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Verzamelen  1 

 

Er zijn mensen die verzamelen de wonderlijkste dingen. 2 

Gekke prenten, oude wekkers, vreemde munten, gouden ringen,  3 

postzegels uit verre landen, 4 

ja ik ken zelfs een meneer 5 

die verzamelt koeientanden 6 

en hij wil er almaar meer.  7 

 

Ik ken ook een oude dame, die verzamelt stenen kruiken.  8 

O, de dame heeft er vast wel honderd en niet om ze te gebruiken, 9 

maar alleen om naar te kijken 10 

en mijn eigen Tante Riek 11 

die heeft werkelijk een rijke, 12 

een prachtverzameling antiek.  13 

 

Niet zo ver bij mij vandaan woont een verzamelaar van klokken. 14 

En ik hoorde laatst van iemand, die is dol op wandelstokken. 15 

Zodat alles op de aarde, 16 

ook al lijkt het nog zo raar, 17 

ongelofelijk veel waarde 18 

heeft voor de verzamelaar. 19 

 

Of je bierviltjes verzamelt, of iets anders is om ‘t even.  20 

Want je kunt er echt een heleboel genoegen aan beleven. 21 

Over míjn verzamelwensen 22 

heb ik jullie niets verteld. 23 

Maar ik ken wel heel veel mensen, 24 

die verzamelen __1__ geld.  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Jules de Corte  

Uit: De Nederlandse Kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten, verzameld door Gerrit Komrij 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/-_Money_01_-.jpg
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Dood zijn duurt zo lang  26 

 

Het is niet fijn om dood te zijn. 27 

Soms maakt me dat een beetje bang.  28 

Het doet geen pijn om dood te zijn, 29 

maar dood zijn duurt zo lang. 30 

 

Als je dood bent, droom je dan? 31 

En waar droom je dan wel van? 32 

 

Droom je dat je in je straat 33 

langzaam op een __2__ slaat? 34 

Dat iemand je geroepen heeft? 35 

Droom je dat je leeft? 36 

 

Maar ach, wat maak ik me toch naar, 37 

Het duurt bij mij nog honderd jaar 38 

voor ik een keertje dood zal gaan. 39 

 

Ik laat vannacht een lampje aan.  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Willem Wilmink 

Uit: De Nederlandse Kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten, verzameld door Gerrit Komrij 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Night-light.jpg
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Naam: …………………………………………….. 

 

 

De vragen 1 t/m 10 gaan over ‘Verzamelen’ 

 

1. Wat voor soort tekst is ‘Verzamelen’? 

 

A. een verhaal 

B. een betoog 

C. een krantenartikel 

D. een gedicht  

 

2. Hoeveel coupletten heeft deze tekst? 

 

A. 25 

B. 2 

C. 4 

D. 12 

 

3. Bekijk regel 2 t/m 7. Welke regels rijmen hier? 

 

A. regel 2 en 3, regel 4 en 5, regel 6 en 7 

B. regel 2 en 3, regel 4 en 6, regel 5 en 7 

C. regel 2, 3 en 4, regel 5, 6 en 7 

D. regel 2 en 4, regel 3 en 5, regel 6 en 7 

 

4.  Lees: en mijn … prachtverzameling antiek. (r. 11 t/m 13) 

 Wat betekent ‘rijke’ hier?  

 

A.  uitgebreide  

B. kostbare 

C. gouden 

D. dure 

 

5. Lees: Zodat alles … de verzamelaar. (r. 16 t/m 19). 

 Wat wil de schrijver met dit stukje zeggen? 

 

A.  Sommige mensen verzamelen echt heel rare dingen.  

B. Alle verzamelingen zijn waardevol voor degene die ze verzamelt.  

C. De schrijver heeft zelf ook een vreemde verzameling. 

D. Sommige mensen verzamelen aardewerk. 

 

6. Welk woord past het best op plaats 1? 

  

A. ook  

B. slechts  

C. geen   

D. wel   
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7. Welke zin is niet waar ?  

 

A.  De schrijver kent een meneer die koeientanden verzamelt.  

B. De schrijver kent een oude dame die stenen kruiken verzamelt. 

C. De schrijver verzamelt bierviltjes.  

D. De schrijver van het gedicht heet Jules de Corte.  

 

8. Lees: Of je … om ’t even. (r. 20) 

Wat had hier ook kunnen staan in plaats van ‘is om ‘t even’?  

 

A. maakt geen verschil. 

B. is verrassend. 

C. duurt maar kort. 

D. is vernieuwend. 

 

9.  Wat betekent de uitdrukking ‘er genoegen aan beleven’? (r. 21) 

 

A. Je bent er heel trots op. 

B. Je hebt er veel plezier van.  

C. Het is er erg gezellig.  

D. Je hebt er veel verdriet van. 

 

10. Wat voor soort tekst is dit vooral? 

 

A. een dramatische tekst 

B. een droevige tekst 

C. een spannende tekst 

D. een grappige tekst 

 

 

De vragen 11 t/m 18 gaan over ‘Dood zijn duurt zo lang’   

 

11. Hoeveel coupletten heeft ‘Dood zijn duurt zo lang’? 

 

A. drie 

B. vier 

C. vijf 

D. zes 

 

12. Bekijk regel 27 t/m 32. Welke regels rijmen hier? 

  

A. regel 27 en 28, regel 29 en 30, regel 31 en 32 

B. regel 27 en 30, regel 28 en 29, regel 31 en 32 

C. regel 27 en 29, regel 28 en 30, regel 31 en 32 

D. regel 27 en 32, regel 28 en 31, regel 29 en 30  
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13. Lees: Als je … wel van? (r. 31 en 32).  

En: Droom je … je leeft? (r. 33 t/m 36). 

 Wat hebben deze twee stukjes met elkaar te maken? 

 

A. Stukje twee is een gevolg van stukje één. 

B. Stukje twee is een oorzaak van stukje één. 

C. Stukje twee is een tegenstelling van stukje één. 

D. Stukje twee geeft voorbeelden bij stukje één. 

 

14.  Welk woord past het beste op plaats 2? 

 

A. skateboard   

B. trommel  

C. auto  

D. tafel  

 

15. Hoe voelt de schrijver van ‘Dood zijn duurt zo lang’ zich? 

 

A. bang 

B. slaperig  

C. vrolijk 

D. verdrietig  

 

16. Welke zin is niet waar? 

 

A. De schrijver is bang dat hij doodgaat als hij droomt. 

B. De schrijver vraagt zich af of je droomt als je dood bent. 

C. De schrijver houdt zijn lampje aan omdat hij bang is. 

D. De schrijver denkt dat het nog lang duurt voor hij dood zal gaan. 

 

17. Wie heeft ‘Dood zijn duurt zo lang’ geschreven? 

 

A. Dat staat niet in de tekst.  

B. Gerrit Komrij 

C. Jules de Corte 

D. Willem Wilmink  

 

18. Welke zin is niet waar? 

 

A. Een gedicht moet rijmen, anders is het geen gedicht. 

B. Een gedicht hoeft niet altijd te rijmen. 

C. Een gedicht is geschikt om gevoelens over te brengen. 

D. Iedereen kan een gedicht maken.  


