Schrijf betere sinterklaasgedichten

De rijmpieten van LVE
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Sinterklaas.
Voor veel Nederlanders een groot feest. Nog steeds. Ondanks het gedoe rondom de
Pieten. En niet alleen kinderen beleven er veel plezier aan, juist ook veel volwassenen.
Vooral de sinterklaasgedichten geven vaak aanleiding tot plezier.
Dit is natuurlijk hét moment om jouw dierbaren eens goed toe te spreken als
Sinterklaas. Om je broer erop te wijzen dat het heel dom was dat hij zijn fiets niet
terugvond na een avondje stappen.
Om Piet je vrouw te laten plagen met haar eeuwige opruimwoede.
Je dochter te laten weten dat Sint echt wel in de gaten heeft dat ze een vriendje heeft.
Of je vader te vertellen dat je je echt kapot schaamt als hij in een winkel hardop zingt.
Heerlijk, die creatieve gedichten die uiting geven aan wat je voor de ander voelt.
Of van de ander vindt.
Helaas is Sinterklaas ook de tijd van stress.
Juist door deze gedichten. Want niet in elke Piet of Sint gaat een groot poëet schuil.
Sterker nog, voor de meeste mensen is het zwoegen en zweten.
Behoor je tot deze categorie?
Geen nood. In dit boekje helpen we je op weg. Want ook bij het schrijven van pakkende
sinterklaasgedichten kun je rekenen op de adviezen van Loo van Eck!
De rijmpieten van
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De eisen die we aan een
sinterklaasgedicht stellen

Tjonge, laten we onszelf eerst eens even niet zo serieus nemen, zeg. De ‘eisen’? Aan een
‘sinterklaasgedicht’?
Natuurlijk stellen we daar niet echt eisen aan. Kom op zeg: het is voor de lol!
Anderzijds … als je dan toch tijd en energie steekt in het heerlijke avondje, dan kun je
het misschien maar beter goed doen.
Vooruit dan, dan toch maar even beginnen met de eisen die we aan een sinterklaasgedicht stellen. En die mag je natuurlijk met een korreltje speculaaskruiden nemen.
Een sinterklaasgedicht is persoonlijk
Er bestaan sites waar je sinterklaasgedichten kant-en-klaar vanaf kunt halen. Brrr ...
Daar krijgen wij toch echt de rillingen van. Want dan krijg je dus zoiets:

Houd het dus eenvoudig. Normale mensentaal en korte zinnen. Zoek je toch een meer
intellectuele en talige uitdaging? Dan verwijzen we je graag door naar de afdeling
Echte Poëzie.
Een sinterklaasgedicht is origineel
Nee, je hoeft niet de originaliteitsprijs te verdienen. Maar je moet wel je best doen om
met iets leuks te komen. Dat kan doordat je een leuk onderwerp kiest. Of doordat je
een grappige link legt tussen het cadeautje en de ontvanger. Soms kan het door de
woorden die je gebruikt. Of een clou die je bedenkt voor je gedicht.
Zorg er in ieder geval voor dat het geen 13-in-een-dozijn-gedicht wordt. Gelukkig krijg
je in dit boekje genoeg tips om dat te voorkomen.

X en Y die lieve mensen
zijn altijd heel betrokken.
Zij hebben vast geen grote wensen
daar was de Sint wel van geschrokken.

Een sinterklaasgedicht is luchtig
Sinterklaas is hét moment om iemand de waarheid te zeggen. Of te confronteren met
zijn gedrag. Maar … Sinterklaas is ook een feest. En niemand vindt het leuk om de
sfeer op pakjesavond als een kerstpudding te zien inzakken. Houd het daarom luchtig.
Ga er licht-kritisch in, maar zeker niet met een gestrekt been.

Want Sint en Piet konden niet voorspellen
wat ze voor X en Y moesten bestellen.
Wat moest de Sint hen nu toch geven?
Wat is een lichtpunt in hun toch al geslaagde leven?

Een sinterklaasgedicht is met zorg gemaakt
Sinterklaas is een gezellig feest waarin je elkaar cadeautjes geeft. Maar het grootste
cadeau is misschien wel de aandacht die je van een ander krijgt. Daarom is het een
vereiste om aandacht aan je cadeau en gedicht te besteden.

Toch is het de goede Sint dit jaar weer gelukt.
Na door vele winkels te hebben gelopen,
kwamen ze met een leuk product,
dus maak het pakje maar snel open.

Iedereen kan zich vast nog wel die ene teleurstellende schoolsurprise herinneren.
Alle klasgenoten hadden ontzettend hun best gedaan om iets moois te maken voor
elkaar. Jij ook. Je had tot laat in de avond nog zitten kleuren, knippen en knutselen
tot het af was.

Een totaal onpersoonlijk gedicht. Dat over iedereen kan gaan. Zonder persoonlijke
touch. Zonder herkenbare elementen voor de ontvanger. Schrijf dan niks …
Een sinterklaasgedicht is makkelijk te lezen
De essentie van sinterklaasgedichten is dat je ze in gezelschap voorleest. En als
je dat moet doen (vaak ook nog met een drankje op), moet je geen ingewikkelde
zinsconstructies en woorden hoeven lezen.

Iedereen had zijn best gedaan. Iedereen. Behalve 1 klasgenoot. Die had er met de pet
naar gegooid. En nu bleek net jij degene te zijn die van deze klasgenoot een kartonnen
doos met papiersnippers erin kreeg. In 5 minuten in elkaar geflanst.
Dat het cadeautje dat erin zat ook tegenviel, deed er niet eens meer toe. Het was vooral
het gebrek aan zorg dat pijn deed.
En dat willen we niet. Dus: besteed zorg aan je gedicht!
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De tips

Het echte werk gaat beginnen. De volgende 20 tips gaan je hier zeker bij helpen.
Succes met schrijven!

Dat moet nu uit zijn, beste René, het is meer dan genoeg.
We snappen dan ook helemaal dat je precies dit cadeautje vroeg.
Sint en zijn Pieten

Ai, een wit vel papier. De grootste angst van een schrijver zonder inspiratie. Maar
een bekend gezegde luidt terecht: schrijven is voor 10% inspiratie en voor 90%
transpiratie. Dus geen nood. Als je geen inspiratie hebt, is het een kwestie van gewoon
beginnen. En dat doe je door een onderwerp te kiezen.
Hierbij heb je verschillende mogelijkheden:
A. Kies de ontvanger als onderwerp
B. Kies een gebeurtenis van de ontvanger als onderwerp
C. Kies het cadeau als onderwerp
D. Kies een actualiteit als onderwerp
E. Voor de gevorderden: een combinatie van onderwerpen

B. Kies een gebeurtenis van de ontvanger als onderwerp
De ontvanger van je gedicht heeft het afgelopen jaar waarschijnlijk allerlei dingen
meegemaakt. Van het krijgen van een nieuwe baan, het kopen van een huis, het starten
van een opleiding tot aan het organiseren van een raar feest, het bereiken van een
memorabele leeftijd, het maken van een ongelukkige val of het begaan van een grote
flater. Pik een van deze gebeurtenissen eruit en bouw je gedicht daar omheen.
Probeer wel een gebeurtenis te kiezen die echt bijzonder is. Als je een echte
sinterklaasdichter bent, maak je tijdens de loop van het jaar al aantekeningen over
gebeurtenissen die je op 5 december kunt gebruiken. Maar … dan ben je wel een echte!
In dit voorbeeld heeft Joke tijdens haar feest overgegeven op de dansvloer.

