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Benodigdheden 

 

○ computer, beamer, scherm… 

○ oortjes of koptelefoon 

○ iPad of computerlokaal 

○ videofragment: https://vrtnws.be/p.83d6PepKM 

 

 

 

 

 

 

  

https://vrtnws.be/p.83d6PepKM
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Eindtermen en lesdoelen 

 

Eindtermen 
 

LEZEN 

 

17 De leerlingen kunnen op beoordelend niveau tekstsoorten lezen bestemd voor 

onbekende leeftijdgenoten.  Het betreft tekstsoorten zoals notities; informatieve 

teksten, inclusief informatiebronnen; zakelijke brieven; reclameteksten en 

advertenties; fictionele teksten (cf. literatuur). 

 

*  22 De leerlingen zijn bereid om: 

- te lezen; 

- lezend informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp; 

- de verkregen informatie aan eigen kennis en inzicht te toetsen en te 

vergelijken met informatie uit andere bronnen; 

- hun persoonlijk oordeel over bepaalde teksten te formuleren. 

 

 

LITERATUUR 

 

30 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende manier 

van lezen: 

- verschillen aanwijzen in de benadering van de werkelijkheid in: 

• fictionele en zakelijke teksten; 

• verhaal, gedicht, toneeltekst; 

• twee stromingen. 

- de kenmerken herkennen van: 

• column, kortverhaal, (jeugd)roman, jeugdpoëzie; 

• strip, jeugdtheater, tv-drama, soap. 

- verhaalelementen herkennen en benoemen: personages, spanning, thema, 

tijd, ruimte, ik- en hijverteller; 

- de keuze van sommige verhaalelementen toelichten: personages, tijd, ruimte. 

31 De leerlingen kunnen: 

- hun tekstkeuze toelichten; 

- hun leeservaring verwoorden (inhoud van het werk weergeven, eigen mening 

weergeven). 

32 De leerlingen kunnen informatie over literatuur verzamelen en gebruiken. Zij 

maken hierbij kennis met het aanbod van informatiekanalen zoals: bibliotheek, 

krant, tijdschrift, radio- en tv-programma's, multimedia. 
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34 De leerlingen kunnen bij deze activiteiten gebruik maken van het bijbehorende 

begrippenapparaat. 

*    35 De leerlingen zijn bereid om: 

- literaire teksten te lezen; 

- over hun eigen literaire leeservaring te spreken en te schrijven. 

 

 

Lesdoelen 
 

1. De leerlingen ontdekken de gedichten van Guido Gezelle die spreken over 

insecten. 

2. De leerlingen leren het gedicht “Muggen” kennen. 

3. De leerlingen ontleden het gedicht “Muggen”. 

4. De leerlingen maken kennis met het tattoogedicht. 

5. De leerlingen verwerken hun opgedane kennis over de twee gedichten in een 

oefening. 
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Handleiding leerkracht 

 

Wij gaan uit van een klasgroep van gemiddeld 24 leerlingen. 

 

 

Opdracht 1.a  Luister aandachtig naar het geluidsfragment. Bekijk nu 

jouw muggenfiche. Er ontbreken drie woorden per strofe. 

Kan jij ontdekken welke het zijn? Je hebt de keuze uit 

onderstaande woorden. Let op: er staat één woord te veel. Vul de 

antwoorden in op de tweede kolom van de fiche. 

 

Het gedicht bestaat uit zes strofen. Elke strofe heeft de naam van een bestaande 

muggensoort gekregen. Elk fragment komt overeen met een strofe. 

 

malariamug   blomme - geheim - linden - zangers   

motmug    volk - trommel - blad - veld 

rouwmug   hoofd - stonden - steken - klanken 

dansmug   niet - nieuws - wezen - wiel 

langpootmug  mensch - zingen - kopersnaren - hoorenspel 

steekmug    liedersprake - doek - liedtje - zonnestralen  

 

➢ De leerkracht print de fiches viermaal uit, en snijdt de fiches in zes gelijke 

delen. Elke muggensoort (steekmug - langpootmug - malariamug - motmug - 

dansmug - rouwmug) komt viermaal voor.  

✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂   

➢ Het geluidsfragment is per muggensoort terug te vinden op de website van 

https://gezelle.be. Elke strofe krijgt de naam van een type van mug. De 

leerlingen luisteren elk afzonderlijk naar een strofe. De leerlingen gebruiken 

hun oortjes om het geluidsfragment te beluisteren. 

➢ Het gedicht is ingesproken, maar enkele woorden worden weggelaten en 

vervangen door een zoemgeluid (mug). 

➢ Daarna bekijken de leerlingen individueel de tekst van hun strofe en vullen de 

ontbrekende woorden zelf in. De leerlingen krijgen per strofe de drie 

weggelaten woorden van het gedicht, plus een extra woord. Dus ze zullen niet 

alle woorden kunnen gebruiken.  

➢ Alle leerlingen met dezelfde strofe komen samen en bespreken hun deel: zes 

groepen van vier leerlingen. De mogelijke antwoorden worden vergeleken 

gedurende een tweetal minuten. 

➢ De geluidsfragmenten zijn ingesproken door Jeroen Depraetere. 
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Opdracht 1.b Vorm een groep die bestaat uit zes verschillende 

muggensoorten. Werk samen. Zet de strofen in de juiste 

volgorde. Vul dit in op de laatste kolom van jullie fiche. 

 

➢ De leerkracht noteert de zes verschillende muggensoorten op het schoolbord 

(hier: in alfabetische volgorde): dansmug - langpootmug - malariamug - 

motmug - rouwmug - steekmug. 

➢ De klas wordt verdeeld in vier groepen van zes leerlingen. Elke leerling zit bij 

iemand die een andere strofe heeft. Met hun eigen strofe in de hand zoeken 

ze nu de volgorde van het gedicht. Dit schrijven ze neer op hun fiche. De 

leerlingen krijgen hiervoor een drietal minuten de tijd. 

➢ De leerlingen zitten terug op hun eigen plaats.  

➢ De leerkracht leest ofwel het volledige originele gedicht zelf hardop voor, ofwel 

speelt hij het audiofragment af. De stem van het ingesproken gedicht is die 

van Jeroen Depraetere.  

➢ De leerlingen krijgen nu het volledige gedicht, zodat ze zelf de autocorrectie 

kunnen uitvoeren voor de totale opdracht.  

 

 

Opdracht 2.a Laat je verrassen door dit videofragment. Sommigen zullen 

het fragment enkel zien. Anderen gaan het fragment enkel horen. 

Vertel aan elkaar wat er hier besproken wordt. Is er een verband 

met het gedicht uit opdracht 1? Leg uit. 

 

➢ De klas wordt in twee groepen verdeeld. Groep 1 richt zich naar het bord en 

legt de handen over de oren zodat ze niets kunnen horen. Groep 2 richt zich 

naar de muur en sluit de ogen. Groep 1 kan het fragment enkel zien; groep 2 

kan het fragment enkel horen.  

➢ De leerkracht speelt het filmpje af over het tattoogedicht ‘Honger’. De link is 

terug te vinden op de website https://gezelle.be.  

➢ De leerlingen uit groep 1 zoeken een partner uit groep 2. Ze treden in dialoog. 

Wat hebben ze gehoord en gezien? Hoe koppelen ze dit aan elkaar? 

➢ Hoe associëren ze dit met het gedicht dat ze net ingevuld hebben? De 

leerlingen zullen automatisch het zoemgeluid van de mug verbinden met het 

zoemgeluid van het plaatsen van een tattoo.  
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Opdracht 2.b Welke zin uit het Muggengedicht van Guido Gezelle zou je 

zelf als tattoo plaatsen? Waar? Waarom? Licht toe. 

 

➢ De leerlingen krijgen individueel een laatste vraag: Welke zin uit het gedicht 

zouden zij zelf als tattoo plaatsen?  

➢ De leerling mogen het gedicht er nog eens bijnemen. 

➢ De leerkracht geeft de leerlingen drie minuten de tijd en laat dan enkele 

leerlingen aan het woord. 

 

 

Opdracht 3. Maak op de website kennis met Tattooguy, een hippe 

achterneef van Guido Gezelle. Klik op elke tattoo en 

beantwoord de vragen op je werkdocument. Werk hiervoor 

samen met je buur. 

