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Ter	inleiding:	
Veelgestelde	Vragen	
(en	hun	antwoorden)

1. Wat is Luchten leren lezen ?	Een	kleine	educatieve	poëziebloemlezing	met	gratis	
lesmateriaal	bij	de	erin	opgenomen	gedichten.

Luchten leren lezen	is	de	titel	van	een	kleine	bloemlezing	die	samengesteld	is	voor	educatieve	
doeleinden.	Dat	wil	zeggen	dat	het	werk	van	de	vier	dichters	die	erin	opgenomen	zijn	–	
Radna	Fabias,	Carmien	Michels,	Tom	Lanoye	en	Ilja	Leonard	Pfeijffer	–	telkens	vergezeld	
wordt	van	gratis	te	downloaden	lesmateriaal.	Het	boekje	zelf	is	verkrijgbaar	via	het	
Poëziecentrum	en	de	boekhandel,	en	bestaat	in	een	gratis	digitale	versie	en	in	een	papieren	
versie	aan	een	spotprijs.	Alle	lessen	zijn	echter	gratis	en	digitaal	verkrijgbaar.

De	keuze	voor	deze	vier	dichters	is	uiteraard	weloverwogen:	twee	vrouwen	en	twee	mannen,	
twee	Belgen	en	twee	Nederlanders,	twee	dichters	uit	wiens	debuut	gekozen	werd	en	twee	
dichters	die	al	ettelijke	poëziebundels	publiceerden	etc.	Kortom,	de	lesmogelijkheden	met	
deze	configuratie	van	vier	dichters	waren	enorm	–	los	nog	van	het	feit	dat	het	gewoon	om	
vier	zeer	straffe	schrijvers	gaat	…

Aan	jou	om	uit	te	zoeken	uit	welk	gedicht	de	titel	van	de	bloemlezing	komt	!

2. Uit hoeveel lessen en lesdelen bestaat deze lesmap ?	4	lesdelen	en	15	lessen

Het	is	niet	zo	dat	er	een	les	per	gedicht	is	uitgewerkt.	

•	 Voor	Tom Lanoye	gaat	het	om	een	luisteropdracht	en	dan	telkens	een	les	bij	vier	gedichten	
uit	de	bundel	Vrij – Wij?	(het	Poëzieweekgeschenk	van	2019).	

•	 Voor	Ilja Leonard Pfeijffer	gaat	het	om	een	luisteropdracht,	een	les	bij	“Idylle	7”,	eentje	bij	
de	volledige	bundel	Giro Giro Tondo	(het	Poëzieweekgeschenk	van	2015),	en	een	laatste	
waar	een	gedicht	uit	zijn	debuutbundel	van de vierkante man	(1998)	centraal	staat.	

•	 Voor	Carmien Michels	en	Radna Fabias	werd	de	luisteropdracht	verwerkt	in	de	eerste	
les,	en	werden	respectievelijke	vier	en	twee	poëzielessen	gemaakt	waarin	verschillende	
gedichten	aan	bod	komen	uit	hun	debuutbundels,	respectievelijk	We komen van ver	(2017)	
en	Habitus	(2018).	Dat	laatste	is	vooral	voor	Fabias	het	geval,	waarin	bijvoorbeeld	met	
lees-	en	expertengroepen	gewerkt	wordt.

Per	dichter	zijn	de	lessen	enerzijds	steeds	inhoudelijk	aan	elkaar	gerelateerd	en	vormen	wat	
hun	opbouw	en	moeilijkheidsgraad	betreft	vaak	ook	een	mini-leerlijn:	ze	kunnen	dus	perfect	na	
elkaar	gegeven,	of	in	kleinere	doses	opgedeeld	worden	(bv.	één	gedicht	/	les	per	week,	of	zelfs	per	
maand).	Anderzijds	kunnen	alle	lessen	ook	perfect	zelfstandig	functioneren:	het	is	dus	mogelijk	
om	een	enkel	gedicht	/	een	enkele	les	af	te	werken	bij	wijze	van	insteek,	en	het	daarbij	te	laten.
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Hetzelfde	geldt	voor	de	interviews	en	luisteropdrachten	waarmee	de	vier	lesdelen	per	dichter	
starten:	die	kunnen	bij	aanvang	van	de	lessen	beluisterd	worden	of	achteraf.	Ze	kunnen	in	
het	geval	van	Michels	en	Fabias	ook	volledig	uit	de	les	gehaald	worden,	zoals	dat	al	het	geval	
voor	Lanoye	en	Pfeijffer	is.	Alhoewel	ze	vaak	speciaal	voor	deze	lesmap	opgenomen	werden,	
kunnen	de	gesprekken	dus	toch	geheel	onafhankelijk	van	de	gedichten	/	lessen	beluisterd	
worden.	(De	kans	dat	de	leerlingen	nadien	zelf	vragen	naar	het	werk	van	de	dichters	is	echter	
vrij	groot.)

3. Wie is de doelgroep van deze lesmap ?	Leerlingen	uit	de	3de	graad	so.

De	lesmap	werd	ontwikkeld	voor	het	vak	Nederlands	in	de	3de	graad	van	het	Secundair	
Onderwijs,	en	dat	zowel	voor	kso,	tso	als	aso.

4. Zijn er opnames van de gedichten om te beluisteren ? Ja.

Je	vindt	opnames	van	gedichten	van	Pfeijffer	en	Lanoye	terug	op	de	website	van	Poetry	
International,	en	je	vindt	de	gesprekken	en	performances	van	alle	vier	de	dichters	terug	op	
het	Vimeokanaal	van	het	Poëziecentrum.

	Poetry	International

	Vimeokanaal	van	het	Poëziecentrum

5. Waar vind ik de interviews voor de luisteropdrachten ?	
Op	het	Vimeokanaal	van	het	Poëziecentrum.

Alle	interviews	werden	bovendien	opgedeeld	in	korte	fragmenten,	die	vrijblijvend	gebruikt	
kunnen	worden	doorheen	de	lesbundel,	of	volgens	een	in	de	lessen	zelf	voorgestelde	
verdeling.	Individuele	fragmenten	kunnen	dus	ook	vrijblijvend	in	andere	lessen	of	gewoon	
ter	illustratie	gebruikt	worden.

	Alle	fragmenten	vind	je	op	het	Vimeokanaal	van	het	Poëziecentrum

6.	 Biedt deze lesmap kant-en-klare lessen ?	Ja.

De	vijftien	lessen	(luisteropdracht	en	poëzielessen)	werden	volledig	uitgewerkt	en	een	
handleiding	met	modelantwoorden,	infokaders	en	toelichtingen	voor	de	leerkrachten.

Los	daarvan	kan	de	lesmap	ook	gewoon	gezien	worden	als	een	grote	knipselmap	waaruit	
je	vrij	ideeën	kan	opdoen,	vragen	kan	gebruiken,	of	geheel	eigen	lessen	kan	putten	door	de	
aangeboden	lessen	in	te	korten	/	aan	te	passen	/	aan	te	vullen	/...

7. Welke werkvormen komen in deze lesmap aan bod ?	Naar	keuze.

De	werkvormen	om	de	opdrachten	uit	te	voeren	zijn	bewust	niet	steeds	vooraf	bepaald:	de	
verschillende	lesdelen	kunnen	perfect	in	een	klassiek	onderwijsleergesprek	(olg)	verwerkt	
worden.	Anderzijds	kan	men	de	lesmap	even	goed	verwerken	met	activerende	werkvormen	
(expertgroepen,	puzzelstukmethode,	placematmethode	etc.),	begeleid	zelfstandig	leren	en	
alternatieve	groepsopdelingen.	

Het	kan	ook	een	uitdaging	zijn	voor	leerlingen	(en	leerkrachten)	om	ze	een	volledig	lesdeel	
(begeleid)	zelfstandig te laten verwerken in groepjes	van	twee,	drie	of	zelfs	vier.	Het	is	dan	
zaak	modelantwoorden	te	voorzien	zodat	ze	hun	eigen	antwoorden	kunnen	confronteren	
aan	andere.	(Niet	met	het	oog	op	“het	juiste	antwoord,”	wel	met	als	doel	inzicht	en	plezier	
in	poëzie	en	leesprocessen	te	vergroten.)	

Andere	lesdelen	(zoals	les	5	bij	Tom	Lanoye	of	les	1	en	les	2	bij	Carmien	Michels)	kan	
men	vakverbindend	invullen	met	de	leerkracht	Frans	of	Engels.	los	nog	van	de	opties	naar	
burgerschap	en	zelfs	filosofieonderwijs	toe.

https://www.poetry.nl/nl
https://vimeo.com/showcase/6330381?page=1
https://vimeo.com/showcase/6330381?page=1
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De	mogelijkheden	zijn	eigenlijk	legio,	en	het	staat	de	leerkracht	dus	geheel	vrij	om	
doorheen	de	lesdelen	te	experimenteren	met	activerende	werkvormen,	bzl	en	alternatieve	
groepsopdelingen.

8. Zijn er bruggen met niet-taalvakken of -domeinen mogelijk ?	
Ja,	met	burgerschap	en	/	of	filosofieonderwijs.

Per	lesdeel	/	dichter	werd	een	les	voorzien	die	in	het	kader	van	burgerschap	en	/	of	
filosofieonderwijs	gegeven	kan	worden:	het	gaat	om	les	2	bij	Lanoye,	les	3	bij	Michels,	les	4	bij	
Pfeijffer	en	les	2	bij	Fabias

9. Duiken de leerlingen zomaar de lessen in ?		
Ja,	eventueel	mits	voorbereidend	lezen.

Afhankelijk	van	hoeveel	lessen	je	wil	zien,	is	het	sowieso	een	goed	idee	om	op	voorhand	
aan	de	leerlingen	te	vragen	de	gedichten	thuis	te	lezen	of	de	gedichten	te	beluisteren	(al	
dan	niet	tijdens	het	lezen).	Het	gaat	hierbij	niet	om	tekstbegrip,	maar	enkel	om	de	lees-	of	
luisterervaring.	

Het	idee	dat	leerlingen	een	volledige	bundel	of	een	reeks	gedichten	zelfstandig	
(voorbereidend)	lezen	werkt	vaak	verrassend	motiverend	voor	hen.	Het	helpt	natuurlijk	ook	
voor	een	vlotter	lesverloop.

10. Waar zijn de antwoordlijnen in de leerlingenblaadjes naartoe ?	Weg.

Om	de	leerlingenblaadjes	visueel	enigszins	behapbaar	te	houden,	en	om	de	leerlingen	
zelfredzaamheid	bij	te	brengen	–	ook	wat	betreft	het	nemen	van	notities	–	hebben	we	ervoor	
gekozen	enkel	de	vragen	en	het	werkmateriaal	op	te	nemen.	Bedoeling	is	dat	de	leerlingen	de	
vragen	en	opdrachten	op	aparte	blaadjes	beantwoorden	en	uitvoeren.	
Dit	kan	bv.	ook	digitaal	via	Google	Docs:	zo	kunnen	leerlingen	in	groepjes	samenwerken	en	
notities	nemen,	en	documenten	delen	met	de	leerkrachten.

11. Welke kaders werden gehanteerd voor de opbouw van de lesmap ?	
ovur	en	Cultuur	in	de	Spiegel.

Doorheen	de	lesmap	werden	twee	kaders	gebruikt.	Enerzijds	bouwen	de	vijf	lessen	op	vanuit	
een	ovur-schema	(oriënteren	-	voorbereiden	-	uitvoeren	-	reflecteren).	Anderzijds	vormt	het	
Cultuur	in	de	Spiegelmodel	een	tweede	kader	dat	op	twee	manieren	gehanteerd	werd.	Cultuur	
in	de	Spiegel	laat,	ten	eerste,	toe	om	in	de	verschillende	lesdelen	andere	accenten	te	leggen	
(in	termen	van	culturele	vaardigheden,	leerstijlen,	types	opdrachten	etc.).	Ten	tweede	laat	
Cultuur	in	de	Spiegel	toe	om	die	lesdelen	op	te	nemen	in	een	gestructureerd	geheel,	dat	wil	
zeggen	in	een	opbouwende	mini-leerlijn	poëzie.	

12. Wat is Cultuur in de Spiegel ?

Cultuur	in	de	Spiegel	(kortweg	Cis)	is	een	cognitief	cultuurmodel	ontwikkeld	door	Barend	van	
Heusden	(Rijksuniversiteit	Groningen),	en	nadien	onderzocht	en	verder	uitgewerkt	voor	het	
Vlaams	onderwijs	door	onder	meer	Lode	Vermeersch	(ku Leuven,	hiva)	in	opdracht	van	Canon	
Cultuurcel.	

Bij	cultuureducatie	denkt	men	vaak	nogal	typisch	aan	een	schilderij,	een	gedicht	of	een	
operavoorstelling,	en	dus	aan	lesinhouden	voor	vakken	als	esthetica,	Nederlands	of	
cultuurwetenschappen.	Van	Heusden	beschouwt	de	mens	echter	als	een	dier	met	een	
geheugen.	Cultuur	is	dan	de	manier	waarop	mensen	door	interactie	van	dit	geheugen	met	
hun	omgeving	betekenis	geven	aan	de	wereld	en	zichzelf.	De	focus	van	Cultuur	in	de	Spiegel	
ligt	daarom	niet	op	typische	cultuurartefacten,	maar	op	het	proces	van	betekenis	geven	
door	middel	van	vier	culturele	vaardigheden	(waarnemen,	verbeelden,	conceptualiseren	en	
analyseren)	en	culturele	dragers	of	media	(taal,	grafische	symbolen,	lichaam	en	voorwerpen).	
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Door	een	gerichte	ontwikkeling	van	deze	vaardigheden	in	zoveel	mogelijk	vakken	streeft	Cis	
naar	een	schoolbrede	en	doorlopende	leerlijn	cultuuronderwijs,	en	zo	naar	kritische	reflectie	
en	cultureel	(zelf)bewustzijn.	Want	dat	is	volgens	Cis	de	echte	inzet	van	cultuur.	Vanuit	Cis	
kan	cultuuronderwijs	dus	zowel	in	de	lessen	Nederlands	en	geschiedenis,	als	in	de	lessen	
wiskunde,	informatica	of	huishoudkunde	een	rechtmatige	plaats	krijgen,	omdat	de	vier	
vaardigheden	en	dragers	er	(al)	een	plaats	in	hebben,	en	omdat	ze	steevast	die	bredere	inzet	
delen.	Vanuit	Cis	is	de	sprong	naar	actief	(wereld)burgerschap	bovendien	erg	klein.

Wil	je	meer	weten	over	deze	cultuurtheorie	dan	kan	je	bij	de	Publicatiedienst	van	de	Vlaamse	
overheid	terecht	voor	zowel	een	digitale	als	een	papieren	versie	van	de	brochure:

	Cultuur	in	de	Spiegel	in	het	kort	(2019)

13. Hoe zit het dan precies met ovur en CiS in deze lesmap ?

Doorheen	de	vier	verschillende	lesdelen	staan	per	les	een	andere	CiS-vaardigheden	centraal,	
wat	een	zichtbaar	effect	heeft	op	de	vraagstelling	en	opdrachten.	In	tweede	instantie	wordt	
bewust	met	de	dragers	gewerkt.

•	 In	lessen	waar	waarnemen	centraal	staat,	ligt	de	klemtoon	voor	de	opdrachten	vooral	op	
luisteren,	lezen,	observeren,	selecteren,	vaststellen,	onthouden,	herkennen,	ordenen.

•	 Bij	verbeelden:	gaan	de	leerlingen	zelf	geheel	vrijblijvend	schrijven	of	performen:	maken,	
toepassen,	ontwikkelen,	transformeren,	presenteren,	performen,	uit-	en	opvoeren	zijn	hier	
dus	belangrijke	werkwoorden.

•	 Vanuit	ConCeptualiSeren	wordt	met	behulp	van	literaire	concepten	zoals	autofictie,	
prozagedicht,	contrastwerking,	communicatieschema,	literaire	termen	enz.	vertaald,	
becommentarieerd,	omschreven,	begrepen	enz.

•	 analySeren focust	op	literatuurgeschiedenis,	het	op	het	spoor	komen	van	belangrijke	
thema’s	en	motieven	in	gedichten	en	bundels	etc.	Analyseren	heeft	hier	dus	alles	te	maken	
met	structureren,	ontdekken	van	samenhang,	beoordelen,	ontleden,	verklaren,	verbanden	
leggen,	inzichtelijk	maken,	modellen	zoeken	en	concluderen.

Wat	de	cultuurdragers of media	uit	het	CiS-model	betreft,	staat	gesproken,	geschreven,	
opgenomen	taal	onvermijdelijk	centraal	in	de	volledige	lesmap.	Toch	worden	ook	andere	
klemtonen	in	tweede	instantie	gelegd,	bv.	in	Les	3	bij	Michels	staat	“lichaam”	via	“body	
percussion”	centraal,	in	andere	lessen	komen	dan	weer	regelmatig	schilderijen	aan	bod	etc.	

Het	gaat	in	deze	lesmap	uiteraard	niet	om	een	dogmatische	toepassing	van	Cis	of	ovur,	
wel	om	het	gebruik	van	twee	kaders	die	leerkrachten	toelaten	om	op	een	gedifferentieerde	
manier	met	poëzie	om	te	gaan,	en	om	hen	een	modulaire	lesmap	aan	te	bieden	waarbij	ze	
zowel	individuele	lessen	of	opdrachten	kunnen	gebruiken,	en	zodat	ze	kunnen	terugvallen	
op	een	uitgewerkte	mini-leerlijn	als	ze	de	volledige	lesmap	gebruiken.

https://www.vlaanderen.be/publicaties/cultuur-in-de-spiegel-in-het-kort
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14. De lesmap liever in een oogopslag?	Dat	kan,	per	lesdeel	/	dichter.

Onderstaand	schema	geeft	kort	weer	hoe	de	lesmap	precies	opgebouwd	is	per	dichter.

Carmien Michels :

ovur* leSdeel titel CiS** leSinhouden & duurtijd

O

V
1

Vrij vertaald en bevrijd 
bewerkt – 

Neruda, Michels & Claus

W

V

[Luisteropdracht	bij	een	aflevering	van	
Winteruur	over	Neruda	en	Michels]

Sonnet	LXXVIII

Leerlingen	lezen	gedichten	door	ze	
creatief	te	vertalen	en	te	vergelijken.
Duurtijd:	:	1	tot	eventueel	2	lestijden.	
(De	leerlingen	kunnen	de	opdracht	in	de	les	starten	
en	de	taak	eventueel	thuis	afwerken.	De	lestijd	kan	
ook	verdeeld	over	de	vakken	Nederlands	en	Engels.)

V

2 To Kill or Not to Kill
C

A

Van	Shakespeare	over	Michels	tot	
Elsschot	-	wat	bedoelt	de	dichter	?

Leerlingen	gaan	op	zoek	naar	intertek-
stuele	verbanden.
Duurtijd:	1	tot	anderhalve	lestijd.

3 Middelmatige mannen
C

A

Leerlingen	werpen	een	filosofische	blik	
op	de	liefde.	Gaandeweg	bouwen	ze	op	
basis	van	de	filosofie	van	Alain	Badiou	
een	kader	op	dat	nieuwe	mogelijk-
heden	voor	de	liefde	verkent,	haaks	
op	enkele	tendensen	in	de	huidige	
maatschappij.
Duurtijd:	2	lestijden.

U

R
4 Slam Poetry - Poetry Slam

W

V

Leerlingen	maken	kennis	met	
deelaspecten	van	slam	poetry	en	
gebruiken	die	kennis	om	zelf	te	
performen.
Duurtijd:	:	2	tot	3	lestijden.	Het	is	belangrijk	
voldoende	tijd	te	durven	nemen	om	het	slamproces	
te	begeleiden.
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Tom Lanoye :

ovur* leSdeel titel CiS** leSinhouden & duurtijd

O 1 [Luisteropdracht] W
Gesprek	met	Lanoye	naar	aanleiding	
van	vrij – wij?	in	7	korte	fragmenten.
Duurtijd:	max.	1	lestijd.

V

2 Zonder handen, zonder tanden W
Associaties	op	“vrij.”	
Vorm:	klank-,	woord-	en	beeldspel,	
observeren.
Duurtijd:	1	tot	anderhalve	lestijd.

3
Bekentenissen van een 

knolgewas 
(Of:	"Autopsie	van	het	Zelf")

C

Vergelijking	met	externe	bronnen	uit	
het	oeuvre	van	Lanoye	(biografie,	
Sprakeloos, Gelukkige Slaven ...).	
Autofictie,	prozagedicht	en	verwerking	
van	biografie	tot	poëzie.
Duurtijd:	1	tot	2	lestijden	
(afhankelijk	van	voorbereidend	leeswerk).

U 4
Dit zijn de Woorden 

(Of:	"Maak	geheel	vrijblijvend	
zelf	uw	gedicht")

V

Van	Tristan	Tzara	tot	Lanoye.	
Maak	zelf	een	gedicht	/	performance.
Duurtijd:	1	tot	eventueel	2	lestijden.	
(De	leerlingen	kunnen	de	opdracht	in	de	les	starten	
en	de	taak	eventueel	thuis	afwerken.	De	leerlingen	
kunnen	hun	performance	ook	opnemen	of	filmen	–	
wat	hun	spreekdurf	vaak	helpt.)

R 5 l’Envoye de Lanoye A

Analyse	en	vergelijking	tussen	Lanoye	
en	François	Villon,	met	klemtoon	op	
ballade	en	het	envoi.	
Thema’s	vrij – wij?	
Lanoye,	Claus	en	een	memento mori.
Duurtijd:	2	lestijden	afhankelijk	van	een	eventueel	
vakverbindende	insteek,	dan	kan	de	lestijd	verdeeld	
worden	over	de	vakken	Frans	en	Nederlands.
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Ilja Leonard Pfeijffer :

ovur* leSdeel titel CiS** leSinhouden & duurtijd

O 1
[Luisteropdracht]

Een gesprek met I.L. Pfeijffer W

Een	gesprek	met	I.L.	Pfeijffer	
beluisteren	in	14	korte	fragmenten.
Luisteren	en	noteren	volgens	de	
Cornellmethode.
Duurtijd:	1	lestijd.

V 2 Idylle 7 C

Leerlingen	verdiepen	hun	leeservaring	
van	Idylle	7	door	te	leren	reflecteren	op	
het	gedicht	vanuit	taalbeschouwing,	
met	name	vanuit	een	communicati-
eschema.
Duurtijd:	1	tot	anderhalve	lestijd.

U 3
Giro Giro Tondo: 

een dichtbundel anders gelezen

W

A

Leerlingen	leren	een	volledige	bundel	
(begeleid)	zelfstandig	lezen	en	
analyseren.
Duurtijd:	2	lestijden.

R 4
Ver weg van de Idylle: 

Ogoniland

W

V

C	
	
A

Enkele	ongemakkelijke	waarheden	
worden	blootgelegd	op	basis	van	het	
geval	Ken	Saro	Wiwa	waarnaar	in	het	
gedicht	Ogoniland	wordt	verwezen.	

Leerlingen	onderzoeken	de	casus	en	
worden	geconfronteerd	met	complexe	
morele	vragen	rond	waarheid	en	ver-
antwoordelijkheid.
Duurtijd:	2	lestijden.
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Tom Lanoye :

ovur* leSdeel titel CiS** leSinhouden & duurtijd

O

V

U

1
Habitus – 

“Vertroebelingen en 
tussengebieden”

W

A

Gesprek	met	Fabias	naar	aanleiding	
van	Habitus.

Vanuit	het	schrijfproces,	
filmtechnieken	en	cruciale	thema’s	
uit	de	bundel	gedichten	in	groepjes	
analyseren	en	bevindingen	uitwisselen.
Duurtijd:	2	tot	3	lestijden.	Al	kan	de	les	ook	geknipt	
worden	tot	1	lestijd	indien	enkel	de	oriënterende	en	
voorbereidende	fasen	gedaan	worden.

R 2
De blik van de ander is 

geld waard

W

C

A

Van	boksclub	tot	espressobar,	overal	
bepaalt	de	blik	van	de	ander	hoe	je	
jezelf	ziet	en	welke	waarde	er	aan	jou	
wordt	gehecht.			

Leerlingen	maken	kennis	met	enkele	
sociologische	en	filosofische	con-
cepten	die	kunnen	worden	gebruikt	om	
de	bundel	van	Fabias	te	analyseren:	
habitus,	cultureel	kapitaal,	gesitueerd-
heid,	pour autrui en	oriëntalisme.
Duurtijd:	2	tot	3	lestijden.	Al	kan	de	les	ook	
geknipt	worden	door	enkel	bepaalde	onderdelen	te	
behandelen.

*	ovur:	Oriënteren,	Voorbereiden,	Uitvoeren,	Reflecteren
**	CiS	(Cultuur	in	de	Spiegel):	W(aarnemen),	V(erbeelden),	C(onceptualiseren),	A(nalyseren)
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15. Op zoek naar handige websites ?

	 Gedichtendag	en	poëzieweek

	 Poëziecentrum

	 Poetry	International

	 Cultuurkuur

	 Cultuur	in	de	Spiegel

https://www.poezieweek.com/activiteiten/gedichtendag/
https://www.poeziecentrum.be/
https://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/home/dutch/nl
https://www.cultuurkuur.be/
https://www.cultuurkuur.be/cultuur-in-de-spiegel


Les 1

Neruda,	Michels	&	Claus

Vrij	vertaald	&	bevrijd	bewerkt2



15 Michels Les 1 • Neruda, Michels & Claus

Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

•	 CiS: waarnemen, verbeelden

• Links: met “L’envoye de Lanoye” is mogelijk (analyseren)

• Werkvormen: onderwijsleergesprek of begeleid zelfstandig leren, duowerk met uitwisseling

• Nederlands: luisteren, literatuur, creatief schrijven

ORIËNTEREN
	
1.		 In	het	programma	Winteruur	leest	elke	avond	een	andere	gast	zijn	of	haar	favoriete	tekst	voor,	

waarna	een	korte	bespreking	volgt	met	presentator	Wim	Helsen	en	zijn	trouwe	golden	retriever	
Swami	Bami.	Bekijk	via	volgende	link	de	aflevering	waarin	Carmien	Michels	het	over	haar	
favoriete	dichter	heeft	–	Pablo	Neruda	–	en	beantwoord	onderstaande	vragen.

	 vrt.be	

2.		 Carmien	Michels	studeerde	Woordkunst,	en	is	dichteres	(We komen van ver,	2017)	en	schrijfster	
van	twee	romans	(Vraag het aan de bliksem,	2013	en	We zijn water,	2015).	In	2016	won	ze	
bovendien	het	Nederlands	Kampioenschap	Poetry	Slam,	en	ze	haalde	een	bronzen	medaille	
op	het	wereldkampioenschap	Poetry	Slam	in	Parijs.	Wat	is	echter	poetry slam	volgens	Carmien	
Michels?

Poetry	slam	is	een	genre	waarin,	simpel	gezegd,	een	gedicht	heel	goed	gebracht	wordt	op	een	
podium.	Daardoor	zit	het	genre	ergens	tussen	rap	en	speech	en	performance	in	omdat	het	
vaak	ritmisch	gedreven	is.	

Het	is	bovendien	een	wedstrijdvorm,	een	soort	‘battle’.	De	slammer	die	volgens	het	publiek	
zijn	voorbereide	tekst	het	beste	brengt	in	een	tijdspanne	van	drie	minuten	wint.	Wie	overtijd	
gaat,	wordt	gestraft:	je	krijgt	strafpunten	of	er	wordt	water	over	je	gespoten.

“zonder	handen,	
zonder	tanden”

http://www.vrt.be/vrtnu/a-z/winteruur/2/winteruur-s2a76/
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3.		 Michels	koos	in	Winteruur	voor	‘Sonnet	XI’	uit	Honderd liefdessonnetten	van	de	Chileense	
dichter	en	Nobelprijswinnaar	Pablo	Neruda:

Ik	honger	naar	je	mond,	je	stem,	je	haren

en	vastend	en	stom	loop	ik	door	de	straten,

het	brood	voedt	me	niet,	de	ochtend	ontwricht	me,

ik	zoek	je	voetgeklater	in	de	dagen.

Ik	honger	naar	je	losgeslagen	lach,

naar	je	handen,	met	hun	kleur	van	helse	graanschuur,

ik	honger	naar	de	bleke	stenen	van	je	nagels,

ik	wil	eten	je	huid	als	een	gave	amandel.

Ik	wil	eten	de	straal	door	je	schoonheid	verbrand,

je	neus,	de	vorstin	van	je	trotse	gezicht,

ik	wil	eten	de	vluchtige	schaduw	van	je	wimpers

En	hongerig	loop	ik	heen	en	weer	en	beruik	de	schemering

op	zoek	naar	jou,	op	zoek	naar	je	vurige	hart,

als	een	poema	in	de	eenzaamheid	van	Quitratúe.

Bron:	Bron:	Neruda,	P.,	vertaald	door	Spillebeen,	W.	(2018).	Honderd liefdessonnetten.	Amsterdam:	Uitgeverij	Prometheus,	p	167.

Waarom	koos	Carmien	Michels	dit	gedicht?

•	 Het	was	haar	kennismaking	met	poëzie:	het	eerste	gedicht	dat	ze	las	en	ze	bracht	het	als	
verplicht	of	opgelegd	item	voor	haar	ingangsexamen	woordkunst.

•	 Het	is	een	gedicht	dat	ze	ook	nu	nog	vaak	gebruikt	en	voordraagt	om	zelfingenomen	
dichters	te	charmeren,	of	in	ruil	voor	drankbonnetjes	op	festivals.

4.		 Michels	vindt	de	zintuiglijkheid	van	het	gedicht	bijzonder	mooi.	Licht	aan	de	hand	van	
concrete	voorbeelden	toe	hoe	dat	precies	werkt	in	Sonnet	XI	en	hoe	dit	aansluit	bij	de	stijl	van	
Michels	waarin	zintuiglijkheid	ook	een	belangrijke	rol	speelt.

Het	is	een	erg	fysiek	gedicht	(“de	vorstin	van	je	trotse	gezicht”),	waarvan	je	ook	voelt	dat	het	
niet	in	West-Europa		geschreven	is,	en	zich	hier	niet	afspeelt:	“naar	je	handen	met	een	kleur	
van	helse	graanschuur’”,	een	raar	beeld	dat	op	een	bepaalde	manier	toch	klopt.	Het	gedicht	
ademt	Chili	uit.

Michels	heeft	zelf	ook	een	directe,	zintuiglijke	stijl	waarmee	waarmee	ze	op	mensen	hun	
huid	probeert	te	zitten,	of	onder	hun	huid	probeert	te	kruipen.	Dat	leerde	ze	van	haar	docent	
creatief	schrijven,	romanschrijver	Bart	Moeyaert.

5.	 Hoe	koppelt	Michels	de	laatste	regel	uit	het	gedicht	aan	passie	en	liefde,	een	tweede	belangrijk	
element	in	haar	poëzie	?