A. Kies de ontvanger als onderwerp
Je schrijft het gedicht voor een ontvanger. Het is leuk als deze ook centraal staat
in het gedicht. Dat kun je doen door karaktereigenschappen van de ontvanger als
uitgangspunt te nemen. Belangrijk is dan wel dat je de ontvanger goed kent, want je
wilt de plank niet misslaan.
Vaak krijg je een erg persoonlijk gedicht als je de lezer als onderwerp neemt. Het is dus
uitermate geschikt als je de ontvanger wilt vertellen wat je van hem of haar vindt.
In dit voorbeeld is de ontvanger een enorme sloddervos. Daarop speelt dit gedicht in.
Beste René,
Wat kun jij je ’s ochtends toch enorm opwinden.
‘Waar zijn mijn autosleutels? Ik kan ze echt niet vinden!’
‘En mijn portemonnee. Die ben ik ook al kwijt.’
‘Help je me zoeken? Ik heb geen tijd!’
Als jouw hoofd niet vastzat aan je lijf, wat zou er dan gebeuren?
Dan moesten we het elke dag gaan zoeken, achter alle deuren.
‘Heb jij het hoofd van René gezien? Nee? Hij moet het nu echt terug.
Kijk nog even in de garage of op de wc. Graag een beetje vlug!’
Al jaren speuren wij alles af op zoek naar al jouw dingen.
Van telefoons en boeken tot schoenen en trouwringen.

Lieve Joke,
Dat was me wat, die vrijdag 25 mei.
Piet zag je nog nooit zo blij.
Het was dan ook een fantastisch feest
waar al jouw vrienden zijn geweest.
Tijdens die avond werd er flink wat alcohol ingenomen.
De gasten begonnen daardoor goed los te komen.
Ook jij zelf was volledig in je element.
Op de dansvloer samen met Wim, je vent.
Je zwierde, zwaaide en maakte zelfs een enkele pirouette
op de wonderschone klanken van het strijkkwartet.
Helaas werd al dat gedraai en gekeer je iets te gek
en ging je midden op de dansvloer over je nek.
Dat kan gebeuren, geen probleem, het was jouw avond.
Jammer was wel dat Wim in de vuurlinie stond.
Helaas heeft het feest voor jou een abrupt einde gekregen.
Maar eerlijk is eerlijk: wij hebben er nog wél vaak dubbel om gelegen.
De Danspiet
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C. Kies het cadeau als onderwerp
Vind je het moeilijk om de persoon of een gebeurtenis centraal te stellen? Bijvoorbeeld
omdat je de ontvanger niet zo goed kent? Kies dan voor het cadeau als onderwerp. Het
is wel leuk als je dan een brug kunt slaan tussen de ontvanger en waarom dit cadeau
zo leuk is voor hem of haar.
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D. Kies een actualiteit als onderwerp
Het is een beetje slap, maar als je echt geen idee hebt wat je moet schrijven, maak
dan gebruik van de actualiteit. Kijk welk nieuws centraal staat en geef daar een leuke
draai aan. Dat is natuurlijk niet zo persoonlijk, maar als je het goed aanpakt, kan het
wel leuk zijn. Je kunt het nog persoonlijker maken als het nieuws een link heeft met de
ontvanger. Bijvoorbeeld met zijn of haar werk, woonplaats of met zijn of haar hobby’s.

Lieve Veerle,
Op het veld ziet Piet jou staan,
met je lange kousen aan
en een bitje in je bekkie
want zo krijg jij geen fietsenrekkie!

Dit is een gedicht voor Jeff die als hobby beleggen heeft. Het gedicht gaat dus niet
over hem, maar over het feit dat de beurzen aantrekken. Niet zo persoonlijk, maar het
spreekt hem vast wel aan, omdat het onderwerp bij hem past.
Beste Jeff,

In de kampioenswedstrijd ren jij naar voren
en weet na een solo mooi te scoren.
Ook in de rest van de wedstrijd sta jij stevig als een rots.
Je opa en oma, ouders en broers waren apetrots.

De crisis lijkt nu echt voorbij.
De economie pakt een stijgende lijn
en dat stemt ons allemaal reuze blij.
Eindelijk: na regen toch zonneschijn!

Dus voor dit knappe hockeymeisje
staat er vast wat op Sints lijstje.
We kunnen het nu wel onthullen:
ja hoor, jij krijgt hockeyspullen!

Deze week bereikte de beurs een nieuw record.
De koersen gingen dwars door het dak.
We staan er nu weer beter voor.
Je voelt je, als belegger, vast op je gemak.

Ze zijn nieuw en je trekt ze gemakkelijk aan
en ze zullen tijdens je zaaltraining ook prachtig staan.

Geniet van de terugkerende voorspoed.
En omarm het positieve elan.
Na het bitter komt eindelijk het zoet.
Zorg dat je ervan genieten kan!

Veel plezier ermee!
Sportpiet

De Beurspiet
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E. Voor de gevorderden: een combinatie van onderwerpen
Het leukst is natuurlijk als je een combinatie weet te maken. Bijvoorbeeld tussen de
persoonlijkheid van de ontvanger en het cadeau dat je geeft. Of tussen het cadeau en
de actualiteit. Daarmee krijgt je gedicht een extra lading.
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Je hebt nieuwe handschoenen gekocht voor je tienerdochter. Je wilt het hebben over dat
ze elke dag 7 kilometer naar haar nieuwe school moet fietsen. En je maakt je zorgen over
het fietsen door de stad. Zeker omdat ze al eens is gevallen. Je maakt een mindmap.
Fiets

In dit gedicht krijgt Marijke een lippenstift en maakt de schrijver een koppeling naar de
actuele zwarte-pietendiscussie.
Beste Marijke,
Ben ik nu zwart, oranje of een regenboog?
Het is een vraag waar zelfs de VN zich over boog:
welke kleur moet Piet op zijn gezicht?
En … wordt de Sint nu echt van racisme beticht?
Ook jij maakt je druk over de kleur op je gelaat.
Maar waarbij het niet over zwart of wit gaat.
Nee, eerder over vermiljoen voor op je mond.
Of zachtroze rouge voor in de vooravond …
Schrik niet, ik vraag je niet om in de pietendiscussie kleur te bekennen.
Integendeel, ik ben er juist op uit je te verwennen.
Daarom heb ik voor jou een kleurrijke gift.
Eentje van Dior, je raadt het vast al: het is een …
Kleurenpiet

Heb je een onderwerp te pakken? Begin dan niet meteen met dichten. Schrijf eerst
eens in kernwoorden op wat je denkt. Associeer vrij rondom het onderwerp. Wat je kan
helpen, is het maken van een snelle mindmap.
Zorg dat je jezelf tijdens het brainstormen niet beperkt. Schrijf alles op wat in je
opkomt zonder daarbij te bedenken wat je ervan vindt. Als je in deze fase al denkt ‘nee,
dat is niks’, knijp je jouw creatieve ader meteen dicht.
Een voorbeeld.

