voelde aan zijn wangen. Die 

waren zacht en zonder stoppeltjes. De mouwen en broekspijpen van zijn pak waren te lang. 

Alleen zijn voeten waren hetzelfde gebleven. 

Dit kan niet, dacht Frederik. Ik ben een meneer. Hij rolde zijn broekspijpen en zijn mouwen op. 

Hij maakte met zijn schaar een extra gaatje in zijn riem. Zijn broek en zijn onderbroek mochten 

niet afzakken. 

Misschien gaat dit weer over, zei hij bij zichzelf. Het komt omdat ik opeens aan vroeger dacht. 

Zijn stoel moest hoger. Frederik wist waar de hendel zat. Hij zoefde zichzelf omhoog. Dat vond 

hij leuk om te doen. Hij was vergeten hoe leuk het was. Hij zag de hele kamer anders als hij een 

beetje hoger zat. En het uitzicht werd ook anders. En als hij laag zat, zag hij buiten meer lucht. 

Als hij dan ook zijn stoel naar achteren zette, kon hij de vliegtuigen naar ver weg zien vliegen, 

met een witte streep erachteraan, alsof de lucht hun kladblok was. 

Frederik liet zichzelf vijf keer omhoog zoeven en vijf keer omlaag. Hij werd er vrolijk van. Ik 

wist niet dat ik zo’n fijne stoel had, dacht hij. 

Ik ga hier voortaan elke dag eerst mee spelen voor ik ga knippen. 

 

 

 

Een grappig en spitsvondig maar ook ontroerend verhaal over hoe het voelt om opnieuw 

kind te worden.  

Met genadeloos scherpe kanttekeningen over hoe onnozel grote mensen dan tegen je doen. 

En hoe kinderachtig ze jou behandelen. 

Een pareltje.  

Met Joke Van Leeuwen op haar Joke Van Leeuwenst. 
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WORTELS OF DE TIJD DIE WACHTEN HEET | 

KLAAS VERPLANCKE | 
 

 

Op deze heuvel is niets bijzonders, 

maar er is genoeg om van te leven. 

Er is veel en wijde lucht 

en nu en dan eens wind 

die van de andere heuvels komt aangewaaid 

en naar ginder en overkant ruikt. 

Er is veel plaats 

tussen hier en de wolken 

tussen de grassprieten en de kluiten. 

En er is tijd, 

veel tijd 

de tijd die wachten heet. 

 

Ries is een heuvelwachter. 

Hij zit er altijd en gaat nooit weg. 

Elke dag wacht hij op iets. 

Op iets dat nooit komt. 

Op een morgen vindt Ries een zaadje. 

Hij stopt het in de grond. 

Ries wacht. Nieuwsgierig en geduldig. 

Want er is tijd, veel tijd. 

De tijd die wachten heet. 

En dan staat hij er opeens: een boom van een Kerel. 

Van dan af moeten Ries en Kerel alles delen: 

de heuvel, de lucht, de stilte… en vooral de tijd. 

 

 

Een niet evident maar uiterst poëtische vertelling over de bijzondere relatie tussen  

Ries en Kerel. 

Een buitengewoon tijdloos verhaal over eenzaamheid, verbondenheid en afscheid. 

Met een Klaas Verplancke die vertelt en illustreert in een rake en treffende soberheid. 

Niet evident. 

Niet eenvoudig rechtlijnig. 

Maar wél wreed schoon. 
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TO DO | EEN LOOPJE NEMEN MET DE TIJD  
 

 

Einstein wist het al. 

Dat tijd relatief is, merk je volgens hem heel simpel: het maakt immers een groot verschil of 

je een uur doorbrengt ‘met je gat op een gloeiend hete kachel of met je geliefde in bed’. 

Uurwerken zijn slechts een manier en methode om tijd te meten. 

Ze zijn de tijd niet. 

Kloktijd is de meetbare tijd, de manier waarop wij een dag opsplitsen in uren en minuten. 

Maar onze menselijke beleving van tijd verschilt van activiteit tot activiteit. Zo lijkt de tijd 

voorbij te kruipen wanneer we iets doen waar we geen plezier aan beleven. En op andere 

momenten lijkt de tijd voorbij te vliegen. 

Onze ervaring van tijd staat hierdoor vaak haaks op de gemeten tijd. 

 

Het is plezant om kinderen dingen te laten doen die hen tijd anders laten ervaren: 

 

- de tijd wegen 
‘Weeg’ de tijd eens in plaats van hem te meten. 

Hoeveel gram zand is er nodig voor 15 seconden [zandloper]tijd? 

 

- de tijd in woorden vangen 
Zoek woorden die exact 1 seconde duren 

[ik verklap er twee: Mississippi en eenentwintig] 

en tel dan luidop met die woorden: 

een eenentwintig, twee tweeëntwintigs, drie drieëntwintigs… 

zevendertig Mississippi’s… 

Tijd krijgt plots een heel ander gevoel. 

 

- de tijd tellen in opa’s en in schildpadden 
Een mens wordt in ons land gemiddeld 80 jaar oud. 

Bepaalde schildpaddensoorten worden gemakkelijk 150 jaar oud. 

Tel eens in ‘grootmoeders of grootvaders’ en in schildpadden in plaats van in jaren. 

Hoeveel opa’s is de guldensporenslag geleden? 

Hoeveel schildpadden is HETSTEEN? 

Tijd krijgt daardoor op slag een andere dimensie. 

 

- de tijd vasthouden 

Laat de kinderen ervaren dat herinneringen een manier zijn ‘om de tijd vast te houden, en 

dat je een ‘loopje kan nemen met de tijd’ door iets in een ‘loop’ (herhaling, lus) te stoppen. 

 

- de tijd beleven 

Ga met de klas naar HETSTEEN, het vragenhuis voor jonge denkers, dromers en doeners. 

Daar heeft en geeft HETPALEIS spannende workshops over het thema tijd. 

Haast je en rep je dus naar daar. 

Geen tijd te verliezen ☺ 

 

 

 


