Gefeliciteerd!

Je hebt nu een echt poëziealbum! Een album dat je hebt gekregen
of gekocht en waar anderen speciaal voor jou gedichtjes in kunnen
schrijven. In dit album blijven ze voor altijd bewaard. Zodat jij later
nog eens terug kunt bladeren en kunt denken aan degene die het
voor jou schreef. En voor je vrienden en familie is het natuurlijk een
superleuke manier om jou te vertellen dat ze om je geven.
De naam poëziealbum heeft trouwens niets te maken met poezen.
Poesie is Duits voor poëzie. Daar komt het idee voor dit album
namelijk vandaan, uit Duitsland. Wist je dat poëziealbums al heel
lang bestaan? Misschien hebben je oma’s en je moeder wel een album dat helemaal vol staat met versjes en rijmpjes. Vraag maar eens
of je ze mag zien. Dan weet je meteen welke versjes en versieringen
er gemaakt werden toen zij klein waren.

Zo deden ze het vroeger

Vroeger schreven ze vaak dit soort gedichtjes:

Strooi om je heen

Als engeltjes vloeken

kleine bloempjes van vreugde

als varkentjes bidden

takjes van liefde

als honden en katten

en blaadjes geduld

elkander beminnen

door aan een ieder

als er een steen drijft op de Rijn

zo’n ruiker te geven

dan pas zal onze vriendschap

wordt ook jouw leven

ten einde zijn

met blijdschap gevuld
Mooie gedichtjes,
maar wel een
beetje ouderwets,
vind je ook niet?
Als engeltj
es vloeken
Als varken
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Als honden
en katten
elkander be
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Als er een
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t op de Ri
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Dan pas za
l onze vrie
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Zoiets als dit
past dan meer
bij onze tijd:

Meer van nu

BFF
Met jou kletsen is
altijd superleuk
want we liggen altijd
in een deuk
ik vind het tof om in jouw
album te schrijven
en hoop dat we altijd
vriendinnen blijven

Als Whatsapp niet meer bestaat
en de smileys zijn verdwenen
als Justin Bieber nooit meer wil optreden
als alles gratis is in de Albert Heijn
dan pas zal onze vriendschap
ten einde zijn

Wil jij in mijn
album schrijven?
Een Poëziealbum werkt hetzelfde als een vriendenboekje. Je vraagt
aan je vriendinnen, familie, buren, juffen & meesters en andere leuke
mensen of ze een gedichtje of rijmpje voor jou willen schrijven. En of
ze de andere pagina voor je willen versieren met poëzieplaatjes, foto’s,
tekeningen of iets wat ze leuk vinden. Als ze dat gedaan hebben,
geven ze het album weer terug aan jou.
Op de volgende pagina’s vind je tips en trucs voor het maken van
een gedichtje. Dit kun je laten lezen aan mensen aan wie je het
album geeft, of zelf gebruiken als iemand aan je vraagt:
‘Wil jij in mijn poëziealbum schrijven?’
Ik hoop dat jouw album gevuld wordt met leuke, grappige, mooie
en lieve gedichtjes voor jou. Gedichtjes en rijmpjes die helemaal passen
bij de tijd waarin we leven. En ik hoop dat je ze later met een glimlach
op je gezicht zult teruglezen.
Veel liefs,
Elma van Vliet

1. Denk eerst na over de persoon voor wie je het gedicht schrijft.
Wat vind je leuk, grappig of lief aan haar? Is er iets dat ze heel
goed kan of iets bijzonders dat jullie samen gedaan hebben?
Schrijf dat eens op.

2. Dan denk je na over hoe je het
gedicht wilt maken. Je kunt alles laten
rijmen, maar je kunt bijvoorbeeld ook
kiezen voor ‘om en om’ rijm.

Of je kiest voor het maken van een
limerick. Bij een limerick rijmen
de regels 1, 2, en 5 met elkaar en
de regels 3 en 4. Hieronder staat
een voorbeeld.

Ik ken een aardig meisje
wil je haar eens zien?

Ik ken een meisje

kijk dan in de spiegel

ze maakt mij blij

dan zie je haar misschien

ik vind haar echt een kei
ze speelt van alles klaar
en is me heel dierbaar
want dat superstoere meisje,
dat ben jij!