Michels	is	zelf	ook	heel	passioneel	in	wat	ze	doet.	De	laatste	regel	van	het	gedicht	drukt	die	
passie	perfect	uit.	Als	Michels	op	een	vreemd	iemand	heel	verliefd	wordt,	wordt	die	persoon	
onbereikbaar	omdat	ze	sterk	begint	te	idealiseren.	Daardoor	wordt	ze	na	een	tijdje	heel	
eenzaam,	zoals	de	eenzame	poema.
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VOORBEREIDEN

6.		 Lees	nu	een	tweede	sonnet	van	Pablo	Neruda	uit	Honderd liefdessonnetten	(1959),	vertaald	door	
Willy	Spillebeen	(2003).

LXXVIII

Ik	heb	nooit	meer,	heb	altijd	niet,	in	't zand	

liet	de	victorie	beide	voeten	achter.	

Ik,	arme	man,	wil	van	mijn	naasten	houden.	

Van	jou.	Ik	geef	niet,	ik	verkoop	geen	doornen.

Wellicht	weet	iemand	dat	ik	geen	bebloede	

kronen	van	doornen	vlocht,	de	spot	bestreed,	

in	feite	van	mijn	ziel	de	vloed	vervulde.	

Dat	ik	laaghartigheid	vergold	met	duiven.

Ik	heb	nooit	iets	omdat	ik	anders	ben,	

was	en	zal	zijn.	En	ik	verkondig	puurheid	

in	naam	van	mijn	veranderlijke	liefde.

De	dood	is	slechts	een	steen	van	het	vergeten.	

Ik	houd	van	je,	kus	in	jouw	mond	de	vreugde.	

Laat	ons	een	houtvuur	stoken	in	de	bergen.

Bron:	Neruda,	P.,	vertaald	door	Spillebeen,	W.	(2003).	Honderd	liefdessonnetten	-	Cien	sonetos	de	amor.	Leuven:	Uitgeverij	P,	p	88

Duid	alle	elementen	(beelden,	woorden,	uitdrukkingen,	klankeffecten...)	aan	die	verwijzen	naar	
zintuigen en zintuiglijkheid	enerzijds,	en	naar	passie	anderzijds.
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7.		 In	haar	dichtbundel	We komen van ver	(2017),	heeft	Michels	drie	gedichten	in	de	afdeling	
“Chileens	Trio”	ondergebracht.	In	het	colofon	–	zeg	maar	de	verantwoording	bij	de	gedichten	
achterin	de	bundel	–	zegt	Michels	het	volgende	over	die	gedichten:

“‘Liefdessonnet	XI’,	‘XLIX’,	‘LXXVIII’,	’Het	gevecht	met	de	nachtegalen’	zijn	geïnspireerd	
door	de	bundel	Honderd Liefdessonnetten	van	Pablo	Neruda,	in	een	vertaling	van	Willy	
Spillebeen,	Uitgeverij	P,	2003.”

Onderstaand	gedicht	van	Michels	is	dan	ook	een	vrije	vertaling	of	bewerking	van	Neruda’s	
Sonnet	LXXVIII.	Lees	het	grondig,	en	ga	na	of	je	de	zintuiglijke	en	passionele	elementen	die	
je	eerder	in	Neruda's	gedicht	markeerde	in	Michels'	versie	terugvindt	en	vertel	hoe	je	ze	
terugvindt.	Duid	ze	opnieuw	aan	en	markeer	ook		nieuwe		elementen		die	naar	zintuiglijkheid	en	
passie	verwijzen.

LXXVIII

Jij	houdt	het	nu	vast	en	ik	het	altijd.	In	de	stad

	kleeft		de		trots		in	onverwachte		zachtheid		op	de	stoep.

Ik	ben	een	vrouw	die	haar	medemensen		voedt	.

Je	kent	me	niet.	Je	kent	mijn		lichaam	.	Ik	vraag	of	steel	geen	woorden.

Achteraf	zal	iemand	beweren	dat	ik	slapende		oren		

heb	verhandeld,	dat	ik	ze	in	manden	door	de	riolen	voer	

en	als	geschoten	vogels		rond	mijn	enkels	droeg	.	

Ik	heb	de	karavaan	met	leugens	nooit	ontmoet.

Ik	draag	het	altijd	omdat	ik	op	klippen	leef,	

	afstand	neem	,	moet	nemen.	In	mijn	naam	verschuilt	

de		liefde		haar	flarden	die	ik		geruisloos		stikte	op	je		huid	.

Vergeten	is	enkel		honger		naar	zuiverheid.	

Ik	ken	je	niet,	ik		kus		het	moment	uit	je		lippen	.	

Laten	we	strepen	uit	het	heden	breken,	

elkaar	zoekraken	op	een		zebrapad	.

bron:	Michels,	C.	(2017).	We	komen	van	ver.	Kalmthout:	Polis.
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8.		 Het	valt	meteen	op	dat	Michels	de	oorspronkelijke	elementen	zeer	vrij	durft	te	behandelen.	
Dat	brengt	ons	bij	een	derde	belangrijk	element	in	haar	poëzie:	vrijheid	en	bevrijding.	Bespreek	
kort	hoe	Michels	de	passionele	en	zintuiglijke	elementen	uit	de	eerste	en	laatste	twee	regels	
van	Neruda’s	gedicht	verschuift	en	aanpast.

Eerste 2 regels:

•	 Zand	waarin	voeten	sporen	nalaten	wordt:	stoep	in	de	stad	waarop	iets	kleeft

•	 'Victorie'	wordt	'trots'

•	 Let	op	de	assonanties	(zand	/	stad,	voeten	/	stoep),	en	betekenisassociates	(sporen	
nalaten	/	kleven)	als	manieren	om	te	variëren.

•	 ‘Zand’	blijft	ook	behouden	in	de	‘onverwachte	zachtheid’,	zowel	qua	betekenisveld	(zand	
kan	onverwacht	zacht	aanvoelen	als	je	op	een	strand	wandelt),	als	qua	klank	(alliteratie	
zand	/	zachtheid,	en	rijmklanken	bij	Michels	‘onverwachte	zachtheid’)

Laatste 2 regels:

•	 ‘Laat	ons	een	houtvuur	stoken	in	de	bergen’	is	het	enige	beeld	dat	overgedragen	wordt.	
Het	wordt	opnieuw	in	een	moderne	stadscontext	geplaatst:	‘Laten	we	strepen	uit	het	heden	
breken	/	Elkaar	zoekraken	op	een	zebrapad’

•	 In	Michels	verzen	valt	de	klank	op:	assonantie	(strepen	/	heden	/	breken,	
laten	/	raken	/	zebra)	en	alliteratie	(zoek	/	zebra).

9. Welke	andere	verschillen	ontdek	je	tussen	beide	gedichten?

•	 In	Michels’	gedicht	is	de	‘ik’	een	vrouw	en	krijgt	de	‘je’	een	veel	grotere	rol.	Die	wordt	vanaf	
de	eerste	regel	direct	aangesproken	in	een	mooie	variatie	op	Neruda:	“Ik	heb	nooit	meer,	
heb	altijd	niet”	wordt	“ij	houdt	het	nu	vast	en	ik	het	altijd”.	Daardoor	ontstaat	een	dialoog	
of	een	spel	tussen	“’k’	en	‘jij’	en	uitnodiging	tot	een	‘we’	in	de	laatste	regels:	‘Laten	we’.

•	 Michels	vervangt	Neruda’s	religieuze	verwijzingen	naar	Christus	en	diens	passie	
(naastenliefde,	bebloede	kroon	van	doornen,	spot	bestrijden,	duiven)	door	verwijzingen	
naar	poëzie	en	schrijven	(medemensen	voeden	met	woorden).

•	 Michels	neemt	duidelijk	de	vrijheid	om	bij	momenten	zeer	dicht	bij	het	origineel	te	blijven	
en	tegelijk	toch	ook	te	variëren:	“ik	houd	van	je,	kus	in	jouw	mond	de	vreugde”	wordt	‘Ik	
ken	je	niet,	ik	kus	het	moment	uit	je	lippen’.	Op	andere	momenten,	bijvoorbeeld	in	de	2de	
strofe,	neemt	ze	meer	afstand.

•	 De	elementen	die	Michels	aanspreken	in	Neruda	(zintuiglijkheid,	passionele	verliefdheid,	
en	de	eenzaamheid	die	daarmee	gepaard	gaat)	komen	allemaal	veel	nadrukkelijker	aan	bod	
in	haar	versie.

•	 Michels	past	de	traditionele	vorm	van	het	sonnet	aan	door	een	vijftiende	regel	toe	te	
voegen.
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UITVOEREN

10.	Hugo	Claus	eindigde	zijn	verzamelde	Gedichten 1948-1993	met	het	gedicht	‘Envoi’.	Technisch	
gezien	is	een	‘envoi’	(van	het	Franse	envoyer,	verzenden)	een	korte	opdrachtstrofe	aan	het	
einde	van	een	ballade	waarin	de	persoon	aangesproken	wordt	aan	wie	het	gedicht	opgedragen	
is.	Dat	is	precies	wat	Claus	doet	in	zijn	‘envoi’:	hij	spreekt	zijn	verzamelde	verzen	van	de	
voorgaande	1108	bladzijden	aan	en	stuurt	hen	aan	het	einde	van	zijn	boek	de	wijde	wereld	in.

De	Belgische	indie	rockgroep	Absynthe	Minded	zette	in	2009	een	Engelstalige	versie	
van	Claus’	‘Envoi’	op	muziek	als	een	hommage.	Beluister	hun	versie	en	volg	mee	met	
onderstaande	liedjestekst.

	

ENVOI	 Absynthe	Minded

My	verses	stand	gawping	a	bit
I	never	get	used	to	this
They	lived	here	long	enough
Enough!
I	send	them	out	of	the	house
I	don’t	wanna	wait
Until	their	toes	are	cold
Enough!
I	wanna	hear	the	humming	of	the	sun
Or	that	of	my	heart,
Hardening
Enough!

They	don’t	screw	classically
They	babble	commonly
And	bluster	nobly
Enough! Enough!
In winter their lips leap
In spring they lie flat at the first warmth
They ruin my summer
And in autumn it’s girls and a broken heart

For	another	twelve	lines	on	this	sheet
I’ll	hold	my	hand	over	their	head
And	then	I’ll	kick	them	out
Enough!
Go	and	pester	elsewhere,	one-cent	rhymes
Find	somebody	who	cares
Enough!

Go	now	on	your	high	feet
This	is	where	the	graves	laugh
When	they	see	their	guests
Enough!
One	corpse	on	top	of	the	other
Go	now	and	stagger	to	her
Whom	I	do	not	know
Enough! Enough!
In winter their lips leap
In spring they lie flat at the first warmth
They ruin my summer
And in autumn it’s girls and a broken heart

http://www.youtube.com/watch?v=4Wys9VzF-_E
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11.	De	versie	van	Absynthe	Minded	verschilt	van	die	van	vertaler	John	Irons,	wiens	vertaling	van	
Claus’	gedicht	je	hieronder	vindt.

a.	 Kies	samen	met	een	partner	een	van	beide	versies	en	vertaal	ofwel	de	eerste	twee	strofen	
ofwel	de	laatste	twee	strofen	terug	naar	het	Nederlands.

b.	 Zoek	naar	klasgenoten	die	dezelfde	strofen	vertaalden,	maar	van	de	andere	versie	en	
vergelijk.	Vergelijk	beide	vertalingen	met	het	origineel	van	Hugo	Claus.	

c.	 Welke	verschillen	ontdek	je	tussen	de	verschillende	versies?	En	waarom	koos	je	voor	die	
verschillende	oplossingen?	Welke	vertaling	vind	je	het	meest	geslaagd?	En	waarom?

ENVOI	 Hugo	Claus,	vertaling	John	Irons

My	verses	stand	gawping	a	bit.
I	never	get	used	to	this.	They’ve	lived	here
long	enough.
Enough.	I	send	them	out	of	the	house,	I	don’t	want	to	wait
until	their	toes	are	cold.
Unhampered	by	their	unclear	clamour
I	want	to	hear	the	humming	of	the	sun
or	that	of	my	heart,	that	treacherous	sponge	that	hardens.

My	verses	don’t	screw	classically,
they	babble	commonly	and	bluster	far	too	nobly.
In	winter	their	lips	leap.
in	spring	they	lie	flat	at	the	first	warmth,
they	ruin	my	summer
and	in	autumn	they	smell	of	women.

Enough.	For	another	twelve	lines	on	this	sheet
I’ll	hold	my	hand	over	their	head
and	then	they’ll	get	a	boot	up	the	arse.
Go	and	pester	elsewhere,	one-cent	rhymes
tremble	elsewhere	before	twelve	readers
and	a	snoring	reviewer.

Go	now,	verses,	on	your	light	feet,
you	have	not	trodden	hard	on	the	old	earth
where	the	graves	laugh	when	they	see	their	guests,
the	one	corpse	stacked	on	top	of	the	other.
Go	now	and	stagger	to	her
whom	I	do	not	know.
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Je	vindt	Claus’	gedicht	via	deze	link

	poetryinternational.org

En	een	versie	van	Claus	die	het	gedicht	voorleest	vind	je	hier:

ENVOI	 Hugo	Claus

Mijn	verzen	staan	nog	wat	te	gapen.
Ik	word	dit	nooit	gewoon.	Zij	hebben	hier	lang
genoeg	gewoond.
Genoeg.	Ik	stuur	ze	’t	huis	uit.	ik	wil	niet	wachten
tot	hun	tenen	koud	zijn.
Ongehinderd	door	hun	onhelder	misbaar		
wil	ik	het	gegons	van	de	zon	horen
of	dat	van	mijn	hart,	die	verraderlijke	spons	die	verhardt.

Mijn	verzen	neuken	niet	klassiek,
zij	brabbelen	ordinair	of	brallen	al	te	nobel.
In	de	winter	springen	hun	lippen,
in	de	lente	liggen	zij	plat	bij	de	eerste	warmte,		
zij	verzieken	mijn	zomer
en	in	de	herfst	ruiken	zij	naar	vrouwen.

Genoeg.	Nog	twaalf	regels	lang	op	dit	blad		
hou	ik	ze	de	hand	boven	het	hoofd
en	dan	krijgen	zij	een	schop	in	hun	gat.
Ga	elders	drammen,	rijmen	van	een	cent,
elders	beven	voor	twaalf	lezers
en	een	snurkende	recensent.

Ga	nu,	verzen,	op	jullie	lichte	voeten,		
jullie	hebben	niet	hard	getrapt	op	de	oude	aarde
waar	de	graven	lachen	als	zij	hun	gasten	zien,		
het	ene	lijk	gestapeld	op	het	andere.
Ga	nu	en	wankel	naar	haar
die	ik	niet	ken.

Bron:	Hugo	Claus	(1994).	Gedichten 1948-1993.	Amsterdam:	Bezige	Bij,	p	1109.

http://www.poetryinternational.org/pi/site/poem/item/885
http://www.youtube.com/watch?v=6Y30ZdyQCmE
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REFLECTEREN

12.	 Waarom	zou	Michels	het	gedicht	van	Neruda	zo	vrij	vertaald	of	bewerkt	hebben,	denk	je	?	
Formuleer	twee	argumenten.	

Mogelijke antwoorden:

•	 Het	is	een	eerbetoon	aan	een	favoriete	dichter	of	een	favoriet	gedicht.

•	 (Vrij)	vertalen	is	altijd	een	vorm	van	zeer	nauwkeurig	lezen.	Het	is	bijna	zoals	het	uit	elkaar	
halen	van	een	bromfietsmotor	om	te	begrijpen	waarom	hij	zo	vlot	rijdt.

•	 Het	is	een	vorm	van	schrijven	die	heel	bevrijdend	kan	zijn	omdat	je	niet	met	een	wit	blad	
hoeft	te	starten,	maar	meteen	aan	de	slag	kan	met	bestaand	materiaal.

•	 Ze	bevrijdt	zich	tegelijk	van	het	origineel,	waardoor	ze	er	haar	eigen	thema’s	en	woorden	in	
kwijt	kan.

•	 Vrij	vertalen	en	bewerken	zijn	een	vorm	van	creatief	schrijven.
•	 ...

13.	 Naast	de	moderne	grootstadscontext	waarnaar	Michels	het	sonnet	van	Neruda	verplaatste	in	
haar	bewerking,	ontdekten	we	in	deze	les	nog	drie	andere	belangrijke	thema’s	of	elementen	uit	
haar	poëzie.	Welke	?

•	 Zintuiglijkheid,	het	fysieke	(zowel	wat	het	lichaam,	als	wat	taal	betreft)

•	 Passie,	liefde

•	 Vrijheid	en	bevrijding



Les 2

To	kill	or	not	to	kill2
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

• CiS: conceptualiseren, analyseren

• Links met andere lessen: Engels (Shakespeare)

• Werkvormen: onderwijsleergesprek of begeleid zelfstandig leren, individueel of in groep

• Nederlands: literatuur

ORIËNTEREN

1.		 Bekijk	de	titel	van	dit	gedicht.	Het	is	onmiskenbaar	een	verwijzing	naar	het	wereldberoemde	
citaat	van	Shakespeare.	Na	‘To	be	or	not	to	be’	is	Hamlet	echter	niet	uitgepraat.	Hij	zegt	
eigenlijk	het	volgende:

To	be,	or	not	to	be;	that	is	the	question;

Whether	'tis	nobler	in	the	mind	to	suffer

The	slings	and	arrows	of	outrageous	fortune,

Or	to	take	arms	against	a	sea	of	troubles,

And	by	opposing,	end	them.	To	die,	to	sleep

No	more,	and	by	a	sleep	to	say	we	end

The	heart-ache	and	the	thousand	natural	shocks

That	flesh	is	heir	to	—	'tis	a	consummation

Devoutly	to	be	wish'd.

Hamlet	gaat	trouwens	nog	even	door	met	zijn	monoloog,	maar	samengevat	wil	hij	eigenlijk	het	
volgende	zeggen:

“De vraag is: is het beter om te leven dan wel dood te zijn? Is het nobeler om geduldig alle 
onheil te ondergaan die het lot je toewerpt of valt het te verkiezen om de strijd tegen alle zorgen 
te beëindigen door gewoon jezelf te doden?”

Bron:	https://nl.wikipedia.org/wiki/To_be,_or_not_to_be	

“zonder	handen,	
zonder	tanden”

https://nl.wikipedia.org/wiki/To_be,_or_not_to_be
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“Wil je dood? Of wil je leven? Dat is dé vraag. Moet je alle ellende die op je afkomt 
accepteren? Of moet je je er juist tegen verzetten? Door te sterven, bijvoorbeeld. Doodgaan? 
Of doorgaan?Dood zijn. Slapen. Alles weg. Geen pijn meer. Geen angst. Wat kan een mens 
nog meer willen? Dood zijn. Slapen. Dromen misschien. Droom je als je dood bent? En als 
je droomt, droom je dan een mooie droom of een nachtmerrie? Ja, dat weten we dus niet. 
Dat weet niemand. En daarom blijven we leven. Verdragen we dit alles: spot, vernedering, 
liefdesverdriet, belastingformulieren, al dat kreunen en zwoegen, werken, werken, werken, 
werken… Eén stoot. We kunnen denken. Dat is de ellende. Dat is echt kut.”

Bron:	Piet	Arfeuille,	Hamlet.	2005

Voor	de	volledigheid:	Hamlet	raakt	er	niet	uit.	Hij	vindt	geen	antwoord	en	blijft	met	zijn	
existentiële	vraag	zitten.

VOORBEREIDEN

2.		 Lees	nu	het	hele	gedicht.	Wat	is	het	probleem	van	de	vertelinstantie	of	de	(lyrische)	ik	in	het	
gedicht?

Hij	(of	zij)	zit	vast	in	een	onbevredigende	relatie	en	ontdekt	bij	zichzelf	een	plots	verlangen	om	
de	partner	te	vermoorden.	Het	plan	wordt	echter	niet	gerealiseerd,	maar	opgeborgen	om	jaren	
later	‘s	nachts	de	kop	op	te	steken.	De	vraag	blijft	of	de	lyrische	ik	de	partner	wel	degelijk	zal	
vermoorden.

UITVOEREN

3.		 In	Olijven moet je leren lezen	stelt	de	Nederlandse	dichter	Ellen	Deckwitz	een	aantal	pertinente	
vragen	over	poëzie.	Gelukkig	formuleert	ze	er	ook	antwoorden	bij.	De	eerste	vraag	uit	haar	
boek	luidt:	‘Waarom	zeg	je	niet	gewoon	wat	je	bedoelt?’.	De	‘je’	is	in	dit	geval	de	dichter	die	
volgens	sommigen	te	veel	rond	de	pot	draait	en	te	weinig	zegt	wat	zij	of	hij	nu	eigenlijk	echt	
bedoelt.

Pas	de	vraag	‘Waarom	zeg	je	niet	gewoon	wat	je	bedoelt?’	toe	op	het	gedicht	dat	je	net	gelezen	
hebt.	Wat	bedoelt	de	ik-figuur	eigenlijk?	En	kan	hij/zij	dat	ook	gezegd	krijgen	met	minder	of	
andere	woorden?

De	lyrische	ik	zit	vast	in	wat	voor	hem/haar	een	ongelukkige	relatie	is,	maar	de	partner	
vermoorden	is	makkelijker	gedroomd	dan	gedaan.	Vandaar	de	jarenlange	haat	en	wrok	die	
bedolven	moeten	blijven	onder	de	realiteit.

De	dichter	krijgt	het	dus	niet	gezegd	met	minder	woorden.	De	vergelijkingen	en	beeldspraak	
laten	ons	voelen	hoe	diep	de	haat	is	en	hoe	moeilijk	de	beslissing	is	om	toch	maar	geen	moord	
te	plegen.

Volgens	Deckwitz	is	het	antwoord	op	de	vraag	‘Waarom	zeg	je	niet	gewoon	wat	je	bedoelt?’	
trouwens:	‘Hij	zegt	niet	gewoon	wat	hij	bedoelt,	hij	zegt	precies	wat	hij	bedoelt’.	

Voor	meer	info	vind	je	hier	het	volledige	artikel:

	nrc.nl

4.	 Het	plotse	verlangen	om	de	partner	te	vermoorden	kwam	zomaar	op	een	zondagmiddag.	Het	
overviel	de	lyrische	ik.	Om	ons	duidelijk	te	maken	hoe	dat	overvallen	in	zijn	werk	ging,	maakt	
de	dichter	een	aantal	uitgebreide	vergelijkingen.

Bekijk	de	eerste	drie	strofen	aandachtig.	Sommige	verlangens	die	je	plotseling	overvallen	lijken	
onschuldig,	andere	shockeren	ronduit.	Haal	er	het	‘ergste’	verlangen	uit.	Bespreek	met	elkaar	
waarom	je	dit	gekozen	hebt.	Waarom	zegt	de	dichter	de	dingen	op	deze	manier?

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/23/poezie-is-baden-zwemmen-in-een-weldaad-van-woord-1487471-a860482
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Sommige	leerlingen	zullen	de	zelfmoord	(gecombineerd	met	de	verwijtende	afscheidsbrief	aan	
de	ouders)	het	ergste	vinden.	Anderen	zullen	het	respectloos	gedrag	op	de	begrafenis	van	een	
kind	erger	vinden.	

Het	gaat	er	vooral	om	dat	ze	benoemen	wat	zo	erg	is	aan	deze	(gefantaseerde)	daad.	
Ze	moeten	ervaren	dat	de	dichter	juist	door	die	vergelijking	te	gebruiken	precies	zegt	wat	ze	
wil	zeggen	en	dus	ook	precies	zegt	wat	ze	bedoelt.

Extra informatie:

Als	de	leerlingen	Jan	Fabre	niet	kennen,	geef	hen	dan	eerst	de	gelegenheid	iets	over	hem	op	
te	zoeken	of	geef	zelf	illustraties	van	enkele	van	zijn	omstreden	kunstwerken	(bv.	met	katten	
gooien,	via	deze	link:

	demorgen.be

Ter	info:	het	gedicht	werd	geschreven	voordat	Fabre	werd	beschuldigd	van	seksueel	
grensoverschrijdend	gedrag.

5.	 Kan	je	het	ook	zelf?	Vul	aan	met	onschuldige	of	gruwelijke	voorbeelden.

Het	plotse	verlangen	om	:	 	.......................................................................................................................................................................

6.		 Hoe	zit	het	trouwens	met	de	partner?	Is	die	zich	van	enige	dreiging	bewust?	Denk	je	dat	de	
partner	even	ongelukkig	is	in	de	relatie?	Ga	op	zoek	naar	elementen	in	het	gedicht	om	je	opinie	
te	verdedigen.

De	partner	en	de	kat	spinnen	een	slaaplied.	De	partner	lijkt	erg	tevreden	met	de	situatie,	wil	
zich	erin	wentelen	en	graag	vast	blijven	zitten.	Misschien	is	het	net	die	tevredenheid	met	het	
alledaagse	die	de	meer	avontuurlijke	ik	irriteert?	De	partner	kust	het	verlangen	van	de	ik	kapot,	
en	verstikt	de	andere	letterlijk	met	liefde.

7.		 De	grote	vraag	in	elk	verhaal	over	een	ongelukkige	liefde	is:	waarom	blijven	ze	bij	elkaar?	Geen	
nieuwe	vraag	in	de	poëzie	trouwens.	Ook	Willem	Elsschot	wijdde	er	al	een	gedicht	aan	in	1910:	
‘Het	Huwelijk’.

Bekijk	het	filmpje	via:

	vimeo.com

De	tekst	van	het	gedicht	vind	je	op:

	dbnl.org

Zoek	drie	elementen	in	het	gedicht	van	Elsschot	die	je	ook	(direct	of	indirect)	kan	terugvinden	
in	het	gedicht	van	Michels.

•	 ‘Hij	zag	de	grootse	zonde	in	duivelsplicht	verkeren’,	vergelijk	met	Michels	‘Ben	je	meer	
weer	aan	het	vermoorden	in	je	dromen	duivelsjong’.

•	 Hij	dacht:	ik	sla	haar	dood	en	steek	het	huis	in	brand…	maar	doodslaan	deed	hij	niet’.	
Besluiteloosheid	na	het	plannen	maken,	komt	ook	in	het	gediecht	van	Carmien	Michels	aan	bod.

•	 ‘Weemoedigheid,	die	niemand	kan	verklaren,	/	en	die	des	avonds	komt’,	Bij	Elsschot	komt	
‘s	avonds	de	weemoedigheid	die	hem	zou	weerhouden	van	de	moord.	Bij	Michels	lijkt	de	
moordzucht	toe	te	nemen	’s	nachts,	wanneer	het	koffertje	krijst	in	de	tuin	terwijl	de	handen	
reeds	om	de	nek	van	de	partner	plooien.

http://demorgen.be/tech-wetenschap/als-het-aan-de-kat-lag-verwenste-ze-fabre~b6626dd7/
http://vimeo.com/12205399
http://dbnl.org/tekst/_lit003199801_01/_lit003199801_01_0015.php
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•	 ‘Hoe	de	nevel	van	den	tijd	/	in	d'	ogen	van	zijn	vrouw	de	vonken	uit	kwam	doven,	/	haar	
wangen	had	verweerd,	haar	voorhoofd	had	doorkloven’.	Ook	het	gedicht	van	Michels	
beschrijft	een	heel	leven.	In	de	laatste	strofe	worden	de	rimpels	voorgesteld	als	krassen	in	
de	huid	die	door	de	nagels	der	jaren	werden	gevormd.

8.		 Welke	versregel	van	Elsschot	zou	perfect	op	zijn	plaats	zijn	in	het	gedicht	van	Michels?	
Met	andere	woorden:	welke	versregel	drukt	helemaal	uit	waarom	de	moord	niet	is	gebeurd.

De	leerlingen	komen	vanzelf	uit	bij	een	van	de	meest	bekende	verzen	uit	de	
Nederlandse	poëzie:

	 “Maar	doodslaan	deed	hij	niet,	want	tussen	droom	en	daad
	 		staan	wetten	in	den	weg	en	praktische	bezwaren.”

REFLECTEREN

9.		 Welk	gedicht	vond	je	het	beste?

10.	Waarom	heeft	Carmien	Michels	dit	gedicht	de	titel	‘To	kill	or	not	to	kill’	gegeven?	
Wat	heeft	de	lyrische	ik	gemeen	met	Hamlet?

De	lyrische	ik	en	Hamlet	hebben	in	ieder	geval	de	twijfel	gemeenschappelijk.	Finaal	raakt	
Hamlet	er	niet	uit.	Hij	pleegt	geen	zelfmoord	en	blijft	verder	twijfelen.	De	twijfel	verplaatst	zich	
echter	bij	Hamlet.	Voortaan	twijfelt	hij	minder	over	de	vraag	of	hij	al	dan	niet	wil	blijven	leven,	
maar	hij	twijfelt	wel	verder	of	hij	al	dan	niet	actie	moet	ondernemen	tegen	zijn	oom	Claudius,	
de	man	die	verantwoordelijk	is	voor	alle	onheil	dat	hem	overkomt.
Het	doelwit	van	de	onuitgevoerde	moordzucht	in	het	gedicht	van	Michels	blijft	hetzelfde.
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BIJLAGE _ EXTRA VOOR DE LEERKRACHT

	“Vingers	om	het	mes	-	Het	debuut	van	Charles	Ducal”	door	Hugo	Brems

BARMHARTIG Charles	Ducal

Haar	hoofd	hing	over	de	wasbak,

haar	lijf	stulpte	weerloos	de	billen.

Het	moment	leek	bestemd	voor	de	slag,

een	sobere	nekslag,	zonder	gestribbel.

Even	streek	hij	met	plagende	vinger.

De	huid	trok	strak	als	een	vlies	op	de	melk.

Zijn	lust	verhardde.	Hij	trachtte	te	willen.

Zij	kirde	verleidelijk:	is	dit	het	moment?

Toen	zag	hij	zichzelf	in	de	spiegel,

de	magere	benen,	het	veel	te	ruime	hemd.

In	zijn	oog	kwam	de	kracht	van	de	liefde.

Hij	kneep	in	haar	billen,	barmhartig	gestemd.

Bron:	Uitgeverij:	arbeiderspers	•	het	gedicht	staat	op	p	25	van	de	bundel

http://www.dbnl.org/tekst/_ons003198801_01/_ons003198801_01_0011.php
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• In 2010 schreef Tom Lanoye naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het gedicht 
van Elsschot een interessant ‘antwoord’. Je vindt hier de beide gedichten naast elkaar:

HET HUWELIJK

Willem Elsschot

Toen	hij	bespeurde	hoe	de	nevel	van	de	tijd

in	d'ogen	van	zijn	vrouw	de	vonken	uit	kwam	doven,

haar	wangen	had	verweerd,	haar	voorhoofd	had	doorkloven

toen	wendde	hij	zich	af	en	vrat	zich	op	van	spijt.

Hij	vloekte	en	ging	te	keer	en	trok	zich	bij	de	baard

en	mat	haar	met	de	blik,	maar	kon	niet	meer	begeren,

hij	zag	de	grootse	zonde	in	duivelsplicht	verkeren

en	hoe	zij	tot	hem	opkeek	als	een	stervend	paard.

Maar	sterven	deed	zij	niet,	al	zoog	zijn	helse	mond

het	merg	uit	haar	gebeente,	dat	haar	toch	bleef	dragen.

