
Oorlog in Hoorn

Uitleg Opdracht

Gedicht

Wat is een gedicht
Een gedicht is een verhaaltje waarin de dichter met weinig woorden heel veel probeert te zeggen. De 
zinnen zijn kort en soms bestaan ze uit maar één woord per zin. Het gedicht mag rijmen, maar dat hoeft 
niet. Dit is een klein stukje (een strofe) van een gedicht van de Hoornse kinderstadsdichter Lieke Koen 
over de oorlog. 

Sluit je ogen en luister naar de regen.
Laat de warme druppels je tranen mee vegen. 
Gescheiden van onze geliefden en gezinnen moeten we de oorlog overwinnen. 

Wat heb je nodig?
•  Pen en papier
•  Of een computer

Zo doe je het:

•  Maak eerst een brainstorm over het onderwerp, schrijf alvast zomaar wat woorden op. 

•  Kies daarna of je een gedicht gaat schrijven met een vaste vorm of een vrij gedicht. Er zijn veel dicht-
vormen te vinden, kijk maar eens op internet. Een elfje of een haiku bijvoorbeeld. Of een Rondeel.

Een Elfje
Een elfje is een eenvoudig kort gedicht dat bestaat uit elf woorden. De woorden zijn verdeeld over vijf 
regels. Zo zijn de woorden per regel verdeeld: 
•  De eerste regel: een woord
•  De tweede regel: twee woorden
•  De derde regel: drie woorden
•  De vierde regel: vier woorden
•  De vijfde regel: één woord, dat het gedicht samenvat

Dit is een voorbeeld van een elfje:
geel
de ogen
in het donker
zijn het misschien kattenogen
miauw

Een Haiku
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Een haiku is een kort, niet-rijmend gedicht. De haiku komt oorspronkelijk uit Japan en is al een hele oude 
dichtvorm. Een haiku bestaat vaak uit drie regels. De regels hebben vaste lettergrepen: 
• De eerste regel: vijf lettergrepen
• De tweede regel: zeven lettergrepen
• De derde regel: vijf lettergrepen 

Dit is een voorbeeld van de Japanse dichter Matsuo Basho: 
Oh, oude vijver,
een kikker springt van de kant,
geluid van water. 

Een Rondeel
Een rondeel heeft acht regels. Je kunt zelf bedenken wat je gaat schrijven en hoe lang ze zijn. Alleen ko-
men er wel steeds regels terug:
• De eerste, vierde en zevende regel zijn hetzelfde
• Regels twee en acht zijn ook hetzelfde.
• De andere regels kun je vrij invullen.

Dit is een voorbeeld van een rondeel:
O, was ik maar onze kat
Lekker opgekruld slapen op een kussen
Hij hoeft niet op de fiets door een plensbui
O, was ik maar onze kat
Nooit in een stinkend regenpak
En nooit naar school
O, was ik maar onze kat
Lekker opgekruld op een kussen
       