Weer
kou
donker
nat
thee
thuis
sneeuw

Mindmap

verlichting
lekke band
mand
snelbinder
fietstas

Vriendinnen
gezellig
kletsen
wachten
afspreken
vriendje
hand-in-hand
Saskia
Lynn

School

Verkeer

Fietstocht
naar school

Vermoeiend
ver
scooter
afstand
kilometers

gevaar
iPod
rood licht
fietspad
auto’s
telefoon
ongeluk
valpartij
slingeren
pedaal
stoeprand

college
gymnasium
half 9
nablijven
sporten

In je mindmap staan allerlei woorden. Pik de beste 10 woorden eruit. Vaak zijn dit de
woorden die inhoudelijk iets vertellen over het onderwerp. Zet deze woorden ook alvast
in de volgorde van het verhaal dat je wilt vertellen. Schrijf daarna de woorden aan elkaar
totdat er een klein verhaaltje ontstaat. Let nog niet op stijl. Het hoeft ook helemaal niet
te rijmen. Dit verhaaltje vertelt alleen de inhoud van het gedicht. In de volgende stappen
ga je dit verhaaltje bewerken totdat het een echt sinterklaasgedicht is.
De gekozen woorden
School/Gym
Saskia en Lynn
Afstand
Lekke band
Valpartij
Stoeprand
Telefoon
Verkeer
Donker
Slecht weer
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Het verhaaltje
Janneke fiets elke dag naar school met Saskia en Lynn. Dat is best een flinke afstand
en daar baalt ze van. Ze heeft al een valpartij en een lekke band gehad. Ze is met haar
pedaal achter een stoeprand blijven hangen. Het is soms best gevaarlijk in het verkeer.
Ze slingeren over de weg met hun telefoons in de hand. In de winter wordt dat nog
gevaarlijker omdat het donker wordt. En slecht weer. Daar moet ze voor uitkijken.

En nu wordt het per week ook steeds vroeger donker
en kouder en natter bovendien.
Waardoor het gevaar steeds groter wordt
dat automobilisten jullie niet zien.

Het is goed om ook na te denken over waar je naartoe wilt werken: de clou. Het is leuk
als je gedicht namelijk niet uitgaat als een nachtkaars, maar als het eindigt met een
hoogtepunt. Dat is best lastig. Daarom is het goed om er vooraf goed over na te denken.

De Sint

Vaak helpt het om eerst de clou te bedenken en daarna je verhaal ‘ernaartoe’ te
schrijven. Als we kijken naar het verhaaltje voor de fietsende Janneke, dan is de clou
dat ze beter op moet passen.
Uiteindelijk krijgt Janneke dit gedicht bij haar nieuwe handschoenen.

De Sint wil je graag waarschuwen.
Lief meisje, wees toch slim!
Doe die telefoon weg en kijk om je heen
onderweg naar het Stedelijk Gym.

Het is goed om na te denken wie de afzender van je gedicht is. Schrijf je vanuit je rol
als Sinterklaas? Of als de Dichtpiet? Of vanuit een of andere creatief bedachte Piet? Of
laat je dat in het midden? Je kunt ook verwarring zaaien door te schrijven vanuit het
perspectief van een andere aanwezige. Hierdoor wordt het minder duidelijk van wie het
cadeautje afkomstig is.

Lieve Janneke,
Sinds augustus fiets je iedere dag naar school.
Dat doe je samen met Saskia en Lynn.
Het is best een flinke afstand elke dag.
En je doet het dan ook met gezonde tegenzin.
De laatste maanden heb je al veel beleefd.
Van een fikse valpartij tot aan een lekke band.
Fietsen door het verkeer blijkt best gevaarlijk.
Zeker als je pedaal blijft hangen achter een stoeprand.
De Sint houdt soms zijn hart vast als hij jullie ziet fietsen.
Want jullie rijden ruim 7,5 kilometer op en neer.
Met z’n drieën op een rij, oordoppen in en telefoon in de hand
doodgemoedereerd slingerend door het drukke verkeer.

Bedenk ook of je de afzender in de derde persoon opvoert (Sint dacht dat jij …
Tante Maaike dacht dat jij …) of als eerste persoon (Ik dacht dat jij …).
Het is goed om daarover na te denken. Zodat je straks meer samenhang in je
gedicht krijgt.
Maar … ga hier ook niet te rigide mee om. Het is en blijft een sinterklaasgedicht
en je hoeft er geen literaire prijs mee te verdienen. Dus als je met de
regels rondom het perspectief sjoemelt, zal niemand
het je kwalijk nemen.
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Enkele voorbeelden.
Hieronder vind je een voorbeeld met de Sint als afzender (derdenperspectief).
Lieve Casper,
Sint zat laatst te bekijken hoe jij aan je huiswerk ging.
Gewoon in de woonkamer: herrie om je heen is voor jou echt geen ding.
En wordt het je toch te druk, dan ga je naar je kamer en zit je aan je bureau.
Maar daar is het niet per se stiller, dát hoorde de Sint zo.
Want ook op je kamer heb je graag wat bijgeluid.
Je zet tijdens het leren je muziek liever harder dan helemaal uit.
Met dopjes in je oren, concentreer je je op je werk voor school.
Ondertussen luisterend naar de muziek van je idool.
Sint verbaast zich hierover: hij zelf had het vroeger liever stil.
Maar … ieder studeert op zijn manier, is wat Sint eigenlijk zeggen wil.
Dus om de kwaliteit van jouw muziek te verbeteren, geeft hij je dit cadeau.
Als dit je studiekwaliteiten ook nog ten goede komt, vindt Sint het helemaal zo!
(steekt duim op)
Geniet ervan,
Sint
Dit is een voorbeeld van het vertellersperspectief (een ik-verteller):
Lieve Casper,
Ik zat laatst te bekijken hoe jij aan je huiswerk ging.
Gewoon in de woonkamer: herrie om je heen is voor jou echt geen ding.
En wordt het je toch te druk, dan ga je naar je kamer en zit je aan je bureau.
Maar daar is het niet per se stiller, dát hoorde ik zo.
Want ook op je kamer heb je graag wat bijgeluid.
Je zet tijdens het leren je muziek liever harder dan helemaal uit.
Met dopjes in je oren, concentreer je je op je werk voor school.
Ondertussen luisterend naar de muziek van je idool.
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Ik verbaas me hierover: ik zelf had het vroeger liever stil.
Maar … ieder studeert op zijn manier, is wat ik eigenlijk zeggen wil.
Dus om de kwaliteit van jouw muziek te verbeteren, geef ik je dit cadeau.
Als dit je studiekwaliteiten ook nog ten goede komt, vind ik het helemaal zo!
(steek mijn duim op)
Geniet ervan,
Sint

