
Activiteit bij poëzieposter of raamgedicht ‘Blijfe Sitte’ 

Dichters spelen met taal 

Ze schrijven, strepen weer door, zoeken verder, proberen opnieuw en vinden soms zelfs nieuwe woorden uit. Maar ook 
met bestaande woorden kunnen ze alle kanten op. In het gedicht ‘blijfe sitte’ speelt Joke van Leeuwen met de ‘f’, de ‘ch’ 
en de ‘n’. De meest lastige letters als je net leert schrijven. Waarom het soms een ‘f’ is en dan weer een ‘v’ is niet altijd 
logisch. Waarom is het vis en niet fis? En wel fris en niet vris? Doe er een ‘e’ bij, dan kan het weer wel: vries en fries. Zo 
zie je maar dat alles kan veranderen door 1 klein lettertje. Joke van Leeuwen speelt vaker op die manier met de taal. Kijk 
maar eens naar dit gedicht. 

Ozo heppie 
 
Ik voel me ozo heppie, 
zo heppie deze dag 
en als je vraagt wat heppie 
als ik eens vragen mag, 
dan zeg ik: hoe wat heppie, 
wat heppik aan die vraag, 
heppie nooit dat heppije 
dat ik hep vandaag? 

Hier is heppie niet alleen het Engelse woord happy dat op een Nederlandse manier wordt geschreven. Heppie wordt 
ook een werkwoord: het kan ook heppik worden. Nieuwe woorden laten je op een nieuwe manier naar de dingen 
kijken. Dat zie je ook in het volgende gedicht van Joke van Leeuwen:  

Wil je met me naar 
toejeweetwel 
toejeweetwel? 
Wil je met me naar 
toejeweetwelwaar? 
 
Ja, ik wil met jou 
naar hoeheettut, 
naar hoeheettut. 
Ja, ik wil met jou 
naar hoeheettutnou. 
 
Gaan we samen in de dinges 
en de weetnietmeerzovlug, 
even in de komwatwasset 
en dan weer naar huis terug. 

Komwatwasset. Tja, soms kun je niet op woorden komen. Dat komt misschien wel omdat we zoveel woorden in ons 
hoofd hebben. Een kind van 4 jaar kent al ongeveer 3.000 woorden, volwassenen kennen er meestal zo’n 30.000! 
Logisch dus als je af en toe even niet op een woord kunt komen. Gelukkig kun je altijd nieuwe woorden maken die 
misschien niet de goede woorden zijn, maar die andere mensen wel begrijpen. Zo is een blaasbloem een paardenbloem, 
een aantrekkingssteen een magneet, een murenmeneer een metselaar en is een jas zonder armen natuurlijk een 
bodywarmer. 

En nu jij!  

Bedenk zelf ook eens een nieuw woord. Schrijf het woord op een blaadje en leg het weg. Bedenk morgen weer een nieuw 
woord. Leg dat bij het eerste blaadje. Ga zo door en bedenk iedere dag een nieuw woord. Kies aan het einde van de week 
van je zeven nieuwe woorden het allerallerbeste.  Schrijf met dat nieuwe woord een gedichtje.  
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