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Van 1 tot en met 8 oktober 2022 was het de Week van het
Nederlands. 

We vroegen naar jullie mooiste citaat, lied of gedicht in het
Nederlands, of een fragment eruit. 

De top 8 van de ingestuurde tekstfragmenten publiceerden we op onze
Facebookpagina. 

In deze bundel vind je de 8 favoriete teksten en nog 4 andere. 

Je kan ze in de les Nederlands of je conversatietafel gebruiken om er
samen over te praten, of als basis voor een andere oefening. 

Veel plezier ermee! 

Vragen of opmerkingen? nederlandsoefenen@derand.be 

https://www.facebook.com/vzwderand.be


Citaten &
spreekwoorden



Nederlands spreekwoord

Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. 
 

Wat betekent dit spreekwoord? 

met een beet je ge luk kan zelfs iets wat on mo ge lijk lijkt,
toch ge beu ren

Woorden

de koe

de haas

Heb jij een huisdier? 



de dichter: iemand die gedichten schrijft

dichter: met een kleinere afstand ertussen

het gedicht: een mooie, korte tekst waarin je de
dingen een beetje anders zegt

Uit Ik heb je lief - Stef Bos

Was ik maar een dichter, dan kon ik dichter bij je zijn. 
 
 Woorden

Welke mensen 
zie jij graag? 



Uit Bezonken rood - Jeroen Brouwers

Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. 
 

Woorden

aanraken

bestaan: zijn, leven

Wat vind jij van deze
zin? 



Beste potvis,
 

 Ik weet niet zeker of je bestaat, maar ik nodig je wel uit
voor mijn feest.

 Morgen op het strand. Als je bestaat, kom je dan?
 

 De meeuw
 
 
 
 

Uit Langzaam, zo snel als zij konden
Toon Tellegen

Woorden

het feest

de meeuw

de potvis

het strand

Welke feesten zijn er
allemaal? 



Gedichten



Ik zit mij voor het vensterglas
 onnoemelijk te vervelen

 Ik wou dat ik twee hondjes was,
 dan kon ik samen spelen.

 
 

Spleen - Godfried Bomans

Woorden

de hond

het vensterglas

spelen: plezier maken met een spel of sport
zich vervelen: niet weten wat je wil doen

Speel jij graag 
een spel?

Welk? 



 Er komt een vrouw naar mij toe. Ze zegt 
 ‘wij zijn evenwijdig, raken elkaar in het 
 oneindige, laten we rennen’.

 Zullen we wachten? Zullen we wachten 
 tot de kinderen groot zijn en de aardbeien rood,
 ze zijn te bleek nog, te klein, te
 hard. 

 Zullen we wachten tot de avond
 valt en de nacht waarover wij nog een 
 keer willen slapen.

 Dan haakt ze haar arm in de mijne tot een
 lemniscaat.

 Zullen we wachten op 
 een eerste stap zo reusachtig dat je makkelijk een tent tussen onze benen spant 
 waarin nieuwe kinderen kamperen, aardbeien rijpen en niemand nog buiten de
 zomer kan
 […] 

 En we rennen. Met onze armen zwaaien we een maat die bij ons past …

 
 

 Uit Wij zijn evenwijdig
Maud Vanhauwaert



de aardbei

evenwijdig

lemniscaat: symbool van oneindigheid
oneindig

rennen

de tent

Woorden

bleek: iemand die bleek is, heeft een lichtere kleur dan
normaal
kamperen: slapen in een tent of een caravan
reusachtig: heel groot, enorm, gigantisch
wachten: ergens blijven tot iets of iemand komt
zwaaien: je hand heen en weer bewegen om te groeten

Hoe ga jij op vakantie? 



Je kunt je herfstig voelen in de zomer
en in de winter laaiend lentefris

gezegend zijn de durver en de dromer
voor wie een leven honderd levens is

 
 

 Uit Vers gezocht - Stijn De Paepe

Woorden

de herfst

de lente

de zomer

de winter 

dromen: met je gedachten op een andere plaats
zitten
durven: iets doen ook al ben je bang

Wat is jouw favoriete
seizoen? 



 
Er moet een wereld van verloren dingen zijn
waarin een handschoen, inderhaast vergeten,
het aanlegt met een oude krant,
een sjaal, een zakdoek of een kam.

De handschoen mist de hand niet meer,
de zakdoek hoeft geen jammernis,
en zelfs de sjaal taalt niet naar warmte
van kindermeiden en van moeders.

Al het verlorene is saamhorig.
Maar wat met tederheid die overbodig werd,
met kippenvel dat blijven wou,
de eerste natte droom, het domste lief,

het speelgoed van een kind dat stierf?
En doen alsof men alles kan vergeten,
hoewel men, plompverloren als een mens,
alleen in het heelal moet zijn.

 Saamhorig - Luuk Gruwez



de handschoen

het heelal

de kam

het kippenvel

de krant

de sjaal

het speelgoed

de zakdoek

Woorden

de jammernis: de ellende, de miserie
de kindermeid: een vrouw die voor je kinderen zorgt, een soort nanny
het lief: de persoon van wie je houdt en met wie je een relatie hebt
overbodig: overbodige zaken zijn niet nodig
plompverloren: onverwacht, zomaar ineens
saamhorig: bij elkaar horend, het gevoel hebben dat je bij elkaar hoort
sterven: doodgaan, overlijden
teder: zacht, vol liefde
vergeten: niet meer weten, niet aan iets denken terwijl dat wel nodig is
verliezen - verloren: iets of iemand niet meer hebben, kwijtraken

Ben jij ooit dingen kwijt? 
Hoe komt dat? 