Hoe spreek je de ontvanger aan? Als ‘jij’ of ‘u’? Of noem je hem of haar bij de naam? Het
kan allebei en je mag er ook best in afwisselen. Sterker nog, in je worsteling om alles
rijmend te krijgen, ga je waarschijnlijk afwisselen. Toch is het goed om je vooraf bewust
te zijn van de aanspreekvorm.
Het bepaalt namelijk de sfeer van het gedicht. Als je consequent de ontvanger in de
derde persoon aanspreekt (‘Want Peter is altijd braaf’) dan is dat minder persoonlijk
dan wanneer je de ontvanger direct aanspreekt (‘Want jij bent altijd braaf’).
De relatie die jij met de ontvanger hebt kan jouw keuze dus ook beïnvloeden. Als je een
liefdesgedichtje voor je partner schrijft, dan kies je waarschijnlijk automatisch voor
‘jij’. Schrijf je voor een Sinterklaasfeest op je werk voor je baas met wie je een formele
relatie hebt, dan kies je waarschijnlijk sneller voor ‘u’ of voor ‘meneer De Vries’.
Hieronder vind je het gedicht voor Casper, maar nu in een andere aanspreekvorm.
Lieve Casper,
De Sint zat laatst te bekijken hoe Casper aan zijn huiswerk ging.
Gewoon in de woonkamer: herrie om hem heen is voor hem echt geen ding.
En wordt het hem toch te druk, dan gaat hij naar zijn kamer en zit hij aan zijn bureau.
Maar daar is het niet per se stiller, dát hoorde de Sint zo.
Want ook op zijn kamer heeft hij graag wat bijgeluid.
Hij zet tijdens het leren zijn muziek liever harder dan helemaal uit.
Met dopjes in zijn oren, concentreert hij zich op zijn werk voor school.
Ondertussen luisterend naar de muziek van zijn idool.
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De Sint verbaast zich hierover: hij zelf had het vroeger liever stil.
Maar … ieder studeert op zijn manier, is wat de Sint eigenlijk zeggen wil.
Dus om de kwaliteit van zijn muziek te verbeteren, geeft de Sint hem dit cadeau.
Als dit zijn studiekwaliteiten ook nog ten goede komt, vindt de Sint het helemaal zo!
(steekt duim op)

Een gedicht heeft een rijmschema. Daarin heb je verschillende keuzes. Het is
belangrijk om een rijmschema te kiezen en dit consequent vast te houden. Hierdoor
ontstaat namelijk een goed ritme.

Geniet ervan,
Sint

Je hebt keuze uit ontzettend veel rijmschema’s, maar we hebben de meest gangbare
er uitgelicht.

Bepalend voor de sfeer in een tekst is ook de keuze van de tijdsvorm waarin je schrijft.
Schrijf je in de verleden tijd (‘Je had natuurlijk allang gezien …’), dan geeft dat een
andere sfeer dan wanneer je in de tegenwoordige tijd (‘je ziet natuurlijk meteen …’) of
de toekomstige tijd (‘je gaat natuurlijk meteen zien …’) schrijft.
Het lijkt logisch om de verleden tijd te kiezen als je op iets terugblikt. Toch kan een
gebeurtenis uit het verleden juist spannender worden als je deze in de tegenwoordige
tijd beschrijft. Kijk maar.
Verleden tijd
Je stapte met je kwaaie kop in jouw mooie BMW,
en nam de halve bumper van Maaike’s Twingo mee.
De schade kostte je een honderdje of zes,
Maar … het was wel een uiterst leerzame les.

Gepaard rijm: AABB, CCDD, et cetera.
Dit is een makkelijke vorm, vooral omdat je per 2 regels je gedicht kunt schrijven. Je
kunt er bij dit schema voor kiezen om de zinnen te presenteren in tweetallen. Het is
ook makkelijk voor de ontvanger, omdat deze in één oogopslag het rijmschema snapt.
Hierdoor kan hij of zij het ook beter voorlezen.
Shirley wilde al jaren op vakantie naar Zwitserland,
maar John, de Frankofiel, vond dat totaal niet interessant.
Daarom trok ze op een dag de stoute schoenen aan
en is toen samen met haar zus Kim naar Bern gegaan.

A
A
B
B

Gekruist rijm: ABAB
Deze vorm is iets ingewikkelder, maar geeft daardoor wel wat meer spanning aan een
gedicht. Bij het schrijven is het vooral moeilijk om genoeg rijmwoorden te vinden die je
een strofe van 4 regels oplevert.
Schuivend over de overloop,
op zoek naar een vijand in de hal,
kijkend door een geweerloop,
schiet je met een keiharde knal.

A
B
A
B

Tegenwoordige tijd
Je stapt met je kwaaie kop in jouw mooie BMW,
en neemt de halve bumper van Maaike’s Twingo mee.
De schade kost je een honderdje of zes,
Maar … het is wel een uiterst leerzame les.
Zie je het verschil. Bij versie 2 zit je ‘in het moment’. Dat geeft een iets
spannendere dynamiek.

Gebroken rijm: ABCB of ABAC
Dit is een wat makkelijkere vorm, omdat je per 4 regels maar 2 rijmwoorden nodig hebt.
Voor het voorlezen van een gedicht met gebroken rijm is het wel belangrijk dat het
ritme in het gedicht goed is.
Om geen kou te vatten,
komt dit je goed van pas.
Voor na en voor het baden,
een lekkere warme jas.

A
B
C
B
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Omarmende rijm: ABBA, CDDC, et cetera
Dit is lastiger. Zeker voor de lezer. Je ziet namelijk minder snel de logica in het
rijmschema. Je moet dit dan ook alleen toepassen bij wat langere gedichten. Maak de
zinnen ook wat korter, want dan ziet de lezer sneller de logica in het rijmschema.
Shirley wilde graag naar Zwitserland
om naar de Matterhorn te gaan.
Ze heeft bijna op de top gestaan
Maar is toen in het ziekenhuis beland.

A
B
B
A
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Staand rijm
Dit is de makkelijkste vorm. Voor je sinterklaasgedicht ook uitermate geschikt, omdat
het eenvoudig te herkennen en voor te lezen is. Bij staand rijm heb je 2 woorden
waarbij 1 lettergreep met elkaar rijmt. Dus bijvoorbeeld:
Huis/muis
Groep/Troep
Martijn/konijn
Hier/papier
Slepend rijm
Dit heb je als je woorden hebt die met 2 lettergrepen rijmen. Bijvoorbeeld:

Je hebt een verhaaltje dat je wilt vertellen. Je weet wie de afzender is, welk perspectief
je kiest, wat je rijmschema is en je hebt een clou.
Als je echt gaat dichten, is het belangrijk om in kleine stukjes te schrijven. Begin met
telkens 2 of 4 regels (afhankelijk van het rijmschema). Zorg dat deze mini-gedichtjes
goed rijmen en lekker lopen.
Kies daarom eerst de rijmwoorden waarmee je wilt werken. Het handigste is als je de
zinnen pas gaat formuleren als je de rijmwoorden hebt. Anders begin je en moet je
straks weer alles veranderen, omdat je geen geschikt rijmwoord kunt vinden.
Zorg dat je originele rijmwoorden kiest. Dus niet het geijkte ‘de Sint zat te denken,
wat hij Wim zou schenken’.
Als je op zoek gaat naar geschikte rijmwoorden, kan het je helpen als
je weet wat voor soort rijmvormen er bestaan. Daarom vind
je hierna de 3 meest voorkomende vormen.

