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HINKELEN

Hinkelen is een klassiek kinderspel dat je door de eeuwen heen overal tegenkomt. Al 4000 jaar 
geleden werden de eerste hinkelbanen op de grond getekend! Een van de oudste hinkelbanen 
vond men gegraveerd in de plavuizen van het Forum Romanum, het centrum van het oude Rome. 
Toen het Romeinse rijk almaar groter werd, legde men wegen van keien aan die het noorden 
van Europa met Rome moesten verbinden. Die straten waren ideaal voor hinkelspelletjes. De 
kinderen hier bij ons hebben ze zeker van de Romeinse soldaten geleerd. Sindsdien is het 
hinkelen nooit meer verdwenen.
Hinkelbanen kunnen eenvoudig of ingewikkeld zijn. Het spel is daarom geschikt voor jonge en 
oudere spelers. In het zuiden hinkelen volwassenen ook nog vaak.
Elk hinkelspel bestaat uit een aantal vakken, die meestal genummerd zijn. 
Je tekent de hinkelbaan met een krijtje of met een stuk kalk op een plein, een tegelpad bij een 
huis of een trottoir in een stille straat.
De regels van ‘hemel’ en ‘aarde’ gelden, met kleine variaties, voor bijna alle hinkelspelen.

Voor elk hinkelspel heb je wel een steen nodig.

VARIATIE

• Na het hinkelen van de hokjes 1 tot en met 9 gooit de speler de steen in de Hemel. Hinkel 
van vak naar vak tot bij de Hemel, raap de steen op en gooi hem op 9. Volg nu dezelfde 
basisregels, maar andersom en hinkel naar Aarde terug.

• In plaats van de steen te gooien, moeten de spelers hem van vak naar vak met de voet 
verschuiven, eerst weer van 1 tot en met 9, dan naar Hemel en terug naar Aarde hinkelen. 

Regels en plattegronden variëren van land tot land en van buurt tot buurt maar niets is 
interessanter dan ze te veranderen en je eigen variaties te hinkelen.
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HINKELEN

‘Leap of Faith’ is een sculptuur van een hinkelend meisje 
op een driedimensioneel granieten hinkelspel. Met dit 
werk wou ik de speelruimte van het kind vandaag in 
vraag stellen. Niet alleen is die ruimte op straat vandaag 
de dag enorm afgenomen, maar ook de angst om 
kinderen buiten te laten spelen is enorm toegenomen.
Opvallend is ook dat een hinkelspel zeer gelijkaardig 
is aan het grondplan van een kerk of kathedraal. Zo 
kunnen we ook de weg naar het altaar vergelijken met 
de sprongen in het hinkelspel of met de stappen op de 
maatschappelijke ladder.

Kunstenares Sofie Muller, Gent / 2012
Referentie: Gesprekken met hedendaagse kunstenaars / Kunstblog
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ABC-HINKELEN

Kies 1, 2 of 3 letters uit het alfabet, ga op die letters staan en GO!

A: 3 keer achterwaarts springen
B: Beweeg als een kat 
B: Blaas een ballon op tot hij ontploft…
C: Capriool (bokkensprongen maken)
D: Doe een dansje
D: 3 keer linksom en 3 keer rechtsom draaien
E:  Elleboog op je neus 
F:  Fluit iets
F: Ga op 1 been staan zoals een Flamingo
G: Galoppeer! 
H: Handenklappen
I:  Imiteer je lievelingsdier 
J:  Jongleren met steentjes
K: Knuffel iemand
L:  Maak lawaai
M Marcheer 1 keer rond het hinkelparcours
N: Hinkel het hele parcours rond met je neus toegeknepen
O: Wrijf in je ogen tot je sterretjes ziet
P:  Plooi door je knieën
Q: Quatre mains, speel luchtpiano met vier handen
R: Rust even uit
S:  6 keer zo hoog springen als je kan
S: Beweeg in slow motion 
T:  Klak 7 keer met je tong
U:  3 keer uitblazen
V:  Vlieg als een vogel
V:  Knip 10 keer met je vingers
V:  Laat je vingergewrichten kraken
W: Wandel zijwaarts
X:  X-benen maken en stappen 
Y:  Steek je handen in de lucht zoals en Y 
Z:  Zing een liedje
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1 MINUUT LETTER

