
OEM
PAUKE

BEZETTE STADB SLAG:

Samen poëzie lezen, bespreken en maken

Doelpubliek: cursisten NT2 vanaf  niveau 2.2
Doel: in deze les lees, bespreek en maak je samen met je 
cursisten poëzie aan de hand van Bezette Stad van Paul van 
Ostaijen.

Benodigdheden
• pc met internetverbinding en beamer of  smartboard
• bijlagen:

• foto’s bezetting en oorlog
• cover Bezette Stad
• pagina Boem Paukeslag
• opdrachtenblad cursisten

Introductie 25’ Verkenning Bezette Stad en Paul van 
Ostaijen

Wat vind je van Bezette Stad 25’ Klasgesprek - Wat vinden de cursisten 
van de dichtbundel?

Maak zelf  een gedicht (optioneel) 50’ Maak samen met de cursisten een 
nieuw gedicht

Verloop opdracht

Wat kunnen wij voor jou doen? 
letterenhuis@antwerpen.be 

bibliotheek@hasselt.be

1/10



1. Verkenning: Bezette Stad en Paul van Ostaijen

Wat betekent ‘bezet’ en ‘bezette stad’?
Toon de foto’s uit bijlage 1. Vraag aan je cursisten wat ‘bezet’ zou 
kunnen betekenen.
• Vragen
- Wat zie je op de foto’s?
- Kan je de betekenis van ‘bezet’ afleiden uit de foto’s?
Ga van hieruit verder naar de betekenis van een bezette stad. 
Toon eventueel de foto uit bijlage 2.
• Toon de cover van Bezette Stad
De docent licht toe waar Bezette Stad van Paul van Ostaijen over 
gaat. Bezette Stad van Paul van Ostaijen is een dichtbundel over 
Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Hij schrijft 
over de oorlog en het leven in de stad tijdens de bezetting. Hij 
start zijn bundel bij de inname van de stad door het Duitse leger. 
De bundel eindigt bij de aftocht, wanneer het Duitse leger de stad 
verlaat.
Paul van Ostaijen was 18 jaar bij het begin van de oorlog in 1914. 
Hij schrijft over zijn eigen ervaringen en die van zijn vrienden: 
hoe leeg de stad was, dat er geen films meer gespeeld werden in 
de bioscoop. Maar ook hoe het leven opnieuw begint: in de music 
halls (= theaterzaal), de bioscopen, … .
• Waaraan denk je bij een bezette stad?
Welke beelden horen hierbij? De leerkracht toont de foto’s uit 
bijlage 3. Ieder beeld is gelinkt aan een gedicht uit de bundel. De 
cursisten kiezen het beeld dat voor hen het beste bij een bezette 
stad past.
Optionele vragen
• Hebben sommige cursisten een oorlog meegemaakt? 
• Willen ze daar iets over zeggen?

2. Wat vind je van Bezette Stad?
De leerkracht toont het fragment ‘Boem Paukeslag’ en leest het voor.
Klasgesprek
• Wat valt er op aan dit gedicht?
• Welke woorden ken je?
• Waarom staan sommige woorden in het vet of  groter dan 

andere?

2/10



De leerkracht legt uit wat ritmische typografie is en hoe Paul van 
Ostaijen dit gebruikte. Paul van Ostaijen vond dat gedichten luid 
op moesten worden. Hij geeft door de manier waarop het gedicht 
gedrukt/geschreven is aan hoe ze voorgelezen moeten worden. 

vette grote letters = luid
kleine fijne letters = stil
ve e l  s p a t i e  t u s s e n  l e t t e r s  i s  l a n g z a a m  u i t s p re k e n 
kort tegen elkaar is snel

In dit filmpje voert Theatergezelschap Fast Forward ‘Boem 
Paukeslag’ op (https://www.youtube.com/watch?v=CBqfxtvjbkI). 
Je kan dit filmpje tonen als voorbeeld van de ritmische typografie.
Wat vinden de cursisten van het gedicht? Vinden ze het mooi of  
niet? Raar? Moeilijk?

3. Creatieve verwerking
In zijn gedichten verwerkt Paul van Ostaijen wat hij rond zich ziet, 
leest en hoort. Toon enkele voorbeelden van gedichten uit Bezette 
Stad: ‘Holle Haven’, ‘Zeppelin’.

Maak samen met je cursisten een collagegedicht. Doorloop samen 
de volgende stappen.
Stap 1 - Laat elke cursist 1 foto uit bijlage 4 kiezen.
Stap 2 - Laat cursisten mondeling beschrijven wat ze op de foto 
zien. Mensen? Dingen? Kleuren?
Stap 3 - Laat cursisten woorden of  zinnen uit kranten en 
tijdschriften knippen om de mensen en dingen op de foto te 
beschrijven. Benadruk dat ze zoals een echte dichter creatief  
mogen zijn. Beschrijvingen als bijvoorbeeld ‘Het leven valt’ of  
‘zoete liefde’ kunnen perfect in een gedicht. 
Stap 4 - Met deze beschrijvingen zullen ze een gedicht maken. Laat 
ze de knipsels op een blad leggen en zinnen vormen. Ze mogen ook 
stukjes bijschrijven om de zinnen af  te maken. De leerkracht kan er 
voor kiezen om de cursisten elk een gedicht te laten schrijven of  om 
iedere cursist 1 zin te laten maken van een klasgedicht dat ontstaat 
door al deze zinnen van de verschillende cursisten samen te voegen.

In de expo ‘Boem Paukeslag: Bezette Stad x 5’ gingen vijf  jonge 
hedendaagse kunstenaars creatief  aan de slag met de dichtbundel. 
De expo reist door Vlaanderen en Nederland. De link naar deze 
expo vind je op de websites van Het Letterenhuis (https://www.
letterenhuis.be/nl/collectiein-de-klas-) en Bibliotheek Hasselt 
Limburg (https://bibliotheek.hasselt.be/BezetteStadx5).
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https://www.youtube.com/watch?v=CBqfxtvjbkI
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0099.php?q=holle%20haven#hl1
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0101.php?q=zeppelin#hl1
https://www.letterenhuis.be/nl/collectiein-de-klas-
https://www.letterenhuis.be/nl/collectiein-de-klas-
https://bibliotheek.hasselt.be/BezetteStadx5
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Bijlage 1 - Betekenis ‘bezet’
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Bijlage 2 - Bezette stad
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Bijlage 3 - Beelden bij gedichten uit Bezette Stad
 
Gedicht ‘Lege Bioskoop’
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0102.php

Gedicht ‘Eenzame Stad’
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0098.php

Cover van de bundel
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https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0102.php
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0098.php


Gedicht ‘Verlaten Forten’ 
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0097.php 

Gedicht ‘Music Hall’
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0114.php

© provincie Antwerpen
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https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0097.php 


Gedicht ‘Zeppelin’ 
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0101.php 

Gedicht ‘Holle Haven’ 
https://www.dbnl.org/tekst/osta002verz02_01/osta002verz02_01_0099.php
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Bijlage 4 - collagegedicht
Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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