Praten/Straten
Verklappen/Grappen
Vertellen/Bellen
Sproeten/Voeten
Glijdend rijm
Hier heb je een rijmklank in 3 lettergrepen. Dat is erg mooi, maar vaak ook lastig
te vinden.
Kinderen/hinderen
Twijfelen/weifelen
Blubberde/lubberde
Fluisteren/luisteren

Soms zie je in gedichten overigens ook rijmwoorden die er op papier wel hetzelfde
uitzien, maar die je anders uitspreekt. Probeer dit te voorkomen, want daardoor raakt
de ontvanger tijdens het voorlezen de kluts kwijt.
Bijvoorbeeld:
Je bent ontzettend dol op vanille.
Dat zien we dus ook wel aan jouw billen.
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Dit lijkt op het eerste gezicht te rijmen, maar als je het uitspreekt, merk je dat het
totaal niet rijmt. Erg verwarrend als je dit moet voorlezen.
Omgekeerd kan overigens wel. Woorden die er qua woordbeeld verschillend uitzien,
maar wel op elkaar rijmen. Bijvoorbeeld:
Je wilde per se nieuwe hardloopschoenen kopen.
En riep tegen iedereen die het wilde horen: ‘Ik ga de marathon lopen!’
Je moeder glimlachte meewarig en dacht: ‘Hij zal het wel niet echt menen.’
Maar tot haar verbazing ging je er wel degelijk voor trainen.
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Kernwoorden zijn:
Te dik
Spiegel
Klagen
Sportkleren/sporten
Ongebruikt
Smoes
Schoenen
Hiervan heb je bedacht dat je de volgende rijmwoorden wilt gebruiken.

Je ziet hier dat de woorden ‘menen’ en ‘trainen’ visueel niet hetzelfde zijn. Maar dat
levert geen probleem op bij het uitspreken. Sterker nog, de ontvanger zal aangenaam
verrast zijn door deze rijmvorm.

(in de spiegel) Kijken/zeiken
Vetrollen/opbollen
Ongebruikt/schuddebuikt
Bank/slank
Smoes/snoes
Hardlopen/kopen

Bij rijm is het belangrijk dat de klemtoon op de dezelfde lettergreep ligt. Kijk maar:
Het uitgangspunt is dat de rijmwoorden achteraan op de regel staan.
Je krijgt een hit met jouw hoorspel,
dat is wat ik je voorspel.
Lees deze rijm zelf maar eens voor. Doordat bij ‘hoorspel’ de klemtoon op een andere
lettergreep ligt dan bij ‘voorspel’, is het voorlezen een drama. Waarschijnlijk ga je door
deze rijm stotteren.

Oke, je hebt je rijmwoorden. Nu wordt het pas echt interessant: het eigenlijke schrijven
gaat beginnen.
Als voorbeeld nemen we deze situatie.
Je wilt een gedicht schrijven voor je partner. Zij klaagt altijd dat zij
zichzelf te dik vindt. Maar ondertussen liggen haar sportkleren
ongebruikt in de kast. Je hebt nieuwe sportschoenen voor haar gekocht.

........................................................................................ kijken
....................................................................................... zeiken
................................................................................... vetrollen
................................................................................... opbollen
................................................................................ongebruikt
...........................................................................schuddebuikt
......................................................................................... bank
.........................................................................................slank
.......................................................................................smoes
........................................................................................ snoes
.................................................................................hardlopen
........................................................................................kopen
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Het gaat er dus eenvoudigweg om dat je een goedlopende zin voor het rijmwoord
formuleert. Laten we eens kijken of dat gaat lukken.
Lieve Lieke,
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
Het is handig om een gedicht met een moment (‘elke morgen’) te beginnen. Dat is een
goede inleiding. Je kunt ook goed beginnen met een plaats. Dus:
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Deze regel is prima. Je zou het effect kunnen vergroten door er adjectieven (bijvoeglijk
naamwoorden) aan toe te voegen. Kijk maar.
Je klaagt over de gigantische dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
Pas wel op met adjectieven. Ze geven kleur aan de tekst, maar kunnen soms ook
overdreven overkomen. Of zelfs ongepast zijn. In dit geval gebruiken we er eentje. Om
het ritme van de zin te verbeteren. Door naar regel 4.
Lieve Lieke,

Lieve Lieke,
In onze slaapkamer sta jij iedere morgen voor de spiegel naar jezelf te kijken.
Deze eerste regel is nog wel wat lang. De vraag is of we die straks moeten inkorten om
het ritme te bewaren. Maar dat zien we straks. Door naar regel 2.
Lieve Lieke,
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan hoe jij jezelf loopt af te zeiken.

Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.
Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
Regel 4 moet eindigen op ‘opbollen’. Dat is best lastig. Soms kun je dan een trucje
toepassen. Je kiest er dan voor om de ontvanger zelf aan het woord te laten. Hierdoor
kun je de woordvolgorde in de zin veranderen. Bovendien wordt het gedicht door de
variatie iets creatiever. Het wordt dan:
Je roept: ‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’

Deze regel is wat aan de korte kant in vergelijking tot de eerste regel. Dat komt het
ritme niet ten goede. Daarom maken we de zin wat langer.

Gebruik hier ook echt aanhalingstekens en een dubbele punt. Dan is het voor de lezer
meteen duidelijk dat het een citaat is.

Lieve Lieke,
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.
Door er ‘telkens weer’ aan toe te voegen, maak je de zin wat langer. Vaak kun je spelen
met dit soort toevoegingen. Door naar regel 3.

Wat overigens opvalt, is dat regel 3 en 4 allebei beginnen met ‘Je’. Dat is minder mooi.
Daarom halen we dat weg bij regel 4. Dat kan ook prima, want de lezer begrijpt uit de
context dat de uitspraak door haarzelf wordt gedaan.
Lieve Lieke,

Lieve Lieke,

Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.

Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.

Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’

Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw vetrollen.

Regel 5 moet eindigen op het woordje ‘ongebruikt’ en heeft betrekking op de
sportkleren die ongebruikt in de kast liggen. Wat vind je van:
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Maar lieve schat, de sportkleren in je kast zijn allemaal ongebruikt.
Hier kiezen we bewust voor de aanspreekvorm met ‘lieve schat’. Hierdoor wordt de
tekst persoonlijker. Door naar regel 6.
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gebruikt. Voegwoorden kunnen je helpen om een zin op te delen in 2 regels.
Voegwoorden zijn ‘maar’, ‘en’, ‘omdat’, ‘daardoor’, et cetera.
Overigens is regel 8 nog niet goed. Deze is te kort in vergelijking met regel 7. Daarom
voegen we er nog wat extra woorden aan toe.

Lieve Lieke,
Maar van tv-kijken en chips eten word je echt niet slank.
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.
Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’
Maar lieve schat, de sportkleren in je kast zijn allemaal ongebruikt.
Geen wonder dat je voor de spiegel ’s ochtends schuddebuikt.
Het rijmwoord ‘schuddebuikt’ zorgt voor een glimlach omdat het dubbel te
interpreteren is. Je schuddebuikt van het lachen, maar je schuddebuikt ook als je te
dik bent.
Het valt je waarschijnlijk al wel op dat we alle zinnen per 2 aan elkaar koppelen. Dat
maakt het schrijven ook makkelijk. Door naar regel 7.

Door naar regel 9.
Lieve Lieke,
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.
Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’
Maar lieve schat, de sportkleren in je kast zijn allemaal ongebruikt.
Geen wonder dat je voor de spiegel ’s ochtends schuddebuikt.
In plaats van te sporten zit je iedere avond gewoon op de bank.
Maar van tv-kijken en chips eten word je echt niet slank.

Lieve Lieke,
‘Het is zo koud.’ ‘Ik ben moe.’ ‘Ik heb het druk.’ Je hebt altijd wel een smoes.
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.