Gooi een steentje op een van de letters van het 
hinkelalfabet en ga erop staan. Probeer in 1 minuut zo 
veel mogelijk woorden te zeggen die met deze letter 
beginnen. 





TONGBREKERS

Een tongbreker is een moeilijk uit te spreken 
woord of zin, bijna elke taal kent dit feno-
meen. Tongbrekers zijn meestal gemakkelijker 
uit te spreken als men de taal niet begrijpt 
maar wel weet hoe je de woorden fonetisch 
uitspreekt. Het hoeven niet per se lange zinnen 
te zijn, korte zinnen of woorden kunnen ook. 
Tongbrekers geven taalwetenschappers heel 
interessante informatie over hoe gesproken taal 
tot stand komt en wat daarbij mis kan gaan.

Trek een van de kaartjes, ga op de letter staan 
en probeer de tongbreker drie keer na elkaar 
te zeggen.

A.  Als apen apen na-apen, dan apen apen 
apen na. 

E.  Normaal eet een eend geen eend. Maar 
als een eend een eend eet, dan eet die 
eend een eend die geen eend eet. 

F. “Frans,” vroeg Frans aan de Franse Frans: 
“Is Frans in het Frans ook Frans?” “Nee,” 
zei de Franse Frans, “Frans in het Frans is 
François”. 

J. Jeukt jouw jeukende jeukneus ook zo jeuke-
rig als mijn jeukende jeukneus jeukt? 

K. Kapper Knap, de knappe kapper, knipt 
en kapt heel knap, maar de knecht van 
kapper Knap, de knappe kapper, knipt en 
kapt nog knapper dan kapper Knap, de 
knappe kapper, knipt en kapt.

K. De kakkerlak zit in de kattenbak, en als 
de kakkerlak kakt in de kattenbak, zit er 
kakkerlakkenkak in de kattenbak. 

K. De (krolse) kat krabt de krullen van de trap.

L. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange 
lindelaan, maar toen Lotje niet wou lopen 
liet Liesje Lotje staan.

N. Een naaimachine naait en een nietmachine 
niet. 

P. Als een potvis in een pispot pist zit de 
pispot vol met potvispis. 

P. De postkoetskoetsier poetst de postkoets 
met postkoetspoets op een postkoetspoets-
doek. 

P. Ping en Pong speelden pingpong. Ping 
pingpongde de pingpongbal naar Pong 
en Pong pingpongde de pingpongbal 
naar Ping.

R. Hij raspte het rapst geraspte kaas.

S. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. 

S. Moeder sneed zeven scheve sneden 
brood. 

S. De meid snijdt zeven scheve sneden 
brood.

T. Jouw tekkel tekkelt mijn tekkel, maar mijn 
tekkel tekkelt jouw tekkel terug zodat jouw 
tekkel mijn tekkel niet meer kan tekkelen.

W. Willy mixt whisky in de whiskymixer.

W. Wij wijven willen wel witte wollen wanten 
warm wassen, wisten wij maar waar warm 
water was.

Z. Zeven zatte Zaventemse Zotten zullen ze-
ven zomerse zondagen zwemmen zonder 
zwembroek. “Zij zijn zeker zot” zei zwarte 
Zorro zijn zuster Zulma zaliger. “Ze zullen 
zo zeker zinken!”