 

➢ Tattooguy kan de klas vinden op de website https://gezelle.be.  

➢ Het is een duo-vraag. De leerling mag hiervoor samenwerken met zijn buur. 

➢ Achter elke tattoo zit een hyperlink met een vraag. Er zijn vier vragen in totaal.  

➢ Er is een vraag over de vorm. “Ga op zoek naar één (of meerdere) alliteratie(s) 

in jouw strofe.” 

➢ Een andere vraag gaat meer in op het inhoudelijke. “Wat bedoelt Gezelle met 

het woord “achtertreden” in vers 12? Er zijn meerdere mogelijkheden.” 

➢ Ook wordt er gepolst naar de ervaring van het gedicht bij de leerlingen. “Wat 

hebben jullie opgestoken van Gezelles visie op de natuur?”  

➢ Tot slot is er een vraag die vereist dat de website eens van dichterbij wordt 

bekeken. “Kun je een link leggen tussen deze website (gezelle.be) en Guido 

Gezelles sterfplaats?” 
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Blanco fiche gedicht Muggen door Guido Gezelle  

     ✂ ✂ 

 

 

  

STEEKMUG   

 
WAT hoore ik in de lucht,  

terwijl de     
mij baden, af en aan,  

een aardig  malen,  
dat volgt alwaar ik ga,  
nu helder en, zoo zaan,  

gedempt, alsof het ware,  

en in nen  gedaan?  

't Is verre nu, 't is bij:  

'k en wete 't waar besteden,  
maar, immer hoore ik iet  

dat zingt mij achtertreden.  
 

 
 
 
______________ 
 
 
______________ 
 
 
 
______________ 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1.____________________ 
 
2.____________________ 
 
3.____________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
 
6.____________________ 

LANGPOOTMUG   

 

'k En zie geen masten, geen  

geschoren ,  

die, over land en lie ̂n,  

de wereld ommevaren  

en , als de wind,  
terwijl hij loopen gaat  

en spelen, in 't geheim  
van hunne harpen slaat:  

't is eenzaam overal,  

noch  en is noch stake  

nabij, maar hooren doe 'k  

een losse liedersprake.  
 

 
 
 
_______________ 
 
 
 
_______________ 
 
 
 
 
 
_______________ 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1.____________________ 
 
2.____________________ 
 
3.____________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
 
6.____________________ 
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MALARIAMUG   

 
 

't En staan geen linden toch?  

En, stonden er ook ,  

geen blad en ware nu,  

geen  eraan te vinden,  

o lustig biegezwerm,  

die later zingen zult,  

in 't geurig lindenloof, terwijl ge 
uw zakken vult.  

Het zingt nochtans entwie  
entwat, entwaar? Wat dingen,  

of welke  zijn 't,  
die hier Hosannah zingen?  

 
 
 
 

 
 
 
 
________________ 
 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1.____________________ 
 
2.____________________ 
 
3.____________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
 
6.____________________ 

MOTMUG   

 

Is ieders volk te been?  

Is wapendienst. . ., is heden  

de jonge legerkracht  

te gâre in 't  getreden,  
en hoore ik hoe, van ver,  
zij komen, aangevoerd  

door lustig hoorenspel,  

daarin de  roert?  
'k En wete 't; maar, de zonne,  

aan 't overheerlijk blaken,  

kan ook het dapper volk  

des oorlogs helder .  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
________________ 
 
 
 
 
________________ 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1.____________________ 
 
2.____________________ 
 
3.____________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
 
6.____________________ 
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DANSMUG   

Maar neen, 't en nadert nu  

geen krijgsvolk; op de schenen  

en rijdt geen stalen ,  

geen stoomgevaarte; henen  

en van den werke weg  

schijnt alles: wie dan is 't,  

dien 'k  hoore? Om niet,  

is 't al om niet gegist?  

Geen nieuws en hoorde ik ooit,  

dat, onbekend voordezen,  

zoo wonderlijk mij scheen,  

en 't weten weerd, te .  