In regel 9 gebruiken we citaten. Eigenlijk stoppen we 4 zinnen in 1 regel.
Hup, naar regel 10.

Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’

Lieve Lieke,

Maar lieve schat, de sportkleren in je kast zijn allemaal ongebruikt.
Geen wonder dat je voor de spiegel ’s ochtends schuddebuikt.

Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.

In plaats van te sporten zit je iedere avond gewoon op de bank.
Maar van tv-kijken word je echt niet slank.

Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’

We nemen nu regel 7 en 8 samen. Eigenlijk is dit 1 zin die we in 2 regels hebben
opgeknipt. Je ziet dat we aan het begin van regel 2 het voegwoord ‘maar’ hebben

Maar lieve schat, de sportkleren in je kast zijn allemaal ongebruikt.
Geen wonder dat je voor de spiegel ’s ochtends schuddebuikt.
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In plaats van te sporten zit je iedere avond gewoon op de bank.
Maar van tv-kijken en chips eten word je echt niet slank.
‘Het is zo koud.’ ‘Ik ben moe.’ ‘Ik heb het druk.’ Je hebt altijd wel een smoes.
Maar niet van smoezen, alleen van sporten word je slank, lieve snoes.
Hier gebruiken we weer een truc door aan het einde van de zin een aanspreekvorm te
gebruiken: lieve snoes. Deze truc is handig, vooral omdat je daarmee makkelijk aan
rijmwoorden kunt komen. Dit zijn enkele handige aanspreekvormen die je aan het eind
van een regel kunt gebruiken:
beste vriend
beste vrind
lieve Jan/Henk/Isabel/etc.
lieve kind
lieve jongen
stoere vent
Gebruik het alleen niet te vaak, want het is natuurlijk wel een beetje smokkelen …
Door naar regel 11.
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Regel 11 en 12 pakken we weer samen, omdat dit weer 1 zin is. Je ziet dat we het
cadeau niet letterlijk weggegeven, maar er puntjes neerzetten. Dat doen we bewust om
het spannend te houden. Maar vaak is dat onnodig.
Het gedicht is klaar. We kunnen nog experimenteren met het perspectief en de
aanspreekvorm. Dat zie je hieronder. Kies zelf maar welke je het leukste vindt.

Lieve Lieke,
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.
Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’
Maar lieve schat, de sportkleren in je kast zijn allemaal ongebruikt.
Geen wonder dat je voor de spiegel ’s ochtends schuddebuikt.
In plaats van te sporten zit je iedere avond gewoon op de bank.
Maar van tv-kijken en chips eten word je echt niet slank.

Lieve Lieke,
Elke morgen sta jij voor de spiegel in onze slaapkamer naar jezelf te kijken.
De Sint hoort dan telkens weer hoe jij jezelf loopt af te zeiken.
Je klaagt over de dikte van je armen en over jouw enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’
Maar lieve schat, de sportkleren in je kast zijn allemaal ongebruikt.
Geen wonder dat je voor de spiegel ’s ochtends schuddebuikt.
In plaats van te sporten zit je iedere avond gewoon op de bank.
Maar van tv-kijken en chips eten word je echt niet slank.
‘Het is zo koud.’ ‘Ik ben moe.’ ‘Ik heb het druk.’ Je hebt altijd wel een smoes.
Maar niet van smoezen, alleen van sporten word je slank, lieve snoes.
Om je te stimuleren om voortaan te gaan hardlopen,
is de Sint voor jou speciaal deze … gaan kopen.

‘Het is zo koud.’ ‘Ik ben moe.’ ‘Ik heb het druk.’ Je hebt altijd wel een smoes.
Maar niet van smoezen, alleen van sporten word je slank, lieve snoes.
Om je te stimuleren om voortaan te gaan hardlopen,
is de Sint voor jou speciaal deze … gaan kopen.
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Lieve Lieke,
Elke morgen staat Lieke voor de spiegel in onze slaapkamer naar zichzelf te kijken.
Ik hoor dan telkens weer hoe zij zichzelf loopt af te zeiken.
Ze klaagt over de dikte van haar armen en over haar enorme vetrollen.
‘Kijk nou toch eens hoe al mijn kleren om mijn heupen opbollen!’
Maar de sportkleren in haar kast zijn allemaal ongebruikt.
Geen wonder dat ze voor de spiegel ’s ochtends schuddebuikt.
In plaats van te sporten zit ze iedere avond gewoon op de bank.
Maar van tv-kijken en chips eten wordt ze echt niet slank.

Probeer zo veel mogelijk concrete woorden te gebruiken in je sinterklaasgedichten.
Met concrete woorden bedoelen we woorden die verwijzen naar dingen die je kunt zien,
aanraken, ruiken, proeven.
Als je het over een auto van iemand hebt en je hebt het over ‘jouw auto’ ben
je natuurlijk al behoorlijk concreet. Maar je kunt nog concreter worden, door
het merk te noemen. Of zelfs het type auto. Kijk maar naar het verschil.

Concreet:
Jouw auto werd gestolen die nacht
Nog concreter:
Jouw Volkswagen werd gestolen die zaterdagnacht.
Het meest concreet: Jouw Golfje GTI werd gestolen die zaterdagnacht in maart.

‘Het is zo koud.’ ‘Ik ben moe.’ ‘Ik heb het druk.’ Ze heeft altijd wel een smoes.
Maar niet van smoezen, alleen van sporten wordt ze slank, de lieve snoes.
Om haar te stimuleren om voortaan te gaan hardlopen,
ben ik voor haar speciaal deze … gaan kopen.

Op deze manier maak je een gedicht nog veel persoonlijker. De ontvanger voelt zich nog
veel meer aangesproken en het effect van jouw gedicht wordt groter.
Overigens, doordat je concreet schrijft, is het ook onmogelijk om een gedicht te
recyclen. En dat is maar goed ook! Niks is zo erg als een gedicht dat wordt hergebruikt
voor iemand anders. Dat zegt namelijk heel veel over het gedicht: het is onpersoonlijk.
Maar het zegt ook veel over de dichter: hij is lui.

Je gedicht is klaar, alleen de ondertekening ontbreekt nog. Afhankelijk van welk
perspectief je hebt gekozen, kies je de ondertekening. Het is ook leuk om er nog een
passende eindgroet bij te bedenken. Je kunt daarbij verwijzen naar het gedicht of juist
vooruitwijzen naar de toekomst.

Dus: neem jezelf als sinterklaasdichter serieus: bedenk telkens iets nieuws voor de
ontvanger! Dat is wel zo sympathiek.

Enkele voorbeelden.
Veel succes met sporten!
Sportpiet
En nu: van die bank af!
De Sint

Voor de echte dichters onder ons is het leuk om met de taal te spelen. Gebruik
stijlmiddelen in je gedichten. Hieronder vind je er een aantal.
Alliteratie
Bij een alliteratie maak je gebruik van woorden die dezelfde beginletter hebben.
Dat ken je wel van de titels van Suske en Wiske-strips (De Duistere Diamant of De
Machtige Madame) en van de namen van veel stripfiguren (Donald Duck, Guus Geluk,
Willie Wortel).