Zij	dorst	niet	spreken	meer,	niet	vragen	of	niet	klagen,

en	rilde	waar	zij	stond,	maar	leefde	en	bleef	gezond.

Hij	dacht:	ik	sla	haar	dood	en	steek	het	huis	in	brand.

Ik	moet	de	schimmel	van	mijn	stramme	voeten	wassen

en	rennen	door	het	vuur	en	door	het	water	plassen

tot	bij	een	ander	lief	in	enig	ander	land.

Maar	doodslaan	deed	hij	niet,	want	tussen	droom	en	daad

staan	wetten	in	de	weg	en	praktische	bezwaren,

en	ook	weemoedigheid,	die	niemand	kan	verklaren,

en	die	des	avonds	komt,	wanneer	men	slapen	gaat.

Zo	gingen	jaren	heen.	De	kindren	werden	groot

en	zagen	dat	de	man	die	zij	hun	vader	heetten,

bewegingloos	en	zwijgend	bij	het	vuur	gezeten,

een	godvergeten	en	vervaarlijke	aanblik	bood.

Rotterdam, 1910
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HET HUWELIJK (DE	WEDERHELFT)

Tom Lanoye

Toen	zij	bespeurde	hoe	de	kanker	van	de	tijd

de	ogen	van	haar	man	deed	zwellen	–	twee	tumoren;

zijn	lach	had	weggeteerd,	zijn	hoofd	had	kaalgeschoren;

besloot	ze,	afgedankt,	te	leven	voor	haar	nijd.

Ze	vloekte	binnensmonds,	maar	grijnsde	hem	lief	toe

toen	hij,	in	walg,	haar	ochtendlijk	toilet	begluurde;

zelfs	toen,	toch	weer,	zijn	lust	hem	naar	haar	lichaam	stuurde

en	hij	kokhalzend	neerkeek	op	'die	oude	koe'.

Nooit	viel	ze	uit	haar	rol,	al	spoog	zijn	helse	mond

verwijten	als	een	zuur.	Ze	kweet	zich	van	haar	plichten,

maar	lachte	zwijgend	zó,	dat	hij	haar	nors	betichtte:

Zij	wenste	hem	reeds	nu	een	bed	onder	de	grond!

Ze	dacht:	ik	sla	hem	dood,	begraaf	hem	in	de	tuin.

Naast	hem	de	hoer	die	elke	dinsdag,	twintig	jaren,

de	oorzaak	was	van	het	verlies	van	al	zijn	haren.

Daarna	die	reis,	van	Palma	naar	de	Balearen,

die	hij	steeds	heeft	belet,	uit	schrik	voor	't	zilte	schuim.

Maar	doodslaan	deed	ze	niet,	want	tussen	droom	en	daad

staan	wetten	in	de	weg,	en	praktische	bezwaren.

En	ook	weemoedigheid,	die	niemand	kan	verklaren,

en	die	des	avonds	komt,	wanneer	men	slapen	gaat.

Zo	gingen	jaren	heen.	De	kindren	werden	groot

En	zagen	dat	de	vrouw	die	zij	hun	moeder	heetten,

Als	altijd	stil	en	grijnzend	bij	de	haard	gezeten,

Een	extra	sjaal	om	haar	verkwijnde	schouder	sloot.	

Antwerpen, 2010
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Middelmatige	Mannen2
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

• CiS: conceptualiseren, analyseren

• Links met andere lessen: Ilja Leonard Pfeijffer, Girogiro tondo

• Werkvormen: begeleid zelfstandig leren, onderwijsleergesprek, klasgesprek, discussie.

In	deze	les	wordt	een	koppeling	gemaakt	tussen	het	vak	Nederlands	en	filosofie.	Concepten	leren	
en	analyses	maken	zijn	talige	activiteiten	die	in	deze	les	filosofisch	worden	ingevuld.	Filosofie	
levert	ook	het	nodige	denkgereedschap	dat	leerlingen	in	staat	stelt	om	tot	nieuwe	denkvormen	te	
komen,	zoals	poëzie	de	taal	openbreekt	om	tot	nieuwe	vormen	te	komen.	

In	principe	kan	je	de	leerlingen	de	volledige	les	zelfstandig	laten	maken,	maar	het	is	beter	om	bij	
elk	onderdeel	een	reflectiemoment	in	te	lassen	zodat	je	de	verschillende	mogelijke	antwoorden	
met	de	leerlingen	kan	bespreken	en	tegen	elkaar	afwegen.		

Er	is	in	de	les	veel	ruimte	voor	eigen	inbreng	van	de	leerlingen.	Probeer	ervoor	te	zorgen	dat	
de	klasgesprekken	niet	te	persoonlijk	worden	door	gebruik	te	maken	van	de	abstractie	van	de	
concepten	‘liefde’	en	‘relatie’:	het	gaat	niet	over	mijn	of	jouw	relatie,	maar	over	relaties	in	het	
algemeen.

In	het	gedicht	‘Middelmatige	mannen’	beschrijft	Carmien	Michels	een	middelmatige	relatie	en	legt	
de	schuld	hiervoor	bij	een	middelmatige	partner.	

In	deze	les	leren	de	leerlingen	op	basis	van	ideeën	van	de	Franse	filosoof	Alain	Badiou	een	
alternatieve,	volwassen	visie	op	de	liefde	te	ontwikkelen.	Liefde	houdt	altijd	een	risico	in.	Wie	zoals	
de	middelmatige	man	uit	het	gedicht	probeert	de	risico’s	uit	te	schakelen	maakt	de	liefde	kapot.	

“zonder	handen,	
zonder	tanden”
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ORIËNTEREN

“De liefde moet opnieuw worden uitgevonden. Dat is duidelijk.”
Arthur	Rimbaud.	Een seizoen in de hel.

0.	 Wat	zou	Rimbaud	met	deze	uitspraak	kunnen	bedoelen	volgens	jou?
Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

VOORBEREIDEN

1.	 Lees	het	gedicht	en	beantwoord	de	volgende	vragen.	

a.	 Wat	is	het	thema	van	dit	gedicht?	

Een	uitgedoofde	relatie.	

b.	 Benoem	de	drie	belangrijkste	motieven	uit	het	gedicht	en	geef	voor	elk	motief	concrete	
voorbeeldwoorden	uit	de	tekst.

•	 De	dood:	doodgaan,	lijk,	verbrandingsoven,	morbide,	kadavers,	rouwen
•	 Middelmatigheid:	middelmatigheid,	afgemeten,	gelijkmatig,	voldoende,	in	het	midden,	

middelmatige	passie,	middelmatige	mannen
•	 Vuur:	rook,	asbakken,	verbrandingsoven

c.	 Welke	verwijzingen	naar	tijd	en	duur	vind	je	in	het	gedicht	terug?	Deel	ze	op	in	categorieën.	

•	 Duur:	dag,	langer	dan	een	dag,	contract
•	 Eeuwigheid:	eeuwige	jachtvelden
•	 Nooit

d.	 Wat	is	het	verband	tussen	de	motieven	’dood’;	‘middelmatigheid’	en	‘vuur’	en	de	
aanduidingen	van	tijd	met	het	thema	van	de	uitgedoofde	relatie?	

Er	zijn	veel	mogelijkheden.	Enkele	suggesties:	
•	 ‘Doodgaan	duurt	langer	dan	een	dag’:	de	relatie	blijft	aanslepen,		ze	is	al	uitgedoofd,	

maar	het	einde	komt	eraan.	
•	 ‘Eeuwige	jachtvelden	waar	middelmatige	mannen	ontembaar	jagen	op	sprekende	

paarden’:	Eeuwige	herhaling	van	de	middelmatigheid,	wat	een	doodbloedende	relatie	
ook	lijkt	te	hebben.	

•	 ‘Nooit	zal	je	de	hoogvlaktes	begrazen	die	ik	bewoon’:	de	lyrische	ik	bevindt	zich	op	
een	fundamenteel	ander	niveau	dan	de	middelmatige	man	die	hier	nooit	zal	kunnen	
geraken.	

e.	 De	Amazones	waren	een	mythisch	krijgersvolk	dat	alleen	maar	uit	vrouwen	bestond.	Ze	
stonden	bekend	om	hun	paardrijkunsten	en	heldhaftigheid.	

Bron	afbeelding:	www.wikipedia.org	

‘De	eeuwige	jachtvelden	waar	alle	middelmatige	mannen	ontembaar	jagen	op	sprekende	
paarden	bij	gebrek	aan	amazones.’

Wat	heeft	deze	zin	te	maken	met	het	thema	van	het	gedicht?	
Middelmatige	mannen	willen	geen	sterke	vrouwen	(amazones).

http://www.wikipedia.org
http://www.wikipedia.org
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UITVOEREN

2.	 In	deze	les	filosoferen	we	over	de	liefde	op	basis	van	drie	citaten	uit	het	nawoord	van	Joost	de	
Bloois	bij	het	boekje	Ode aan de liefde	van	de	Franse	filosoof	Alain	Badiou.	We	onderzoeken	
de	liefde	en	proberen	een	antwoord	te	vinden	op	het	probleem	dat	in	‘Middelmatige	mannen’	
wordt	aangekaart.	
Wat	hebben	onderstaande	boodschappen	van	de	Franse	datingsite	Meetic gemeenschappelijk?	
(‘remboursé’	=	terugbetaald)

Niets	wordt	aan	het	toeval	overgelaten:	je	bent	een	koppel	binnen	het	jaar,	je	moet	er	niet	op	
hopen	dat	je	op	de	metro	iemand	zal	tegenkomen.	

Joost de Bloois over Alain Badiou, Ode aan de Liefde (1):

Swipe links, swipe rechts:	liefde	in	tijden	van	Tinder.	Op	het	scherm	van	onze	smartphone	flitst	een	
eindeloze	stoet	potentiële	partners	voorbij.	En	ook	voor	de	ware	liefde	kunnen	we	online	terecht.	
Op	datingsites	zoekt	het	algoritme	naar	de	juiste	match:	wie	kijkt	welke	films,	eet	ook	graag	
Italiaans,	leest	dezelfde	filosofen	en	droomt	van	dezelfde	reis	naar	New	York	of	Bali?	Volgens	de	
Franse	denker	Alain	Badiou	(geboren	1937)	wordt	de	digitale	liefdesmarkt	geregeerd	door	de	angst	
voor	wat	het	meest	wezenlijk	aan	de	liefde	is:	de	onvoorziene	ontmoeting.	

Vandaag	de	dag	moet	de	liefde	bemiddeld	en	gereguleerd	worden:	zij	moet	ontdaan	worden	van	
ieder	risico.	Datingsites	beloven	liefde	waarin	niets	op	het	spel	staat;	ze	beloven	ons	een	ander	die	
precies	voldoet	aan	onze	verwachtingen.

3. Welke	risico’s	zitten	er	vervat	in	de	liefde?	(Denk	aan	de	verschillende	fases	in	relaties.)

Mogelijke	risico’s	zijn:
•	 Je	liefde	verklaren:	hij/zij	kan	je	afwijzen.	
•	 De	relatie:	hij/zij	kan	anders	blijken	te	zijn	dan	je	dacht,	verwacht,	gehoopt	had.	Misschien	

zou	je	beter	bij	iemand	anders	passen.		
•	 De	breuk:	de	relatie	kan	eindigen.	Je	kan	gedumpt	worden.	

4.	 Bekijk	de	sketch	van	John	Cleese.

Toon	de	sketch	‘Am	I	fussing	you	too	much’	uit	How	to	Irritate	People:

a.	 Wat	loopt	er	mis	tijdens	dit	afspraakje?	

John	Cleese	probeert	voortdurend	te	raden	wat	zijn	vriendin	wil	en	hij	probeert	de	hele	tijd	
aan	haar	verwachtingen	te	voldoen.	

b	 Wat	heeft	dat	te	maken	met	het	eerste	citaat	over	Alain	Badiou?

Een	ander	die	precies	voldoet	aan	onze	verwachtingen	is	niet	per	se	een	goede	partner.	

info

https://www.youtube.com/watch?v=0aUbGGFySdU
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Joost de Bloois over Alain Badiou, Ode aan de Liefde (2):

Liefde?	There’s an app for that!	De	liefde	wordt	gereduceerd	tot	een	transactie	–	niet	goed,	geld	
terug	–	zij	reproduceert	slechts	bestaande	identiteiten,	smaken	en	begeertes.	De	liefde	die	ons	
via	het	beeldscherm	wordt	aangeboden	is	veilig,	voorspelbaar	en	ontdaan	van	ieder	risico,	aldus	
Badiou.	
Badiou	stelt	dat	er	een	andere,	veel	radicalere	opvatting	van	liefde	denkbaar	is,	één	die	de	liefde	
zowel	van	een	filosofische	als	een	politieke	betekenis	voorziet.	In	aanvang	is	de	liefde	volgens	
Badiou	een	evenement1,	een	gebeurtenis:	de	toevallige	ontmoeting	tussen	twee	mensen.	
De	ander	is	niet	mijn	spiegelbeeld,	zij/hij	bevestigt	mij	niet	in	mijn	goede	smaak,	maar	de	
toevallige	ontmoeting	met	de	ander	is	het	begin	van	een	volledig	nieuwe	ervaring	van	de	wereld.	In	
de	liefdesrelatie,	zo	stelt	Badiou,	geven	de	twee	geliefden	vorm	aan	een	nieuwe	wereld,	een	wereld	
die	alleen	zij	delen.

5.	 Op	welke	manier	kan	je	Tinder	vergelijken	met	gearrangeerde	huwelijken?

De	liefde	wordt	extern	geregeld:	door	de	ouders	in	het	geval	van	een	gearrangeerd	huwelijk,	
door	een	algoritme	in	het	geval	van	Tinder.	Er	wordt	een	afweging	gemaakt	op	basis	van	een	
aantal	‘objectieve’	factoren	om	tot	een	match	te	komen.	Men	probeert	op	deze	manier	het	
risico	te	weren.	

6.	 Worden	we	volgens	jou	verliefd	op	een	ander	omwille	van	de	verschillen	of	net	omwille	van	de	
gelijkenissen?

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

Joost de Bloois over Alain Badiou, Ode aan de Liefde (3):

Wat	Badiou	voor	ogen	heeft	is	allesbehalve	de	romantische	versmelting	van	twee	tot	één.	De	
waarheid	van	de	liefde,	beweert	Badiou,	ligt	juist	niet	in	de	eenwording.	Liefde is niet één:	de	wereld	
die	door	de	geliefden	wordt	vormgegeven,	de	waarheid	van	hun	liefde,	is	die	van	hen	beiden	-	zij	is	
onherleidbaar	meervoudig.	De	wereld	die	de	geliefden	creëren	is	dan	ook	nooit	af.	De	liefde	moet	
voortdurend	opnieuw	verklaard	worden.	Dat	wil	zeggen,	zij	moet	niet	zozeer	herhaald	worden,	
alsof	de	liefde	die	het	paar	bindt	voor	eens	en	voor	altijd	gegeven	is.	Integendeel,	de	liefde	bestaat	
uit	een	eindeloze	reeks	stappen;	zij	is	een	proces	zonder	einde,	waarin	iedereen	stap	de	voortgang	
(de	liefdesverklaring)	of	het	einde	(de	liefdesbreuk)	kan	betekenen.	

7.	 Stel	je	een	koppeltje	voor	dat	op	een	avond	in	de	zetel	zit.	Een	van	de	twee	zegt:	“Nu	zijn	we	
er,	dit	is	de	liefde.”	Hij	of	zij	kan	dit	goed	bedoelen,	maar	desondanks	komt	er	hierna	opnieuw	
een	dag.	

a	 Heeft	liefde	een	eindpunt?

Liefde	is	een	proces	en	heeft	een	duur.	Het	is	geen	punt	in	de	tijd,	maar	ze	kan	wel	
eindigen.

b	 Hoe	kan	je	liefde	opnieuw	uitvinden?	Wat	is	het	verschil	met	herhaling?		

Mensen	kunnen	veranderen.	Je	kan	de	ander	ontdekken	en	een	nieuw	perspectief	zoeken	
op	jezelf,	de	ander	en	de	relatie.	Je	kan	nieuwe	dingen	doen.	
Herhaling	is	steeds	hetzelfde	doen	met	dezelfde	persoon.	De	liefde	opnieuw	uitvinden	is	
samen	veranderen	en	tegelijkertijd	steeds	ook	de	liefde	bevestigen.	

info

info
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8.	 In	‘Het	Symposium’	van	de	Griekse	filosoof	Plato	beschrijven	verschillende	gasten	op	een	
drinkgelag	hun	visie	op	de	liefde.	De	Griekse	dichter	Aristophanes	vertelt	een	vreemd	verhaal.	
Volgens	hem	was	de	mens	ooit	eenslachtig	en	werd	hij/zij	door	de	goden	in	twee	gedeeld.	
Beide	delen	zwerven	daarom	rond	in	de	wereld	op	zoek	naar	hun	verloren	passende	deel.	

Bron	afbeelding:	www.wikipedia.org	

a.	 Bestaat	een	koppel	volgens	jou	eerder	uit	twee	helften	die	versmelten	tot	een	eenheid,	of	
net	uit	twee	eenheden	die	samen	een	paar	vormen?

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.	

b	 Waar	in	het	gedicht	van	Michels	is	er	sprake	van	een	drie?	
Wat	betekent	de	drie	voor	deze	relatie?	

‘Schenk	me	dan	een	kind.’
Het	kind	zou	de	relatie	kunnen	openbreken.	

c.	 Beschrijf	het	logo	van	de	datingsite	Meetic..	

Twee	gespiegelde	letters	in	verschillende	kleuren	versmelten	tot	één	hart.		

d.	 Welke	visie	op	liefde	zit	er	in	dit	logo	vervat?	

Twee	wordt	één.

REFLECTEREN

9.	 In	elke	stap	of	deelvraag	van	deze	les	stond	een	ander	aspect	van	liefde	centraal.	

a.	 Noteer	voor	elke	vraag	in	deze	les	een	kernwoord.	Als	je	alle	elementen	samenneemt,	komt	
de	visie	van	Alain	Badiou	op	de	liefde	naar	voren.

2 toeval

3 risico

4 verwachtingen

5 regelen

6 verschil

7 proces

8 twee

b.	 Ga	na	op	welke	manier	deze	visie	wel	of	niet	van	toepassing	is	op	de	relatie	die	beschreven	
wordt	in	‘Middelmatige	mannen’.

Badious	visie	op	liefde	is	het	omgekeerde	van	wat	er	in	het	gedicht	beschreven	wordt.	In	
het	gedicht	wordt	er	niets	aan	het	toeval	overgelaten	en	neemt	de	man	geen	risico’s.	Hij	
wilt	iets	voorspelbaars,	weten	wat	te	verwachten.	Er	is	geen	plaats	voor	iets	nieuws,	zoals	
een	kind.	De	liefde	is	al	lang	uitgedoofd,	maar	de	relatie	blijft	aanslepen.	De	liefde	wordt	
niet	opnieuw	uitgevonden.	
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UITBREIDINGSOPDRACHTEN:

10.	Uitbreiding:	How	to	serve	man

In	het	hiphopnummer	‘How	to	serve	man	(The	meanest	things	I’d	never	say)’		presenteert	
rapper	El-P	een	gelijkaardige	situatie	als	in	het	gedicht.	De	'sample'	aan	het	begin	van	het	
nummer	komt	uit	een	episode	van	‘The	Twilight	Zone’,	een	sciencefictionprogramma	uit	de	
jaren	‘60,	waarin	buitenaardse	wezens	op	aarde	komen.	Mensen	vinden	een	boek	met	als	titel	
‘How	to	serve	man’	en	ze	interpreteren	het	als	een	dagboek	dat	weergeeft	hoe	de	aliens	de	
mensheid	het	beste	kunnen	dienen	(serve).	Het	blijkt	echter…	een	kookboek	dat	uitlegt	hoe	je	
mensen	het	beste	kunt	serveren	(serve).	El-P	gebruikt	een	sciencefictionmetafoor	om	het	over	
zijn	relatie	te	hebben.

Bron	afbeelding:	www.metv.com	

a.	 Duid	de	zinnen	aan	die	volgens	jou	bruikbaar	zijn	in	een	slamcompetitie.
Je	vindt	een	definitie	van	wat	een	slamcompetitie	is	in	les	1	en	les	4.

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.	

b.	 Met	welke	regels	uit	‘Middelmatige	mannen’	zou	je	deze	combineren?	
Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.	

[Verse	1]
That’s	not	a	hand,	it’s	a	claw;
And	this	is	not	a	song,	it’s	an	exorcism	of	numbness
We	are	not	in	my	bedroom	anymore,	it’s	a	prison	camp	that	I’ve	been	stuck	in
This	isn’t	skin,	it’s	a	scramble	suit	with	a	thousand	me’s	rotating
That’s	not	your	mouth,	that’s	a	boredom	generator;	powered	by	irritation
We	aren't	a	couple,	we’re	isolationists	who	try	to	use	the	buddy	system
And	that	wasn’t	sex,	it	was	a	competition	for	power	that	I’m	clearly	winning
But	that’s	not	victory,	matter	of	fact	I	think	I’m	better	off	forfeiting
You	go	for	the	gold,	girl,	I’m	about	to	bounce	out	to	Deadwoods	Hills	for	cleaner	living	

[verse	2]
This	is	not	Brooklyn,	it’s	a	colony	of	wayward	bees	without	a	queen
And	we’re	not	people,	we’re	like	Sims	controlled	by	childish	deities
But	see	we’re	alive	now	and	it’s	not	time	we’re	wasting	here
Nah	this	is	life	and	you’re	so	(pretty)
Like	the	gleam	off	that	blade	when	you	slipped	my	ribs	the	shivy
This	ain’t	a	break	up,	I	like	to	think	of	it	as	a	stay	of	execution
And	that’s	not	the	air	I’m	clearing,	it’s	the	wispy	trails	of	our	cumulus	pollution
And	that’s	not	despair	you’re	feeling,	it’s	the	petulant	reaction	of	a	wounded	child
And	that’s	not	the	door	I’m	looking	at,	it’s	an	escape	hatch	to	the	zeppelin	we’re	inside

[verse	3]
You’re	not	a	woman,	you’re	a	piranha	with	cutlery	for	dentured	up	smile
And	I’m	not	a	man,	I’m	an	incomplete	punchline	of	a	joke	I	don’t	understand
That’s	not	your	diary,	it’s	a	cookbook,	and	I’m	your	favorite	chapter	when	you’re	bored
And	that’s	not	a	love	letter,	it’s	a	recipe	for	the	same	slop	you	served	before
This	ain’t	an	insult,	it’s	the	clearest	truth	I’ve	ever	had	the	misery	to	speak
These	aren't	words,	these	are	the	terms	of	my	surrender	and	defeat
But	I’m	not	sorry,	beyond	the	sorry	nature	of	existing	with	no	plans
Please	don’t	touch	me,	just	wave	goodbye	with	that	claw	that’s	not	a	handinfo

http://www.metv.com
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11.	 Uitbreiding:	filosofiesessie.	

Noteer	de	volgende	vragen	op	briefjes	en	gebruik	ze	als	basis	voor	een	filosofiesessie	aan	het	
begin	of	op	het	einde	van	deze	les.	Je	kan	de	briefjes	willekeurig	op	de	stoelen	van	leerlingen	
leggen	en	hen	vragen	om	hun	vraag	te	stellen	aan	de	groep	wanneer	ze	denken	dat	dit	gepast	is.

Kan	liefde	slecht	zijn?

Is	liefde	nodig?	

Zijn	partnerrelaties	noodzakelijk?

Is	liefde	één	of	twee?	

Kan	een	liefde	verdwijnen?	

Is	een	liefde	toeval?	

Is	een	partnerrelatie	hetzelfde	als	een	afspraak?

Kan	liefde	eeuwig	zijn?	

Wat	is	het	tegengestelde	van	liefde?	

Is	trouw	noodzakelijk	in	een	partnerrelatie?	

Hoe	weet	je	wat	liefde	is?	

Kan	je	liefde	herinneren?	

Is	liefde	hetzelfde	als	passie?	

Zijn	relaties	machtsverhoudingen?	

Moet	je	altijd	eerlijk	zijn	tegen	je	geliefde(n)?

Enkele tips: 

•	 Als	gespreksleider	faciliteer	je	en	laat	je	je	eigen	mening	achterwege.
•	 Je	kan	verschillende	soorten	vragen	stellen	om	tot	verdieping	te	komen:	vraag	naar	

argumenten	(Waarom?	Waarop	baseer	je	dat?),	verheldering	(Wat	bedoel	je	daarmee?	Kan	
je	een	voorbeeld	geven?),	gevolgen	(Wat	kunnen	we	daaruit	afleiden?),	...

•	 Je	kan	het	gesprek	structureren	door	leerlingen	te	vragen	om	enkel	op	elkaar	in	te	pikken	
met	de	zinsnede	‘Ik	ben	het	eens/oneens	met	jou	omdat…’	of	‘Ik	wou	hieraan	willen	
toevoegen…’		

Een	goede	inleiding:	McCall,	C.C.	Anders denken: Filosoferen vanaf de basisschool.	
Vertaald	door	Mick	De	Meyer.	Antwerpen:	Garant	(2010).

Bronnen

•	 Badiou,	Alain.	Ode aan de liefde.	Vertaald	door	Ype	de	Boer	en	Robert	Vinkesteijn.	Amsterdam:	Uitgeverij	Parrèsia	(2016).

•	 Fragment	uit	How to Irritate People:	https://www.youtube.com/watch?v=0aUbGGFySdU	

•	 Liedjestekst	‘How	to	Serve	Man’	van	EL-P:	https://genius.com/El-p-how-to-serve-man-the-meanest-things-id-never-say-lyrics		

https://www.youtube.com/watch?v=0aUbGGFySdU
https://genius.com/El-p-how-to-serve-man-the-meanest-things-id-never-say-lyrics


Les 4

Slam	Poetry	/	Poetry	Slam2
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

• CiS: verbeelden - waarnemen

• Links met andere lessen: Engels, evt. mogelijkheden om samen te werken met LO (bewustzijn 
van het eigen lichaam, body percussie, yoga- en ontspanningstechnieken)

• Werkvormen: instructies geven/ instructies uitvoeren, in kleine groepjes zelf slam poetry 
uitdenken, performen

• Nederlands: literatuur, schrijven, spreken

ORIËNTEREN

1.	 Bekijk	de	finale	van	het	Nederlands	Kampioenschap	Poetry	Slam	2016	waarin	Carmien	Michels	
het	opneemt	tegen	Else	Kemps.

 
NK	Poetry	Slam	2016:	Finalebattle	tussen	Else	Kemps	en	Carmien	Michels	–	29.01.2016

1.1	 Wie	wint	volgens	jou	deze	‘battle’	en	waarom?

In	deze	finale	wint	Carmien	Michels	en	ze	wordt	daarmee	als	eerste	Vlaamse	Nederlands	
kampioen	Slam	poetry.	Ze	wint	omdat	ze	duidelijk	zelfzekerder	en	overtuigender	op	het	
podium	staat,	maar	ook	omdat	ze	Else	Kemps	‘inmaakt’	met	teksten	die	een	persoonlijke	
aanval	lijken	te	zijn.

1.2	 De	basisregels	bij	een	poetry	slam	zijn	de	volgende:

•	 Elke	dichter	brengt	zijn	eigen	teksten.
•	 Een	gedicht	mag	niet	langer	dan	drie	minuten	duren.	Als	het	toch	langer	duurt,	wordt	

de	dichter	gestraft.	(De	straf	betekent	dat	je	punten	verliest,	maar	in	veel	gevallen	mag	
het	publiek	ook	dingen	naar	je	gooien	of	zelfs	met	water	spuiten).

•	 Je	mag	geen	attributen	of	muziekinstrumenten	gebruiken	als	ondersteuning.	Geluiden	
en	lichaamspercussie	zijn	wel	toegelaten.

“zonder	handen,	
zonder	tanden”

http://carmienmichels.be/media/audio-video/
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VOORBEREIDEN

2.		 Op	het	einde	van	deze	les	breng	je	per	drie	een	groepsperformance	die	aan	de	regels	van	
de	poetry	slam	voldoet.	We	bouwen	deze	performance	langzaam	op	en	bekijken	eerst	een	
performance	van	Carmien	Michels.	Kijk	naar	het	volgende	filmpje	waarin	Carmien	Michels	
‘Het	klopt	niet’	slamt	tijdens	Poëzie	rendez-vous	in	Poëziecentrum.	

2.1	 Wat	is	het	thema	van	het	gedicht	‘Het	begon’?	Welke	boodschap	brengt	de	dichter?

Het	gedicht	gaat	over	vluchtelingen	doorheen	de	tijd.	Carmien	Michels	toont	
maatschappelijk	engagement,	wat	niet	ongewoon	is	binnen	de	Poetry	Slam.	Niet	alleen	
de	Syrische	jongen	die	zich	tot	zelfmoordterrorist	ontwikkelt,	maar	ook	de	genocide	in	
Rwanda	en	de	migratiegolf	naar	de	VSA	aan	het	einde	van	de	19de	eeuw	tonen	aan	dat	
migratie	van	alle	plaatsen	en	alle	tijden	is.

HET BEGON

Het	begon	in	2012	bij	de	Syrische	jongen

die	een	oude	auto	ombouwde

zodat	hij	zich	in	de	passagiersstoel	kon	verbergen

de	stopborden	bij	de	bareel	de	grensmensen	de	honden

die	zelfs	het	kloppend	bloed	in	de	zetels	ruiken

die	als	de	chauffeur	niet	had	geschreeuwd

met	hun	tanden	zowel	het	leer	van	de	zetel

als	zijn	huid	hadden	opengereten

Het	begon	in	1994	bij	de	Rwandese	vrouw

die	haar	kinderen	de	boot	in	duwde

de	sterrenhemel	als	houvast

het	kloppend	bloed	het	klotsend	water

de	vrachtwagen	de	snelwegen	die	onder	hen	door	donderden

de	stangen	in	hun	rug	de	ruwe	handen

de	zoektocht	naar	asiel	een	paar	papieren

die	onbetaalbaar	onbeschikbaar	onbereikbaar	bleken

Het	begon	in	1883	bij	het	Poolse	gezin

dat	met	de	Red	Star	Line	naar	Canada	zou	varen

maar	de	tickets	waren	vervalst

ze	zaten	vast	in	Amsterdam

in	lompen	gehuld	hun	geld	vergooid

geen	petroleumlamp	geen	toekomstplan

en	dan	opeens	een	helpende	hand

die	hen	optrok	en	onderdak	bood

http://vimeo.com/242202141
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Het	begon	veel	vroeger

toen	mijn	Spaanse	bet-bet-bet-betovergrootmoeder

haar	belagers	neerstak

het	kloppend	bloed	uit	hun	aders	zag	stromen

ze	van	hun	beurs	beroofde	en	de	stad	uit	trok

Het	begon	eigenlijk	al	veel	vroeger

toen	uw	Egyptische	voorvader	de	rol	van	de	slaaf	doorbrak

in	een	vissersbootje	het	juk	van	de	farao	afschudde

de	sterrenhemel	als	houvast

het	kloppend	bloed	het	klotsend	water

Het	stopt	niet	met	Europa

die	haar	grenzen	aan	een	stier	met	rode	vlag	verkocht

Het	stopt	niet	met	reddingsmissies	als	mensensmokkel	afgeblaft

Het	stopt	niet	met	de	haatkreet	die	op	de	volgende	aanslag	wacht

Het	klopt	niet	de	Middellandse	Zee	als	massagraf

Het	begon	bij	een	Syrische	jongen

die	vandaag	in	zijn	godvergeten	land	het	leven	laat

het	bloed	dat	uit	zijn	aders	vloeit	klopt	een	laatste	maal	sneller

wil	iets	vertellen	over	een	reis	die	lang	geleden

onze	aders	onze	voorvaders

met	elkaar	verbond

Carmien Michels
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2.2	Op	welke	manier	gebruikt	Michels	haar	lichaam	om	de	tekst	te	ondersteunen,	om	haar	
publiek	mee	te	krijgen	in	haar	verhaal?	Welk	effect	heeft	dat?