Z. Zeven zwarte zwanen zwommen zonder 
zorgen zingend naar de Zuiderzee.
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FONTEIN

Conceptkunstenaar Bruce Naumann / 
Zelfportrait als Fontein / 1966

Neem een sluk water,
Spring op de letter W en…
Fontein !
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WALK THE L INE

Houding is (bijna) alles…

998 studenten en leraren van het Monte Sant’ Angelo 
Mercy College in North Sydney (Australië) wandelden 
in 2012 samen met een boek op het hoofd 5 meter ver, 
en braken daarmee het oude Guinness wereldrecord van 
939 mensen dat op naam stond van Filipijnen.

Kan jij ook met een boek op je hoofd, op een rechte lijn 
van 5 meter stappen?

Variatie: blaas een ballon op en balanceer hem op je 
hand langs de 5-meterlijn. Zorg dat hij niet valt.
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BODY LANGUAGE

Alleen of met 2, 3 of 4 vrienden.
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NAAMFIGUURTJES

1. Plooi een wit A4-blad in de lengte dubbel.
 Schrijf je naam in handschrift op het blad met de 

plooilijn als basis (bekijk het voorbeeld goed voor 
je begint). Alle letters moeten onderaan de plooilijn 
raken. Bij de letters f, g, j, p, q en y, laat je de staart 
weg, je schrijft dus alleen de bovenste helft van de 
letter of je schrijft alles in hoofdletters.

2. Knip nu, terwijl je blad nog dubbel ligt, rond de 
letters.

3. Plooi je uitgeknipte naam open en bekijk hem langs 
de kant die nog helemaal wit is. Als je goed kijkt, 
kan je in de vormen een figuur of een dier herkennen. 
Als je wil kan je er ogen, een neus en een mond op 
tekenen. Misschien lukt het beter om er een figuur in te 
zien als je het blad eens ondersteboven houdt.

4. Breng nu lijm aan op de beschreven kant. Plak dan 
het figuurtje in het midden op een gekleurd blad 
papier.



1.

2.

3. 4.
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GORIK

Schrijf je voornaam in hoofdletters.
Bij iedere letter draai je het papier een kwartslag. 
De op deze manier ontstane abstracte tekening 
kan naar believen verder uitgewerkt worden.





26 SPELEN MET LETTERS

ZAZIE

Prik met een naald of een duimspijker je naam 
of een tekening in de schil van een banaan. 
Wacht eventjes en de gaatjes zullen door oxidatie 
bruin worden.
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HILDE

Een acrostichon is een soort naamgedicht of lettervers.
Schrijf bijvoorbeeld de letters van je voornaam onder 
elkaar en probeer er nieuwe woorden of zinnen mee te 
vormen.
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BLACK-OUT POETRY

Neem een krantentekst en een zwarte stift en schrap naar 
believen.

Voorbeelden: Schrap me / Stiftgedichten / 
Dimitri Antonissen / Wintertuin 2010
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ELFEN

Wat zijn dat?
Elfen zijn korte teksten van vijf regels. 
Die regels bestaan uit: één woord, twee woorden, 
drie woorden, vier woorden en weer één woord. 
Samen zijn dat de elf woorden van de elf. 
De teksten lijken op poëzie. Dat zijn ze misschien ook, 
wie weet. De vaste vorm van de elf en de inhoudelijke 
opdrachten per regel werken uitnodigend voor kinderen 
om te gaan schrijven. Inhoudelijk kunnen elfen over alles 
gaan. De vorm is steeds hetzelfde.