 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________ 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1.____________________ 
 
2.____________________ 
 
3.____________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
 
6.____________________ 

ROUWMUG   

't Komt nader nog: 'k zie omme,  

en. . . die de trompe ,  

dat 't louter muggen zijn,  

is me, eindelijk, gebleken;  

die, volgende in mijn speur,  

tien duizenden te gaar,  

nu botsen op mijn ,  

nu bijzen deur mijn haar.  

o Blijde muggen, laat  

mij mede, in uwe ,  

om 't helder zonnwee ̂r,  

en 't schoone, God bedanken!  

 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
_________________ 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1.____________________ 
 
2.____________________ 
 
3.____________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
 
6.____________________ 
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Origineel gedicht Muggen, Guido Gezelle, 1896 

 

WAT hoore ik in de lucht,   

terwijl de zonnestralen   

mij baden, af en aan,   

een aardig liedtje malen,   

dat volgt alwaar ik ga,   

nu helder en, zoo zaan,   

gedempt, alsof het ware,   

en in nen doek gedaan?   

't Is verre nu, 't is bij:  

'k en wete 't waar besteden,   

maar, immer hoore ik iet   

dat zingt mij achtertreden.   

  

'k En zie geen masten, geen   

geschoren kopersnaren,  

die, over land en liên,  

de wereld ommevaren   

en zingen, als de wind,   

terwijl hij loopen gaat   

en spelen, in 't geheim   

van hunne harpen slaat:   

't is eenzaam overal,  

noch mensch en is noch stake   

nabij, maar hooren doe 'k  

een losse liedersprake.   

  

't En staan geen linden toch?   

En, stonden er ook linden,   

geen blad en ware nu,  

geen blomme eraan te vinden,   

o lustig biegezwerm,  

die later zingen zult,  

in 't geurig lindenloof, terwijl ge uw zakken 

vult.   

Het zingt nochtans entwie  

entwat, entwaar? Wat dingen,   

of welke zangers zijn 't,  

die hier Hosannah zingen?   

Is ieders volk te been?  

Is wapendienst. . ., is heden   

de jonge legerkracht  

te ga ̂re in 't veld getreden,   

en hoore ik hoe, van ver,   

zij komen, aangevoerd   

door lustig hoorenspel,   

daarin de trommel roert?   

'k En wete 't; maar, de zonne,   

aan 't overheerlijk blaken,   

kan ook het dapper volk  

des oorlogs helder maken.   

  

Maar neen, 't en nadert nu   

geen krijgsvolk; op de schenen   

en rijdt geen stalen wiel,  

geen stoomgevaarte; henen   

en van den werke weg  

schijnt alles: wie dan is 't,  

dien 'k zingen hoore? Om niet,   

is 't al om niet gegist?   

Geen nieuws en hoorde ik ooit,   

dat, onbekend voordezen,  

zoo wonderlijk mij scheen,  

en 't weten weerd, te wezen.   

  

't Komt nader nog: 'k zie omme,   

en. . . die de trompe steken,   

dat 't louter muggen zijn,  

is me, eindelijk, gebleken;   

die, volgende in mijn speur,   

tien duizenden te gaar,  

nu botsen op mijn hoofd,   

nu bijzen deur mijn haar.   

o Blijde muggen, laat  

mij mede, in uwe klanken,  

om 't helder zonneweêr,  

en 't schoone, God bedanken!   

 

Bron: Openbare Bibliotheek Brugge 

 



 
 

 

   
 

 

Bron: Openbare Bibliotheek Brugge - Muggen van Guido Gezelle – kopie van Cordelia Van De Wiele – handschrift met correcties



Werkblad leerlingen 

 

Opdracht 1.a  Luister eerst aandachtig naar het geluidsfragment. Bekijk 

nu jouw muggenfiche. Er ontbreken drie woorden per strofe. 

Kan jij ontdekken welke het zijn? Je hebt de keuze uit 

onderstaande woorden. Let op: er staat één woord te veel. Vul de 

antwoorden in op de tweede kolom van de fiche. 

 

Het gedicht bestaat uit zes strofen. Elke strofe heeft de naam van een bestaande 

muggensoort gekregen. Elk fragment komt overeen met een strofe. 