•	 Ze	gebruikt	lichaamspercussie:	op	gerichte	momenten	klopt	ze	zich	op	de	borst	om	het	
geheel	kracht	bij	te	zetten.

•	 Daarnaast	gebruikt	ze	heel	veel	gebaren.	Ze	beeldt	het	gedicht	als	het	ware	uit.
•	 Ze	maakt	oogcontact	met	haar	publiek	en	lijkt	hen	rechtstreeks	aan	te	spreken.
•	 Door	de	gebaren	en	vooral	door	het	kloppen	op	de	borst	wordt	alles	‘dramatischer’.	

Het	krijgt	meer	gewicht	en	trekt	de	aandacht.

3.	 In	het	slamgedicht	dat	jullie	straks	zelf	naar	voor	brengen	moet	je	ook	lichaamspercussie	
gebruiken.	We	verkennen	dit	gegeven	via	een	reeks	oefeningen.	Luister	naar	de	volgende	
instructies	en	voer	ze	telkens	uit	in	groep.

a.	 Iedereen	gaat	rechtstaan	in	een	kring.	Een	van	de	leerlingen	neemt	de	leiding.	Hij	of	zij	
doet	zelf	mee	met	de	percussie,	maar	fungeert	tegelijk	als	een	soort	dirigent.	De	andere	
leerlingen	kijken	naar	deze	dirigent	en	volgen	haar	in	haar	handelingen.	Kies	bij	voorkeur	
een	leerling	die	vertrouwd	is	met	ritme,	bijvoorbeeld.	iemand	die	in	zijn	vrije	tijd	muziek	
speelt.

b.	 Oefening 1
Maak	het	volgende	ritme:	klop	op	je	borst,	knip	met	je	vingers,	klap	in	je	handen.	Doe	dit	
op	een	rustig	tempo	met	de	hele	klas.	Zodra	het	goed	lukt,	drijf	je	het	tempo	langzaam	op.

c.	 Oefening 2
Maak	nu	een	complexer	ritme:	klop	tweemaal	op	de	borst,	knip	in	je	vingers,	klap	in	je	
handen,	knip	in	je	vingers.
Oefen	op	een	rustig	tempo,	probeer	dan	het	tempo	op	te	drijven.

d.	 Oefening 3
Combineer	de	twee	ritmes	en	wissel	ze	met	elkaar	af.	Dus:	klop,	knip,	klap	/	klop,	klop,	knip,	
klap,	knip	/	klop,	knip,	klap	enz.
Als	het	goed	lukt,	kan	je	ook	hier	het	tempo	proberen	op	te	drijven.

e.	 Oefening 4
Een	leerling	bedenkt	zelf	een	ritme	en	voert	het	uit.	De	andere	leerlingen	volgen	hem.	Je	
kan	ook	met	je	voeten	stappen,	op	je	billen	slaan	of	andere	dingen	doen	om	het	ritme	uit	te	
voeren.	Herhaal	dat	een	drietal	keer.

4.	 Ook	je	hele	spraakapparaat	geeft	je	de	mogelijkheid	heel	wat	geluiden	te	produceren	die	
(al	dan	niet	in	een	percussiegegeven)	kunnen	zorgen	voor	ondersteuning	van	je	tekst.	Oefen	
met	het	volgende	gedicht	van	Carmien	Michels.	Lees	het	op	zo	veel	mogelijk	manieren	
(roepend,	fluisterend,	met	stemmetjes,	stemeffecten,	geluidseffecten	tussendoor...)	en	ga	na	
hoe	de	betekenis	daardoor	gaat	verschillen.

JACHT

Fietsen	draven	als	opgejaagd	wild	door	de	stad

hangen	later	aan	haken	in	te	nauwe	studentengangen

pas	geschoten	rendieren	hun	geweien	stuurs	in	elkaar	gehaakt

terwijl	het	buiten	hagelstormt	lekken	de	kadavers	uit

boven	brandt	het	vuur	op	een	schapenvel	van	Ikea

scherpen	twee	jagers	zich	aan	de	nacht

Carmien Michels
bron:	Michels,	C.	(2017).	We	komen	van	ver.	Kalmthout:	Polis.
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Bedenk	nu	een	aantal	geluiden	die	ondersteuning	kunnen	bieden	bij	het	gedicht.	Hoe	klinken	
de	fietsen	als	ze	door	de	stad	draven,	als	ze	aan	haken	hangen	terwijl	het	buiten	hagelt.	Hoe	
klinkt	het	haardvuur?	
Probeer	eerst	een	aantal	geluiden	uit.	Verwerk	ze	nadien	in	de	voordracht	van	het	gedicht.	Je	
kan	dit	ook	per	twee	of	drie	doen.	Verdeel	dan	de	rollen:	geluiden,	percussie	en	voorlezen.

5.	 De	dichter	is	niet	altijd	de	verteller	in	een	gedicht.	Toch	heeft	zo’n	ik-verteller,	die	we	in	een	
gedicht	‘lyrische	ik’	noemen,	een	aantal	voordelen.	Luister	naar	‘Jimmy’	van	Carmien	Michels	
en	ga	na	welk	effect	de	lyrische	ik	heeft	op	de	luisteraar?

Het	verschil	tussen	dichter	en	lyrische	ik	(of	vertelinstantie)	wordt	uitgebreid	bekeken	in	de	les	
‘To	kill	or	not	to	kill’.	

Het	verhaal	/	gedicht	wordt	geloofwaardiger.	Zoals	de	dichter	het	hier	brengt,	moet	ze	het	
ongetwijfeld	zelf	meegemaakt	hebben	en	ook	Jimmy	moet	een	echte	persoon	zijn.	Vooral	op	
het	moment	dat	de	dichter	ook	nog	eens	zijn/haar	eigen	teksten	voordraagt,	wordt	het	idee	
dat	de	lyrische	ik	en	de	dichter	dezelfde	zijn	groter.	Het	idee	dat	het	hier	over	fictie	zou	kunnen	
gaan,	verdwijnt	bijna	geheel	naar	de	achtergrond.

6.	 Zo	meteen	maken	jullie	per	drie	een	slamgedicht.	Om	het	creatieve	denken	op	gang	te	brengen	
beginnen	we	met	een	oefening	vrij	schrijven.	Luister	naar	de	instructies	en	voer	de	opdracht	uit.

Zorg	voor	een	stukje	muziek	van	een	zevental	minuten.	Het	is	belangrijk	dat	het	instrumentale	
muziek	is,	want	tekst	leidt	te	veel	af	van	de	opdracht	zelf.	Een	mogelijk	voorbeeld	is	dit	stukje	
muziek:

Laat	de	leerlingen	een	blad	papier	en	een	pen	nemen.	Zodra	de	muziek	begint,	beginnen	
ze	te	schrijven.	Ze	mogen	pas	ophouden	als	de	muziek	stopt.	Belangrijk	is	dat	ze	schrijven	
zonder	op	te	houden.	Zelfs	als	ze	niet	weten	wat	te	schrijven	kunnen	ze	ook	‘ik	weet	niet	wat	te	
schrijven’	schrijven.	Maak	hen	attent	op	hun	zintuigen:	wat	ruiken,	voelen,	horen	ze?	Waaraan	
doet	het	hen	denken?

Moedig	hen	aan	tijdens	het	schrijven	te	associëren,	niet	alleen	inhoudelijk	maar	ook	naar	vorm.	
Geef	voorbeelden	van	rijm	zoals	‘water’,	‘later’,	‘kater’	of	alliteraties,	zoals	‘wij	willen	weg’.

Zorg	ervoor	dat	de	leerlingen	zeker	niet	met	elkaar	beginnen	te	overleggen,	maar	dat	ze	de	hele	
tijd	blijven	schrijven.	Bij	sommige	leerlingen	komt	er	waarschijnlijk	een	samenhangende	tekst	
te	voorschijn,	anderen	schrijven	onzin,	nog	anderen	zullen	vooral	geassocieerd	hebben.	

http://vimeo.com/242075602
http://www.youtube.com/watch?v=tSv04ylc6To
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UITVOEREN

7.	 Maak	nu	groepen	van	drie	leerlingen.	Samen	gaan	jullie	op	basis	van	jullie	teksten	een	
performance	in	elkaar	steken	die	voldoet	aan	de	volgende	regels:

•	 Draag	een	tekst	voor	die	je	zelf	hebt	gemaakt.
•	 Iedereen	zegt	ten	minste	1	zin,	maar	niet	iedereen	hoeft	evenveel	te	zeggen,	je	mag	ook	

dingen	samen	zeggen.
•	 In	jullie	performance	komt	zeker	1	element	van	lichaamspercussie.
•	 Speel	met	jullie	stem	(denk	aan	de	‘Jacht’-oefening).
•	 Maak	oogcontact	met	je	publiek	en	zet	je	lichaam	in	om	de	tekst	te	ondersteunen.

Als	leerlingen	twijfelen	aan	de	bedoeling	(of	aan	hun	eigen	kunnen)	kan	je	hen	dit	filmpje	als	
inspiratie	tonen:	‘Brave	New	Voices’,	International	Youth	Poetry	Slam	Festival,Chicago,	2013:

Laat	de	leerlingen	gedurende	een	klein	half	uur	voorbereiden	(tekst	schrijven	en	oefenen),	
maar	zorg	voor	een	snelle	presentatie	nadien.	Zorg	voor	een	voldoende	grote	ruimte	zodat
de	leerlingen	effectief	kunnen	oefenen	zonder	dat	ze	elkaar	storen	(ga	eventueel	de	gang	op).
Ga	langs	bij	de	groepjes	om	ze	met	positieve	feedback	te	versterken.
Vaak	komt	het	neer	op	durf!

REFLECTEREN

8.	 Welk	groepje	kon	je	overtuigen	met	hun	slamgedicht?	Waarom?	Wat	liep	heel	goed	bij	hen?

9.	 Hoe	kijk	je	terug	op	je	eigen	ervaring?	Verwoord	in	een	vijftal	zinnen	wat	je	van	de	les	vond.

http://www.youtube.com/watch?v=tv00xjClbx0
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Les 1

In	gesprek	met	Tom	Lanoye

Luisteropdracht3
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Interview

Het	interview	met	Tom	Lanoye	dat	speciaal	voor	deze	lesmap	werd	opgenomen,	vind	je	op	het	
Vimeokanaal	van	Poëziecentrum

Het	gesprek	werd	geknipt	in	zeven	fragmenten:	

1.	 Over	het	schrijven	van	een	poëziegeschenk.		 (ca.	4’)
2.	 Over	de	startpunten	van	een	schrijfproces.		 (ca.	3’30”)
3.	 Over	de	vrijheid	van	vorm.		 (ca.	4’)
4.	 Over	hoe	alles	politiek	is.		 (ca.	5’)
5.	 Over	“tooglied	in	tijden	van	#me2”.		 (ca.	4’)
6.	 Over	“dit	zijn	de	woorden”.		 (ca.	1’30”)
7.	 Over	Dooreman	en	hoe	alles	vorm	is.		 (ca.	5’)

Deze	zeven	fragmenten	kan	je	volledig	naar	believen	bekijken:	met	of	zonder	bijbehorende	vragen,	
als	deel	van	een	zelfstandige	luisteroefening	over	het	werk	van	Lanoye,	verspreid	over	de	lesmap	
zelf…	De	vanuit	de	lesmap	voorgestelde	verdeling	ziet	er	als	volgt	uit:

•	 Lesdeel 1	–	luisteropdracht

°	 Fragmenten	1,	2	en	4,	met	bijbehorende	vragen	hieronder.

•	 Lesdeel 4	–	informatie	bij	“Dit	zijn	de	woorden”

°	 Fragment	6	en	7	worden	in	dit	lesdeel	gebruikt	(bij	de	vierde	opdracht	vind	je	
bv.	de	vragen	bij	het	zevende	fragment).

•	 Extra:

°	 Fragmenten	3	en	5	kunnen	bij	“Tooglied	in	tijden	van	#me2”	gebruikt	worden.	
Het	lesmateriaal	daarvoor	maakt	geen	deel	uit	van	deze	lesmap,	maar	zal	later	
opgenomen	worden	in	een	poëzielesmap	die	in	het	najaar	van	2019	door	Poë-
ziecentrum	en	CANON	Cultuurcel	verspreid	zal	worden	(zie	inleiding	vraag	16).

•	 Geen nood aan een luisteroefening?	Je	kan	de	filmpjes	ook	als	volgt	koppelen	aan	
de	lesdelen	/	gedichten	zelf:	

°	 bij	“zonder	handen,	zonder	tanden”		 >	 fragment	3

°	 bij	“bekentenissen	van	een	knolgewas”		 >	 fragment	2

°	 bij	“dit	zijn	de	woorden”	 >	 fragmenten	6	en	7

°	 bij	“l’envoye	de	lanoye”		 >	 fragment	2

Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

https://vimeo.com/album/5684148
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Fragment 1

Over	het	schrijven	van	een	poëziegeschenk

1. Lanoye omschrijft zichzelf als een “traditiefucker.” Wat bedoelt hij daarmee ?

Hij	omschrijft	poëzie	schrijven	als	spelen.	En	dat	houdt	onder	andere	in	dat	hij	verwijst	
naar	andere	dichters/literatuur	etc.	Hij	laat	zich	inspireren	door	andere	schrijvers,	maar	hij	speelt	
met	hun	materiaal.	Hij	vindt	dit	zelf	plezant.	Als	de	lezer	het	ook	ontdekt,	is	dat	leuk,	maar	het	
hoeft	op	zich	niet.

2. Poëzie schrijven is spelen. Ook als het een opgelegd thema is, kan hij blijven spelen. 
Welke metafoor gebruikt hij om dit uit te leggen ?

Hij	ziet	de	opdracht	als	spelregels	(deadlines,	opgelegd	thema	etc.),	maar	binnen	het	
voetbalveld	doet	hij	wel	zijn	eigen	goesting.

3. Welke dichter heeft heel inspirerend gewerkt voor Lanoye ?

Hugo	Claus.	Lanoye	vraagt	om	de	De Oostakkerse gedichten	van	Claus	te	kopen	zodat	
je	zijn	bundel	er	als	cadeau	kan	bijkrijgen.	Zijn	leraar,	de	dichter	Anton	Van	Wilderode,	had	voorge-
lezen	uit	die	bundel	toen	hij	16	of	17	was.	Hij	was	daardoor	overdonderd	en	kocht	die	bundel.	
Die	bundel	heeft	hem	onderuit	‘gesjot’	en	zo	heeft	hij	literatuur	ontdekt.

	Meer	info	over	dit	meesterwerk	van	Hugo	Claus	vind	je	op	de	website	van	de	
Literaire	Canon.	Je	vindt	er	ook	een	leessessie	met	Clauskenner	Georges	Wildemeersch.

4. Er zijn meer mensen die van poëzie kunnen houden dan ze zelf denken. 
Welke voorbeelden van ‘minder stoffige’ poëzie geeft hij mee ter inspiratie ?

Kendrick	Lamar,	Eminem,	Typhoon,	Tourist	LeMC.

http://literairecanon.be/nl/werken/de-oostakkerse-gedichten
http://literairecanon.be/nl/werken/de-oostakkerse-gedichten
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Fragment 2

Over	de	startpunten	van	een	schrijfproces

1. Lanoye beschrijft drie factoren die erg bepalend waren bij het maken van deze bun-
del. Leg bij elk van de factoren uit welke invloed ze hebben op zijn schrijfproces

2. Uit het niets citeert Lanoye hier versregels uit zijn toneelbewerking Richard III 
van Shakespeare. Welke indruk krijg je bij dit stukje performance? Hoe kunnen 
bewerkingen ervoor zorgen dat tradities levend blijven?

Vaak	verwachten	we	bij	Shakespeare	stoffige	oude	teksten.	De	taal	die	hij	bedacht	
heeft	en	doorspekt	is	met		Engelse	en	Nederlandse	scheldwoorden	is	misschien	niet	meteen	de	
associatie	die	je	met	Shakespeare	maakt.	Toch	blijven	het	wel	verzen	zoals	we	die	van	Shakespeare	
gewoon	zijn.	De	traditie	wordt	hier	dermate	vrij	als	inspiratie	gebruikt	in	de	bewerking	dat	je	een	
heel	hedendaags	stuk	krijgt.

Het moment De	omstandigheden	waarin	je	leeft	bv.	een	zomer	in	Zuid-Afrika	of	vijf	weken	

geen	zon	gezien.	Een	gedicht	een	maand	later	schrijven	zou	een	ander	gedicht	

opleveren.

“Ik ben wie ik ben” Alles	wat	hij	zelf	ervaren	en	geschreven	heeft,	is	er	en	kan	je	niet	uitschakelen	

als	je	begint	te	schrijven.

Bewerkingen Andere	literatuur,	in	deze	bundel	een	gedicht	van	Shakespeare	en	een	stuk	uit	

de	bijbel,	dient	als	inspiratie.	Hij	zoekt	de	dingen	op	om	dan	(zo	vrij	mogelijk)	

bewerkingen	te	maken.

Ook	het	laatste	gedicht	uit	de	bundel,	“l’envoye	de	lanoye”	kadert	in	een	lange	

traditie	van	envois.	Villon	en	opnieuw	Claus	(en	zelfs	de	bewerking	van	Absyn-

the	Minded)	worden	genoemd	als	voorbeeld.

Je	mag	geen	schrik	hebben	van	traditie.	Je	moet	die	traditie	gebruiken	en	er	op	

die	manier	des	te	meer	lol	in	hebben.
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Fragment 4

Over	hoe	alles	politiek	is

1. Binnen de literatuur bestaan een aantal scholen waarvan de visies soms haaks op 
elkaar staan. Leg uit en geef aan tot welke school Lanoye zichzelf rekent.

Hij	noemt	twee	scholen.	De	ene	school	zegt	dat	alles	universeel	moet	zijn,	dat	je	niets	
uit	de	actualiteit	naar	binnen	mag	brengen	in	de	poëzie.	Lanoye	behoort	tot	de	‘onzuivere’	school	
die	zegt	dat	dat	niet	mogelijk	is.

2. De thema’s van klassieke Griekse tragedies worden makkelijk universeel genoemd.  
Gebruik het voorbeeld van Medea van Euripides om aan te tonen dat ook de Oude 
Grieken beïnvloed werden door hun tijd.

Bij	het	Medea-verhaal	verwijst	men	traditioneel	naar	de	Griekse	mythologie	als	
inspiratiebron,	maar	tijdens	de	research	voor	zijn	bewerking	Mamma	Medea	ontdekte	Lanoye	
dat	in	Euripides’	tijd	in	Griekenland		een	wet	werd	aangenomen	die	zei	dat	Grieken	niet	met	
buitenlandse	vrouwen	mochten	trouwen.	Dit	maakt	het	verhaal	van	Jason	en	Medea	anders:	hij	is	
niet	alleen	een	klootzak	die	verliefd	is	op	een	groen	blaadje,	maar	er	is	ook	die	wet.	Plots	is	het	niet	
meer	alleen	een	krankzinnige	vrouw	die	haar	kinderen	vermoordt,	maar	kan	je	er	ook	een	politiek	
luik	aan	verbinden.

3. Lanoye citeert muzikante en mensenrechtenactiviste Nina Simone: “How can you 
be an artist and not reflect your times?” Dat lijkt enigszins in tegenspraak met de 
overtuiging van een aantal hedendaagse kunstenaars die alleen heel mooie dingen 
willen maken. Toch is ook dat volgens Lanoye een politiek statement. Leg uit.

In	onze	hedendaagse	maatschappij	waarin	alles	nut	moet	hebben	en	alles	moet	
uitgedrukt	worden	in	geld	(of	je	bent	niet	belangrijk)	is	het	in	se	een	politieke	stellingname	als	je	
iets	maakt	dat	alleen	mooi	is	en	als	het	werk	geen	geld	moet	opleveren.	Het	is	de	opstand	tegen	de	
dwang	om	alles	in	geld	uit	te	drukken,	want	niet	alles	wat	geld	kost	is	waardevol	en	andere	dingen,	
die	essentieel	zijn	(zoals	plezier	hebben	in	kunst)	zijn	niet	uit	te	drukken	in	geld.
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ZONDER HANDEN, ZONDER TANDEN

Geen	woord	zo	vrij	als	vrij.
Het	weert	wat	men	verbiedt.

Smetvrij.
Vetvrij.
Kogelvrij.

Maar	wat	is	dan	gastvrij?
(Ontdaan	van	vreemdelingenwaan?)

En	vogelvrij:	een	doel,	een	straf
of	een	verzuchting	op	een	graf?

(‘Hier ligt hij:
 Eindelijk vrij.’)

Geen	woord	zit	zo	gestoord	vol	zwijnerij.
Vrije	jongen,	vrije	liefde,	vrije	handel.	En
toch	loert	overal	ook	angst	voor	vrije	val.

Geen	woord	bekoort	zozeer
voor	wie	het	hoort.

Geen	woord	vermoordt	zoveel
van	wie	er	niet	bij	hoort.

vrij —wij?
De	lucht	is	vrij,
De	vraag	is	vrij.
De	vrijheid	niet.		 Ze	lonkt	en	vrijt.

Maar	zij	ontschiet.

bron:	Lanoye,	T.	(2019).	Vrij	-	wij?	Nieuwe	gedichte	-	Stichting	CPNB
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Zonder	handen,	zonder	tanden3
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1. Wat betekent het woord “vrij”?

A.	 Wat	betekent	het	voor	jou	persoonlijk?

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

B.	 Probeer	een	algemene	definitie	te	formuleren.

Van	Dale	biedt	een	uitgebreid	lemma	over	‘vrijheid’.	De	meest	voor	de	hand	liggende	
elementen	uit	dit	lemma	zijn:	

I.	 1.	onbelemmerdheid	2.	niet-onderworpen	of	afhankelijk	zijn	als	een	natie	3.	het	kunnen	
gaan	en	staan	waar	men	wil	4.	maatschappelijke,	burgerlijke	onafhankelijkheid	5.	het	
toegelaten	zijn	door	een	positieve	wet	bv.	vrijheid	van	meningsuiting	6.	het	niet-beperkt	
zijn	door	strenge	voorschriften	of	regels	7.	het	niet	moreel	bepaald	-	of	gebonden	zijn	enz.

II.	 1.	daad	die	van	de	gewone	regel	afwijkt,	de	gewone	grenzen	overschrijdt	2.	privilege	enz.
Bron:	Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal.

C.	 Vind	je	het	eenvoudig	om	die	definitie	te	formuleren?	Waarom	wel	of	niet?

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

2. Bedenk zoveel mogelijk samenstellingen, afleidingen en zelfs vaste uitdrukkingen met het 
woord “vrij.”

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

Toelichting 1:	Lees	het	gedicht	nog	niet.	Laat	de	leerlingen	eerst	een	associatieoefening	
uitvoeren	met	het	woord	“vrij.”	Vraag	hen	om	gedurende	vijf	minuten	zo	veel	mogelijk	
samenstellingen,	afleidingen	en	zelfs	vaste	uitdrukkingen	te	noteren	met	het	woord	“vrij.”	
Dat	kan	alleen	of	in	kleine	groepjes.	De	woorden	worden	vervolgens	samengebracht	in	één	
document.	Dat	kan	eenvoudig:	iedereen	noemt	zijn	woorden	en	ze	worden	in	een	woordspin	
aan	bord	genoteerd	of	de	leerlingen	komen	ze	op	het	bord	schrijven.

Wie	wil	kan	ook	een	digitale	woordwolk	laten	maken:

	mentimeter.com

“zonder	handen,	
zonder	tanden”
Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

http://mentimeter.com
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Bij	het	bedenken	van	de	samenstellingen	is	het	belangrijk	dat	leerlingen	niet	alleen	“vrij”	
als	eerste	deel	van	het	woord	gebruiken,	maar	dat	ze	ook	nadenken	over	bijvoorbeeld	
“onvrijwillig”	of	“gastvrij.”

Toelichting 2:	Als	de	inspiratie	stilvalt	kan	je	er	altijd	een	woordenboek	bijhalen	om	extra	
inspiratie	op	te	doen.	Laat	de	leerlingen	in	dat	geval	1	minuut	naar	het	woordenboek	kijken	en	
nadien	noteren.

3. Sta nu even stil bij alle samenstellingen en afleidingen die jullie bedacht hebben. Zijn al die 
woorden positief? Kleur de woorden die een eerder negatieve bijklank hebben. Probeer uit te 
leggen waarom die woorden negatief klinken.

Toelichting:	Uiteraard	zullen	de	meeste	woorden	positief	zijn.	Als	de	leerlingen	geen	enkel	
woord	met	een	negatieve	klank	naar	voor	gebracht	hebben,	hoef	je	er	niet	verder	op	in	te	gaan.	
Later	zal	in	het	gedicht	blijken	dat	“vrijheid”	niet	altijd	voor	iedereen	positief	blijkt	te	zijn.

Suggesties	voor	woorden	waarbij	de	positieve	waarde	niet	eenduidig	is:	vrijbuiter	-	vrijpostig	-	
onvrijwillig	-	vrijheidsbeperking	-	vogelvrij…	

4. Lees nu het gedicht “zonder handen, zonder tanden.”

Toelichting:	Het	gedicht	is	een	echt	woord-	en	klankspel	en	komt	pas	echt	tot	zijn	recht	als	
het	hardop	wordt	voorgelezen.	Je	kan	uiteraard	ook	de	opname	beluisteren	waarin	Lanoye	
voorleest	en	die	je	vindt	op:

	 poetry.nl/lanoye

5. Wat is je eerste indruk van het gedicht? Roept het gevoelens bij je op? Welke gevoelens? Of is 
het eerder een gedicht dat je aan het denken zet en dus ideeën oproept? Welke ideeën? 

Deze	vraag	kan	je	op	verschillende	manieren	benaderen,	maar	het	is	belangrijk	dat	elke	leerling	
even	bij	zichzelf	nagaat	wat	het	gedicht	voor	hem/haar	betekent	vooraleer	erover	in	groep	
gepraat	wordt.	Mogelijkheden	zijn:
•	 Geef	iedereen	een	paar	minuten	de	tijd	om	een	aantal	kernwoorden	te	noteren	die	nadien	

gebruikt	kunnen	worden	in	het	gesprek.
•	 Maak	groepen	van	4	leerlingen	en	gebruik	de	placematmethode.	Gedurende	een	paar	

minuten	mag	elke	leerling	in	zijn	eigen	“vakje”	van	de	placemat	kernwoorden	noteren.	
Nadien	volgt	evenveel	tijd	voor	een	gesprek	tussen	de	vier	leden	van	het	groepje	waarna	de	
woorden	waarover	ze	het	eens	zijn	in	het	centrum	van	de	placemat	worden	genoteerd.

•	 Als	het	bedenken	van	kernwoorden	bij	het	gedicht	moeilijk	is,	kan	je	ook	een	lijst	van	
woorden	aanbieden	die	ze	kunnen	gebruiken	om	over	het	gedicht	te	praten.	In	dat	geval	
kort	je	uiteraard	de	tijd	om	na	te	denken	in.
Mogelijke	lijst	van	woorden	om	indrukken	weer	te	geven:
vrolijk	-	zwaarmoedig	-	gek	-	onverwacht	-	aangrijpend	-	emotieloos	-	emotioneel	-	politiek	
-	ethisch	-	esthetisch	-	klankenspel	-	rijk	of	arm	aan	ideeën	-	verrassend	-	positief	-	negatief	
-	mooi	-	lelijk	-	

6. Bekijk de titel. Welke associatie roept “zonder handen, zonder tanden” bij jou op? Leg meteen 
ook de link met vrijheid.

De	uitdrukking	doet	vooral	denken	aan	kinderen	die	bv.	leren	fietsen.	Zonder	handen	fietsen	
houdt	het	risico	op	valpartijen	in	die	ervoor	kunnen	zorgen	dat	je	je	tanden	kwijt	raakt.	
Zonder	tanden	kan	je	bovendien	niet	bijten.	Dus	ook	je	vrijheid	niet	verdedigen.

Opmerking 1:	Daarnaast	kan	je	natuurlijk	ook	meteen	stilstaan	bij	het	stijlfiguur	dat	de	dichter	
hier	gebruikt:	anafoor	(evt.	parallellisme).

Opmerking 2:	De	link	met	vrijheid:	vrijheid	houdt	risico’s	in	en	eindigt	niet	altijd	positief.	
Zonder	handen	geeft	een	gevoel	van	vrijheid,	maar	kan	ook	gevaarlijk	zijn.

http://poetry.nl/lanoye
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7. Zoals uit de titel blijkt, houdt vrijheid ook een soort tegenstelling in zich. Vrijheid wordt vaak 
enkel gerealiseerd na een harde strijd. Zoek in het gedicht alle woorden die je kan verbinden 
met strijd.

De	volgende	woorden	hebben	een	beetje	een	“militaire”	klank	en	kunnen	dus	geassocieerd	
worden	met	strijd:		weert	/	verbiedt	/	kogelvrij	/	straf	/	graf	/	angst	/	vrije	val	/	vermoordt	/	
ontschiet

8. Diep de inhoudelijke tegenstelling tussen vrijheid en de kwalijke gevolgen die vrijheid kan 
hebben verder uit. Ga op zoek naar alle hints die de dichter weggeeft en leg op die manier het 
thema bloot.

Het	thema	vrijheid	en	de	rol	die	het	voor	“wij/ons”	speelt	staat	centraal.	Vooral	de	ethische	
vraag	naar	hoe	die	vrijheid	er	voor	iedereen	kan	zijn	(of	enkel	voor	“wij”)	duikt	op	als	je	het	
gedicht	leest.	De	tegenstellingen	zijn	het	opmerkelijkst	in	de	volgende	versregels:

•	 “Geen	woord	zo	vrij	als	vrij,	/	Het	weert	wat	men	verbiedt.”	
Sta	zeker	stil	bij	het	woord	“weren.”	Dat	betekent	eigenlijk	ook	verbieden.	Dus	vrijheid	
verbiedt	wat	men	verbiedt.	Deze	dubbele	negatie	is	een	echte	doordenker.

