VAKANTIELIEFDE
Veel mensen worden sneller verliefd tijdens een vakantie. Ze zijn dan even los van de
verplichtingen van school of werk. Het mooie weer, een andere omgeving en het wegvallen
van sociale controle kunnen ervoor zorgen dat harten gemakkelijk in vuur en vlam komen te
staan. Herken je dat?

Opdracht 1
a)
b)
c)
d)

Lees tekst 1.
Maak een lijstje van vijf begrippen die je associeert met de vakantieliefdes van dit
leesfragment.
Noteer drie omstandigheden die het ontstaan van deze vakantieliefde waarschijnlijk
hebben beïnvloed.
Kun je de uitdrukking Wat van ver komt, is lekker in relatie brengen met de vakantieliefde
van tekst 1? Licht je antwoord toe.

Tekst 1
In de kleedkamer praatte Annette met Ellen en Joyce over Griekenland. ‘Lijkt me gaaf,’ zei ze,
‘rondtrekken met een rugzak over die eilanden. ’Iedereen maakte al plannen voor de lange, vrije
maanden na het eindexamen. Alleen ikzelf leek nog niks bedacht te hebben. Had Annette door
dat ik meeluisterde? Ineens draaide ze zich naar me toe, ‘Waarom ga je eigenlijk ook niet mee,
zussie?’ Ze overdonderde me volkomen. Ik stamelde zoiets als dat ik het onwijs zou vinden. ‘Nou
dat is mooi,’ zei ze. Toen liep ze weg, met die relaxte, wat slungelige tred van haar. Appel in haar
hand, gymtas over haar schouder.
[Zes vriendinnen gaan na hun
eindexamen op vakantie naar
Griekenland. Ze genieten, gaan uit en
komen leuke jongens tegen. Annette
is verliefd op Jorgos, een jongen uit
Thessaloniki die ze heeft leren kennen
op Santorini.]
Ze herinnert zich hoe hij zacht Griekse
liedjes in haar oor zong, ‘met die
neusstem van ‘m’.[...] ‘Don’t forget
about me’, had hij met gouden letters
op een blauw bankje geschreven.
Fragment: Hemelvaart van Judith Koelemeijer

Opdracht 2
a)
b)
c)
d)

Lees tekst 2.
Beschrijf wat er gebeurt en wat de ik-figuur voelt.
In de tekst staan vergelijkingen. Noteer er twee.
De schrijver heeft zijn best gedaan om mooie woorden te kiezen die goed bij elkaar
passen en mooi klinken. Noteer een voorbeeld van beginrijm/alliteratie en een van
klankrijm/assonantie.

Tekst 2
Metin, een Turk-Nederlandse jongen, is op een mooie zomerdag in een zwembad in Amsterdam.
En juist op het moment dat ik om me heen keek of ik de badmeester ergens zag, dook er vlak
voor me een donker meisje uit het water als een zeldzame, zwarte meermin die uitsluitend in de
tijd van de ontdekkingsreizigers in de Amazone voorkwam. Ze leek secondelang roerloos tot aan
haar middel uit het water te steken alsof de zwaartekracht geen vat op haar mythische lichaam
had en de natuurwetten speciaal voor haar herschreven moesten worden. Maar langzaam
veranderde ze in een gewone sterveling, en alsof de junglerivier had besloten haar weer op te
slokken, zakte ze langzaam weg in het water als een visioen dat in het niets oplost. Met gesloten
ogen zocht ze de kade en we schrokken allebei toen haar handen die niet vonden maar mijn
onderbenen vastgrepen. Tot mijn spijt liet ze me meteen weer los en wreef ze met haar handen
het water uit haar ogen. Daarna keek ze me aan met haar volmaakt bruine ogen waarin een
moment de diepte van de Amazone weerspiegeld leek. Ze waren, net als de rest van haar
duizelingwekkende verschijning, gemaakt om eindeloos bewonderd te worden.
Fragment: Wees onzichtbaar Murat Isik