Rose
Een roos
Mijn mooie roos
Ik laat hem groeien
Water
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VERHAAL VAN A-Z

Schrijf voor alle 26 letters van het alfabet 
telkens 3 woorden op papier.
Bijvoorbeeld: appel, aap, auto etc…
Selecteer van elke letter 1 favoriet woord.
Schrijf een kortverhaal van niet meer dan 1 bladzijde 
waarin alle 26 gekozen woorden voorkomen.
Verbind de woorden zoals je wil – je verhaal moet niet 
echt kloppen of zin hebben.
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MATADOR

Neem een Nederlands woordenboek, sluit je ogen en 
kies met je vinger op vijf verschillende bladzijden een 
woord. Probeer met deze woorden een gedicht of klein 
verhaaltje te maken.
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MORGENGROET

Paul Van Ostaijen (1896-1928) was een Belgisch dichter 
en prozaschrijver.
Probeer van het overbekende kinderversje ‘Marc groet ’s 
morgens de dingen’ je eigen versie te maken. 
Als voorbeeld: 

Wim groet ’s morgens de dingen.
Dag…
Dag…
Dag…
Dag…
Dag…
Dag…
Dag…
Dag…
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CADAVRE EXQUIS

... betekent zoveel als ‘heerlijke lijken’. Het waren de eerste 
woorden van een gedicht dat door meerdere dichters samen werd 
geschreven. Ze deden dat op een speciale manier: één dichter 
bedacht de eerste regel én het eerste woord van de volgende 
regel. De tweede dichter ging dan verder met dat woord, zonder 
dat hij enig idee had van de eerste regel. Nadien noemde men 
deze manier om een gedicht te verzinnen ‘‘cadavre exquis’’.

Vooral de surrealisten waren daar goed in. Surrealisten zijn 
kunstenaars die kunst maken die doet denken aan ‘een droom’: 
zoals je in je dromen de gekste beelden en personen bij mekaar 
ziet, zo maakten de surrealisten ook hun verhalen of schilderijen. 

Probeer met drie vrienden je eigen surrealistisch gedicht te schrijven 
of maak met hen samen een groepstekening:
Neem een wit blad papier en vouw het in vier gelijke delen. Je 
begint bovenaan het papier met het hoofd en alles wat daarbij 
hoort en eindigt met de twee horizontale streepjes van de nek. Net 
op die plek vouw je het papier om zodat de volgende niet kan 
zien welk hoofd je hebt getekend. 
Zorg er wel voor dat de kleine streepjes zichtbaar blijven. Op de 
streepjes van de nek gaat de volgende tekenaar verder met het 
bovenlijf...  Ook hij/zij moet telkens een beetje verder dan de 
vouwlijn tekenen, zodat de volgende weet waar verder te gaan. 
Tekenaars 3 en 4 kunnen het afmaken met de benen en de voeten. 
Vouw het hele papier weer open. 



1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.
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LETTERCOLLAGE

Ga op zoek naar letters in oude kranten of magazines of 
print via internet verschillende lettertypes op verschillende 
groottes uit.

Ontwerp daarmee een figuur, een dier, een gebouw of 
iets helemaal anders en kleef je collagestukken op wit 
papier.
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LETTERCOLLAGES

Nog meer ideeën met verschillende lettertypes in 
verschillende groottes….
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BEMBO’S ZOO

Het erg mooie collageboek van Roberto de Vicq de 
Cumptich heeft ook een fijne website met animatie: 
www.bemboszoo.com 





48 SPELEN MET LETTERS

LETTERBOUQUET

Verras je juf of meester of bibliothecaris met een kleurrijk 
bloemenbouquet van letters. Gebruik houten grillstokjes en 
oude magazines als basis voor jouw lettercollages.
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LETTERGRAFIEK

Probeer ook nog andere woorden uit te beelden: 
wind, zon en sneeuw of hoed, hoek en drop of brood, 
brand en breed of… iets helemaal anders…
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LETTERDIEREN

S / O / Q
Daar loopt een muis en het verhaal is uit…
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ZWIJNERIJ  MET LETTERS

E, M, W
Eet je mee?
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ABC DIERTJES

Kan jij met de letters D, E, F ook diertjes versieren? 
Zorg wel dat de letters nog leesbaar zijn door ze dikker 
te maken.
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A TOT Z

Alle 26 letters zijn in deze zin verstopt. Kan je ze lezen?
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ALFABET

Kleur met een fluostift de letters van je geheime woord. 
Vraag een vriend om uit te zoeken wat de juiste 
rangschikking van de letters is.