•	 “Maar	wat	is	dan	gastvrij?	/	(Ontdaan	van	vreemdelingenwaan)”	
Welke	vrijheid	heeft	de	gast?	Welke	vrijheid	bieden	“wij”	de	gast?	Hoever	gaat	onze	
gastvrijheid?	Stellen	we	“wij”	boven	de	vrijheid	van	de	anderen	en	verliest	gastvrijheid	het	
daardoor	van	vreemdelingenwaan?	Zie	ook	het	laatste	punt	in	deze	lijst.	Gastvrijheid	en	
nationalisme	gaan	niet	echt	samen.

•	 “En	vogelvrij:	een	doel,	een	straf	/	of	een	verzuchting	op	het	graf?”		
Een	vogelvrije	staat	buiten	de	wet	(of	heeft	zichzelf	buiten	de	wet	gesteld).	Dat	kan	een	
doel	(of	een	gevolg	van	de	keuzes	die	je	maakt	in	functie	van	het	doel)	of	een	straf	zijn.	De	
verzuchting	op	het	graf	wordt	duidelijker	in	het	grafschrift	dat	meteen	hierna	volgt.

•	 “Hier	ligt	hij	/	eindelijk	vrij.”	
In	de	dood	vindt	men	de	werkelijke	vrijheid.

•	 “Vrije	jongen,	vrije	liefde,	vrije	handel	/	toch	loert	overal	ook	angst	voor	vrije	val.”	
Vrijheid	houdt	gevaren	in	zich.	Vrije	liefde	en	vrije	handel	lijken	aantrekkelijk	maar	bevatten	
risico’s.	De	vrije	liefde	kiest	niet	altijd	voor	“wij”	en	ook	vrije	handel	betekent	dat	er	
winnende	en	verliezende	partijen	zijn	(denk	aan	kolonisatie	als	een	direct	gevolg	van	de	
19de-eeuwse	vrije	handel).	De	vrijheid	van	de	ene	betekent	de	beknotting	van	de	andere.

•	 “Geen	woord	vermoordt	zoveel	/	van	wie	er	niet	bij	hoort.”	
Deze	versregel	doet	een	beetje	denken	aan	nationalistische	uitspraken	zoals	bv.	“America,	
land	of	the	free”,	terwijl	je	helemaal	niet	op	vrijheid	kan	rekenen	als	je	aan	de	andere	kant	
van	de	grens	staat.	

Als	je	het	thema	moet	samenvatten	kom	je	uit	bij	de	titel	van	de	hele	bundel:	vrij – wij?	Het	
vraagteken	bij	deze	titel	is	van	groot	belang.	Als	“wij”	vrijheid	willen	impliceert	dat	immers	
altijd	dat	wie	niet	tot	de	“wij”	behoort	in	zijn	vrijheid	beknot	wordt.	Het	vraagteken	moet	ons	
ethisch	denken	triggeren:	kennen	wij	echte	vrijheid	als	wij	die	niet	aan	anderen	gunnen?

9. Bij een spel met klanken denk je in poëzie al vlug aan rijm dat het einde markeert van regels 
met eenzelfde aantal (beklemtoonde) lettergrepen. Lanoye neemt echter een loopje met die 
vaste regels door letterlijk vrije verzen in een vrije vorm te schrijven. Toch wil dat niet zeggen 
dat alle klankspel daarmee verloren is, integendeel. Ga na hoe de dichter allerlei klankeffecten 
genereert.

A.	 Markeer	eerst	alle	rijmklanken	in	het	gedicht	–	schenk	daarbij	aandacht	aan	zowel	eind-	als	
binnenrijm.

Toelichting:	In	het	eindrijm	ontdekken	we	geen	vast	rijmschema	maar	sommige	
rijmklanken	komen	wel	terug.	De	rijmklank	“ij”	is	erg	dominant	in	het	eindrijm.	Daarnaast	
zien	we	ook	bv.	straf	/	graf,	hij	/	vrij,	vrij	/	wij.	Vooral	in	de	eerste	en	de	twee	laatste	strofen	
zien	we	eindrijm,	die	worden	bovendien	ook	expliciet	aan	elkaar	verbonden	d.m.v.	de	
herhaling	van	vrij	enerzijds,	en	de	eindrijmklanken		verbiedt		/		niet		/		schiet		anderzijds.
Binnenrijm:	smet	/	vet,	ontdaan	/	waan,	woord	/	bekoort	/	hoort	/	vermoordt	/	hoort
Ook	de	herhaling	van	“hoor”’	in	5de	strofe	kan	je	als	een	rijmklank	zien.	



58 Lanoye	Les 2 • Zonder	handen,	zonder	tanden

Lanoyes lijstjes

Zoals	uit	“zonder	handen”	meteen	blijkt,	maakt	Lanoye	graag	gebruik	van	lijstjes	in	zijn	poëzie.	
Het	is	dan	ook	een	bekende	stijlfiguur:	de	“enumeratio”	of	“opsomming,”	al	dan	niet	met	
verbindingswoorden.	“Opsommingen”	zijn	bovendien	verwant	aan	andere	stijlfiguren	zoals	
“herhalingen”	(repetitio),	parallellismen	(zinswendingen	die	op	elkaar	lijken),	anaforen	(regels	die	
met	dezelfde	woorden	beginnen)	of	variaties,	die	je	ook	telkens	weer	terugvindt	in	de	gedichten	
van	vrij – wij?

Wanneer	zo’n	opsomming	uit	de	hand	loopt,	kan	je	bovendien	ook	spreken	van	een	lijstgedicht 
(of	list poem).	De	naam	zegt	het	zelf:	zo’n	gedicht	beschrijft	allerlei	elementen	in	de	vorm	van	
een	lijst,	soms	letterlijk,	soms	vrij,	soms	met	veel,	en	soms	met	weinig	verbindingswoorden.	Een	
lijstgedicht	is	overigens	een	dankbare	vorm	om	te	performen,	omdat	het	de	spreker	veel	vrijheid	
biedt	om	met	klank	te	spelen	en	te	improviseren.	En	ook	dat	is	een	kolfje	naar	Lanoyes	hand.

B.	 Ga	op	zoek	naar	klanklijstjes.	Markeer	een	aantal	opvallende	alliteraties	en	anaforen.	
(Doe	dat	voor	allebei	liefst	op	een	andere	manier,	of	telkens	in	een	ander	kleurtje).

Alliteraties:	woord	/	weert,	van	/	vreemdelingenhaat	/	vogelvrij	/	verzuchting,	zit	/	zo	/	
zwijnerij,	voor	/	vrije	/	val,	lucht	/	lonkt,	vrij	/	vraag	/	vrij	/	vrijheid	/	vrijt…

Anaforen:	tweemaal	“zonder”	in	de	titel,	het	terugkeren	van	“geen	woord…	zo”	doorheen	
het	hele	gedicht.

C.	 Schenk	aandacht	aan	alle	variaties	op	de	woorden	“vrij”	en	“woord”	en	markeer	ze	
eveneens.

D.	 Sta	tot	slot	even	stil	bij	de	klanken	die	terugkomen	in	deze	vrije	verzen	en	vrije	vorm.	
Welk	effect	hebben	ze	op	de	lezer?

De	klanken	zorgen	voor	een	soort	verbondenheid	en	samenhang.	In	principe	verwacht	
je	dat	de	samenhang	in	poëzie	gecreëerd	wordt	door	een	overzichtelijke	en	herkenbaar	
strakke	dichtvorm	of	een	klassiek	rijmschema.	Lanoye	wijkt	hiervan	af	maar	creëert	
dezelfde	samenhang	wel	met	zijn	“vrije”	klankeffecten,	frequente	herhalingen,	anaforen,	
parallellismen.	Met	de	variaties	op	“vrij”	en	“woord”	enerzijds	en	het	subtiele	spel	met	
“zozeer	/	hoort	/	zoveel	/	hoort”	anderzijds,	expliciteert	hij	inhoudelijke	gelijkenissen	en	
tegenstellingen.	Alle	klankeffecten	zullen	bovendien	ook	Lanoyes	performance	schragen.	
	

Kleurcode:		rijmklanken	,	alliteraties,		anaforen	,	variaties	op	“	vrij	”	en	“	woord	.”
[Schikking:	zie	boekje	p.	5]

info
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 ZONDER  HANDEN ,  ZONDER  TANDEN 

Geen	woord	zo	vrij	als	vrij.
Het	weert	wat	men	verbiedt.

Smetvrij.
Vetvrij.
Kogelvrij.

Maar	wat	is	dan	gastvrij?
(Ontdaan	van	vreemdelingenwaan?)

En	vogelvrij:	een	doel,	een	straf
of	een	verzuchting	op	een	graf?

(‘Hier ligt hij:
 Eindelijk vrij.’)

Geen	woord	zit	zo	gestoord	vol	zwijnerij.
Vrije	jongen,	vrije	liefde,	vrije	handel.	En
toch	loert	overal	ook	angst	voor	vrije	val.

Geen	woord	bekoort	zozeer
voor	wie	het	hoort.

Geen	woord	vermoordt	zoveel
van	wie	er	niet	bij	hoort.

vrij — wij?

De	lucht	is	vrij,
De	vraag	is	vrij.
De	vrijheid	niet.	 Ze	lonkt	en	vrijt.

Maar	zij	ontschiet.

bron:	Lanoye,	T.	(2019).	Vrij	-	wij?	Nieuwe	gedichte	-	Stichting	CPNB



60 Lanoye	Les 2 • Zonder	handen,	zonder	tanden

Achtergrondinformatie:
In	het	hele	woordspel	komt	de	gedachte	aan	“gastvrijheid”	in	contrast	met	“vreemdelingenwaan”	
aan	bod.	(versregels	6-7).	Binnen	het	oeuvre	van	Lanoye	is	dat	een	thema	dat	we	vaker	zien	
opduiken.	In	de	romans	Het derde huwelijk	(2006)	en	Zuivering	(2017)	staan	de	contrasterende	the-
ma’s	centraal.	In	Het derde huwelijk	wordt	een	oudere	eenzame	homo	een	fors	bedrag	aangeboden	
om	een	schijnhuwelijk	aan	te	gaan	met	een	Afrikaanse	vrouw.	Terwijl	in	Zuivering	een	eveneens	
eenzame	man	een	vluchteling	en	zijn	gezin	onderdak	aanbiedt.	In	beide	gevallen	is	de	gastvrijheid	
niet	vanzelfsprekend	en	lonkt	de	vreemdenlingenwaan	om	de	hoek.	Daarnaast	is	er	nog	Fort Eu-
ropa: hooglied van versplintering	(2005),	de	essayistische	novelle	die	ook	als	inspiratie	diende	voor	
een	theatervoorstelling.	Ook	hier	blijkt	de	vrijheid	die	in	Europa	zo	hard	wordt	verdedigd	niet	voor	
iedereen	positief	uit	te	draaien.

Interessante links:	

	 Fort Europa

	 Het derde huwelijk

	 Artikel/interview	naar	aanleiding	van	de	verfilming	van	Het derde huwelijk.

	 Zuivering

http://zoeken.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C2903209
https://www.demorgen.be/expo/-het-derde-huwelijk-tom-lanoye-b1091121/
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/06/18/tom-lanoye-in-de-naam-van-de-verlichting-riskeren-we-de-verlichting-zelf-af-te-breken
https://radio1.be/lanoye-over-nieuwe-roman-zuivering-ik-heb-een-paar-keer-schrik-gehad-van-dit-boek
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Voor	wegwee	was	ik,	dacht	ik,	genetisch	verloren
want	geboren	in	een	stad	met	een	raap	in	haar	schild.
(Lekkernij	voor	veganisten	en	verdwenen	ezels.	Verder?
Koppig	en	rond.	Onwrikbaar	verankerd	in	rulle	grond.)

Te	vertrouwd	was	ik	met	de	leegte	van	een	kasseimarkt
en	een	gouden	godin	op	de	witste	toren.	Moeder	en	kind
op	een	kerk	zonder	volk.	Alleen	miezer	en	mist	vertolkten
mijn	schaarse	onbehagen.	Rebellie	was	iets	voor	vreemden.

Reizen	iets	voor	boeken.	Dromen	voor	later.	Werken	niet.
Verwekster:	een	oprechte	actrice.	Verwekker:	een	slager.
Het	leven	van	jongs	af	in	hapklare	plakken	verpakt,
gemarineerd	in	gezelligheid.	Menselijk	streekgerecht.

Geborgen,	rotbedorven.	Op
het	verwaande	af	verwend.

	

Vele	jaren	daarna,	met	gaten	in	mijn	zolen	en	hiaten	in
mijn	ziel,	sta	ik	aan	de	voet	van	een	berg	met	de	bouw
van	een	tafel.	In	een	land	vol	diamant,	onderdrukking	en	een
twaalftal	talen.	Onder	aan	een	continent	vol	hoop	en	vol	haat.

Op	een	markt,	dit	keer	zwart	van	het	volk,	zie	ik	en	hoor	ik	ze	preken.
De	dichter	in	zijn	beestenvellen,	de	aartsbisschop	in	wit	en	paars	en
de	pas	verkozen	president,	verstijfd	in	de	ernst	van	het	moment.	Elk
met	zijn	accent	voor	eenzelfde	gezang:	‘Free!	We’re	free	at	last.’

Nooit	voorheen	of	sedertdien
zo	bevangen,	zo	bewogen.

Zo	beschaamd	 Zo	misplaatst	 Zo	ontworteld
en	zo	ontluisterd.	 en	zo	verbonden.	 en	toch	thuis.

bron:	Lanoye,	T.	(2019).	Vrij	-	wij?	Nieuwe	gedichten.	Stichting	CPNB.

BEKENTENISSEN VAN EEN KNOLGEWAS	
(of:	‘autopsie	van	het	zelf’)
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1. Dit gedicht heet “bekentenissen van een knolgewas (of: ‘autopsie van het zelf ’)”  
Welke verwachtingen heb je bij een gedicht met deze titel?

Een	autopsie	kan	je	alleen	verrichten	op	iemand	die	dood	is.	Het	is	dus	uitgesloten	dat	je	een	
autopsie	op	jezelf	zou	verrichten.	Tenzij	je	een	autopsie	op	je	zelf,	je	ik,	je	identiteit	uitvoert,	en	
je	“zelf”	dus	aan	een	uitgebreid	inwendig	onderzoek	gaat	onderwerpen.

De	bekentenissen	impliceren	dat	je	iets	opbiecht,	iets	wat	niemand	daarvoor	eigenlijk	wist.	
Bij	een	bekentenis	verwacht	je	dat	iemand	iets	heeft	fout	gedaan,	dat	hij	schuld	bekent.	

Autopsie	kan	ook	al	een	hint	geven	richting	autofictie,	een	genre	waarin	Lanoye	zeer	thuis	is.	
Zijn	hele	Wase trilogie,	met	onder	andere	Sprakeloos,	is	een	voorbeeld	van	autofictie.	Verderop	
staan	we	uitgebreider	stil	bij	autofictie.

Toelichting:	In	een	eerdere	versie	heette	het	gedicht	“Herinneringen	van	een	knolgewas”	
en	“Memoires	van	een	knolgewas.”	Het	verschil	in	betekenis	tussen	“bekentenissen,”	
“herinnering”	en	“memoires”	is	in	de	context	van	bekentenisliteratuur	evenwel	minimaal:	in	
je	memoires	(officiële	herinneringen	zeg	maar)	blik	je	terug	op	je	leven.	Het	is	niet	zozeer	een	
dagboek	waarin	je	op	het	moment	zelf	de	feiten	noteert,	maar	je	blikt	terug	op	je	leven	en	haalt	
dus	herinneringen	op	die	eventueel	wat	vertekend	zijn	door	de	tijd.	Bovendien	is	het	mogelijk	
dat	ook	anderen	zich	die	feiten	herinneren.	Bekentenissen	hebben,	kortom,	een	persoonlijkere	
en	eventueel	een	ietwat	ongemakkelijkere	bijklank.	

2. Lees (of beluister) het gedicht. 

Toelichting:	Controleer	na	het	lezen	of	iedereen	alles	begrepen	heeft.	Bij	vragen	over	het	woord	
“wegwee”	kan	je	eenvoudig	de	link	leggen	met	het	antoniem	“heimwee,”	m.a.w.	wegwee	is	het	
verlangen	om	te	vertrekken.
“Rulle”	grond	is	losse	grond,	niet	vast.
De	Zuid-Afrikaanse	personen	naar	wie	wordt	verwezen	in	het	tweede	deel	van	het	gedicht	zijn	
achtereenvolgens	Zolani	Mkiva,	de	dichter	in	beestenvellen;	aartsbisschop	Tutu	en	de	pas	
verkozen	president	Nelson	Mandela.

Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.
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3. Puzzelopdracht. Je krijgt per twee een bron van je leerkracht. Lees je bron en vergelijk ze nadien 
met het gedicht. Noteer alle verbanden die je kan vinden tussen je bron en het gedicht.

Wat	opvalt	bij	alle	bronnen	is	dat	Lanoye	enerzijds	terugblikt	op	zijn	biografie	en	oeuvre	
(vandaar	ook	de	auteursbiografie	en	de	perstekst	voor	Jubilee Lanoye),	en	anderzijds	expliciet	
linken	legt	met	momenten	die	hij	ook	in	zijn	romans	beschreven	heeft	(Sprakeloos, Gelukkige 
Slaven).

Bron 1:	Biografie	van	de	auteur,	perstekst	voorstelling	Jubilee Lanoye
•	 De	link	tussen	Sint-Niklaas	en	Kaapstad,	de	twee	steden	waar	Lanoye	woonde/woont.
•	 Je	ziet	in	het	wapenschild	van	de	stad	Sint-Niklaas	een	raap,	wat	tot	de	knolgewassen	

behoort	–	volgens	de	titel	is	Lanoye	als	geboren	Sint-Niklazenaar	dus	een	knolgewas	met	
alle	daarbij	horende	eigenschappen	(koppig,	rond,	onwrikbaarbaar	verankerd…).

•	 Toen	Lanoye	deze	bundel	schreef,	zat	hij	middenin	zijn	Jubilee	Lanoye:	een	voorstelling	
waarin	hij	op	zijn	hele	oeuvre	terugblikt	en	zelfs	verzoekjes	uit	het	publiek	performt	(al	dan	
niet	begeleid).	Deze	retrospectieve	voorstelling	bood	zeker	inspiratie	voor	de	gedichten	uit	
vrij – wij?.

Bron 2:	Fragmentenreeks	1	uit	Sprakeloos
•	 Verwijzingen	naar	de	stad	Sint-Niklaas:	Maria	Verguldt,	het	reusachtige	Mariabeeld	op	de	

kerk	van	Sint-Niklaas	wordt	uitgebreid	beschreven,	los	nog	van	de	verwijzingen	naar	de	
ballonfeesten	die	steevast	op	de	grote	lege	markt	plaatsvinden.

•	 Maria	Verguldt	“gaat	op	reis”	als	ze	in	mist	wordt	gehuld.	Op	reis	gaan	voor	de	jonge	
dichter	is	geen	optie,	maar	“miezer	en	mist	vertolkten	zijn	schaarse	onbehagen”…	

•	 Verwijzingen	naar	zijn	moeder	/	verwekster:	de	oprechte	actrice	wordt	uitgebreid	
geïllustreerd,	en	het	wordt	ook	duidelijk	hoe	Lanoye	toneel	en	performance	als	het	ware	
met	de	paplepel	ingegoten	werd.

•	 Toch	blijkt	ook	uit	deze	passage	dat	zijn	thuis	zelf	een	warm	nest	was.

Bron 3: Fragmentenreeks	2	uit	Sprakeloos
•	 Verwijzingen	naar	zijn	vader	/	verwekker:	in	de	eerste	twee	stukjes	zie	je	de	altijd	werkende	

vader,	die	geen	tijd	kan	maken	voor	vakantie	of	op	reis	gaan;	in	het	laatste	fragment	
worden	eerder	de	“hapklare	plakken,”	“menselijk	streekgerecht”	geïllustreerd.

•	 Toch	blijkt	ook	uit	deze	passage	dat	zijn	thuis	zelf	een	warm	nest	was.

Bron 4: Fragment	uit	Gelukkige slaven	
•	 De	opdracht	van	het	boek	verwijst	letterlijk	naar	het	knolgewas	dat	uit	de	klei	wordt	

getrokken	om	te	reizen.	R.	is	René	Los,	de	echtgenoot	van	Tom	Lanoye.
•	 In	het	fragment	beschrijft	het	Zuid-Afrikaanse	personage	Vusi	Khumalo	hoe	hij	getuige	

was	van	de	inauguratie	van	Nelson	Mandela.	De	beschrijving	loopt	volledig	gelijk	met	de	
beschrijving	die	je	in	het	gedicht	krijgt.

•	 Opmerkzame	leerlingen	leggen	voor	de	uitspraak	“Free!	We’re	free	at	last.”	misschien	ook	
al	de	link	met	de	beroemde	“freedom	speech”	van	Martin	Luther	King.

Autofictie

Autofictie	is	een	recente	vorm	van	autobiografische	literatuur	of	bekentenisliteratuur:	een	
verzamelnaam	voor	geschriften	waarin	een	auteur	getuigenis	aflegt	over	zichzelf,	zoals	het	
dagboek,	de	autobiografie,	de	memoires,	bekentenissen,	getuigenissen	enz.	In	autofictie	baseert	
de	auteur	zich	voor	zijn	roman	of	fictieve	verhaal	op	gebeurtenissen	uit	zijn	eigen	leven	op	zo’n	
manier	dat	de	scheidingslijn	tussen	fictie	en	niet-fictie	bewust	wordt	opgeheven.	Vandaar	ook	
faction	als	alternatieve	benaming:	literaire	fictie	(fiction)	en	biografische	feiten	(facts)	vermengen	
zich.

Bron:	Algemeen letterkundig lexicon.	H.	van	Gorp	et	al.	(	https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/index.php	)

info
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4. Kan je volgens jou in dit gedicht ook van autofictie spreken? Of vertrekt een gedicht volgens 
jou altijd al vanuit de beleving / ervaring van een dichter en is die term dus overbodig als je het 
over poëzie hebt?

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

Toelichting:	Er	zijn	meerdere	antwoorden	op	deze	vraag	mogelijk,	afhankelijk	van	het	
perspectief	dat	de	leerlingen	hanteren.
•	 Als	leerlingen	enkel	vanuit	dit	gedicht	vertrekken	zullen	ze	het	allicht	autofictie	vinden;	

wanneer	je	de	performance	van	Lanoye	beluistert	klinkt	het	gedicht	ook	bijna	als	een	
monoloog.

•	 Toch	kunnen	ze	ook	op	de	volgende	manier	redeneren:	hoewel	poëzie	doorgaans	meer	dan	
proza	typisch	vanuit	een	ik-perspectief	“verteld”	wordt,	hoeft	het	zeker	niet	noodzakelijk	
autobiografisch	of	confessioneel	te	zijn.	Dat	is	eigenlijk	een	erg	romantische	opvatting	over	
poëzie:	gedichten	kunnen	ook	een	politieke	boodschap	hebben,	een	didactische	lading	
hebben,	de	geschiedenis	induiken,	het	taalexperiment	opzoeken	enz.

•	 In	het	werk	van	Lanoye	treffen	we	sowieso	opvallend	veel	persoonlijke	poëzie	aan.	Zelfs	
in	de	gedichten	die	hij	over	Antwerpen	schreef	toen	hij	daar	stadsdichter	was	komt	zijn	
persoonlijke	“relatie”	met	die	stad	in	beeld.	En	ook	in	de	rest	van	de	bundel	vrij – wij?	
merken	we	heel	wat	autofictionele	elementen	op.

•	 Toch	wordt	deze	persoonlijke,	autobiografische	of	autofictionele	dimensie	telkens	weer	
gekoppeld	aan	andere	elementen	(grote	literaire	thema’s	zoals	leven	en	dood,	een	politieke	
boodschap,	intertekstuele	verbanden,	woordkunst	en	taalspel…).

5. Kijk even naar de vorm van het gedicht, wat valt je puur visueel op?

Het	gedicht	bestaat	hoofdzakelijk	uit	kwatrijnen	(vierregelige	strofen)	met	lange,	volle	verzen.	
De	eerste	drie	kwatrijnen	horen	duidelijk	samen.	Daarna	volgt	een	tweeregelige	strofe	die	
letterlijk	een	beetje	apart	staat	–	bijna	zoals	de	pointe	van	een	Engels	of	Shakespeareaans	
sonnet.	Dan	heb	je	opnieuw	twee	kwatrijnen,	gevolgd	door	een	laatste	strofe	die	vormelijk	
duidelijk	afwijkt	(hier	ontbreekt	een	regel	om	een	Italiaans	of	Petrarcaans	sonnet	te	vormen).	
Vormelijk	lijkt	het	gedicht	dus	uit	twee	(of	vier)	delen	te	bestaan.

Prozagedichten & mengvormen

Prozagedichten	zijn	een	typisch	19de-eeuws	verschijnsel.	Zoals	de	naam	zelf	zegt,	gaat	het	om	een	
mengvorm:	prozagedichten	zijn	doorgaans	kortere	teksten	die	de	vorm	van	doorlopend	proza	
combineren	met	bepaalde	kenmerken	van	poëzie	zoals	stijlfiguren,	beeldspraak,	klankeffecten	enz.	
(evenwel	zonder	versregels,	eindrijm	of	metrum).

Lanoye	zelf	houdt	ervan	om	dingen	te	vermengen.	Zoals	hij	in	een	Poëziekrant-interview	met	Johan	
Reyniers	stelt	naar	aanleiding	van	het	poëziegeschenk	vrij – wij?:	“ik	wil	een	poëzie	waarin	je	niet	
op	voorhand	al	een	register	kiest	en	vervolgens	alles	zich	daarbinnen	moet	afspelen.	
Op	zich	is	het	al	dolkomisch	dat	uitgerekend	ik	voor	het	Poëzieweekgeschenk	een	thema	opgelegd	
krijg	als	‘vrijheid’.	Natuurlijk	ga	ik	daarbinnen	dan	zo	dartel	mogelijk	te	keer	met	toonwisselingen,	
desnoods	binnen	één	gedicht.	[...]	Vermenging	en	anti-zuiverheid	vormen	sowieso	een	duo	dat	mij	
altijd	interesseert.”

Bron:	Poëziekrant	(2019,	nummer	1)	en	Algemeen letterkundig lexicon.	H.	van	Gorp	et	al.	(dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/index.php)
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6. Kan je op basis van bovenstaande definitie stellen dat “bekentenissen van een knolgewas” een 
prozagedicht is?

Strikt	genomen	neemt	het	gedicht	niet	de	vorm	van	een	prozagedicht	aan:	daarvoor	is	
nog	te	veel	sprake	van	regelmaat	in	versregels	en	strofen.	Toch	heeft	het	gedicht	een	hoog	
prozagehalte.	Dat	is	niet	zo	verwonderlijk	vanuit	de	koppeling	met	de	vele	romanfragmenten,	
of	vanuit	de	monoloogachtige	performance.	

Bovendien	is	het	prozagedicht	intussen	al	te	veel	een	(strikt)	genre	op	zich,	en	dus	misschien	
te	beperkend	voor	Lanoye?	Doorheen	vrij – wij?	speelt	hij	immers	voortdurend	en	nog	radicaler	
met	genres	en	vormen,	waardoor	vooral	erg	persoonlijke,	hybride	mengvormen	ontstaan.	Zo	
lijkt	“bekentenissen	van	een	knolgewas”	de	hele	tijd	heen	en	weer	te	bewegen	tussen	poëzie	
(klank-	en	beeldgebruik,	stijlfiguren	etc.	die	ook	spankracht	aan	een	korte	vorm	verlenen,	
een	tweeluik	van	bijna	sonnetten),	proza	(narratieve	insteek,	lange	lijnen	die	vlot	voorbij	het	
regeleinde	lopen)	en	toneel	(hoog	monoloogehalte,	performance).

Toelichting:	Je	kan	de	leerlingen	ook	vragen	om	een	aantal	voorbeelden	van	typisch	poëtische	
elementen	op	te	zoeken.	De	vijfde	strofe	leent	zich	daar	overigens	uitstekend	toe.	Los	nog	van	
alliteraties	(bv.	berg	/	bouw),	binnenrijm	(bv.	gaten	/	hiaten,	land	/	diamant),	assonantie	(de	
a-klanken	in	jaren	daarna,	gaten,	hiaten,	sta,	aan,	tafel,	twaalftal	talen,	onderaan	en	haat),	bevat	
deze	strofe	ook	een	mooi	parallellisme	(dat	verderop	bijna	een	chiasme	vormt):	“gaten	in	mijn	
zolen”	/	“hiaten	in	mijn	ziel”	/	“vol	hoop	en	haat.”

7. Zoals de verschillende bronnen en de vorm aangeven, bestaat het gedicht inhoudelijk uit twee 
grote delen. Wanneer je de tekst zelf van naderbij bekijkt zie je Lanoye die twee delen echter 
met elkaar contrasteert – een tegenstelling die hij op erg veel verschillende manieren uitwerkt 
in de tekst zelf. Duid met drie verschillende kleuren in het gedicht drie verschillende types van 
tegenstellingen aan die je terugvindt.

Toelichting:	Je	kan	de	leerlingen	op	weg	helpen	door	volgende	tips	te	geven:	plaats,	tijd,	
werkwoordstijden,	lexicale	contrastwerking	of	oxymorons,	geografische	schaal	(lokaal	/	
provinciaal	/	nationaal	/	internationaal),	historische	schaal	(jeugd,	persoonlijk	leven,	lokale	
geschiedenis,	(inter)nationale	kantelmomenten),	hoe	ver	ligt	de	einder	/	horizon,	openheid	
van	geest...

•	 Plaats:	deel	1	speelt	zich	af	in	Sint-Niklaas,	deel	2	in	Zuid-Afrika.
•	 Tijd:	deel	1	speelt	zich	af	in	een	ver	verleden	(zeg	maar	de	“roots”	van	de	auteur),	en	deel	2	

in	een	recent	verleden	dat	zich	uitstrekt	tot	het	heden	
•	 Werkwoordstijden:	deel	1	is	in	de	verleden	tijd	geschreven,	deel	2	is	in	de	tegenwoordige	

tijd	geschreven
•	 Lexicale	contrastwerking	of	oxymorons:	er	zijn	enerzijds	markante	contrasten	tussen	deel	

1	en	deel	2	(“de	leegte	van	een	kasseimarkt”	en	“een	kerk	zonder	volk”	vs	“een	markt,	dit	
keer	zwart	van	het	volk”),	anderzijds	staan	veel	woorden	met	elkaar	op	gespannen	voet	
(lege	markt	vs	gouden	godin,	“gemarineerd	in	gezelligheid,”	“geborgen,	rotbedorven,”	
diamant	vs	onderdrukking,	hoop	vs	haat…)

•	 Geografische	schaal	(lokaal	/	provinciaal	/	nationaal	/	internationaal):	deel	1	benadrukt	
vooral	de	klein(geestig)heid	en	het	provincialisme	van	een	Vlaamse	centrumstad	als	Sint-
Niklaas,	terwijl	deel	2	over	de	wijdsheid	van	een	land	gaat	(Zuid-Afrika)

•	 Historische	schaal	(jeugd,	persoonlijk	leven,	lokale	geschiedenis,	(inter)nationale	
kantelmomenten):	deel	1	focust	op	de	jeugd,	het	persoonlijke	leven	en	de	lokale	
geschiedenis	van	de	ik,	terwijl	deel	2	focust	op	een	kantelmoment	in	de	geschiedenis	van	
Zuid-Afrika	"dat	collectief	beleefd	wordt"

•	 Hoe	ver	ligt	de	einder	/	horizon:	deel	1	lijkt	eerder	gekenmerkt	door	kleinheid	en	
naargeestigheid	(werken	biedt	verlossing,	rebellie,	reizen	en	dromen	bieden	dat	niet),	
terwijl	de	ik	deel	2	bereikt	na	omzwervingen	en	reizen,	en	dus	het	steeds	verleggen	van	je	
(mentale)	horizon.