 

 

malariamug   blomme - geheim - linden - zangers   

motmug    volk - trommel - blad - veld 

rouwmug   hoofd - stonden - steken - klanken 

dansmug   niet - nieuws - wezen - wiel 

langpootmug  mensch - zingen - kopersnaren - hoorenspel 

steekmug    liedersprake - doek - liedtje - zonnestralen  

   

 

Zie hier een willekeurig, blanco voorbeeld. 
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Opdracht 1.b Vorm een groep die bestaat uit zes verschillende 

muggensoorten. Werk samen. Zet de strofen in de juiste 

volgorde. Vul dit in op de laatste kolom van jullie fiche. 

 

Zie hier een blanco voorbeeld. 

 

 
 

 

Opdracht 2.a Laat je verrassen met een videofragment. Sommigen gaan 

het fragment enkel zien. Anderen gaan het fragment enkel horen. 

Vertel aan elkaar wat er hier besproken wordt. Is er een verband 

met het gedicht uit opdracht 1? Leg uit. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 2.b Welke zin uit het Muggengedicht van Guido Gezelle zou je 

zelf als tattoo plaatsen? Waar? Waarom? Licht toe. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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Opdracht 3. Maak op de website https://gezelle.be kennis met 

Tattooguy, een hippe achterneef van Guido Gezelle. Klik op 

elke tattoo en beantwoord de vragen op dit werkdocument. Werk 

hiervoor samen met je buur. 

 

 

vorm   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

 

inhoudelijk  ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

 

ervaring  ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

 

wist-je-datje  ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

  

https://gezelle.be/
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Werkblad voor de leerlingen - verbetersleutel 

opdracht 1 

 

 

 

STEEKMUG   

 
WAT hoore ik in de lucht,  

terwijl de     
mij baden, af en aan,  

een aardig  malen,  
dat volgt alwaar ik ga,  
nu helder en, zoo zaan,  

gedempt, alsof het ware,  

en in nen  gedaan?  

't Is verre nu, 't is bij:  

'k en wete 't waar besteden,  
maar, immer hoore ik iet  

dat zingt mij achtertreden.  
 

 
 
 
zonnestralen 
 
 
liedtje 
 
 
 
doek 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1. steekmug 
 
2. langpootmug 
 
3. malariamug 
 
4. motmug 
 
5. dansmug 
 
6. rouwmug 
 

LANGPOOTMUG   

 
'k En zie geen masten, geen  

geschoren ,  

die, over land en lie ̂n,  

de wereld ommevaren  

en , als de wind,  
terwijl hij loopen gaat  
en spelen, in 't geheim  

van hunne harpen slaat:  

't is eenzaam overal,  

noch  en is noch stake  

nabij, maar hooren doe 'k  

een losse liedersprake.  
 
 

 
 
 
kopersnaren 
 
 
 
zingen 
 
 
 
 
 
mensch 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1. steekmug 
 
2. langpootmug 
 
3. malariamug 
 
4. motmug 
 
5. dansmug 
 
6. rouwmug 
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MALARIAMUG   

 
 

't En staan geen linden toch?  

En, stonden er ook ,  

geen blad en ware nu,  

geen  eraan te vinden,  

o lustig biegezwerm,  

die later zingen zult,  

in 't geurig lindenloof, terwijl ge 
uw zakken vult.  

Het zingt nochtans entwie  
entwat, entwaar? Wat dingen,  

of welke  zijn 't,  
die hier Hosannah zingen?  

 
 
 
 

 
 
 
 
linden 
 
 
blomme 
 
 
 
 
 
 
 
 
zangers 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1. steekmug 
 
2. langpootmug 
 
3. malariamug 
 
4. motmug 
 
5. dansmug 
 
6. rouwmug 

MOTMUG   

 

Is ieders volk te been?  

