
And the winner is… (door Nienke Hoogervorst) 

Ook dit jaar was er weer een gedicht- en vormproject en ook deze keer was het heel spannend welk 
gedicht er bij Dorée op de muur kwam. 

Deze afgelopen vrijdag gingen we met de hele klas naar Menkemaborg 60. Toen we daar aankwamen 
stond daar natuurlijk de muur die nog onthuld moest worden en daarvoor stonden twee ladders met 
een plank ertussen waar allemaal schoenen op stonden. Sarah, een klasgenoot van mij, riep al gelijk: 
“Wie heeft er een gedicht met schoenen als onderwerp?” Toen ze dat zei dacht ik wel even van ik, 
maar ik wist nog niks zeker. Rond vier uur werd uiteindelijk het gedicht onthuld, nadat we een spel 
deden waarbij we de schoenen moesten gebruiken. Dorée zei een woord waar wij dan verder op 
moesten rijmen degene die niks wist was af en moest een schoen pakken. Toen iedereen uiteindelijk 
af was moest je in je schoen kijken. Als er geen kiezeltje in zat, maar een hartje mocht je het gedicht 
onthullen. In de schoenen zag ik allemaal steentjes liggen, en op dat moment wist ik bijna zeker dat 
het mijn gedicht was. Het gedicht wat ik gekozen had ging namelijk over een kiezeltje in een schoen 
en liefde. 

Toen het rapport voorgelezen werd en mijn naam werd genoemd was ik zo blij! Ik had het niet 
verwacht. Ik vind het terecht dat dit gedicht van Erik van Os uitgekozen is voor op de muur, omdat het 
een heel mooi gedicht is en zeker de moeite waard om te bezichtigen. 

Poëzielessen (door Dimitri de Jong) 

De geschiedenisboeken staan er vol van. Poëzie is altijd al belangrijk geweest. Op school zijn er ook 
speciale literatuurlessen. Die gaan onder andere over de poëzie door de eeuwen heen. 

Zoals de naam van ons dicht- en vormproject al zegt, gaat dit project wat verder in op de verschillende 
dicht- en poëzievormen. In het kader van onze Nederlandse literatuurlessen zijn wij met de hele klas 
naar het huis van Dorée geweest. Hier werd een gedicht op de muur gehangen wat door iemand uit 
onze klas is uitgezocht. Iedereen moest namelijk uit diverse gedichtenbundeltjes een bepaald gedicht 
uitkiezen dat wij een plek op de muur waardig vonden. 

Dit vind ik een goed gekozen opdracht voor de leerlingen om meer over de Nederlandse literatuur te 
leren. Je moet namelijk allemaal verschillende gedichten doorlezen voordat je een gedicht vindt wat 
jou aan spreekt. Het winnende gedicht was van Erik van Os. Hij vergeleek in zijn gedicht een pijnlijk 
steentje in een schoen met een reddeloze liefde. Als je een aantal gedichten moet lezen zie je dit 
vanzelf, je leert hoe je een gedicht moet lezen, je leert dat dingen vaak niet zijn wat ze lijken. 

Dit vond ik een zeer geslaagd project. Het is een mooi gedicht wat uitgekozen was, de winnares – 
Nienke – mag trots zijn op zichzelf dat ze gewonnen heeft. Zulke projecten moeten vaker gedaan 
worden, leerlingen leren hier veel van. 

 

 

 

 



Verbaasde leerling ziet haar gedicht verschijnen (door Martine Diepenbroek) 

Drie jaar geleden kreeg Dorée de Kruijk toestemming van de gemeente om vier keer per jaar een 
gedicht op haar huis te laten plaatsen. Eens per jaar is dit gedicht gekozen door de familie zelf, de drie 
andere keren door een leerling van de tweede klas BAVO, de 4e klas vwo of een vmbo-klas van de 
SGL. 

Afgelopen vrijdag is een 4VWO-klas bij de gedichtenmuur geweest om de onthulling van het nieuwe 
gedicht mee te maken. Het werd ‘Steentje’ van Erik van Os. In het gedicht zitten er steentjes in 
schoenen. Hij ziet zichzelf als zo’n vervelend steentje waar waarschijnlijk een geliefde vanaf wil. 

Dit gedicht was uitgekozen door Nienke Hoogervorst. Volgens haar denk je steeds weer anders over 
het gedicht als je erlangs loopt en het nogmaals leest. Ze was benieuwd welk gedicht het zou worden 
en was zeer verbaasd toen haar gedicht onder het doek tevoorschijn kwam. 

De jury schreef het eens te zijn met de motivatie van Nienke. Volgens hen is het gedicht inderdaad 
iets waar je steeds anders over denkt als je het een aantal keer leest, omdat je erlangs komt als je je 
hond uitlaat. Inmiddels staat er voor de derde keer een gedicht op de muur dat uit een 4VWO klas van 
de SGL komt. De dichtprojecten zullen ook de komende jaren doorgaan, zodat er over drie maanden 
weer een ander gedicht geplaatst zal worden. 

Nieuw gedicht Gedichtenmuur (door Marie-Sophie van de Pas) 

LELYSTAD – “De persoon die het gedicht heeft gekozen is Nienke,” aldus Dorée de Kruijk, de 
eigenaresse van de gedichtenmuur. Een applaus volgde. Vrijdag 11 april bezocht klas 4v van 
de Scholengemeenschap Lelystad, Menkemaborg 60 in de Landerijen waar de gedichtenmuur 
zich bevindt en het gekozen gedicht onthuld werd. 

Al een aantal weken van tevoren hadden we met de klas naar dichtfilmpjes gekeken. Daarop volgde 
de opdracht om in allerlei gedichtenbundels een geschikt gedicht te vinden voor op de gedichtenmuur 
van Dorée. Na vele lessen zoeken, lezen en kiezen belandden wij uiteindelijk op de fiets richting de 
muur om te zien wiens gedicht gekozen was. Eenmaal aangekomen stond een rij schoenen op een 
plank tussen twee ladders op ons te wachten. De nieuwsgierigheid steeg. Na een drankje, koekje en 
een praatje was het zo ver. Vlug naar buiten. Een speech van Dorée, waarin een dankje aan Sandrijn 
Wiebenga, onze lerares Nederlands, niet kon ontbreken, volgde. Wat wij, leerlingen, niet verwacht 
hadden is dat er nog een spel voor de onthulling af ging. Dorée gaf een woord en wij moesten erop 
rijmen. Wist je geen rijm? Dan was de pret voorbij en moest je een schoen pakken. Zo bleef er 
uiteindelijk niemand meer over. Op twee na had een iedereen een steen in zijn schoen gevonden. De 
twee gelukkigen mochten het gedicht onthullen. Na al die spanning kregen we het dan eindelijk te 
horen: Nienke was de winnaar met haar gekozen gedicht ‘Steen’. 

Het leuke gedichtje was op de weg naar huis het belangrijkste onderwerp. Nienke kreeg vele malen 
complimentjes over haar juiste keuze. Bent u nieuwsgierig naar het gedichtje? Het is zeker een 
bezoekje waard! 