62 SPELEN MET LETTERS

GEHEIMSCHRIFT

Een pictogram is een symbool dat of afbeelding die de 
plaats inneemt van een tekst. Gebruik de symbolen in dit 
alfabet om jouw boodschap te versleutelen. 
Of vind gewoon een nieuw geheimschrift uit samen met 
je vrienden. 
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TOP SECRET

Met het sap van een citroen kan je onzichtbaar schrijven. 
De tekst wordt weer zichtbaar als je het papier verwarmt 
met een warm (maar niet heet!) strijkijzer of met een 
gloeilamp of op de verwarming. Kaarsen als warmtebron 
enkel gebruiken in het bijzijn van een volwassene!
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VINGERALFABET

• Sommige van deze handen zijn omgedraaid om het 
makkelijker te maken ze te leren.

 De letter H maak je met je handpalm naar je lichaam 
gekeerd, alle andere letters maak je met je handpalm 
naar de luisteraar toe

 Voor de cijfers: van 1 tot 5 met je handpalm naar je 
toe, van 6 tot 10 met je handpalm naar de luisteraar.

• De letter G kan je maken zoals op de tekening of met 
je hand gedraaid met duim en wijsvinger bovenaan.

• Houd je hand rustig en beweeg niet te veel.
• De letters boven tonen de correcte manier van vin-

gerspelling. Maar je kan kleine variaties maken als 
dat comfortabeler is voor je hand. 
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LETTERFOTO’S

26 keer goed kijken en klik!
Maak je eigen ABC-fotoboek met je vrienden, 
ouders, op school of in de bibliotheek.
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LETTERSAFARI

Nog meer ideeën om met een camera op lettersafari te 
gaan bij jou in de buurt.





72 SPELEN MET LETTERS

NAAILETTERS

De gaatjes kan je ook voorzichtig met de punt van een 
potlood maken.
www.minted.com
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LETTERSOEP

Schuif voorzichtig de letters van je naam op de rand van 
je bord. Smakelijk!
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INITIALEN

Sommige beginletters of ‘Initialen’, zijn ware pareltjes van 
de Middeleeuwse handschrijvers en boekillustratoren. 
Probeer met de beginletters van jouw naam je eigen 
initiaal te versieren. 
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KALLIGRAFIE

Kalligrafie is de kunst van het schoonschrift. In Japan zijn 
schrijfwedstrijden immens populair.
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WATERLETTERS

Bevestig een stukje schuimrubber met draad op een 
stokje. Je inkt is een emmer water en met een beetje 
verbeelding schrijf je je eigen fantasieletters op de 
stenen grond!
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WATERTEKENING

Benodigdheden: zon, gieter, water, parking en vrienden.
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TANGRAM

Een tangram is een Chinese puzzel bestaande uit 
7 stukjes, de tans. 

Deze stukken zijn:
5 rechthoekige, gelijkbenige driehoeken van drie 
verschillende groottes / 1 vierkant / 1 parallellogram.

Met deze stukken kan een groot aantal figuren gevormd 
worden. Volgens de regels van het spel moeten alle 
stukjes worden gebruikt.

Aan het begin van de 19e eeuw kwamen deze puzzels 
uit China naar Europa.

Kopieer en vergroot de blauwe puzzelstukjes op papier 
van 120 gram. Knip ze uit en gebruik een tangram-boek 
van de bib voor inspiratie.

Links: 
- Geschiedenis en puzzels (www.tangrams.ca)
- Peces
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BLINDE OLIFANT

Neem een half A4-papier (A5) en probeer met je ogen 
dicht het silhouet van een olifant te scheuren... 
Variaties zijn een flamingo, een neushoorn, een giraf,...