•	 Openheid	van	geest:	een	eerder	beklemmende	thuis,	het	verstikkende	gewicht	van	iemands	
“roots,”	milieu	en	afkomst,	en	een	situatie	door	wegwee	gekenmerkt	in	deel	1,	naar	een	
open	geest,	en	een	volledig	eigen	meervoudige	identiteit	in	deel	2	door	alle	(reis)ervaringen	
die	iemands	persoonlijkheid	verrijken.	De	raap	uit	de	eerste	strofe	is	duidelijk	ook	een	
ietwat	geborneerd	gewas:	koppig,	rond,	onwrikbaar	verankerd.
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•	 Het	is	belangrijk	om	ook	hier	te	benadrukken	dat	het	niet	om	een	negatief	deel	1	vs	een	
positief	deel	2	gaat:	alhoewel	tegengesteld,	zijn	beide	delen	toch	vooral	complex	–	een	
complexiteit	die	ook	in	de	vorm	van	het	gedicht	tot	uiting	komt.

8. Hoe interpreteer je de laatste twee regels van het gedicht: 
“Zo misplaatst en zo verbonden. / Zo ontworteld en toch thuis.”?

Het	is	in	de	verbondenheid	met	zijn	medemensen	bij	zo’n	groots	moment,	en	na	zijn	
omzwervingen	dat	de	ik	zijn	thuis	(en	daarmee	ook	deels	zijn	eigen	identiteit)	in	Zuid-Afrika	
vindt.	Beide	laten	hem	immers	toe	zich	van	zijn	thuis,	jeugd,	afkomst	en	wortels	los	te	maken.	
Centraal	in	dit	gedicht	staat	dus	het	bevrijden	van	het	zelf.

Opmerking:	Het	einde	van	dit	gedicht	is	niet	alleen	opnieuw	een	lijstje	(opsomming	of	
enumeratio),	de	anafore	structuur	ervan	met	“zo”	echoot	ook	de	centrale	“geen	/	zo”	anafoor	
van	“zonder	handen,	zonder	tanden.”
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Bron 1

Biografie	van	de	auteur,	perstekst	
opvoering	Jubilee Lanoye

Biografie Tom Lanoye

Tom	Lanoye	(op	zijn	Frans	uitgesproken	als	/lanwa/)	is	geboren	op	27	augustus	
1958	in	Sint-Niklaas,	een	Vlaamse	centrumstad	gelegen	op	de	culturele	pechstrook	
tussen	Gent	en	Antwerpen.	Sint-Niklaas	is	vooral	bekend	voor	haar	enorme	leegte:	het	
grootste	marktplein	van	België,	waarop	wekelijks	een	markt,	en	jaarlijks	ballonfeesten	
plaatsvinden.	Voorts	kan	Sint-Niklaas	zich	beroepen	op	een	stevig	streepje	Art	Déco-
woningen,	een	groot	aantal	scholen	met	bijbehorende	jongeren,	en	een	breigoed-	en	
textielverleden.	De	Sint-Niklase	skyline	wordt	hoofdzakelijk	bepaald	door	twee	kerken:	
de	13de-eeuwse	Sint-Nicolaaskerk	die	de	stad	haar	naam	gaf	en	de	Onze-Lieve-
Vrouwkerk	met	een	enorm	verguld	Mariabeeld	op	haar	toren.	Bekende	inwoners	van	
deze	Wase	stad	zijn	onder	meer	Reynaert	de	Vos	en	dichter	Paul	Snoek.

Als	jongste	telg	van	een	slagersgezin,	ging	Lanoye	naar	het	Sint-Jozef	Seminarie	(beter	
bekend	als	“het	college”),	waar	hij	onder	andere	Nederlands	kreeg	van	priester-dichter	
Anton	Van	Wilderode.	(Zoals	uit	het	gedicht	“De	Engelenbak”	blijkt,	gaf	de	oom	
van	Lanoye	overigens	les	op	het	goddeloze	Koninklijk	Atheneum,	waarvan	de	ruime	
campus	zich	nog	steeds	aan	de	rand	van	het	centrum	bevindt.)	In	een	interview	met	
Johan	Reyniers	naar	aanleiding	van	de	publicatie	van	vrij – wij?	zegt	Lanoye	hierover	in	
Poëziekrant	(Jaargang	2019,	nummer	1):

“Kunst	betekende	veel	bij	ons	thuis.	Mijn	vader	was	een	slager	maar	dan	wel	
een	die	het	in	de	aloude	Vlaamse	traditie	fantastisch	vond	dat	zijn	vrouw	aan	
liefhebberstoneel	deed.	In	de	tijd	waarin	ik	opgroeide	was	Vlaanderen	nog	bezig	
met	zijn	natievorming.	Het	Vlaams-nationalisme	had	een	culturele	kant:	er	werd	
gevochten	voor	een	taal.	Dat	gebeurde	aan	de	hand	van	voordrachtwedstrijden,	
toneel,	noem	maar	op:	allerlei	vormen	waarbij	taal	en	literatuur	hoog	in	het	
vaandel	werden	gedragen.	Zo	kon	het	dat	in	het	college	van	Sint-Niklaas	waar	
ik	de	humaniora	doorliep	bijna	alle	leraren	grote	vertellers	waren.	En	dan	vooral	
die	ene	priester-dichter	Anton	van	Wilderode,	die	toen	een	beroemdheid	was	
waar	je	enorm	naar	opkeek.	Hij	las	vaak	voor	in	de	klas:	Hans	Lodeizen,	Kafka,	
Dostojevski…”

Eind	jaren	zeventig	trekt	Lanoye	naar	Gent,	waar	hij	Germaanse	taal-	en	letterkunde	
en	sociologie	studeert,	en	een	scriptie	over	de	poëzie	van	Hans	Warren	schrijft.	
Het	is	misschien	verrassend	omdat	Lanoye	bekend	staat	als	literaire	duizendpoot	
–	romancier,	dichter,	columnist,	scenarist,	theaterauteur,	performer	—,	maar	hij	
debuteert	in	1979	officieel	met	een	gedicht,	“Aanhoudende	Vorst”.	Zijn	eerste	
boekpublicatie	in	1980	is	ook	een	dichtbundel:	Zo Goed Als Nieuw,	uitgegeven	in	eigen	
beheer.

Lanoye	schreef	zijn	vroege	bundels	bovendien	ook	echt	met	het	oog	op	performance	en	
theater.	In	hetzelfde	gesprek	voor	Poëziekrant	stelt	Lanoye	het	zo:

“Om	het	zo	mercantiel	mogelijk	te	zeggen:	het	was	mijn	businessmodel	dat	ik	
dankzij	die	optredens	[waarop	ik	mijn	poëzie	performde]	al	vroeg	moest	kunnen	
leven	van	mijn	pen.	Nu	heb	ik	ze	niet	meer	nodig,	maar	ik	blijf	het	heel	graag	
doen.	Herman	Brusselmans,	James	Bordello,	Didi	de	Paris	en	ik	hebben	in	die	
tijd	met	Luc	Coorevits	van	Behoud de Begeerte	in	Vlaanderen	een	circuit	uit	de	
grond	gestampt	zoals	er	in	Nederland	al	een	bestond.	Wij	wilden	dat	ook	er	in	
de	literatuur	meer	zou	worden	gelachen.	Het	moest	oneerbiedig	zijn,	niet	van	
dat	bloedserieuze,	nep-experimentele.	Ik	moet	wel	zeggen:	godzijdank	was	er	
in	die	tijd	nog	geen	stand-up comedy,	ik	zou	daar	misschien	te	veel	in	blijven	
plakken	zijn.”
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Pas	in	1985	–	na	meer	dichtbundels,	polemieken	en	kritieken	–	volgt	Lanoyes	
prozadebuut:	de	autobiografische	verhalenbundel	Een slagerszoon met een brilletje.

Intussen	leeft	en	werkt	Lanoye	in	Antwerpen	en	Kaapstad	(Zuid-Afrika),	waar	hij	
overigens	de	eerste	vrije	verkiezingen	op	27	april	1994	meemaakt.	Hij	is,	zoals	zijn	
website	vermeldt,	een	van	de	meest	gelezen	en	gelauwerde	auteurs	van	zijn	taalgebied	
(Nederland	en	Vlaanderen),	kind	aan	huis	bij	alle	grote	Europese	theaterfestivals	en	
talloze	van	zijn	werken	zijn	bekroond	met	literaire	prijzen.	Zo	was	Lanoye	in	2003	
de	eerste	officiële	stadsdichter	van	Antwerpen,	en	mocht	hij	in	2013	de	Constantijn	
Huygensprijs	voor	zijn	hele	oeuvre	in	ontvangst	nemen.	Volgens	de	jury	heeft	Lanoye	
de	Nederlandstalige	literatuur	“een	adembenemend	oeuvre	opgeleverd,	waarin	de	taal	
kolkt	en	stroomt	in	de	wereld	en	geen	moment	rust	wordt	gegund.”

De	thematiek	in	zijn	werk	is	even	veelzijdig	als	de	genres	waarin	hij	schrijft	en	varieert	
van	politiek	en	sociaal	geëngageerde	meningen	(zoals	in	De monstertrilogie, Gelukkige 
slaven	en	Zuivering)	tot	uiterst	persoonlijke	verhalen	(zoals	in	Kartonnen dozen	en	
Sprakeloos).	Ook	in	het	theater	blinkt	hij	uit	in	variatie	met	enerzijds	bewerkingen	van	
Shakespeare	en	antieke	klassiekers	en	anderzijds	originele	absurdistische	stukken,	
zoals	De	Jossen.

Bronnen:	nl.wikipedia.org,	kunstbus.nl,	schrijversgewijs.be,	lanoye.be	en	Impact	6.	Methode	Nederlands	voor	so	(Plantyn).

Perstekst voorstelling Jubilee Lanoye

Zelfs ongewone stervelingen als Tom Lanoye, verwoed podiumdier en literaire divo, worden 
op een dag zestig.

In	Lanoyes	geval	op	27	augustus	2018.	Bij	die	gelegenheid	verschijnt	er	een	boek	
met	foto’s	en	ongepubliceerd	archiefmateriaal	(samenstelling	Anni	Van	Landeghem,	
vormgeving	Dooreman),	komt	er	een	tentoonstelling	in	de	Gentse	Krook	en	gaat	hij	
een	heel	jaar	op	tournee	met	Jubilee Lanoye.	

In	het	eerste	deel	daarvan	brengt	hij,	live	op	aanvraag,	als	een	levende	literaire	
jukebox,	teksten	uit	zijn	inmiddels	stevig	uit	de	kluiten	gewassen	oeuvre.	Het	tweede	
deel	wordt	ingepalmd	door	Bloednoot,	waarvoor	Lanoye,	samen	met	partners	in	
crime	contrabassist	Nicolas	Rombouts	en	drummer	Teun	Verbruggen	woordkabaal	
en	taalmuziek	gaat	maken.	Ze	spelen	de	rauwe,	rake	'blue	notes'	die	het	oeuvre	van	
Lanoye	kenmerken	sinds	zijn	eerste	gedichten	en	zijn	eerste	optredens,	reeds	in	de	
vroege	jaren	tachtig.

Een	reizend	verjaardagsfestijn!

Bron:	toneelhuis.be/nl/programma/jubilee-lanoye

http://nl.wikipedia.org
http://kunstbus.nl
http://schrijversgewijs.be
http://lanoye.be
https://www.toneelhuis.be/nl/programma/jubilee-lanoye/
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Bron 2

Fragmentenreeks	1	uit	Sprakeloos (2012)

Flaptekst van Sprakeloos

Na	een	beroerte	raakt	een	amateuractrice	en	de	moeder	van	de	schrijver	
haar	spraakvermogen	kwijt.	Langzaam	en	onherroepelijk	takelt	ze	af,	steeds	
minder	in	staat	te	communiceren	met	wie	haar	lief	is.	Al	in	zijn	essaybundel	
Schermutseling	schreef	Tom	Lanoye	over	haar.	Maar	hij	was	nog	lang	niet	
klaar	met	zijn	verhaal.	Pas	in	Sprakeloos	maakt	hij	de	hele	balans	op.	Die	van	
zijn	kleurrijke	jeugd,	van	zijn	worsteling	met	de	liefde,	van	zijn	conflicten	met	
de	kleine	moederdiva,	en	ten	slotte:	van	de	strijd	die	zij,	bron	van	leven	en	
moedertaal,	manmoedig	voert,	en	waarin	ze	reddeloos	en	redeloos	ten	onder	
gaat	–	en	de	blijvende	woede	en	pijn	die	dat	oplevert.

Ter	herdenking	van	de	Bevrijding	organiseert	Sint-Niklaas	elk	jaar	een		ballonnenfeest	
op	“de	grootste	markt,	zeg	maar	de	grootste	lege	plek,	van	Europa.”

pp.	19-20

De	montgolfières	daarentegen	zuigen,	nijdig	bruisend,	via	hun	goed	zichtbare	aarsgat	
een	extra	lange	steekvlam	naar	binnen.	Een	averechtse	scheet	die	hun	nog	averechtser,	
een	opwaartse	schok	verleent,	het	wijde	uitspansel	tegemoet.	Zo	schieten	onze	
heliumglobes	en	onze	heteluchtkolossen	broederlijk	uit	boven	onze	twee	centrale	
kerktorens,	waarvan	één	een	reusachtig	verguld	Mariabeeld	torst	in	plaats	van	–	zoals	
het	nochtans	hoort,	volgens	onze	legendarische	Vlaamse	volksaard,	die	bulkt	en	balkt	
van	de	bescheidenheid	–	een	discreet	weerhaantje,	of	een	lamlendig	draakje,	zo’n	
geschubd	gedrochtje	dat	zich	met	plezier	laat	verslaan	door	aartsengel	Michaël.

De	Sint-Niklazenaar	staat	echter	niet	bekend	om	zijn	discretie	of	bescheidenheid.	Zijn	
Maria	ziet	er	bijgevolg	niet	uit	alsof	ze	zich	ooit	zal	laten	verslaan,	en	al	zeker	niet	met	
plezier,	zelfs	niet	door	een	aartsengel.	Ze	is	twee	huizen	hoog,	onze	Maria,	ze	draagt	
een	kroon	op	haar	hoofd	en	een	kind	op	haar	arm.	Onze	Lieve	Vrouw	als	vruchtbare	
keizerin,	van	boven	tot	onder	geharnast	in	blinkend	bladgoud.	In	de	volksmond	heet	
ze	dan	ook	Maria	Verguldt.	Als	er	genoeg	mist	hangt	om	haar,	alle	bladgoud	ten	spijt,	
aan	het	gezicht	te	onttrekken,	dan	sneert	de	volksmond	dat	Maria	Verguldt	weer	eens	
op	reis	is,	en	dat	zij	zich	dat	wel	kan	permitteren,	met	al	dat	edelmetaal,	en	met	al	
haar	vrije	tijd,	want	één	enkel	kind?	Dat	kun	je	met	moeite	een	tijdrovende	bezigheid	
noemen,	zelfs	amper	een	gezin.	Eentje	is	geentje.

p.	181

Zij	eens	te	meer.	Ze	strijkt	staande	de	was	en	ik	zit,	zodra	ik	behoorlijk	kan	lezen,	
aan	de	andere	kant	van	de	tafel	op	een	stoel	met	haar	brochure	in	mijn	handen.	Wat	
zij	moet	zeggen	is	onderstreept,	ik	neem	alle	andere	rollen	voor	mijn	rekening.	Een	
tableau	van	moederlijke	multitasking	avant	la	lettre.	De	strijk?	Gedaan.	De	rol?	Geleerd.	
De	jongste?	Onder	haar	hoede	en	weer	beter	ter	tale.

En	voor	de	rest	van	zijn	leven	besmet	met	toneelliteratuur.	Zoals	anderen	met	voetbal	
of	polio.

p.	185

Zij	en	ik.	We	staan	één	keer	samen	op	de	planken.	In	onze	Stadsschouwburg.	In	
Mijn zonen allemaal	van	Arthur	Miller.	Ik	ben	tien	en	ik	heb	één	repliek.	Zij	heeft	een	
hoofdrol.
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We	repeteren	ons	samen	te	pletter	bij	de	strijkplank	maar	in	het	repetitielokaal	moet	ik	
luisteren	naar	de	regisseur,	zegt	ze.	En	bij	het	groeten	na	de	voorstelling	moet	ik	niet	
naar	haar	toe	komen	om	haar	hand	vast	te	houden.	Ik	moet	aan	de	andere	kant	blijven	
staan	en	de	hand	beetnemen	van	wie	in	het	stuk	mijn	vader	was.	Een	goed	toneelstuk	
duurt	nog	een	klein	beetje	voort,	onderwijst	ze,	ook	als	het	applaus	al	weerklinkt	en	de	
acteurs	gezamenlijk	buigen.	Je	moet	je	publiek	niet	te	snel	met	de	werkelijkheid	om	de	
oren	slaan.	The	show	must	go	on,	zo	lang	als	mogelijk.

(“Niet	slecht,”	zegt	ze,	direct	naar	me	toe	komend	zodra	het	doek	definitief	gevallen	
is	en	het	applaus	weggestorven.	Bij	me	neerknielend	bekijkt	ze	me	glimlachend	van	
kop	tot	teen,	als	om	te	verifiëren	of	ik	nog	steeds	dezelfde	ben.	Mijn	haar	onnodig	
goedleggend	met	haar	ene	hand,	een	denkbeeldig	vlekje	op	mijn	jukbeen	wegwrijvend	
met	haar	duim	en	wat	spuug,	me	vervolgens	met	haar	wijsvinger	een	milde	tik	
verkopend	op	de	wang.	“Maar	ge	moet	echt	beter	leren	articuleren,	of	er	komt	niets	van	
u	terecht.”)
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Bron 3

Fragmentenreeks	2	uit	Sprakeloos (2012)

Flaptekst van Sprakeloos

Na	een	beroerte	raakt	een	amateuractrice	en	de	moeder	van	de	schrijver	
haar	spraakvermogen	kwijt.	Langzaam	en	onherroepelijk	takelt	ze	af,	steeds	
minder	in	staat	te	communiceren	met	wie	haar	lief	is.	Al	in	zijn	essaybundel	
Schermutseling	schreef	Tom	Lanoye	over	haar.	Maar	hij	was	nog	lang	niet	
klaar	met	zijn	verhaal.	Pas	in	Sprakeloos	maakt	hij	de	hele	balans	op.	Die	van	
zijn	kleurrijke	jeugd,	van	zijn	worsteling	met	de	liefde,	van	zijn	conflicten	met	
de	kleine	moederdiva,	en	ten	slotte:	van	de	strijd	die	zij,	bron	van	leven	en	
moedertaal,	manmoedig	voert,	en	waarin	ze	reddeloos	en	redeloos	ten	onder	
gaat	–	en	de	blijvende	woede	en	pijn	die	dat	oplevert.

pp.	220-222

Daar	was	natuurlijk	ook	mijn	vader.	Altijd	aan	het	werk,	van	halfzeven	in	de	ochtend	
tot	laat	in	de	avond.	Zelfs	op	zondag	rustdag	stond	hij	te	poetsen	of	uit	te	benen.	
Een	dutje	na	de	middag,	een	uiltje	na	het	avondmaal,	dan	weer	aan	de	slag.	Eeuwig	
snijdend,	eeuwig	schrobbend,	eeuwig	sleutelend	aan	zijn	gehaktmolen.	Behalve	om	
in	het	abattoir	beesten	te	keuren	en	vleespartijen	te	reserveren	spendeerde	hij	amper	
een	uur	buiten	zijn	zaak.	En	behalve	om	in	Café	Hemelrijck	eindelijk	het	pand	te	kopen	
waarin	hij	handeldreef,	gaf	hij	geen	etmaal	verstek.	Geen	dag	sloot	hij	ooit	zijn	tent,	
tenzij	op	zon-	en	hoogdag,	of	voor	een	trouwfeest	dan	wel	begrafenis	van	verwanten	tot	
in	de	tweede	lijn,	verder	niet.	Griepaanvallen,	snotneuzen,	oogontstekingen,	een	kou	
op	de	borst,	arm	gekneusd,	nek	verrekt:	hij	negeerde	alles.	The	show	must	go	on.	Op	
karakter,	uit	gewoonte,	en	met	een	steuntje	in	de	rug.	Tijdens	de	hondsdagen	ging	hij	
om	het	uur	een	paar	minuten	afkoelen	in	zijn	frigokamer,	waar	het	draaglijk	fris	was,	
aangenaam	stil,	en	goed	toeven	tussen	de	rundskwartieren	met	hun	wit	geaderd	vlees	
en	de	onthoofde	maiskippen	met	hun	naakt	en	boterkleurig	gebobbeld	vel.

[…]

Het	vooruitzicht	van	vakantie	maakte	hem	zenuwachtig.	Wat	moest	zijn	cliënteel	
niet	van	hem	denken?	Dat	hij	het	niet	meer	nodig	had	om	te	werken?	Een	beledigde	
klant	kon	van	de	ene	op	de	andere	dag	overschakelen	op	andere	slagers,	van	wie	hij	
oordeelde	dat	ze	zijn	duiten	beter	konden	gebruiken	dan	een	gefortuneerde	flierefluiter	
die	zijn	tent	dichtgooide	om	zich	zomaar	te	gaan	amuseren	aan	een	of	ander	zonnig	
strand.	Jaloezie	was	rap	geboren	en	er	woonden	genoeg	concurrenten	in	de	buurt.

Tot	laat	in	zijn	carrière	bestond	zijn	enige	vakantie	erin	dat	hij	de	eerste	drie	weekends	
van	juli	al	op	zaterdagmiddag	de	zaak	sloot,	klokslag	twaalf.	Het	uur	daarna	kwamen	
nog	heel	wat	trouwe	klanten	verbaasd	aanbellen	bij	de	achterdeur.	Hij	bediende	ze	
zonder	morren,	zelfs	met	beleefde	excuses.

pp.	228-230

Toen	ik	nog	te	klein	was	om	waar	dan	ook	bij	te	assisteren,	en	nog	maar	net	boven	het	
blok	kon	uitkijken,	stond	ik	daar	toch	al	vaak	bewonderend	te	gluren,	op	de	toppen	
van	mijn	tenen,	naar	het	gemak	waarmee	mijn	vader	van	een	kalfskoteletje	eerst	het	
vlees	lossneed	met	een	van	zijn	kleinste	maar	scherpste	messen,	en	daarna	zijn	bijl	
uit	de	sleuf	tilde	om	met	twee	simpele,	bedaarde	houwen	ook	het	bot	door	te	hakken.	
Ik	hield	van	dat	geluid.	Ik	hield	van	de	zwier	waarmee	hij,	met	het	plat	van	zijn	bijl,	
de	kotelet	nog	even	platsloeg	–	het	was	meer	een	aai	dan	een	klap.	Niets	liever	wilde	
ik	dan	ook	in	zulk	roze	vlees	te	mogen	snijden.	Om	plakken	ham	als	uit	het	niets	
tevoorschijn	te	mogen	toveren	met	onze	elektrische	snijmachine,	om	ze	de	ene	na	
de	andere	in	waaiervorm	te	mogen	schikken	op	een	tweezijdig	inpakpapiertje,	en	
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om	ze	daarna	met	inpakpapier	en	al	van	ver	op	de	bascule	te	mogen	gooien	en	te	
flemen:	“Mag	het	iets	meer	zijn,	madam?”	Ook	de	langwerpige	geldschuif	met	haar	
aparte	vakjes	–	links	eentje	voor	kwartjes	en	halve	franken,	daarnaast	de	franken,	
daarnaast	de	stukken	van	vijf	en	groter,	tot	slot	de	biljetten,	gerangschikt	van	groot	
naar	klein	–	bezat	een	magische	aantrekkingskracht.	Niet	het	minst	vanwege	haar	
doffe,	met	niets	te	vergelijken	amalgaam	van	geuren.	De	binnenzakgeur,	de	zweetgeur,	
de	portemonneegeur,	de	graaigeur,	de	ongewassen-handen-geur,	de	cafégeur,	de	
lijfgeur	zonder	meer	van	honderden	klanten	die	hun	geld	hadden	gekregen	van	weer	
honderden	anderen.	Hoezo	geld	stinkt	niet?

“Stop	met	in	die	vuile	kwartjes	te	graaien,”	maande	mijn	vader,	mijn	hand	
schroonwrijvend	met	een	klamme	handdoek,	“ik	heb	iets	anders	voor	jou,	kom.”	Hij	
troonde	me	mee	naar	zijn	hakblok	en	sneed	met	een	van	zijn	breedste	messen	een	
flinterdun	reepje	ossehaas	af.	Even	bleef	het	liggen,	half	op,	half	over	het	blad.	Dan	
deed	hij	zijn	mes	kantelen.	Het	flinterlapje	liet	zich	gewillig	uitspreiden	op	een	hoekje	
van	ons	magnifieke	blok.	Met	twee	razendsnelle	bewegingen	–	de	ene	dwars	op	de	
andere	–	hakte	hij	het	lapje	fijn	en	schepte	de	miniportie	bifteck	haché	weer	op	met	zijn	
mes.	Vervolgens	greep	hij	mijn	graaihand	in	zijn	vrije	hand,	onze	beide	palmen	naar	
boven.	Even	langzaam	als	voorzichtig	wreef	hij	dat	brede	mes	aan	mijn	hand	schoon,	
er	zorg	voor	dragend	dat	het	scherp	mij	niet	raakte.

Ik	voelde	het	koude	staal	de	zijkant	strelen	van	mijn	hand,	waarin	zich	laagje	per	laagje	
de	versgehakte	ossenhaas	opstapelde.	Een	goedgevulde	kinderklauw.	“Proef	maar.	
Lekker,	hé?”

Zij	het	woord?	Hij	het	vlees.
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Bron 4

Fragmentenreeks	2	uit	Gelukkige slaven
(2013)

Flaptekst van Gelukkige slaven

In	Gelukkige slaven	gaan	twee	Belgische	bannelingen	op	zoek	naar	zichzelf	in	
een	wereld	die	te	groot	en	te	chaotisch	is	geworden	voor	iedereen.	In	Buenos	
Aires	speelt	Tony	Hanssen	–	een	voormalige	cruise	director	op	de	meest	
luxueuze	plezierboten	ter	wereld	–	een	gevaarlijk	spel	als	toy	boy	van	mevrouw	
Bo	Xiang,	de	bejaarde	echtgenote	van	een	beruchte,	steenrijke	Chinees.	In	Zuid-
Afrika	dringt	een	heel	andere	Tony	Hanssen	–	de	gevluchte	computerspecialist	
van	een	gecrashte	zakenbank	-	een	wildpark	binnen	met	een	preCiSiegeweer	
en	oorlogsmunitie.	De	ene	Tony	is	een	illusieloze	loser,	de	andere	Tony	een	
levenslustige	nerd.	Allebei	hopen	ze	op	verlossing.	De	ene	wil	zijn	vrijheid	
terug,	de	andere	zijn	gezin.	Pas	als	ze	elkaar	voor	het	eerst	ontmoeten,	in	weer	
een	ander	continent,	blijkt	hoezeer	ze	op	elkaar	zijn	aangewezen	om	hun	doel	
te	bereiken.	Als	ze	het	al	bereiken.	Gelukkige slaven	is	een	Lanoye	pur	sang:	
een	inktzwarte	tragikomedie	met	onvergetelijke	personages	en	dialogen,	een	
ingenieuze	plot	en	een	virtuoze	stijl.	

Opdracht:	Voor R. – mijn licht, mijn leven – die me uit de klei trok en me leerde reizen

pp.	197-198

Toen	kwam	toch	die	dag,	Tony,	dat	ik	het	moest	geloven.	En	ik	kan	maar	één	ding	
zeggen.	Ik	wens	iedereen	in	zijn	bestaan	zo’n	etmaal	toe.	Eén	zo’n	dag.	Te	weten	en	te	
voelen	dat	je	vrij	kunt	zijn.	Dat	je	niet	voor	niets	hebt	bestaan.

Ik	stond	in	Kaapstad,	op	the	Parade,	het	centrale	plein	bij	het	station.	Het	station	van	
waaruit	de	massa’s	urenlang	tevoorschijn	waren	gekomen,	zingend,	scanderend,	toy-
toying	met	zijn	tienduizenden.	Het	gezang	en	het	geluid	van	stampende	voeten	rolden	
door	de	Moederstad,	de	hele	city	bowl	door,	tussen	Lion’s	Head	en	Devil’s	Peak,	tegen	
de	flank	op	van	de	Tafelberg,	en	dan	weer	naar	beneden,	terug	naar	die	Parade.	Een	
eindeloze	golfslag	van	triomf.	Het	was	kort	na	onze	eerste	democratische	verkiezing.

Op	het	balkon	van	ons	vroegere	koloniale	stadhuis	–	de	latere	bibliotheek	die	ik	zo	
goed	kende,	waar	ik	de	meesterwerken	had	geleend	van	graaf	Tolstoj	en	Chinua	Achebe	
–	op	dat	balkon	verscheen	eerst	een	prijsdichter.	Op	zijn	blote	voeten	en	gehuld	in	
zijn	belachelijke	traditionele	beestenvellen.	Maar	ook	met	zijn	prachtige	verzen	en	zijn	
indrukwekkend	schorre	stemgeluid	uit	lang	vervlogen	tijden,	tijden	toen	dichters	nog	
geen	boeken	nodig	hadden	om	dichter	te	zijn.	Shakespeare	kon	er	een	punt	aan	zuigen.	
Daarna	kwam	onze	aartsbisschop.	Onze	dodelijke	dwergclown	in	zijn	eigen	traditionele	
soepjurk,	een	paarse	tent	met	mouwen,	met	ook	nog	eens	dat	maffe	paarse	keppeltje	
op	zijn	kruin.	Ik	weet	er	geen	ander	woord	voor:	een	keppeltje,	al	is	hij	een	anglicaan.	
Hij	begon	aan	zijn	eigen	jubelgedichten,	zijn	eigen	hooglied,	met	zijn	scheve	neus	en	
zijn	Popeye-ogen,	zijn	aanstekelijke	lach,	zijn	piepstem,	zijn	molenwiekende	armen.	
“We’re	free!	We’re	free	at	last!’