IEDEREEN KAN DICHTEN | 30

Door alliteraties te gebruiken, krijgt je gedicht nog meer ritme. Let wel op: bij
alliteraties met bepaalde klanken (K of S) hebben sommige lezer moeite. Ze gaan dan
stotteren of slissen.
In dit gedicht halen we alle alliteraties uit de kast.
In december worden de dagen donkerder.
Dat drukt doorgaans op jouw gemoed.
De duisternis dringt zich aan je op,
komt je daverend tegemoet.
Licht ledigt vaak je nood,
levert luchtigheid en lacht
Lucifer de leegte in
en geeft luciditeit en kracht.
Dit kleine cadeau zal je daarom bekoren
Compact maar krachtig in zijn klasse
Zekere kwaliteit, weliswaar van Ikea
Laat je er gerust door verrassen.
Interpunctie
Onze taal heeft veel leestekens. Punten, komma’s, vraagtekens,
uitroeptekens, dubbele punten, puntkomma’s, aanhalingstekens,
et cetera. Deze zijn er niet voor niks. Ze zorgen voor leesbaarheid
en ritme.
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Zonder leestekens
Jouw sokken zijn na zo’n potje voetbal echt niet meer wit
Waardoor er voor je moeder helaas maar weinig anders opzit
Dan ze weer snel te wassen en te drogen
zodat ze de dag erna weer schoon met jou het veld op mogen
Met leestekens
Jouw sokken? Die zijn na zo’n potje voetbal écht niet meer wit.
Waardoor er voor je moeder, helaas, maar weinig anders opzit,
dan ze weer snel te wassen ... en te drogen!
Zodat ze de dag erna weer schoon met jou het veld op mogen.
Zonder leestekens
Als Sinterklaas mocht kiezen
Dan koos hij jouw talent
Want hij zou heel graag kunnen
Waar jij zo goed in bent
Het spel zo te beheersen
Met inzicht en techniek
Wat zou hij dat graag willen
Maar ja, dat is uniek
Met leestekens

Als je als lezer een komma ziet, weet je dat de zin erna doorloopt.
Zie je een dubbele punt aan het einde van een zin:
je weet dat de zin erna er nog bij hoort. Een vraagteken?
Je ziet dat er een vraag wordt gesteld. Een uitroepteken
zorgt voor nadruk. Zo dus!
Dat helpt dus enorm bij het voorlezen van je tekst.
Met andere woorden: leestekens? Ze zijn onmisbaar!
Vergelijk deze teksten maar eens met elkaar.

Wat als Sinterklaas mocht kiezen?
Nou: dan koos hij jouw talent!
Want hij zou héél graag kunnen,
waar jij zo goed in bent.
Het spel zó te beheersen.
Met inzicht … en techniek.
Wat zou hij dát graag willen!
Maar ja: dat is uniek.
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Het beletselteken
Eigenlijk is het beletselteken ook interpunctie. Je ziet dan ook in de gedichten hiervoor
dat we het hebben gebruikt. Wat het beletselteken is? De 3 puntjes in een tekst: …
Deze 3 puntjes hebben veel zeggingskracht. Ze laten namelijk een veelbetekenende
stilte vallen in een zin. En door de plek waar je ze neerzet, beïnvloed je de spanning van
een zin. Kijk maar.
Spreek alle 3 de zinnen maar eens hardop uit en laat een pauze vallen bij de puntjes.
Je hoort dan het verschil in de spanningsopbouw van de zin.
Jasper opende de deur …
Jasper opende … de deur
Jasper … opende de deur
Leuk om met dit mooie leesteken te spelen …!
Leuk om met dit mooie leesteken … te spelen!
Leuk … om met dit mooie leesteken te spelen!
Hoofdletters
In onze taal gebruiken we hoofdletters aan het begin van een zin en bij een eigennaam.
In poëzie (en een sinterklaasgedicht is poëzie) heb je meer vrijheden. Er zijn dan ook
niet veel regels voor te geven. Je hebt eigenlijk 2 mogelijkheden.
1. Alle regels krijgen een hoofdletter
Dit is het makkelijkste. Je hebt dan aan het begin van elke regel een hoofdletter
ongeacht of de zin daar begint.
Sint weet dat je om je uiterlijk geeft
Je kleedt je naar de laatste mode
Regelmatig bezoek je de kapper
En joggingpakken zijn, buitenshuis, streng verboden
Mooie sieraden maken het plaatje af
Dat zal iedereen beamen
Vandaar dat Sint en Piet
Op dit ideetje kwamen
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Ze togen naar de winkel
En zochten daar daadkrachtig
Deze oorbellen voor je uit
Ze staan je vast en zeker prachtig!
2. Het begin van een zin krijgt een hoofdletter
Dat betekent dus dat sommige regels wel en sommige geen hoofdletter krijgen. Dat
hangt ervan af of de regel begint met een nieuwe zin of niet. Als je hiervoor kiest moet
je alle zinnen ook netjes afsluiten met een punt. En zinnen die over 2 regels lopen,
moet je soms scheiden met een komma. Dus zo:
Sint weet dat je om je uiterlijk geeft.
Je kleedt je naar de laatste mode.
Regelmatig bezoek je de kapper
en joggingpakken zijn, buitenshuis, streng verboden.
Mooie sieraden maken het plaatje af.
Dat zal iedereen beamen.
Vandaar dat Sint en Piet
op dit ideetje kwamen.
Ze togen naar de winkel
en zochten daar daadkrachtig
deze oorbellen voor je uit.
Ze staan je vast en zeker prachtig!

Misschien is dit een beetje een gekke tip. Maar juist in sinterklaasgedichten zie je een
heleboel kromme zinnen. Vaak ontstaan door dichterlijke onbeholpenheid.
Soms kiezen schrijvers ervoor om omwille van het rijmen een adjectief achter een
zelfstandig naamwoord te plaatsen. Iets wat in het Nederlands eigenlijk niet voorkomt.
Een voorbeeld.
En na het drinken van een heerlijke cocktail,
werd er door de gasten gegeten, veel.
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Hopelijk ben je met je cadeautje blij,
bij dit gedicht komen geen regels meer bij.
Hier heeft de schrijver het woordje ‘veel’ uit gemakzucht (of dichterlijke armoede) er
maar gewoon achter geplakt. Om nog maar te zwijgen wat de sintdichter bij de tweede
strofe doet. Brrr …
Nog een andere variant:
Tijdens de vakantie hadden ze allemaal veel plezier
Ze gingen met een kajak iedere dag op de rivier
Het woordje ‘op’ staat hier op een vreemde plek. Eigenlijk is het ‘iedere dag de rivier op’.
Maar ja, dat rijmt niet. Dus heeft de schrijver de dichterlijke vrijheid genomen om het 2
plekken naar voren te halen.
Begrijpelijk hoor, zeker als je nog 10 gedichten moet schrijven en de tijd wegtikt. Maar
… probeer het te voorkomen als het enigszins kan.
Nog zo’n ‘don’t’ is het foutief vervoegen van werkwoorden omwille van de rijmbaarheid.
Wat we daarmee bedoelen? Dit:
Eerst je huiswerk afmaken, dat was altijd de afspraak,
maar de laatste maanden is deze een beetje verloren geraak(t).
Jammer. Begrijpelijk, maar jammer.