88 CREATIEF MET PAPIER

FROMMELPAPIER

Neem een A4 of A3 papier en frommel het tot iets 
zichtbaar wordt. Misschien moet je het een beetje 
draaien of her-frommelen. Als er een figuur te voorschijn 
komt versterk dan de contouren of een paar details met 
een viltstift.
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KNALPAPIER

Neem een A3-papier of een extra groot krantenpapier en 
volg de handleiding tot KNAL!





92 CREATIEF MET PAPIER

HELIKOPTER

Neem een smal maar redelijk stevig stuk papier en volg 
de richtlijnen zoals je ziet op de tekening. Schrijf een 
boodschap op de twee rechthoekjes. Geef een knip op 
de zwarte lijn. Vouw op de stippellijnen de linkerkant naar 
links, de rechter naar rechts. Als je er een paperclip aan 
vast hangt, draait hij nog mooier naar beneden. 
Laat je helikopter van een verhoog of in de traphal naar 
beneden vallen. 
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STORY CUBE

Teken zes symbolen (uit de natuur of mensen, dieren, 
landen, dingen,...) of plak zes uitgesneden beelden op 
de papieren kubus. Knip hem uit en kleef hem aan de 
hand van de flapjes samen. 
Gebruik hem om afhankelijk van het werpen de 
rangschikking van je verhaallijn te bepalen. 
Er was eens...
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DUBBELGEZICHTEN

Neem een A4- of A3-papier en vouw het dubbel in de 
lengte (zie de stippellijn). Teken nu halve ogen, een halve 
neus en halve lippen aan één kant van de lijn. 
Knip ze uit en vouw dan het papier weer open: 
voor jou ligt een dubbel-masker!

Draai het maar eens ondersteboven, je zal er een ander 
gezicht in zien.

Bekijk de voorbeelden hiernaast.





98 CREATIEF MET PAPIER

VINGERSTEMPELEN

Een paar gedrukte tekeningen als inspiratie vind je 
hiernaast. (Verf of inkt op waterbasis is aangeraden)





100 CREATIEF MET PAPIER

STER

Waar zit de vijfhoekige ster verstopt in de tekening 
hiernaast?
Als je ze vindt, markeer dan met een kleurpotlood of 
fluostift haar omtrek. 
(De oplossing staat op de laatste referentiepagina.)
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VERSTOPPERTJE

Negen dieren hebben zich verstopt in dit bos.
Kan je ze terug vinden en een kleurtje geven?





104 CREATIEF MET PAPIER

BLADLEEUW

Teken de contouren van een blad op een wit papier en 
volg het voorbeeld hiernaast. 
Roooaaar!
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WOLKFIGUREN

Is het een zonnige dag met een paar wolkjes, probeer 
dan eventjes rustig 5 minuten naar de hemel te kijken en 
verschillende figuren of voorwerpen te zien in de wolken.
Heb je pech en een grijze hemel over België, gebruik 
dan de foto hiernaast onderaan.
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HUISGEZICHTEN

Ga op zoek naar huisgezichten in je buurt.
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GEZICHTEN

Deuren, lichtschakelaars, bananendozen, … 
kijk goed rond en je zal overal gezichten ontdekken.
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A3 WERKBOEKJE

Neem een leeg A3-papier en volg de handleiding op de 
rechterkant.

Teken een eigen ontwerp of maak een collage op de 
voorpagina om je boekje helemaal af te werken.



1.  Leg het A3-papier op een vlak 
oppervlak.

2.  Plooi het zorgvuldig in de 
lengte in twee, zodat je een 
rechte en zuivere vouw krijgt.

5.  Plooi het blad nogmaals 
dubbel. Dit is een beetje 
moeilijker omdat je nu 
twee keer zoveel papier 
moet vouwen. Probeer zo 
nauwkeurig mogelijk te 
werken.