Toen	kwam	hij.	Madiba,	onze	leider,	onze	vader,	onze	Nelson.	In	zijn	onaanzienlijke	
pak	en	met	zijn	ouwe	grijze	karakterkop	en	zijn	kurkdroge,	zeg	maar	dodelijk	saaie	
stem.	Maar	toen	hij	begon	te	speechen?	Voor	de	eerste	keer	als	onze	gekozen	
president?
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Alle	spreekkoren	vielen	stil.	De	tienduizenden	monden	verstomden,	de	golf	die	door	
de	city	bowl	had	gerold	kwam	tot	bedaren.	En	in	die	bovenmenselijke	stilte	hoorde	je	
niet	alleen	die	stem	van	hem.	Je	kon	de	aarde	horen	draaien.	Ik	zweer	het	je,	Tony.	In	
God	geloof	ik	niet,	al	niet	meer	sinds	mijn	beproeving	in	Rhodesië,	en	de	mensheid	
heb	ik	ook	al	opgegeven.	Maar	ik	zweer	je	dat	ik	de	aarde	hoorde	draaien	toen	Mandela	
die	dag	sprak.	De	bergen	rond	de	city	bowl	hielden	de	adem	in,	de	beide	oceanen	die	
het	Kaapse	Schiereiland	omgeven	als	twee	armen	wiegden	ons	zachtjes	heen	en	weer	
op	de	cadans	van	ons	gezamenlijke	hart.	Is	er	nog	wijn?	Neem	zelf	ook	nog	wat.	Op	
Madiba!	Op	zijn	beproeving.	Op	zijn	kracht.	Amandla!	Viva!
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saldo		 streven		 transmigrant
	
verraad		 ontvoogding		 dienstverband
	
	
quota		 kwantum		 huiduitslag
	
bijvangst		 burn-out		 spijtoptant
	
	
onlust		 redding		 wrijvingswinst
	
moedwil		 passie		 falingsangst
	
	
jaagpad		 weegbree		 schapentong
	
bevalling		 weerwil		 telecom
	
	
begeerte		 doelwit		 uiterwaard
	
betasting		 vrijbrief		 instagram
	
	
kortom
	
	
vrijdom		 volmacht		 soeverein
	
verzet		 vervoering		 zadelpijn

bron:	Lanoye,	T.	(2019).	Vrij	-	wij?	Nieuwe	gedichten.	Stichting	CPNB.

DIT ZIJN DE WOORDEN	(of:	‘maak	geheel	vrijblijvend	zelf	uw	gedicht’)

Benodigdheden	 Potlood,	stuk	papier,	kop	koffie,	onderstaande	lijst,	verbeelding





Les 4

Dit	zijn	de	woorden3
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1. Bekijk eerst fragment 6 “Over ‘dit zijn de woorden’,” waarin Lanoye iets meer vertelt over dit 
gedicht.

Dit	fragment	maakt	deel	uit	van	een	interview	met	Tom	Lanoye	dat	speciaal	voor	deze	lesmap	
werd	opgenomen.	Je	vindt	het	(Fragment	6	“Over	‘Dit	zijn	de	woorden’.”)	op:

	 het	Vimeokanaal	van	Poëziecentrum

(Het	duurt	ongeveer	anderhalve	minuut.)

2. Los nog van zogeheten koelkastgedichten heeft “Dit zijn de woorden” dus een illustere 
voorganger. Lees eerst het gedicht van Lanoye, en dan het gedicht van de beruchte dadaïst 
Tristan Tzara.

Tristan	Tzara

Pour faire un poème dadaïste

Prenez	un	journal.
Prenez	des	ciseaux.
Choisissez	dans	ce	journal	un	article	ayant	la	longueur	que	vous	comptez	donner	
à	votre	poème.
Découpez	l’article.
Découpez	ensuite	avec	soin	chacun	des	mots	qui	forment	cet	article	et	mettez-
les	dans	un	sac.
Agitez	doucement.
Sortez	ensuite	chaque	coupure	l’une	après	l’autre.
Copiez	les	consciencieusement	dans	l’ordre	où	elles	ont	quitté	le	sac.
Le	poème	vous	ressemblera.
Et	vous	voilà	un	écrivain	infiniment	original	et	d’une	sensibilité	charmante,	
encore	qu’incomprise	du	vulgaire.

1920

Bron:	Tzara,	T.	(1996).	Dada est tatou. Tout est dada. Édition d’Henri Béhar.	Paris:	Flammarion,	pp	228-229

Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

https://vimeo.com/user5820091
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ZO SCHRIJFT U EEN DADAÏSTISCH GEDICHT

Neem	een	krant.
Neem	een	schaar.
Kies	een	artikel	uit	de	krant	dat	even	lang	is	als	de	beoogde	lengte	van	het	gedicht.
Knip	het	artikel	uit.
Knip	vervolgens	zorgvuldig	alle	woorden	van	het	artikel	uit	en	stop	ze	in	een	zak.
Schud	voorzichtig.
Haal	vervolgens	de	snippers	een	voor	een	uit	de	zak.
Schrijf	de	woorden	nauwgezet	over	in	de	volgorde	waarin	ze	uit	de	zak	zijn	gekomen.
Het	gedicht	zal	op	u	lijken.
En	kijk,	daar	bent	u	een	buitengewoon	origineel	en	fijngevoelig	schrijver,	hoewel	
onbegrepen	door	het	plebs.

1920

Bron:	Tristan	Tzara.	7	Dadamanifesten.	Vertaald	door	Jan	H.	Mysjkin.	Vantilt:	1998,	p.58.

Opmerking:	koelkastpoëzie	wordt	gemaakt	met	behulp	van	een	verzameling	woorden	op	
magneetjes	waarmee	je	zelf	gedichten	kan	maken	die	je	op	de	koelkast	kan	“kleven.”

3. Beide gedichten nodigen de lezer uit om zelf aan de slag te gaan. Wat is het grote verschil 
tussen beide werkwijzen, naast het feit dat Lanoye de lezer meteen startmateriaal geeft ? 

De	vorm	en	woordkeuze	die	aan	de	grondslag	van	Lanoyes	gedicht	liggen	brengen	meteen	een	
betekenisdichtheid	met	zich	mee.	Het	gaat	hierbij	om	een	opvallend	politieke	ondertoon,	alsof	
Lanoye	zijn	woorden	bijna	rechtstreeks	uit	een	recente	krant	koos.

De	woorden	sluiten	bovendien	aan	bij	thema’s	en	motieven	uit	vrij – wij?,	zoals	migratie,	
geslotenheid,	vrijheid,	#me2.	

Voorts	vallen	ze	ook	op	door	hun	ritme,	humor,	alliteratie,	of,	wat	betreft	de	laatste	woorden	
van	elke	regel	(die	metrisch	gezien	allen	dactylen	zijn,	d.w.z.	een	combinatie	van	een	
beklemtoonde	lettergreep	gevolgd	door	twee	onbeklemtoonde	lettergrepen)	ook	eindrijm,	
assonantie	of	consonantie.	Dat	wordt	nog	duidelijker	wanneer	je	Lanoyes	performance	
beluistert.

4. Je gaat zo dadelijk zelf aan de slag met “dit zijn de woorden.” Bekijk eerst een tweede fragment 
– Fragment 7 “Over Dooreman en hoe alles vorm is” – waarin Lanoye iets meer vertelt over 
zijn samenwerking met de bekende typograaf Dooreman, en over wat er allemaal bij schrijven 
en performen komt kijken.

Eigenlijk geeft Lanoye je in dit fragment drie belangrijke tips bij het schrijven van poëzie: 
over performance, vorm en samenwerken. Vul onderstaand schema aan aan met de nodige 
informatie.

Je	vindt	ook	dit	fragment	(Fragment	7	“Over	Dooreman	en	hoe	alles	vorm	is.”)	op:

	 het	Vimeokanaal	van	Poëziecentrum	 (Het	duurt	ongeveer	anderhalve	minuut.)	

“Alles is theater”
Hoe kan je aan je theat-
ervaardigheden werken?

Bereid	je	goed	voor,	doordenk	je	performance	of	voordracht	grondig,	leer	
eventueel	je	tekst	uit	het	hoofd,	denk	na	over	rekwisieten...

“Alles is vorm”
Hoe kan je aan je vorm 
werken?

Zowel	voor	geschreven	als	voor	gedrukte	poëzie	is	het	belangrijk	na	te	
denken	over	hoe	lang	je	strofen	zijn,	waar	je	je	verzen	afbreekt,	waar	je	
een	witregel	laat,	waar	je	een	insprong	maakt,	of	je	hoofdletters	of	andere	
typografie	gebruikt…	Die	keuzes	worden	vanuit	de	inhoud	bepaald.

Samenwerken.
(Bv. per twee of meer 
schrijven, schrijfrondes, 
peerevaluatie…)

Belangrijk	is	om	goed	te	durven	luisteren	naar	feedback	die	je	krijgt	–	hoe	
radicaal	die	soms	ook	kan	lijken,	zoals	het	gebruiken	van	een	enkele	strofe	
terwijl	je	er	drie	voorzien	hebt.	Het	is	net	jouw	vrijheid	om	iets	met	die	
feedback	te	doen.

https://vimeo.com/album/5684148
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5. Maak zelf geheel vrijblijvend een gedicht met “Dit zijn de woorden.” Vooraleer je begint kan 
het interessant zijn om even over een mogelijk interessante strategie na te denken. Ga je 
bijvoorbeeld:

	 alleen	of	per	twee	aan	de	slag?	Of	met	meer?	Of	in	schrijfrondes,	waarbij	na	elke	strofe	
nieuwe	auteurs	aantreden?

	 schrijven	en	/	of	performen?

	 alleen	performen	of	met	twee?	En	als	je	met	twee	(of	meer)	performt,	wissel	je	dan	stukjes	
tekst	of	woorden	af,	of	doe	je	het	gewoon	meteen	meerstemming?	

	 strikt	met	deze	woorden	aan	de	slag	en	dus	vooral	inzetten	op	de	performance	van	het	
gedicht	zelf	(eventueel	met	ruimte	voor	improvisatie,	een	gewijzigde	volgorde,	of	verticale	
lezing	van	“Dit	zijn	de	woorden”)?	Je	kan	ze	bv.	ook	door	een	online	“randomizer”	halen	
als	basis	voor	je	performance.

	 deze	woorden	aan	elkaar	rijgen	in	zelfverzonnen	zinnen	en	verzen,	met	veel	of	weinig	eigen	
toevoegingen,	alle	woorden	of	een	selectie,	in	de	huidige	volgorde	of	een	eigen	volgorde?

	 een	eigen	variant	of	een	pastiche	maken	door	voor	elk	woord	van	Lanoye	een	tegenhanger	
te	zoeken	die	erop	rijmt	of	er	(al	dan	niet	negatief)	mee	geassocieerd	is?

	 op	zoek	naar	woordvelden	(woorden	die	thematisch	bij	elkaar	horen)	in	“Dit	zijn	de	
woorden”	en	daarrond	een	eigen	gedicht	schrijven?	Je	verkent	daarmee	ongetwijfeld	
meteen	ook	thema’s	uit	de	volledige	bundel	Wij – Zij?

	 een	beeldgedicht	maken	bij	“Dit	zijn	de	woorden”	hetzij	op	basis	van	een	eigen	selectie	
(tekst	en)	beelden	uit	tijdschriften	en	kranten	waarmee	je	een	passende	collage	maakt,	
hetzij	door	zelf	een	illustratie	te	tekenen	/	photoshoppen	/	schilderen	/	instagrammen	/…

	 een	Franse,	Engelse	of...	vertaling	of	bewerking	maken	–	bv.	in	de	vorm	van	een	speelse	
homofone	vertaling	(waarin	je	niet	de	betekenis	van	de	Nederlandse	woorden	vertaalt,	
maar	op	zoek	gaat	naar	Franse,	Engelse	of…	woorden	die	qua	klank	lijken	op	het	
Nederlandse	woord).

	 een	Tzara-versie	van	Lanoyes	gedicht	maken	door	de	woorden	uit	te	knippen,	in	een	zak	te	
stoppen,	te	schudden	etc.	en	nadien	te	performen?	Je	kan	in	dat	geval	het	gedicht	ook	een	
aantal	keer	afdrukken	en	in	een	zak	stoppen	zodat	woordherhaling	mogelijk	wordt.

	 een	Tzara	/	Lanoye	combinatie	maken:	waarbij	je	passende	woorden	uit	een	krant	haalt,	en	
naar	Lanoyes	“Dit	zijn	de	woorden”	oplijst.	Zo’n	combinatie	laat	je	toe	een	tijdsgebonden	
document	te	maken	enerzijds	(afhankelijk	van	je	artikelkeuze),	en	qua	klank	en	cadans	in	
dialoog	te	gaan	met	Lanoye	anderzijds.

	 een	feedback-	of	peerevaluatieronde	voorzien?

	 …

Vergeet	de	tips	van	Lanoye	niet!

•	 Denk	aan	je	performance,	en	dus	ook	aan	je	voorbereiding,	je	cadans,	volume,	ritme,	durf,	
snelheid,	articulatie,	register,	meerstemmigheid,	enz.

•	 Denk	aan	je	vorm,	en	dus	ook	aan	je	lay-out,	lettertype,	strofebouw,	afbrekingen,	witregels,	
lettertype,	hoofdlettergebruik,	enz.

•	 Denk	aan	samenwerken	en	schrijf	per	twee	of	meer	in	schrijfrondes	of	maak	gebruik	van	
peerevaluatie.
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Ik	schoot	in	alles	wat	ik	deed	tekort,	gemeten
naar	de	sterrenhemel	waarin	ik	mij	verloor
nog	voor	ik	hem	tot	dansparket	kon	temmen.
Ik	had	hem	willen	voelen	aan	mijn	blote	voeten
terwijl	ik	walste	met	de	zon.	Nog	steeds	vergis
ik	mij	in	de	aanraakbaarbeid	van	élke	horizon.

Als	ik	me	haat,	is	het	daarom:	ik	ken	geen	maat.

Altijd:	te	veel,	te	luid,	te	grof,	te	groot,	te	graag	en	nooit
genoeg.	Een	drietal	zielen	in	één	borst.	De	nar,	de	nerd
en	een	vertwijfelde	die	zijn	verlossing	zoekt	in	zwoegen.

Het	zijn	geen	adelbrieven	die	ik	voor	kan	leggen,
geen	dwangbevel,	geen	bedelwoord	van	boeven
met	het	koord	al	om	hun	nek.	Ik	vraag	u	niets	en
voer	ook	geen	verborgen	protocollen	in	mijn	schild.

Als	ik	u	raak,	hoop	ik	hierom:	hooguit	mijn	spraak
waarvan	de	klank	bedoeld	is	om	het	lot,	ook	zonder	god,
van	elk	van	ons	hoofdschuddend,	maar	des	te	meer
meeslepend	te	bezingen.	Tot	slot:	het	wreed	besluit
dat	na	die	opera	geen	echo	klinkt,	laat	staan	gejuich.
Alleen	het	zwijgen	van	miljarden	levens.	Ooit	bestaand,
voluit,	voldaan,	en	nu	verdwenen.	Weer	stof	en	slik.	Weer

één.	Zo	zal	’t	ook	ons	vergaan.
Ik	ben	maar	u.
En	u	bent	ik.

bron:	Lanoye,	T.	(2019).	Vrij	-	wij?	Nieuwe	gedichten.	Stichting	CPNB.

L’ENVOYE DE LANOYE

Nageslacht
—	 zo	u	nog	leest	

en	dit	verzoekschrift	
tot	u	neemt:

wees	streng.

Toekomstige
—	 zo	u	nog	leest	

en	deze	smeekbede	
tot	u	neemt:

wees	mild.





Les 5

L’envoye	de	Lanoye3
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ORIËNTEREN

1. Beluister aandachtig Lanoyes performance van dit gedicht en volg mee met de tekst.

2 “L’envoye de lanoye” kan gelezen worden als een verwijzing naar een 15de-eeuwse klassieker uit 
de wereldliteratuur: “L’épitaphe de François Villon” (“Grafschrift van of voor François Villon”) 
beter bekend als “La ballade des pendus” (“De ballade van de gehangenen”).

Vooraleer	met	het	gedicht	van	Lanoye	verder	te	kunnen	gaan,	is	het	dus	zaak	eerst	iets	over	
Villon	zelf	te	vernemen,	om	dan	zijn	ballade	te	lezen.

François Villon

Dichter,	dief,	boef,	zwerver…	François	Villon	(°1431	–	†	na	1463)	staat	nog	steeds	bekend	als	de	
bad-boy	van	de	late	middeleeuwen:	na	zijn	universitaire	studies	moet	hij	Parijs	bijvoorbeeld	ontv-
luchten	omdat	hij	een	priester	dodelijk	verwond	heeft	(vermoedelijk	uit	wettige	zelfverdediging).	
Met	een	koninklijke	kwijtschelding	op	zak	kan	Villon	in	1456	toch	terugkeren	naar	Parijs,	maar	hij	
neemt	vrijwel	meteen	deel	aan	een	inbraak	in	het	Collège	de	Navarre	(een	nogal	rijk	onderdeel	van	
de	universiteit),	waardoor	hij	Parijs	opnieuw	moet	ontvluchten.	Een	aantal	jaren	later	duikt	hij	op	
aan	het	hof	van	Karel	I,	Hertog	van	Orléans;	een	verblijf	dat,	door	toedoen	van	de	bisschop,	eindigt	
in	de	gevangenis	van	Meung-sur-Loire	wegens	diefstal	uit	de	kathedraal.	Dankzij	een	doortocht	
van	de	nieuwe	koning,	Lodewijk	XI,	verkrijgt	Villon	amnestie,	en	kan	hij	terug	naar	Parijs.	Wanneer	
hij	echter	betrokken	raakt	bij	opstanden	in	1462	wordt	hij,	gezien	zijn	staat	van	dienst,	ter	dood	
veroordeeld	door	ophanging.	Die	straf	wordt	in	1463	omgezet	in	een	verbanning	uit	Parijs,	waarna	
niks	meer	over	Villon	geweten	is.

Villon	is	echter	om	nog	andere	redenen	terecht	een	bad-boy	van	de	late	middeleeuwen:	in	zijn	
gedichten	zet	hij	graag	en	met	de	nodige	ironie	de	typische,	vaak	allegorische	middeleeuwse	
conventies	op	zijn	kop.	Daardoor	creëert	hij	voor	het	eerst	in	onze	literatuur	een	spreker	met	een	
hoogst	persoonlijke	stem	waarin	de	lezer	zich	in	al	zijn	of	haar	complexiteit	kan	herkennen.	Ook	
de	typisch	laat	middeleeuwse	thema’s	(bv.	sterfelijkheid,	de	spanning	tussen	lichamelijk	plezier	en	
zielenheil,	tussen	het	leven	en	het	hiernamaals,	het	laatste	oordeel…	)	krijgen	in	Villons	werk	een	
opvallend	(algemeen)	menselijke	inslag.info

Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.
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Veel	van	Villons	gedichten	–	gepubliceerd	in	Le lais (1456)	en	Le testament	(1461)	–	zijn	kwatrijnen,	
rondelen	en	vooral	balladen,	zoals	“Ballade	des	dames	du	temps	jadis”	(“Ballade	van	de	dames	uit	
vroegere	tijden”),	“Ballade	de	la	grosse	Margot”	(“Ballade	van	de	vette	Margot”)	en	dus	ook	deze	
“Ballade	des	pendus.”	Ze	blijven	trouwens	populair	in	Frankrijk,	waar	ze	opnieuw	op	muziek	gezet	
werden	door	onder	meer	Léo	Ferré	en	Georges	Brassens.

François Villon

“L’épitaphe de Villon” / “La ballade des pendus”	
[Oorspronkelijke	versie]

Frères	humains	qui	après	nous	vivez,
N'ayez	les	cœurs	contre	nous	endurcis,
Car,	si	pitié	de	nous	pauvres	avez,
Dieu	en	aura	plus	tôt	de	vous	mercis.
Vous	nous	voyez	ci	attachés	cinq,	six	:
Quant	à	la	chair,	que	trop	avons	nourrie,
Elle	est	piéça	dévorée	et	pourrie,
Et	nous,	les	os,	devenons	cendre	et	poudre.
De	notre	mal	personne	ne	s’en	rie;
Mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre	!

Si	frères	vous	clamons,	pas	n’en	devez
Avoir	dédain,	quoique	fûmes	occis
Par	justice.	Toutefois	vous	savez
Que	tous	hommes	n'ont	pas	bon	sens	rassis.
Excusez-nous,	puisque	sommes	transis,
Envers	le	fils	de	la	Vierge	Marie,
Que	sa	grâce	ne	soit	pour	nous	tarie,
Nous	préservant	de	l'infernale	foudre.
Nous	sommes	morts,	âme	ne	nous	harie,
Mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre	!

La	pluie	nous	a	débués	et	lavés,
Et	le	soleil	desséchés	et	noircis;
Pies,	corbeaux,	nous	ont	les	yeux	cavés,
Et	arraché	la	barbe	et	les	sourcils.
Jamais	nul	temps	nous	ne	sommes	assis;
Puis	çà,	puis	là,	comme	le	vent	varie,
À	son	plaisir	sans	cesser	nous	charrie,
Plus	becquetés	d'oiseaux	que	dés	à	coudre.
Ne	soyez	donc	de	notre	confrérie;
Mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre	!

Prince	Jésus,	qui	sur	tous	a	maîtrie,
Garde	qu’Enfer	n’ait	de	nous	seigneurie:
À	lui	n’ayons	que	faire	ni	que	soudre.
Hommes,	ici	n’a	point	de	moquerie;
Mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre	!

Bron:	Villon	(1992).	Poésies. Édition de Jean Dufournet.	Paris:	Flammarion,	pp	352-355.

info
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François Villon

“L’épitaphe de Villon” / “La ballade des pendus”	
[Vrije	versie	in	modern	Frans]

Frères	humains	qui	après	nous	vivez,
n’ayez	pas	les	cœurs	contre	nous	endurcis,
car	si	vous	avez	pitié	de	nous,	pauvres	malheureux,
Dieu	en	aura	plus	tôt	de	vous	miséricorde.
Vous	nous	voyez	ici	attachés,	cinq,	six:
la	chair	que	nous	avons	trop	nourrie
est	depuis	longtemps	détruite	et	pourrie,
et	nous,	les	os,	devenons	cendre	et	poussière.
Que	de	notre	malheur	personne	ne	se	rie,
mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre	!
	
Si	nous	vous	appelons	frères,	vous	ne	devez
pas	en	avoir	du	dépit,	quoiqu’on	nous	ait	tués
par	justice.	Toutefois,	vous	savez
que	tous	les	hommes	n’ont	pas	ferme	raison.
Excusez-nous,	puisque	nous	sommes	trépassés,
auprès	du	fils	de	la	Vierge	Marie,
afin	que	sa	grâce	ne	soit	pas	pour	nous	tarie,
et	nous	préserve	de	la	foudre	de	l’Enfer.
Nous	sommes	morts,	que	nul	ne	nous	tourmente,
mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre	!
		
La	pluie	nous	a	lessivés	et	lavés,
et	le	soleil	desséchés	et	noircis.
Pies	et	corbeaux	nous	ont	creusé	les	yeux
Et	arraché	la	barbe	et	les	sourcils.
Jamais,	à	nul	moment,	nous	ne	sommes	en	repos;
de	ci,	de	là,	comme	le	vent	varie,
à	son	gré,	sans	cesse,	il	nous	charrie,
plus	becquetés	par	les	oiseaux	que	dés	à	coudre.
Ne	soyez	donc	pas	de	notre	confrérie,
mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre.
	
Prince	Jésus	qui	as	sur	tous	puissance,
empêche	que	l’Enfer	ne	soit	notre	seigneur
n’ayons	rien	à	faire	ni	â	solder	avec	lui.
Hommes,	ici	point	de	plaisanterie,
mais	priez	Dieu	que	tous	nous	veuille	absoudre	!

Bron:	Villon	(1992).	Poésies. Édition de Jean Dufournet.	Paris:	Flammarion,	pp	352-355.
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“Grafschrift van of voor François Villon” / “De ballade van de gehangenen

Gij	mensenbroeders	die	ons	overleeft,
gedenkt	ons	zacht,	gedenkt	ons	niet	vilein,
want	juist	als	gij	erbarmen	met	ons	heeft	[hebt]
zal	God	ook	jegens	u	genadig	zijn.
U	ziet	ons	hier	gehangen	per	dozijn:
ons	vlees,	door	ons	gespijsd	tot	aan	de	strot
is	sedert	lang	verteerd,	vergaan,	verrot.
Wij	beendren	worden	ook	tot	stof	gewreven.
Dat	niemand	lacht	om	ons	zo	droevig	lot;
Bidt	slechts	tot	God	dat	Hij	het	ons	vergeve!
	
Als	wij	u	bróéders	noemen,	kijk	dan	niet
misprijzend	—	ook	al	bengelen	wij	hier
met	reden	en	terecht.	Wie	logisch	ziet
weet	dat	de	mens	vaak	dom	is	als	een	dier.
Vraagt	dus	voor	dit	dozijn	—	dood	als	een	pier
de	hoge	gratie	van	Maria’s	Kind;
dat	Hij	ons	net	als	ieder	mens	bemint
en	onze	ziel	niet	in	de	hel	doet	beven.
Ons	lijf	is	dood	...	verdwenen	met	de	wind;
Bidt	slechts	tot	God	dat	Hij	het	ons	vergeve!
	
De	regen	spoelde	en	waste	onze	huid,
de	zon	heeft	ons	geblakerd	en	gelooid;
De	eksters	pikten	ons	de	ogen	uit,
de	kraaien	hebben	ons	de	baard	gerooid.
En	zelfs	de	laatste	rust	krijgen	wij	nooit:
wij	zwaaien	en	wij	draaien	met	de	wind,
die	met	ons	speelt	gelijk	een	kaatsend	kind.
Veel	vogelsnavels	kwamen	ons	doorzeven.
Zorgt	dus	dat	u	hier	nooit	uw	einde	vindt,
bidt	slechts	tot	God	dat	Hij	het	ons	vergeve!
	
Prins	Jezus,	hoor	ons	aan	...	wij	smeken	luid	:
zorg	dat	de	duivel	ons	niet	krijgt	als	buit,
laat	ons	toch	niet	in	hete	vlammen	sneven	!
Gij	mensen,	lach	ons	kaal	karkas	niet	uit,
bidt	slechts	tot	God	dat	Hij	het	ons	vergeve	!

Bron:	François	Villon.	Gedichten.	Vertaald	door	Ernst	Van	Altena.	Lalito:	2016.
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3. Aangezien “l’envoye de lanoye” erg past bij het gedicht van Villon, is het goed de kenmerken van 
de ballade nogmaals op te frissen. Duid in het lijstje hieronder aan welke genrekenmerken ook op 
het gedicht van Lanoye van toepassing zijn, en licht je keuzes mondeling toe.

	 Van	oorsprong	een	anoniem	Frans	danslied,	dat	in	de	13de	eeuw	een	meer	vaste	vorm	krijgt,	
en	in	de	tweede	helft	van	de	vijftiende	eeuw	zijn	hoogtepunt	kent	in	o.m.	de	complexe	
balladen	van	François	Villon.	

	 Muzikale	begeleiding	en	performance	zijn	belangrijk,	aangezien	het	om	een	danslied	gaat	
(denk	maar	aan	de	hedendaagse	“ballade”).

	 De	ballade	heeft	op	haar	hoogtepunt	een	complex,	klankrijk	rijmschema	(bv.	ababbccdcd	+	
ccdcd)	en	allerlei	varianten	(bv.	petite ballade en grande ballade).

	 Aanvankelijk	geschreven	in	strofen	van	ongeveer	zeven	verzen,	die	later	uitgebreid	werden	
tot	een	tiental	verzen.

	 Bevat	een	refrein	–	bv.	het	laatste	vers	van	de	eerste	strofe	wordt	telkens	als	refrein	
herhaald	in	de	volgende	strofen	en	in	het	envoi.

	 Bevat	een	envoi	of	korte	opdrachtstrofe	aan	het	einde:	in	de	vorm	van	een	besluit	of	
samenvatting	van	de	voorgaande	strofen	telt	het	envoi	doorgaans	vier	of	vijf	versregels,	
beginnend	met	een	opdracht	aan	of	aanspreking	van	de	prins.

Bron:	Algemeen	letterkundig	lexicon.	H.	van	Gorp	et	al.	(dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/index.php)

Opmerking:	Afhankelijk	van	hoe	vrij	je	deze	genrekenmerken	interpreteert,	kunnen	ze	
allemaal	toegepast	worden	op	l’envoye	van	lanoye”:	de	complexiteit	van	Villon	wordt	alle	eer	
aangedaan,	performance	met	of	zonder	muzikale	performance	is	van	belang	voor	Lanoye,	die	
ook	zonder	eindrijm	toch	erg	klankrijke	strofen	van	ongeveer	tien	regels	schrijft	(deel	1	telt	
er	tien,	deel	2	elf),	met	een	vrij	refrein,	waarvan	het	laatste	refrein	tevens	als	een	soort	envoi	
gelezen	kan	worden.

VOORBEREIDEN

4. Alhoewel Lanoye zijn gedicht met een eerste versie van het refrein begint, verwijst hij direct 
naar de aanvang van Villons ballade: “Frères humains qui après nous vivez / n’ayez les cœurs 
contre nous endurcis.” Vat de centrale boodschap van Villons gedicht kort samen op basis van 
deze beginregels.

“Beste	medemensen,	die	ons	overleven	of	die	na	ons	komen,	wees	mild	voor	ons,	die	hier	
omwille	van	onze	zonden	hangen:	we	maken	allemaal	fouten,	en	net	dat	maakt	ons	(ook)	
menselijk,	net	als	jullie.”

5. Villon schreef duidelijk een gedicht. Toch blijkt uit de opbouw en de signaalwoorden dat zijn 
ballade eigenlijk een argumentatiestructuur heeft met als doel de lezer (op esthetische wijze) 
van zijn boodschap te overtuigen. Meer nog, hetzelfde geldt voor het gedicht van Lanoye. Vul 
onderstaande structuur van “l’envoye” aan met een minimaal aantal kernwoorden.

Refrein 1 lezer:	wees	streng

Deel 1

Mijn	tekorten	gemeten	aan	de	natuurelementen

alS:	ik	mezelf	haat	<=>	dan:	door	geen	maat

altijd	“te”	+	te	talrijk	voor	één	“ik”:	wij

Refrein 2 lezer:	wees	mild

Deel 2
geen	adelbrief	/	dwangbevel	/	smeekbede	/	dubbelspel	voor	u

alS:	ik	u	raak	<=>	dan:	direct	door	mijn	spraak	=	ons	lot	bezingen

Refrein 3 lezer:	ik	en	u	=	wij

https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/index.php
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6. In het eerste deel van de eerste strofe meet Lanoye zijn tekortschieten duidelijk af aan de 
natuurelementen. (Ook die elementen lijken overigens vrij overgenomen uit Villon: denk maar 
aan de natuurelementen die in de derde strofe van zijn ballade inwerken op de hangende 
lijken.) Centraal in Lanoyes volledige eerste strofe staat echter een dansbeeld. Hoe interpreteer 
je 'het temmen van de sterrenhemel tot dansparket, met blote voeten gevoeld tijdens een wals 
met de zon?'