Liedjes



Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas 
En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af 
Hoe zou het voelen jezelf te zijn 
Want soms doet het pijn als ze huilt maar ze lacht 
Ze huilt maar ze lacht 

Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt 
Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt 
Want nooit gaat het slecht, altijd oké 
En ze lult met ze mee en ze lacht 
Ze huilt maar ze lacht 

En nu, ze laat het los 
En nu, ze laat het los 

Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad 
En ze kijkt in het raam ziet een ander daar staan
En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met schijn 
En ze lacht 
Ze huilt maar ze lacht 

Wat als ze morgen besluit niet te schuilen 
Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen 
Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden 
Als ze huilt 
Als ze huilt en niet lacht 

En nu, ze laat het los 
En nu, ze laat het los 

Ze laat het los 
Ze laat het los 
Oohhh Ohhhh 
Ze laat het los 

Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas 
En ik kijk uit het raam en ik vraag me af 
Hoe zou het voelen mezelf te zijn 
Want soms doet het pijn als ik huil maar ik lach 

YouTube: www.youtube.com/watch?v=j-HkuKxTYEU 

 

 Ze huilt maar ze lacht - Maan



huilen

de jas

lachen

de pijn

het raam

de trein

Woorden

onbedoeld: per ongeluk, onopzettelijk
schuilen: bijvoorbeeld ergens gaan staan waar je niet nat
wordt van de regen
vertrouwen: geloven dat iemand eerlijk is

Reis jij met het
openbaar vervoer? 



Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school
En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn
En evenmin de week die komt, ja zelfs de maand die volgt
De kans dat ik nog ooit verschijn is eigenlijk klein
't Is niet omdat, meester Frank, u mij zo vaak straft
En mij één keer zelfs domkop heeft genoemd
Nee, 't is alleen iets hier vanbinnen, 't heeft geen zin dat ik ontken
Meester Frank, ik voel ... dat ik een ruimtevaarder ben.

Zeg nu zelf, meester Frank, wat ben je in 't heelal
Met de tafels van vermenigvuldiging
Ook schoonschrift, blokfluitspelen, woorden met dt
Dat snapt u toch, dat heeft op Mars geen zin
't Is dus zeker niet, meester Frank, omdat u mij zo vaak straft
En mij voor de hele klas domkop heeft genoemd
Nee 'k moet planeten gaan ontdekken, in de hoop dat daar iets leeft
Meester Frank, 't is de plicht, die elke ruimtevaarder heeft.

Doe de groeten, meester Frank, aan de rest van de klas
En zeg dat ik hen nooit vergeten zal
Geef mijn vulpen aan kleine Peter van de laatste bank
Hij blijft m'n vriend al woon ik dan in 't heelal
Zo, meester Frank alles is zowat gezegd
Vaarwel, en dat het u nog goed mag gaan
En wat die kleinigheid betreft dat u een domkop in mij ziet.
Meester Frank, dat deert een ruimtevaarder niet

Oh, en voor ik het vergeet, Linda van slagerij Van Gool
Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.

YouTube: www.youtube.com/watch?v=33JWX_TPHlE

Ruimtevaarder - Kommil Foo



Woorden

het heelal

de ruimtevaarder

de vulpen

deren: pijn doen, vervelend zijn
de domkop: een domme mens
de kleinigheid: iets wat niet belangrijk is, een detail
ontkennen: zeggen dat iets niet waar is
overmorgen: de dag na morgen
de plicht: iets wat je moet doen
straffen: een straf geven (omdat je iets hebt gedaan dat niet mag)
vergeten: niet meer weten, niet aan iets denken terwijl dat wel
nodig is
verschijnen: zich laten zien

 Wat wilde jij vroeger 
worden? 



Om te leven dacht ik je zou een vlinder moeten zijn
Om te vliegen heel ver weg van alle leven alle pijn
Maar ik heb niet langer hinder van jaloersheid op een
vlinder
Want zelfs vlinders moeten sterven laat ik niet mijn vreugd
bederven
Ik kan zonder vliegen leven
Wat zal ik nog langer geven
Om een vlinder die verdronken is in mij
Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn

Uit Verdronken vlinder 
Boudewijn de Groot

YouTube: www.youtube.com/watch?v=U3X85dLO-5U



de vlinder

de hinder: het feit dat je iets vervelend vindt
jaloers: wie wil hebben wat een ander heeft, is jaloers
sterven: doodgaan, overlijden
verdrinken - verdronken: sterven doordat je onder water
raakt en geen lucht meer krijgt
vliegen: door de lucht bewegen
de vreugd(e): een blij gevoel 

Woorden

Welk dier zou jij willen
zijn? 



Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt: Kun jij nog dromen?

Uit Mia - Gorki

Woorden

de ster

afzien: (pijn) lijden
dromen: iets beleven in je hoofd terwijl je slaapt of terwijl
je geen aandacht meer hebt voor wat er rond jou gebeurt

Waarover droom jij
soms? 

YouTube: www.youtube.com/watch?v=YdskK0FdACQ



www.derand.be

Nog meer woorden? 
Schoenaerts, Peter en Van Loo, Helga, Thematische woordenschat Nederlands
voor anderstaligen, Antwerpen/Amsterdam, Intertaal

Verburg, Marja en Stumpel, Ruud [et al.], Van Dale Pocketwoordenboek
Nederlands als tweede taal, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie


