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In je hoofd

In je hoofd
kun je alles.
Fietsen naar de maan,
boven op de wolken staan.
Strelen met je handen los,
lopen door een donker bos.
Vechten als een tijger,
dansen met een elf.
Afscheid nemen 
zonder tranen,
alles gaat vanzelf.

In je hoofd

Theo Olthuis

In: In je hoofd
(Holland, 2007)
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IN JE HOOFD

Over de auteur
Theo Olthuis (1941, Amsterdam) schrijft zowel voor 

kinderen als voor volwassenen. Naast gedichten 

schrijft hij liedjesteksten (o.a. voor Herman van 

Veen), toneel en televisiescènes (o.a. voor Sesam-

straat en Het Klokhuis). Omdat mooie zinnen of 

regels bij hem vaak tijdens een wandeling of fiets-

tocht komen binnenwaaien, heeft hij altijd een pen 

op zak. In zijn gedichten voor kinderen weet Olthuis 

herkenbare situaties in een even eenvoudige als 

rake taal te vatten, vaak met een knipoog.

Voor het lezen (15 minuten)
Schrijf de openingszin van het gedicht als volgt op 

het bord:

In je hoofd kun je alles:
- ...

- ...

Vraag de kinderen het lijstje aan te vullen. Wat 

willen zij graag kunnen? Om de antwoorden zo 

ongeremd mogelijk te houden, steek je voldoende 

vaart in de opdracht. De kinderen schrijven alleen 

woorden of woordgroepen op en krijgen maar twee 

minuten schrijftijd. Benadruk dat deze opdracht 

geen wedstrijd is: het gaat er niet om zoveel moge-

lijk woorden op te schrijven en er zijn alleen goede 

antwoorden. Als de tijd om is, mag wie wil zijn/haar 

lijstje voorlezen.

Daarna verander je de opmaak van de zin aan het 

bord stap voor stap naar die van het gedicht. Vraag 

de kinderen aandachtig toe te kijken hoe je eerst 

de opsommingsstreepjes, de puntjes en de dubbele 

punt wegveegt en vervolgens de zin over twee 

regels verdeelt. Wat is er gebeurd? Waarom heb je 

dat gedaan, denken de kinderen?

Na het lezen
Uitbeeldgedicht (10 minuten)

De kinderen ontdekken het gedicht in tweetallen via 

een A/B-oefening. Gebruik hiervoor het werkblad 

‘Uitbeeldgedicht’. Leerling A leest de eerste zin 

voor waarin een woord is weggelaten. Leerling B 

heeft de volledige zin en moet het ontbrekende 

woord (in vetjes) uitbeelden, zodat leerling A het 

woord kan invullen op zijn werkblad. Daarna leest 

leerling B de tweede zin voor en beeldt leerling A 

het ontbrekende woord uit, enz.

 

Voorlezen (10 minuten)

Olthuis schrijft zowel inhoudelijk als vormelijk 

toegankelijke poëzie. Laat de kinderen proeven van 

het ritme en de klanken van het gedicht door hen 

zelf te laten voorlezen. Doe het zelf niet eerst voor, 

maar bespreek op voorhand wel waar de kinderen 

aandacht aan moeten besteden. Waar moet je pau-

zeren? Waarom breekt de dichter de eerste zin in 

twee delen? Wat betekent dat voor het voorlezen?

 

Ommetje (20 - 40 minuten)

De dichter voert een personage op dat, net als de 

kinderen in hun lijstje, ernaar verlangt om enkele 

dingen te kunnen. Daarbij valt op dat dit personage 

eerst een uitgebreide omweg maakt via enkele 

fantasierijke en stoere wensen om pas in de voor-

laatste regel haast langs de neus weg toe te geven 

waar het echt om draait: afscheid kunnen nemen 

zonder tranen. Daardoor lijkt het wel of hij of zij zich 

schaamt voor dit verlangen.

Vraag de kinderen om in het gedicht op zoek te 

gaan naar het belangrijkste verlangen van het  

personage. Wat zou hij of zij het allerliefst willen 

kunnen? Waarom? Vertel op voorhand dat er 

opnieuw geen foute antwoorden zijn, maar dat de 

kinderen hun antwoord wel goed moeten onder-

bouwen. Nadat de kinderen eerst een paar minuten 

krijgen om individueel hun keuze te markeren in 

het gedicht, bediscussiëren ze hun antwoord met 

elkaar. Afhankelijk van de beschikbare tijd kun je dit 

per twee of vier laten doen, of via een binnen- 

cirkel-buitencirkel, zodat elk kind dezelfde spreek-

kansen krijgt. Koppel de opdracht klassikaal terug 

en sta tot slot stil bij de wens rond het afscheid 

nemen. Waarom zou het personage dat graag 

willen kunnen? Van wie of wat zou hij of zij afscheid 

moeten nemen? Is het personage een jongen of een 

meisje? Waarom? Wie herkent zich in het gedicht? 

Wie moet soms ook huilen en geeft dit niet graag 

toe? Wanneer? En wie vindt het geen probleem om 

af en toe een traantje te laten? Waarom?
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Aan de slag
Alles kan beter (20 minuten)

Ga met je klas aan de slag met het contrast 

tussen de voorlaatste regel en de rest van het 

gedicht. De kinderen kruipen, alleen of per twee, 

in de huid van een personage en verzinnen net 

als in het gedicht zes fantasierijke of stoere  

wensen en één gevoeliger of stiller verlangen. 

Wie geen inspiratie heeft, kan het eigen lijstje 

erbij nemen. Overdrijven mag! De regels hoeven 

niet te rijmen of qua lengte te kloppen, het is 

voor deze opdracht belangrijker dat de kinderen 

zich ongeremd durven uit te drukken.

Troost in een doosje (50 minuten)

Af en toe een potje huilen kan deugd doen. 

Zeker als je erna getroost wordt. Praat met  

kinderen over wie of wat hen kan troosten als ze 

verdrietig zijn. Zorg voor een veilig klimaat in de 

klas. Daarna tovert elk kind een luciferdoosje om 

in een troostdoosje, gebaseerd op de prachtige 
instant comfort pocket boxes van de Nederland-

se illustrator Kim Welling. Als je haar naam  

bij afbeeldingen googelt, vind je meteen een 

heleboel voorbeelden. Wil je liever niet tekenen, 

dan kun je de kinderen ook een (kosteloos) 

troostvoorwerp in hun doosje laten stoppen 

(zoek maar eens op ‘doosje troost’), een mooie 

zin laten opschrijven of een troostend gedicht 

laten zoeken in een bundel. Je kunt hier alle 

kanten mee op: de kinderen kunnen een persoon-

lijk doosje voor zichzelf maken of je kunt een 
random acts of kindness-project opzetten en  

hen doosjes laten maken die ze uitdelen op straat 

of in bijv. een bejaardentehuis.

Auteur lestip 
Marit Trioen
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WERKBLAD L1

Uitbeeldgedicht, versie A

Uitbeeldgedicht, versie B

In je hoofd
kun je alles.
     naar de maan,
boven op de wolken staan.
      met je handen los,
lopen door een donker bos.
Vechten als een      ,
dansen met een elf.
Afscheid nemen zonder    ,
alles gaat vanzelf.

In je hoofd
kun je alles.
Fietsen naar de maan,
boven op de     staan.
Strelen met je handen los,
lopen door een    bos.
Vechten als een tijger,
dansen met een     .
Afscheid nemen zonder tranen,
alles gaat vanzelf.