Sinterklaasgedichten zijn ervoor om te worden voorgelezen. Dus net als songteksten,
moeten ze ritmisch zijn. Niet iedereen heeft daar evenveel gevoel voor. Wat enorm
helpt, is als je zelf de gedichten hardop voorleest. Je merkt dan meteen wat lekker
leest en waar je blijft haken.
Vaak helpt het om gewoon wat woorden weg te halen of toe te voegen. Een voorbeeld.
Dit gedichtje loopt nog niet helemaal goed.
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Op zijn tijd kan het in het huis van de familie Jansen
Behoorlijk donderen
Dan wordt er geschreeuwd
Van boven en van onderen
Deuren knallen en er wordt dan gehuild
De kinderen Jansen hebben ruzie in de tent
En daar raken hun ouders
nooit aan gewend
De Sint vraagt zich af
Waarom jullie dit cadeau zouden willen scoren
Want ook zonder geluidsapparatuur
Kunnen we jullie geschreeuw horen
Nou vooruit, de Sint geeft jullie dit cadeau
En hoopt dat jullie er veel plezier aan zullen beleven
Maar zijn jullie dan ook lief voor elkaar?
Want dat zorgt voor een veel leuker leven.
Om het gedicht een beter ritme te geven, halen we wat woorden
weg en voegen we wat toe. Ook zorgen we voor zichtbare
interpunctie en veranderen we het perspectief.
Soms kan het in huize Jansen
behoorlijk donderen!
Dan wordt er geschreeuwd,
van boven en … van onderen.
Deuren knallen, er wordt gehuild.
De kinderen hebben ruzie in de tent.
En dáár raken hun vader en moeder
echt never nooit aan gewend …
Ik vraag me dan ook wel een beetje af:
‘Waarom willen jullie dit cadeau scoren?’
Want ook zonder deze apparaten
kan ik jullie geschreeuw in Spanje horen.
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Nou vooruit, toch geef ik jullie dit cadeau.
Ik hoop dat jullie er veel plezier aan beleven.
Maar … zijn jullie dan ook wel lief voor elkaar?
Want dát zorgt voor een veel leuker leven!
Als je aan een gedicht sleutelt, kun je daar uren mee doorgaan. Het kan namelijk altijd
beter. Wees dus op een bepaald moment ook tevreden. Je hebt er namelijk nog meer te
schrijven …

Het gedicht is geschreven. Nu ga je het uittypen en printen. Of je schrijft het met pen,
dat kan ook. Hoe dan ook: zorg dat het er mooi uitziet.
Zorg dat het netjes op de pagina staat (dus niet links bovenaan een gedichtje van 6
regels en verder een akelig leeg vel). Maar zorg ook voor ‘lucht’ voor de lezer. Dat doe
je door een witregel na elke strofe te plaatsen. Vaak is een strofe 2 of 4 regels lang,
afhankelijk van het rijmschema dat je hebt gekozen.
Kies ook geen te klein lettertype. Het gedicht moet worden voorgelezen en vaak in wat
lastige omstandigheden: slecht licht, mensen zonder leesbril, mensen die niet gewend
zijn hardop te lezen, et cetera.
Dat is overigens ook de reden om een zo normaal mogelijk lettertype te kiezen. Een jolig
lettertype, is vaak lastig te lezen. En als het lezen niet soepel gaat, gaat je hele gedicht de mist
in. Dat is meteen ook de toets voor wel of niet met de hand schrijven. Schrijf je slordig?
Typ het uit.
Leuke details bij een gedicht zijn natuurlijk de datum en plaats bovenaan het gedicht:
Madrid, 5 december. En de gefingeerde handtekening bij de afzender. Of het gekleurde
briefpapier met het sinterklaasbriefhoofd.
Overdreven? Jazeker.
Maar is een feest van een man met een mijter op zijn hoofd dat niet ook?
Juist dit soort details laten zien dat je veel zorg hebt besteed aan je gedicht. En dat is
prettig voor de ontvanger.
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Oke, dit is een heftige. Voor veel sintdichters zijn de spelling en de grammatica lastig.
En een klein foutje zien we wel door de vingers. Maar als je gedicht tjokvol fouten staat
dan heeft dat een negatief effect op je gedicht. Niet alleen wordt het gedicht slechter
leesbaar, een taalfout leidt ook enorm af van de inhoud. En dat is zonde.
We kunnen geen echte tips geven over hoe je dat kunt voorkomen. Alleen deze wijze raad:
let op je spelling en werkwoordvervoegingen. En lees het nog een keer kritisch door.

Je gedicht is af. Maar… vouw het nog niet op en plak het nog niet op het cadeau.
Laat het een uurtje liggen en herlees het dan nog eens hardop.
Valt je nog iets op wat beter kan? Verbeter het dan nog even snel.
Leest het lekker? Dan ben je klaar!
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Tot slot

We hopen dat je met ons boekje sneller en betere sinterklaasgedichten kunt schrijven.
Lukt dat niet? Geen nood! Na 5 december verdwijnen je pennenvruchten toch weer
gewoon bij het oud papier. Wat een geruststellende gedachte …
Wil je beter teksten leren schrijven?
Of wil je teksten laten herschrijven?
Neem dan contact met ons op.
Ga naar: lve.nl
Of bel met: (0318) 69 69 00

Wil je naast sinterklaasgedichten ook leren om andere teksten beter te schrijven?
Volg dan deze trainingen bij ons:
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ

Artikelen schrijven
Brieven en e-mails schrijven
Chatten
Commercieel schrijven
Efficiënt notuleren
Instructies en handleidingen schrijven
Offertes schrijven
Persberichten schrijven
Rapporteren
Redigeren
Schrijven in taalniveau B1
Social media
Spelling en grammatica
Webteksten

Kijk op lve.nl voor ons totale aanbod aan trainingen en e-learningprogramma’s.
Je vindt daar ook trainingen op het gebied van mondelinge communicatie en
persoonlijke effectiviteit.

Alle tips op een rij

Het is sinterklaasavond. Je viert het gezellig met vrienden en
familie. Met cadeaus én gedichten. Nieuwsgierig en met wat
gezonde spanning open je het gedicht voor jou.
Je begint te lezen …
Sint zat te denken
Wat hij jou zou moeten schenken
Daar zakt toch meteen je broek van af?!
Natuurlijk. Want een sinterklaasgedicht is pas leuk als je voelt dat
de schrijver zijn best heeft gedaan voor jou. Doordat het gedicht écht
over jou gaat. Een tikkie origineel is. En het liefst ook nog grappig.
Geef dus het goede voorbeeld aan je vrienden en familie.
En dicht met zorg.
Hoe je dat doet, lees je in dit boekje. Aan de hand van 20 concrete en
praktische tips, dicht jij in een mum van tijd een ‘cadeau’ op papier.
Want iedereen kan dichten!
Fijne sinterklaasavonden!

Bij Loo van Eck werken 60 pieten. Normaal gesproken leren de LVEpieten bedrijven en hun medewerkers beter te schrijven. Zodat teksten
helder, klantgericht en correct worden. Rondom Sinterklaas vindt
Loo van Eck het leuk om mensen ook te helpen de kwaliteit van hun
gedichten te verbeteren. Uit die behoefte is dit boekje ontstaan.

Loo van Eck
Pascalstraat 28, 6716 AZ Ede
Postbus 274, 6710 BG Ede
Telefoon: (0318) 69 69 00

E-mail: loo@lve.nl
Internet: www.lve.nl
Blog: www.commpost.nl