Opdracht 3
Duur: 60 minuten
Benodigdheden: mobiele telefoon of filmapparatuur
Muziek kan een grote rol spelen bij vakantieverliefdheid en veel zangers hebben hun liefde geuit
in een lied. Je gaat nu zelf woorden aan een deel van een bestaand liefdeslied toevoegen.
Luister maar eens naar de voorbeeldsong: Beauty en de brains van Nielson:
https://www.youtube.com/watch?v=hn3UxmWPQzM
a)
b)

Zoek de lyrics van een liefdeslied van Nederlandse bodem dat je bijzonder aanspreekt.
Laat je hierdoor inspireren en maak je eigen lovesong. Je kunt ook uitgaan van de tekst
van Beauty en de brains van Nielson.
Bewerk het refrein door zinnen te veranderen met woorden die passen bij jouw situatie.
De woorden moeten blijven passen in het ritme en de melodie van het lied. Maak
gebruik van beginrijm/alliteratie en klankrijm/assonantie zodat de tekst lekker klinkt.

Nielson: gedeelte uit de tekst Beauty en de brains
Ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me.
En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen, ik zie ze kijken.
Ik weet ook niet wat het is, zo'n meisje zo'n lijf en zo'n gezicht.
Zo'n goede vriend omdat ze altijd bij me is.
Het is goed want ik herken geluk met mijn ogen dicht.
Ik zou wel blind en doof zijn, niet goed bij mijn hoofd zijn.
Niet alles op een rijtje, als ik niet zag wat ik hier voor me had.
Want zij is alles, alles, alles, alles in een.
Ze klopt van top tot teen,
schatje wat doe je met me?
Wat doe je met me?
Ja zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in een.
Ze heeft de beauty en de brains en oh oh oh het voelt goed.

Ben niet zo'n held van mezelf, maar ik……………………….
En alle …… staan versteld, wat………………………….
Ik weet ook niet wat het is,…………………………………...
Zo'n goede vriend omdat…………………………….
Het is goed want ik herken geluk met mijn ogen dicht.
Ik zou wel blind en doof zijn, niet goed bij mijn hoofd zijn.
Niet alles op een rijtje, als…………………………………….
Want jij bent alles, alles, alles, alles in een.
Je klopt van top tot teen, schatje wat doe je met me?
Wat doe je met me?
Ja je bent alles, alles, alles, alles, alles, alles in een.
Je hebt ……………… en oh oh oh het voelt goed.
c)

Zing het refrein met de aangepaste woorden in met de karaokeversie van het lied en
neem het op met je telefoon (eventueel met beeld).
Karaoke Beauty en de brains: https://www.youtube.com/watch?v=mgLbV3qcfOk

d)

Verzend je opname naar je vriend of vriendin.

Opdracht 4
Duur: 60 minuten
Maak een rap en laat je inspireren door Kraantje Pappie met Liefde in de Lucht:
https://www.youtube.com/watch?v=5U-HAFqVulc
Het woord RAP is een afkorting van Rhythm And Poetry: ritme en poëzie. Om een mooie rap te
maken heb je een goede tekst nodig, een goed ritme en een goede flow. Een beetje straattaal is
kenmerkend voor een Nederlandse rap.
Je rap hoeft niet te rijmen, maar rijm geeft wel samenhang en steun aan de flow. Binnenrijm,
assonantie en alliteratie laten de tekst lekker klinken. In het refrein gebruik je herhaling. Schaaf
de tekst bij totdat hij goed loopt.

Opdracht 5
a)
b)

c)

Kies van een Nederlandse auteur een gedicht of een prozafragment over (vakantie)liefde.
Je kunt ook zelf een gedicht maken.
Maak er een collage of achtergrond bij die bij het gedicht past. Zie hieronder een
voorbeeld.

Print het gedicht met de bijzondere achtergrond.