3.  Vouw terug open.

4.  Plooi nu het blad zorg-
vuldig in de andere 
richting. Zorg opnieuw 
voor een rechte en 
zuivere vouw.

6.  Plooi de laatste vouw terug open.

7.  Knip voorzichtig op de middelste 
vouwlijn halfweg het papier zoals je 
op de tekening kunt zien.

8.  Vouw het papier helemaal 
open zodat je opnieuw een 
A3-blad hebt.

9. Vouw opnieuw in de lengte in twee.

10.  Draai het hele blad zodat het rechtop blijft staan.

11.  Neem met duim en wijsvinger beide zijkanten 
vast en duw ze naar het midden.

12.  Er vormt zich een kruis. Vouw de pagina’s nu 
naar één kant om je boekje te maken.

13.  Als je het helemaal wilt afwerken, doe dan een 
beetje lijm aan de binnenkant van de open 
pagina’s en plak ze vast. 

LIJM LIJM

14.  Wrijf met je vingernagel 
over de rug van het boekje 
om ervoor te zorgen dat het 
zijn vorm behoudt.
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ACCORDEONBOEK KLEIN

Teken je eigen accordeonboekje met omslag volgens de 
opgegeven maten (in centimeter) of print de grafische 
designversie van: www.larkcrafts.com/bonus
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ACCORDEONBOEK GROOT

Leg twee keer 5 vellen stevig A4-papier naast elkaar en 
kleef ze aan de boven- en onderkant samen met een klein 
stukje transparante tape.

Maak twee verschillende lange tekeningen en verwijder 
voorzichtig de stukjes plakband. 

Wil je een dubbel boekje, kan je uiteraard op de 
achterkant nog twee verschillende tekeningen maken. 
Leg nu op de grond afwisselend een blad van de eerste 
en een blad van de tweede tekening. Fixeer de vellen 
nog een keer met plakband aan boven- en onderkant. 
Om daarna de bladeren langs de lange kant helemaal 
met tape te verbinden (met een beetje afstand tussen de 
bladzijden zodat je het boekje nog goed kan vouwen). 
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BOEKENGEEST

Kopieer het voorbeeld op A4-papier (minimum 120gr). 
Snij met een cuttermes en op een kartonnen ondergrond 
voorzichtig langs de stippellijn.
Klaar is de griezelige bladwijzer…..
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BOEKENVLINDER

Kopieer het voorbeeld op A4-papier (minimum 120gr). 
Kleur de vlinder naar believen, knip met een schaar langs 
de stippellijn en laat je nieuwe bladwijzer door je boeken 
fladderen.
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KOORDDANSER

Kopieer het voorbeeld op A4-papier (minimum 120gr). 
Knip met een schaar langs de stippellijn en gebruik voor 
het gaatje een perforator. Versier naar believen en breng 
met een koordje in je lievelingskleur je nieuwe bladwijzer 
aan het dansen.
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ORIGAMI BLADWIJZER

Weblinks voor de handleiding:

Howaboutorange.blogspot.be
Easy woven origami bookmarks

Of

Origami.com
Homepage/weaved bookmark
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BOEKENTOUWTJES

Maak bladwijzers met houten pareltjes in alle kleuren.
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OP HOUTEN WIJZE

Snij van een 4mm dik stukje hout een klein plaatje van 
circa 8x4cm.
Maak in een kubus van 2x2cm met een boor een gat 
voor een leren bandje. Versier naar believen en/of werk 
af met een beetje bio-olie.

Weblink
www.curbly.com
how to: handmade bookmark
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Lezen is zo gevaarlijk als je zelf wil.
An Stessens

Leven zonder te denken is ijdel. 
Denken zonder te leven is gevaarlijk.
Confucius
Chinees filosoof, 551-479 v.Chr.

