
E r was eens een tijd waarin woorden begonnen 

te verdwijnen uit de taal van kinderen. Ze 

verdwenen zo geleidelijk dat bijna niemand 

het merkte – ze verdampten als water op steen. 

Het waren woorden die kinderen gebruikten om de 

natuur om hen heen te benoemen: adder, boshyacint, 

braamstruik, eikel, heide – weg! Kastanje, leeuwerik, 

otter, raaf, wezel… allemaal weg! De woorden raakten 

verloren: niet langer levend in kinderstemmen, niet 

langer actief in hun verhalen.

In je handen houd je een bezweringsboek dat deze 

verdwenen woorden terug moet toveren. Dus: lees, 

spel, vind en vertel. Het gaat over dingen die we 

kwijt zijn, die we rijk zijn, die zich hebben verstopt, 

zich hebben ontpopt. Sommige woorden verhuld, 

andere verguld. Zoals de veertjes van de putters 

die als spreuken over de bladzijden fladderen 

– en het bevat geen gedichten maar allerlei 

bezweringen die door de kracht van het hardop 

benoemen dromen en liedjes zullen oproepen. 

Die de verloren woorden zullen terugbrengen 

naar onze verhalen, in het oog en in het hart.
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Klimridder, dat ben ik, schorsverstikker, boompiraat. 

Langgroeier, laatbloeier, luchtacrobaat.

Ik kruip omhoog, weg van de straat.

Muurbedekker, insectenwekker, vogelmaat.

Op naar boven, recht zo die gaat.

Plant die de bodem bedekt, ik? Nee hoor, hemeldraad.
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Ontwikkelings-
gebied: creatieve 
ontwikkeling, 
natuuronderwijs, 
studievaardigheden

Nodig: schaar, een 
boekje/schriftje of 
grote vellen 
papier, keuken- of 
krantenpapier, 
zware voorwerpen

Duur opdracht: 
1 uur, verdeeld 
over een week

Individueel

Kerndoelen: 40
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Mijn herbarium vervolg
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