Kinderboekenweek 2021 – Worden wat je wil
Lesbrief bij Ik wil een wiegje worden, zei de wilg

Worden wat je wil (als je een boom bent)
Het idee voor Ik wil een wiegje worden, zei de wilg ontstond toen een vriendin me vertelde over
het moment waarop haar kleinzoon van 4 ontdekte dat dingen van hout vroeger bomen zijn
geweest. ‘Oma, is dit ook een boom geweest?’ vroeg hij haar na die ontdekking steeds, wijzend
naar verschillende voorwerpen in en rond het huis.
Beeldend kunstenaar en illustrator Henriette Boerendans maakt houtsneden en zij leek mij de
aangewezen persoon om het idee mee vorm te geven. In het boek zijn het de bomen zelf die
zich afvragen wat ze later willen worden. Daarmee sluit het boek onbedoeld heel mooi aan bij
het thema van de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil.
In het verhaal hebben tien bomen het met elkaar over wat ze later het liefst zouden willen
worden. De wilg wil een wiegje worden en de populier een paar klompen. Maar kan dat ook?
Kan de beuk een viool worden of is zo’n instrument uit ander hout gesneden? Henriette heeft
tien bomen én de voorwerpen die van hun hout gemaakt worden in kleurrijke houtsneden in
beeld gebracht. Achter in het boek staat extra informatie over houtsoorten en hun kenmerken,
over productiebossen, papier, fineer en meubelplaat.

Bette Westera en Henriette Boerendans
Ik wil een wiegje worden, zei de wilg
Gottmer, Haarlem 2021
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Lezen
Begin met het lezen van het verhaal en het bekijken van de afbeeldingen. De afbeeldingen zijn
niet getekend of geschilderd. Het zijn afdrukken van tekeningen die met een mesje, gutsje of
beiteltje uit berkenhouten plankjes zijn gesneden. Bekijk het korte filmpje van Sarai de Haan
over hoe je een houtsnede maakt en afdrukt: www.youtube.com/watch?v=146VhMfTWrw

Doen
Hoe het maken en afdrukken van een houtsnede werkt, is eenvoudig duidelijk te maken door te
gaan stempelen. Gebruik bestaande stempels en leg uit dat bij een houtsnede de vlakken die
het papier níét raken zijn weggesneden.
Zelf stempels maken kan ook: www.youtube.com/watch?v=zabrpnAA1u0

Onderzoeken
- Wat kun je wel en niet worden als je een boom bent?
pan, stoel, boek, huis, vaas, fles, lepel, wandelstok, deur, raam, bord, puzzel, voetbal, wiel,
ballon, boot, speen, spiegeltje, potlood, trompet, fluit.

- Welke voorwerpen zijn van hout?

Verzamel tien of twaalf kleine voorwerpen, stal ze uit en onderzoek met de kinderen welke
van hout zijn en welke niet. Zijn de houten voorwerpen echt helemaal van hout?
Zoek in de klas naar voorwerpen die (geheel of gedeeltelijk) van hout zijn.

- Hoe oud werd deze boom?

Neem een paar boomschijven mee (of laat foto’s zien op het digibord) en tel de ringen.
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Filosoferen
Laat de kinderen met elkaar praten over de volgende vragen:
- Hoeveel bomen heb je nodig voor een bos?
- Hoe groot moet een boom zijn om een boom te mogen heten?
- Gaat de tijd voor bomen even snel voorbij als voor mensen?
- Weten bomen dat ze bestaan?
- Hebben bomen gevoel? En zo ja, hoe voelt dan het hakken van de specht, het waaien van
de wind, het breken van een tak, het kerven van je naam, het getrippel van de boomklever,
het ontluiken in de lente, het verliezen van het blad, het omgezaagd worden, het beginnen te
vermolmen?

Fantaseren
Wat voor boom zou jij willen zijn als je een boom was?
Waar zou je willen staan?
Wat zou je tegen de houthakker willen zeggen voor je werd omgehakt?
Wat zou jij willen worden als je een boom was?
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Gedicht lezen
Hotelbaas
Wormen wriemelen bij mijn wortels.
Mieren kietelen mijn tak.
Eekhoorns slapen in mijn gaten.
Rupsen knagen van mijn blad.
Alles beweegt maar,
alles leeft maar,
alles doet maar wat.
Merels nestelen in mijn takken.
Uilen oe-hoe-hoe-en in de nacht.
Torren kruipen onder mijn boombast.
Spechten tikken er een gat.
Alles beweegt maar,
alles leeft maar,
alles doet maar wat.

Lees het gedicht Hotelbaas van Linda
Vogelesang. De bomen in het boek met
houtsneden willen iets worden, de boom
in het gedicht is al iets: een hotelbaas. Wat
zouden bomen allemaal nog meer kunnen
zijn? Laat de kinderen dingen bedenken en
noteer ze: een speeltuin, een waslijn, een
restaurant, een ladder, een doolhof, een
ruïne, een luchtkasteel.

En ik?
Ik sta maar
en ik laat maar.
Ik barst echt niet uit mijn vel.
Ik ben de baas van dit hotel,
maar nooit, nee nooit één dankjewel.
Linda Vogelesang
Uit: Dichter 12 – Van de bomen & het bos (Plint 2019)
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Gedicht schrijven
Lees het gedicht nog een keer en vraag de kinderen zich in te leven in een boom. Wat zijn ze
als boom? Laat ze een titelwoord kiezen en een (niet rijmend) gedicht schrijven over zichzelf als
boom: Ik ben een…

Speeltuin

Waslijn

Kinderen klauteren in mijn takken.
Ik voel grote voeten
en kleine voeten.
Stoere voeten
en bange voeten…

Als het regent
was ik mijn blaadjes
en hang ze daarna
te drogen
in de wind…
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