Het is gevaarlijk wanneer men zich te lang 
verstandig en gematigd moet gedragen.
Uit: Torquato Tasso (1780)
Johann Wolfgang von Goethe
Duits schrijver en dichter 1749-1832

Een idee dat niet gevaarlijk is 
verdient überhaupt niet een idee 
genoemd te worden.
Oscar Wilde
Iers schrijver, 1854-1900
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De afbeelding rechts toont de kaft van een boek van 
de ‘Index Librorum Prohibitorum’, de lijst van verboden 
boeken van het Vaticaan. 
Boeken waar doorheen de geschiedenis van de 
boekdrukkunst voor sommige machthebbers zo gevaarlijk, 
dat die ze soms lieten verbranden, zoals op de volgende 
pagina’s te zien is. Van brandstapels met boeken in de 
Middeleeuwen, tijdens de Renaissance, in de 19de eeuw 
en in de Naziperiode tot het verbranden van stripverhalen 
in de jaren ‘60 van de vorige eeuw.

Gevaarlijk zijn de boeken ook in ‘Fahrenheit 451’, een 
science fictionboek geschreven door de Amerikaanse 
schrijver Ray Bradbury in 1953. De titel refereert naar de 
temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt. 
451 graden Fahrenheit is ongeveer 233 graden Celcius. 
Het boek is in 1966 verfilmd door François Truffaut met 
Oskar Werner in de hoofdrol.

Link 1:  List of authors and works on the index Librorum Prohibitorum / wikipedia
Link 2:  Index of prohibited books (1557 – 1966)
             www.ferdham.edu/halsall/mod/indexlibrorum.asp
Link 3:  Banned Books – A complete List of 144 Books and the reason why they were                    
             outlawed on postdesk
 www.postdesk.com/banned-books-list-reasons-why-censorship
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Ik wil het niet te vol maken, er moet nog ruimte zijn voor de kijker. Het is belangrijk en 
goed dat kinderen en volwassenen de kans krijgen om ook zelf beelden te creëren in 
hun hoofd. Op die manier ben je onbewust bezig met je eigen levenservaringen. Maar 
heel wat mensen kunnen dat niet meer, ze hebben amper nog tijd om beelden te laten 
ontstaan, of zelfs om gewoon goed te kijken. Als we de tijd en de gave hadden om écht 
te kijken naar alles wat is - en dat is wonderbaarlijk veel - dan zou kunst zelfs overbodig 
kunnen zijn.

Wolf Erlbruch (illustrator) / De Morgen / 19-03-2014

Ik vind het beter boeken te schrijven zonder moraal, die lezers met vragen achterlaten. 
Een goed prentenboek moet niet zeggen: Kijk, ik weet iets wat jij niet weet. 
Je moet respect hebben voor kinderen, hen iets aanbieden wat misschien hun petje net 
een beetje te boven gaat. 
Dat helpt hen te groeien. Ik probeer zo te tekenen en te schrijven dat kinderen vragen 
stellen die ze anders misschien niet zouden hebben gesteld, zodat hun ouders een 
gesprekje met hen beginnen. Als je altijd het spul aanbiedt dat de kinderboekenindustrie 
- zoals ik dat maar noem - massaal produceert, dan blijven kinderen klein en dom. Dat is 
jammer. Veel kinderen zijn geconditioneerd door de industrie, en willen niets anders dan 
Prinses Lillifee. Ik heb ooit eens in een kinderboekenkrant gezegd dat dat negentig procent 
van de kinderboekenproductie overbodig is. Daar heb ik toen veel boze mails over 
gekregen, maar ik vind het nog steeds. De industrie maakt alles plat. Als iemand succes 
heeft met een boek als Harry Potter, dan proberen veel anderen dat boek te kopiëren. 
Al die feeën en elfen: zo haal je kinderen weg uit hun eigen realiteit, terwijl daar 
zoveel te beleven valt. De verbeelding van kinderen wordt aangevuurd door de realiteit. 
Kinderboeken moeten met het echte leven te maken hebben.

Wolf Erlbruch (illustrator) / De Standaard / 14-03-2014
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