Is wapendienst. . ., is heden  

de jonge legerkracht  

te gâre in 't  getreden,  
en hoore ik hoe, van ver,  
zij komen, aangevoerd  

door lustig hoorenspel,  

daarin de  roert?  
'k En wete 't; maar, de zonne,  

aan 't overheerlijk blaken,  

kan ook het dapper volk  

des oorlogs helder .  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
veld 
 
 
 
 
trommel 
 
 
 
 
volk 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1. steekmug 
 
2. langpootmug 
 
3. malariamug 
 
4. motmug 
 
5. dansmug 
 
6. rouwmug 
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DANSMUG   

Maar neen, 't en nadert nu  

geen krijgsvolk; op de schenen  

en rijdt geen stalen ,  

geen stoomgevaarte; henen  

en van den werke weg  

schijnt alles: wie dan is 't,  

dien 'k zingen hoore? Om niet,  

is 't al om niet gegist?  

Geen en hoorde ik ooit,  

dat, onbekend voordezen,  

zoo wonderlijk mij scheen,  

en 't weten weerd, te .  

 
 
 
 
wiel 
 
 
 
 
 
 
 
nieuws 
 
 
 
 
 
wezen 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1. steekmug 
 
2. langpootmug 
 
3. malariamug 
 
4. motmug 
 
5. dansmug 
 
6. rouwmug 
 

ROUWMUG   

't Komt nader nog: 'k zie omme,  

en. . . die de trompe ,  

dat 't louter muggen zijn,  

is me, eindelijk, gebleken;  

die, volgende in mijn speur,  

tien duizenden te gaar,  

nu botsen op mijn ,  

nu bijzen deur mijn haar.  

o Blijde muggen, laat  

mij mede, in uwe ,  

om 't helder zonnewee ̂r,  

en 't schoone, God bedanken!  

 
 
 
steken 
 
 
 
 
 
 
 
hoofd 
 
 
 
 
klanken 

Schrijf hier de volgorde van 
de strofen per muggensoort. 
 
1. steekmug 
 
2. langpootmug 
 
3. malariamug 
 
4. motmug 
 
5. dansmug 
 
6. rouwmug 
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Werkblad voor de leerlingen - verbetersleutel 

opdracht 2 

 

2.1. (eigen interpretatie) 

Het steken van de mug en het plaatsen van een tattoo: de geluiden tonen een 

verwantschap, en zowel de mug als de tatoeëerder gebruiken het lichaam van 

de mens om een (tijdelijk/definitief) aandenken achter te laten door middel 

van een prik.  

 

2.2. (eigen interpretatie) 

 

Werkblad voor de leerlingen - verbetersleutel 

opdracht 3 

 

Ga op zoek naar één (of meerdere) alliteratie(s) in jouw strofe. (vorm) 

 

Steekmug  

 Vers 3: af en aan 

 Vers 6: zoo zaan 

Langpootmug 

 Vers 15: land en liên 

 Vers 24: losse liedersprake 

Malariamug 

 Vers 30: zingen zult 

 Vers 34: entwat, entwaar? 

Motmug 

 Vers 41: hoore hoe  

 Vers 41: van ver 

Dansmug 

 Vers 49: neen nadert nu 

 Vers 60: weten weerd wezen 

Rouwmug 

 Vers 61: nader nog 

 Vers 70: mij mede 
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Wat bedoelt Gezelle met het woord “achtertreden” in vers 12? Er zijn meerdere 

mogelijkheden. 

 

v.12: dat zingt mij achtertreden. (inhoudelijk) 

 

❏ Nablijven 

❏ Nakomen (x) 

❏ De trap oplopen 

❏ Natrappen 

❏ Volgen (x) 

 

 

 

Wat hebben jullie opgestoken van Gezelles visie op de natuur? (ervaring) 

 

(eigen interpretatie leerlingen) 

 

liefde voor de natuur - de relatie God en de natuur - respect voor de natuur 

 

Kun je een link leggen tussen de website https://gezelle.be en Guido Gezelles 

sterfplaats? (wist-je-datje) 

 

De gemeenschappelijke link is de stad Brugge : 

● De website is een idee van de Openbare Bibliotheek Brugge. 

● Guido Gezelle is op 27 november 1899 gestorven in Brugge. Hij was op het 

einde van zijn leven verbonden als geestelijke raadsman aan het klooster 

van de Engelse kanunnikessen van Onze-Lieve-Vrouw-van-Nazareth. De 

precieze locatie is beter gekend als het Engels Klooster in de Carmersstraat 

te Brugge-centrum. 
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