Het	toont	opnieuw	de	mateloze	ambitie	van	Lanoye	die	zich	bijna	als	een	scheppende	halfgod	
met	de	natuurelementen	wil	meten	door	met	de	zon	te	walsen.	De	sterrenhemel	die	door-
gaans	ver	buiten	het	menselijke	bereik	ligt,	wordt	hier	de	lichtreflectie	van	een	discobal	op	de	
dansvloer.	Door	te	willen	walsen	met	de	zon	hoopt	Lanoye	de	getemde	sterrenhemel	(d.w.z.	de	
lichtreflectie	op	het	dansparket)	dus	letterlijk	met	de	voeten	te	kunnen	treden	(of	met	zijn	blote	
versvoeten?).	
Toch	ontsnapt	dit	alles	hem	(de	ik	verliest	zich	in	de	sterrenhemel	nog	voor	hij	hem	kan	
temmen),	net	als	de	aanraakbaarheid	van	elke	horizon	waarachter	zon	en	sterrenhemel	altijd	
zullen	verdwijnen.	De	zekerheid	te	falen	in	zijn	ambitie	weerhoudt	de	ik	er	echter	niet	van	
steeds	weer	nieuwe	horizonten	op	te	zoeken,	en	ze	proberen	aan	raken	(d.w.z.	zich	met	of	aan	
hen	te	meten).

7. Ook het eerste deel van Lanoye's tweede strofe verwijst naar Villon, wiens “Ballade van de ge-
hangenen” inderdaad letterlijk een bedelwoord is “van boeven / met het koord al om hun nek”. 

Toch is “l’envoye” zelf geen villonesque “bedelwoord”. Er is immers een groot verschil met Vil-
lon wiens refrein – “Mais priez Dieu que tout nous veuille absoudre” (“Bid tot God dat hij ons 
alles wil vergeven”) – duidelijk maakt dat het enkel onder het alziend oog van god is dat alle 
mensen gelijk zijn en dat de rottende lichamen van de gehangenen bijgevolg onbelangrijk zijn 
als hun ziel maar gered kan worden. Kortom, de zwakheden tijdens ons mensenleven wegen 
niet op tegen de mogelijke redding in de eeuwigheid van het hiernamaals.

Hoe ziet Lanoye echter die spanning tussen lichaam en ziel in het tweede deel van de tweede 
strofe?

Lanoye	bezingt	een	lot	zonder	god.	“Tot	slot”	van	ons	leven	en	het	bezingen	ervan	is	er	geen	
echo	meer	in	een	hiernamaals:	wanneer	we	sterven	is	het	gedaan.	Geen	gejuich,	enkel	stilte,	
stof	en	slik.	De	implicatie	is	dan	ook	dat	alleen	het	gezang	en	de	opera	tellen:	voluit	bestaan	en	
voldaan	leven	(bijna	als	een	carpe	diem	of	“pluk	de	dag”).

UITVOEREN

8. Wat bijzonder knap is aan “l’envoye de lanoye” is onder meer hoe de drie thema’s van de volle-
dige bundel vrij – wij? erin samenkomen. Bespreek ze kort, telkens aan de hand van een andere 
passage.

Toelichting:	Je	kan	deze	opdracht	volledig	klassikaal	bespreken,	of	je	kan	de	drie	deelvragen	
en	thema’s	verdelen	en	in	groepjes	laten	voorbereiden	zodat	de	leerlingen	hun	antwoorden	
nadien	aan	elkaar	voorstellen.	In	het	laatste	geval	is	een	tussenstap	wenselijk	waarbij	de	
leerlingen	hun	bevindingen	naast	de	“modelantwoorden”	leggen	alvorens	ze	aan	elkaar	te	
rapporteren.

A.	 Identiteit:	Vanuit	het	derde	deel	van	de	eerste	strofe	wordt	de	“wij”	uit	de	titel	niet	zo	
zeer	gelezen	als	een	“wij”	die	verschillende	mensen	verzamelt	(bv.	de	schrijver,	de	lezer,	
andere	lezers,	medemensen…).	Hoe	dan	wel?

Een	“ik”	of	“identiteit”	kan	je	nooit	zomaar	vastpinnen	op	één	gegeven.	Iedere	“ik”	–	
d.w.z.		ieder	“zelf,”	iedere	eigen	“identiteit”	–	is	sowieso	meervoudig,	en	bestaat	uit	
verschillende	ikjes,	zelven,	identiteiten.	De	“ik”	uit	het	gedicht,	“Tom	Lanoye,”	is	zo	dus	
zelf	een	“wij,”	een	“drietal	zielen	in	één	borst”.
Geen	maat	kennen	in	je	ambitie	is	misschien	hatelijk	en	moeilijk,	maar	het	kan	tegelij-
kertijd	wel	een	manier	bieden	om	vrij	te	zijn?	Als	je	steeds	“te”	bent,	laat	je	je	immers	
niet	inperken	door	categorieën,	labels,	benamingen	en	bepalingen...
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Opmerking 1:	Het	afbreken	van	de	eerste	versregel	tussen	“nooit”	en	“genoeg”	is	
bijzonder	interessant,	omdat	de	“ik”	daarmee	zowel	lijkt	te	zeggen	dat	de	“te-opsom-
ming”	altijd	d.w.z.	mateloos	doorgaat	–	het	is	“nooit	genoeg”	–	en	haar	tegelijkertijd	
een	halt	toeroept	(“genoeg!”).

Opmerking 2:	De	nar	en	de	nerd	verwijzen	misschien	naar	Lanoye	de	performer	en	
de	schrijver	/	essayist	/	columnist….	(Zie	ook	bron	4,	Gelukkige Slaven,	bij	“bekente-
nissen	van	een	knolgewas.”)	De	derde,	“vertwijfelde	ik”	die	zijn	verlossing	(d.w.z.	zijn	
vrijheid?)	zoekt	in	zwoegen,	verwijst	eventueel	naar	de	derde	strofe	van	“bekentenissen	
van	een	knolgewas:”	“Werken”	is	ook	daar	de	enige	uitweg	die	het	provinciale	Sint-Ni-
klaas	toelaat.	Rebellie,	reizen	en	dromen	niet.	(Zie	ook	bron	3,	Sprakeloos	bij	hetzelfde	
gedicht.)

B.	 Vrijheid:	Vanuit	de	derde	variatie	op	het	refrein	kan	men	de	titel	van	de	volledige	bundel	
(vrij – wij?)	nog	anders	lezen.	Hoe	zou	je	de	“wij”	uit	de	titel,	d.w.z.	de	“ons”	uit	het	
refrein	interpreteren	vanuit	de	volle	draagkracht	van	Villons	“frères	humains”?

Los	van	alle	religieuze,	politieke	of	economische	macht	is	het	ons	bestaan,	het	leven	
zelf	dat	alle	mensen	aan	elkaar	verbindt.	Het	feit	dat	we	allen	vergaan	herinnert	ons	
daaraan,	en	zorgt	voor	verbroedering,	verbondenheid	en	een	bijna	humanitaire	“wij.”	
(Denk	aan	het	tweede	deel	uit	“bekentenissen	van	een	knolgewas.”)	Vanuit	dat	opzicht	
ben	ik	inderdaad	u,	en	u	bent	ik,	want	we	zijn	allemaal	sterfelijke	mensen.

Meer	nog,	de	gedichten	in	vrij – wij?	vullen	die	menselijke	verbondenheid	vaak	ook	
in	vanuit	een	expliciet	verzet,	een	weerstand	of	protest	tegen	alles	wat	zweemt	naar	
klein(geestig)heid	of	een	uitgesproken	identitair	wij/zij-denken	dat	onze	universele	
menselijkheid	inperkt	(denk	aan	de	vrije	presidentsverkiezingen	in	Zuid-Afrika).	Het	
proberen	aanraken	van	élke	horizon	uit	de	eerste	strofe	veronderstelt	op	die	manier	
ook	het	steeds	weer	opzoeken	van	nieuwe	horizonten,	voorbij	steeds	beperkende	
lokale,	provinciale	of	nationale	grenzen.	Het	is	dat	contrast	dat	ook	duidelijk	blijkt	uit	
“bekentenissen	van	een	knolgewas.”

C.	 Spraak:	In	het	tweede	deel	van	de	tweede	strofe	geeft	de	ik	zijn	lezer	een	kleine	poëtica	
mee.	Met	de	klank	van	zijn	spraak	hoopt	de	ik	het	menselijk	bestaan	hoofdschuddend	
en	meeslepend	te	kunnen	bezingen	en	zo	zijn	lezers	–	“frères	et	sœurs	humains”	–	te	
raken.	In	vrij – wij?	wordt	Lanoyes	spraak	vooral	ook	gekenmerkt	door	vrijheid.	Welke	
specifiek	dichterlijke	vrijheden	herken	je	in	“l’envoye”	?

(1)	 Het	intertekstuele	gegeven:	Lanoye	schrijft	zijn	gedicht	hypervrij	naar	het	gedicht	
van	Villon,	bijna	als	een	overvrije	vertaling	of	bewerking.	Door	zo	vrij	in	dialoog	
te	treden	met	de	canon	krijgt	Villon	desalniettemin	een	stem	in	de	21ste	eeuw	(net	
zoals	Shakespeare,	de	Bijbel,	Vondel	etc.	die	allen	ook	vrijplaatsen	krijgen	in	vrij – 
wij?).

(2)	Lanoye	vermengt	de	hele	tijd	genres	in	deze	bundel	op	een	vrije,	hoogst	persoonlij-
ke	manier:	het	zijn	niet	alleen	gedichten	die	steevast	een	sterk	verhalend,	argumen-
tatief,	activerend	karakter	hebben,	het	zijn	tevens	gedichten	die	durven	schipperen	
tussen	verhaal,	kritiek,	toneel,	essay,	proza,	vertaling	/	bewerking,	performance	etc.	
Genres	die	Lanoye	allemaal	actief	beoefent	(en	vermengt).

(3)	 Net	zoals	alle	andere	gedichten	uit	vrij – wij?	is	“l’envoye”	geschreven	in	vrije	ver-
zen	en	in	een	vrije	vorm.	Toch	valt	de	klankrijkdom	van	Lanoyes	spraak	meteen	op,	
zoals	dat	overigens	ook	bij	Villon	het	geval	is:	los	nog	van	beeldspraak,	stijlfiguren,	
ritme,	register	en	taalvariatie	gaat	het	ook	over	binnenrijm,	bijna	rijm,	assonantie,	
alliteratie	en	andere	klankecho’s.	Het	is	door	die	taalvrijheid	telkens	te	durven	ne-
men	dat	Lanoye	er	meesterlijk	in	slaagt	de	hem	kenmerkende	spankracht	aan	zijn	
verzen	te	verlenen.
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Lanoyes	doorgedreven	klankeffecten	werden	eerder	al	in	“zonder	handen,	zonder	tan-
den”	besproken.	Een	willekeurig	voorbeeld	uit	dit	gedicht	volstaat	dus.	Je	kan	de	aan-
dacht	van	de	leerlingen	vestigen	op	de	“oe”	en	“ee”-klanken	in	het	tweede	refrein:	de	
lange	“ee”	in	“leest,”	“deze,”	“smeekbede,”	“neemt,”	“wees”	verbindt	het	refrein	met	
het	vervolg	(driemaal	“geen,”	“bedelwoord”	enz.),	terwijl	de	“oe-klank”	uit	“genoeg,”	
“zoekt”	en	“zwoegen”	doorzet	in	“Toekomstige,”	dat	het	tweede	refrein	opent,	net	als	
de	“z”	van	“zo”	die	tevens	“zoekt”	en	“zwoegen”	echoot.

REFLECTEREN

9. “Graven” en “grond” vormen een dubbel motief doorheen de hele bundel vrij – wij? We zien 
een eerste graf meteen in “zonder handen, zonder tanden” opduiken: “een verzuchting op een 
graf? // (‘Hier ligt hij: / Eindelijk vrij.’)”	

Het is dan ook erg verleidelijk om die regels via Villon vanuit “l’envoye” te lezen, het laatste 
gedicht uit de bundel. Villons “Ballade van de gehangenen” heeft immers een tweede titel: 
“Grafschrift van of voor François Villon.” Beide gedichten zijn bovendien een memento mori,	
een herinnering aan het feit dat we allemaal sterfelijk zijn. Zo’n memento mori	is een typisch 
thema dat ook regelmatig in de schilderkunst opduikt, waar het echter vanitas	heet (de ijdel-
heid, of tijdelijkheid van ons sterfelijke bestaan).

Online vind je heel wat voorbeelden van schilderijen rond dit thema. Check bijvoorbeeld eens 
het werk Vanitasportret van de Schilder,	van Antoine Steenwinkel. 1688, kmSka op 
vlaamsekunstcollectie.be

Hoe komt dit thema van een memento mori terug in de gedichten die je uit vrij – wij? gelezen 
hebt? 

Lanoye	is	in	2018	zestig	jaar	geworden	–	een	gebeurtenis	die	niet	onopgemerkt	voorbij	kon	
gaan:	zo	was	er	de	opvoering	Jubilee	Lanoye	waarmee	Lanoye	rondtoertde	(en	op	verzoek	
fragmenten	uit	zijn	oeuvre	bracht,	al	dan	niet	begeleid	door	een	“impro-jazz-lit-combo”),	en	
Lanoye	60,	een	knap	feestboek	ter	ere	van	zijn	verjaardag	waarin	allerlei	onuitgegeven	teksten	
en	beeldmateriaal	verzameld	werden	(zie	bron	1	bij	“bekentenissen	van	een	knolgewas”).	

Het	is	duidelijk	dat	Lanoye	in	deze	werken	net	als	in	vrij – wij?	terugblikt	op	zijn	verleden,	
zijn	“drietal	zielen	in	één	borst,”	en	zijn	volledige	oeuvre	om	een	soort	van	staalkaart	of	een	
balans	op	te	maken	(cf.	“bekentenissen	van	een	knolgewas,”	“De	engelenbak”	en	“l’envoye	de	
lanoye”).	Het	knappe	aan	deze	gedichten	en	aan	vrij – wij?	is	dat	Lanoye	erin	slaagt	om	dit	op	
een	zeer	persoonlijke	manier	te	doen	(zijn	biografie,	“roots	&	routes”,	hoofdwerken	en	the-
ma’s…),	en	tegelijk	ook	aan	te	knopen	bij	grote	literaire	en	meeslepend	menselijke	onderwer-
pen	(leven	en	dood,	menselijke	identiteit	etc)	waardoor	zijn	terugblik	erg	herkenbaar	blijft	voor	
de	lezer.	Daarenboven	verliest	hij	evenmin	het	thema	van	gedichtendag	(vrijheid)	uit	het	oog.

Online	vind	je	heel	wat	voorbeelden	van	schilderijen	rond	dit	thema.	Check	bijvoorbeeld	
eens	het	werk	Vanitasportret	van	de	Schilder,	van	Antoine	Steenwinkel.	1688,	kmska	op:

	 Vlaamse	kunstcollectie

Opmerking 1:	Die	dubbele	insteek	deelt	Lanoye	meteen	ook	met	Villon	die	zich	in	zijn	Ballade	
eveneens	verschillende	stemmen	aanmeet:	de	gevangen	genomen	en	ter	dood	veroordeelde	
Villon	die	schrijft,	Villon	die	al	hangt	en	als	het	ware	voorbij	het	graf	spreekt,	maar	ook	de	alge-
meen	menselijke	Villon	waarin	“wij,”	de	lezers,	“frères	et	sœurs	humains,”	meer	dan	vijfhon-
derd	jaar	later	ons	allemaal	nog	steeds	herkennen.

Opmerking 2:	Villon	heeft	overigens	onderstaand	kwatrijn	ook	als	een	soort	van	grafschrift	
geschreven.

http://www.vlaamsekunstcollectie.be
http://vlaamsekunstcollectie.be
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Origineel:		 Je	suis	François,	dont	il	me	poise	
	 Né	de	Paris	emprès	Pontoise	
	 Et	de	la	corde	d'une	toise
	 Saura	mon	col	que	mon	cul	poise

Versie in modern Frans:	 Je	suis	François,	cela	me	pèse,
	 Né	à	Paris	près	de	Pontoise,
	 Et	de	la	corde	d'une	toise
	 Mon	cou	saura	que	mon	cul	pèse!

Bron:	Villon.	Poésies.	Édition	de	Jean	Dufournet.	Flammarion:	1992.	pp.	350-351.

Vrije vertaling:	 Ik	heet	François,	wat	mij	deprimeert,
	 Geboren	in	Parijs,	bij	Pontoise,
	 want	met	een	koord	van	twee	meter
	 zal	mijn	nek	zeer	snel	weten,	
	 hoe	zwaar	mijn	kont	weegt.

10. In 1999 verscheen De verzamelde gedichten van Hugo Claus, die evenzeer eindigde met een 
gedicht genaamd “Envoi.” (De Engelse vertaling werd nadien trouwens op muziek gezet door 
de popgroep Absynthe Minded.) Waarom zouden zowel Claus als Lanoye weg gekozen hebben 
om een specifiek gedeelte van een ballade, het envoi, als titel te gebruiken voor een volledig 
gedicht?

Een	“envoi”	betekent	in	het	Frans	letterlijk	een	verzending,	iets	dat	je	uitstuurt	of	de	wereld	in-
stuurt,	zoals	een	brief	of	een	pakket.	Net	zoals	het	envoi	het	laatste	deel	van	een	ballade	is	(dat	
zich	tot	de	prins	of	tot	de	lezer	richt),	gaat	het	hier	ook	om	het	laatste	gedicht	van	een	volledi-
ge	bundel	(bij	Claus	een	verzameld	werk,	bij	Lanoye	een	bundel	waarin	o.m.	sterk	teruggeblikt	
wordt	op	een	heel	oeuvre).	De	gedichten	uit	vrij – wij?	worden	dus	de	wijde	wereld	ingestuurd	
door	middel	van	dit	hoogst	persoonlijke	“envoye”	(let	ook	op	de	gepersonaliseerde	spelling)	
dat	zo	een	vrij	bericht	aan	de	lezer,	aan	de	bevolking,	aan	ons	allen	is:	“wij.”

Opmerking:	Je	vindt	Claus’	“Envoi”	op:

	 Poetry	International

https://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/885


Les 1

Een	gesprek	met	I.L.	Pfeijffer

Luisteren	en	noteren	volgens	de	Cornellmethode4
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

•	 CiS: waarnemen 

• Links met andere lessen: Leren Leren

• Werkvormen: kijken, luisteren, noteren en samenvatten volgens de Cornellmethode

• Nederlands: kijken en luisteren, schrijven, literatuur

“zonder	handen,	
zonder	tanden”

Bron:	planning-en-agenda.nl/de-cornell-methode-om-aantekeningen-te-maken

https://www.planning-en-agenda.nl/de-cornell-methode-om-aantekeningen-te-maken/
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1.	 Er	zijn	ontelbare	manieren	waarop	je	jezelf	kan	wijsmaken	dat	je	aan	het	studeren	bent	zonder	
ook	echt	te	studeren.	De Cornellmethode,	ontwikkeld	in	de	jaren	‘40	door	Professor	Walter	
Pauk	aan	Cornell	University,	helpt	je	notities	te	maken	waarmee	je	achteraf	op	een	actieve	en	
effectieve	manier	kan	studeren.	Elke	fase	dwingt	je	om	structuur	aan	te	brengen	in	de	inhoud	
en	na	te	denken	over	wat	je	hebt	opgeschreven.		
Verschillende	Vlaamse	universiteiten	moedigen	studenten	aan	om	de	Cornellmethode	te	
gebruiken.

Methode

1.	 Voorbereiden:	

Deel	je	blad	in	in	4	zones	zoals	op	de	afbeelding.
Zone	1:	Een	of	twee	lijntjes	bovenaan	het	blad.	
Zone	2:	+/-	15	cm	breed.	
Zone	3:	+/-	6	cm	breed.	
Zone	4:	+/-	5	cm	onderaan	het	blad.	

2.	 Noteren:	

Zone 1: Onderwerp	(aan	het	begin	van	de	les).
Zone 2: Notities	(tijdens	de	les).
Maak	zo	kort	mogelijke	notities,	gebruik	afkortingen,	laat	ruimte	tussen	de	
verschillende	aantekeningen	en	punten,	noteer	vragen	die	in	je	opkomen.
Zone 3: Kernwoorden	(tijdens	en	na	de	les).
Noteer	hier	sleutelwoorden,	de	belangrijkste	punten,	belangrijke	namen,	plaatsen	en	
belangrijke	begrippen.

3.	 Reflecteren:
Zone 4: Samenvatting	(na	de	les).	
Beantwoord	hier	de	volgende	vraag:	“Wat	zou	je	aan	iemand	vertellen	die	de	les	
niet	heeft	bijgewoond,	maar	wel	moet	weten	wat	er	aan	bod	kwam?”.	Gebruik	de	
sleutelwoorden	en	belangrijkste	punten.

2.	 Bekijk	een	fragment	uit	een	interview	met	de	dichter	Ilja	Leonard	Pfeijffer	en	noteer	de	essentie	
van	wat	hij	vertelt	volgens	de	Cornellmethode.

Het	interview	met	Ilja	Leonard	Pfeijffer	bestaat	uit	verschillende	fragmenten	die	je	kan	bekijken	
via	poeziecentrum.be/projecten/lessuggesties:	klik	op	het	gewenste	item.
Je	vindt	hieronder	per	fragment	telkens	een	uitgeschreven	versie	van	wat	Pfeijffer	in	het	
fragment	zegt	en	een	schema	volgens	de	Cornellmethode.	

Per	fragment	wordt	er	ook	naar	bepaalde	werken	van	de	schrijver	verwezen.	Je	kan	deze	
luisterfragmenten	gebruiken	als	uitbreiding	bij	andere	lessen	over	Pfeijffer.

info
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Fragment 1

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	schrijver	of	dichter

Suggesties:

•	 algemene	inleiding

•	 alle	werken

Uitgeschreven tekst bij het fragment:

Ilja	Leonard	Pfeijffer	debuteerde	met	de	bundel	Van de vierkante man	(De	Arbeider-
spers,	1998).	Daarna	heeft	hij	allerlei	genres	uitgeprobeerd,	maar	in	het	diepst	van	zijn	hart	blijft	
hij	altijd	dichter.	

Wat	hem	het	meeste	interesseert	is	niet	zozeer	het	‘verhaal’,	maar	hoe	het	verhaal	
wordt	verteld.	Hij	houdt	van	literatuur	die	aandacht	heeft	voor	de	formulering,	de	stijl,	de	afzon-
derlijke	woorden.	Dat	is	de	bagage	van	de	dichter.

Ilja Leonard Pfeijffer over schrijver of dichter ?

Debuut

Verschillende	genres

•	 Van	de	vierkante	man	-	poëziebundel

•	 Niet	de	verhaallijn	is	belangrijk

•	 Wel	hoe	verhaal	wordt	verteld:	

°	 Formulering

°	 Stijl

°	 Woordkeuze

Pfeijffers	bagage	als	dichter	vind	je	terug	in	de	andere	genres	die	hij	beoefent.
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Fragment 2

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	schrijven	op	café

Uitgeschreven tekst:

De	schrijver	houdt	er	erg	van	om	buiten	te	schrijven.	Dat	gaat	in	Italië	beter	dan	in	
Nederland.	Hij	vindt	het	erg	belangrijk	om	te	schrijven	met	pen	en	papier.	Hij	neemt	nooit	zijn	lap-
top	mee.	Op	de	computer	is	de	verleiding	immers	groot	om	op	een	voorlopige	manier	te	schrijven	
en	zomaar	ergens	in	het	midden	te	beginnen	want	je	kan	toch	nog	verschuiven.	Als	je	met	pen	en	
papier	schrijft,	word	je	gedwongen	om	nog	voor	je	de	eerste	letter	van	je	zin	op	papier	zet	na	te	
denken	over	het	einde.	Daar	wordt	je	tekst	beter	van.	Hij	vindt	het	ook	prettig	dat	schrijven	met	
een	pen	iets	lichamelijks	heeft.	Hij	heeft	het	idee	dat	zijn	zinnen	zijn	ademhaling	dan	meer	volgen.

Ilja Leonard Pfeijffer over schrijven op café.

Computer	of	
pen	en	papier

•	 Computer	(ver)leidt	tot	‘voorlopig	schrijven’

•	 Pen	en	papier

°	 Dwingen	je	na	te	denken	voor	je	schrijft.	Dat	bevordert	de	
kwaliteit	van	het	schrijven.

°	 Zorgen	voor	lichamelijk	schrijven

Schrijven	met	pen	en	papier	bevordert	de	kwaliteit	van	het	schrijven
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Fragment 3

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	research

Suggesties:

•	 La Superba

•	 Grand Hotel Europa	-	zie	ook	de	column	‘Stella	kreeg	Clio’s	jurkje’

	 nrc.nl

Uitgeschreven tekst:

De	keuze	van	het	genre	hangt	af	van	wat	je	te	vertellen	hebt.	Sommige	onderwerpen	
lenen	zich	heel	goed	voor	een	gedicht.	Voor	andere	dingen	heb	je	meer	ruimte	nodig	en	dan	is	een	
roman	een	beter	genre.	Als	je	in	een	roman	een	verhaal	vertelt,	is	dat	meestal	fictief,	maar	de	kunst	
is	dat	de	lezer	dat	vergeet.	De	lezer	moet	het	verhaal	geloven.	Daarom	probeert	Pfeijffer	het	altijd	
zo	geloofwaardig	mogelijk	te	maken.

Hij	doet	altijd	alsof	zijn	romans	helemaal	autobiografisch	zijn.	Dat	zijn	ze	niet,	maar	de	
lezer	moet	gaan	denken	dat	hij	het	echt	heeft	meegemaakt.

De	truc	daarbij	is	dat	de	details	moeten	kloppen.	Daarvoor	moet	je	research	doen.	Bij	
La Superba	moest	het	decor	heel	precies	worden	beschreven.	In	dit	geval	de	stad	Genua.

In	Grand Hotel Europa	gaat	het	over	ontwikkelingen,	dingen	waar	mensen	zich	zorgen	
over	maken.	Daar	wilde	Pfeijffer	heel	precies	in	zijn.	Dat	betekent	dat	je	research	moet	doen.

Ilja Leonard Pfeijffer over schrijver of dichter ?

Welk	genre?

Fictie	en	realiteit

Voorbeelden

•	 Keuze	wordt	bepaald	door	wat	je	wil	vertellen

•	 Kunst	is	om	fictie	zo	te	schrijven	dat	lezer	gelooft	dat	het	echt	is

°	 Door	te	doen	alsof	de	romans	autobiografisch	zijn

°	 De	details	moeten	kloppen,	daarvoor	is	research	nodig

•	 La Superba:	precieze	beschrijving	van	Genua

•	 Grand Hotel Europa:	ontwikkelingen	in	de	wereld	van	nu	

Overtuigend	en	geloofwaardige	fictie	steunt	op	feiten	en	details.

http://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/16/stella-kreeg-clios-jurkje-a1610115
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Fragment 4

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	het	belang	
van	de	Griekse	literatuur

Uitgeschreven tekst:

Ilja	Leonard	Pfeijffer	is	classicus	van	opleiding	en	die	studies	hebben	–	al	dan	niet	
gewild	–	een	blijvende	invloed	op	zijn	werk.	Een	van	de	voordelen	is	dat	je	gedwongen	wordt	om	je	
op	een	specifieke	manier	te	verhouden	tot	de	grote	klassieke	teksten.

Een	aantal	van	de	allerbeste	dingen	die	ooit	zijn	geschreven	in	de	geschiedenis	van	
de	mensheid	zijn	geschreven	in	het	Grieks	en	het	Latijn.	Die	schitterende	literatuur	is	nog	steeds	
relevant	dus	er	is	geen	enkele	reden	om	die	interesse	verborgen	te	houden,	dus	dat	komt	aan	de	
oppervlakte	in	het	werk	van	Pfeijffer.

Ilja Leonard Pfeijffer over het belang van de Griekse literatuur

Opleiding

Klassieke	teksten

•	 Classicus

•	 Voordeel:	je	wordt	gedwongen	je	op	een	specifieke	manier	te	
verhouden	tot	de	grote	klassieke	teksten

•	 Beste	teksten	uit	de	geschiedenis

•	 Nog	steeds	relevant	DUS	blijven	aan	de	oppervlakte	komen

De	klassieke	literatuur	blijft	relevant	en	goed	en	heeft	dus	een	invloed	op	zijn	werk.
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Fragment 5

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	de	notie	
van	waarheid

Suggesties:

•	 Grand Hotel Europa

Uitgeschreven tekst:

Bijna	alles	wat	Pfeijffer	schrijft,	heeft	te	maken	met	het	verschil	tussen	fantasie	en	wer-
kelijkheid,	fictie	en	realiteit.	Hij	vindt	het	interessant	om	daar	spelletjes	mee	te	spelen	en	hij	vindt	
dat	het	verschil	tussen	fantasie	en	werkelijkheid,	tussen	fictie	en	realiteit	een	heel	actueel	thema	is.	
We	leven	in	een	tijd	waarin	het	steeds	moeilijker	wordt	om	een	duidelijke	grens	te	trekken	tussen	
fantasie	en	werkelijkheid,	tussen	fictie	en	feit.	

Denk	maar	aan	social media.	Facebook	lijkt	ontworpen	om	kleine	snapshots	uit	je	
dagelijks	leven	te	delen.	Dat	lijkt	allemaal	echt.	Maar	mensen	proberen	een	beeld,	een	imago	van	
zichzelf	op	te	houden.	Heel	wat	mensen	proberen	dan	ook	te	leven	naar	hun	imago.	De	personen	
die	ze	willen	zijn,	worden	rolmodel	voor	wie	ze	in	het	echt	zijn.	Het	wordt	allemaal	heel	ingewik-
keld.	Pfeijffer	zegt	dat	hij	eens	iemand	ontmoette	die	in	restaurants	gerechten	bestelde	die	het	
goed	deden	op	Instagram.

In	de	politiek	is	het	steeds	moeilijker	om	een	duidelijke	scheidslijn	te	zien	tussen	feit	
en	fictie.	Trump	is	daar	president	mee	geworden.	Pfeijffer	vindt	het	belangrijk	om	daarover	na	te	
denken	en	te	schrijven.

In	deze	grote	verwarring	en	de	glijdende	schaal	van	grijstinten	tussen	echte	waar-
heid	en	echte	fictie	worden	waarheid	en	authenticiteit	erg	problematisch	en	zeldzaam.	Dat	is	de	
reden	dat	mensen	daar	heel	erg	naar	snakken.	Mensen	willen	iets	authentieks,	juist	omdat	het	zo	
zeldzaam	is	geworden.	Daarom	worden	de	concepten	‘authenticiteit’	en	‘waarheid’	vaak	geprob-
lematiseerd	in	Pfeijffers	werk.

Ilja Leonard Pfeijffer over Plato en de notie van waarheid.

Welk	genre?

Fictie	en	realiteit

Voorbeelden

•	 Actueel	thema

•	 Sociale	media	-	lijkt	echt	MAAR	slechts	een	beeld/imago	
van	de	persoon

➜	 Leven	naar	het	imago
➜	 Imago	wordt	rolmodel	voor	de	echte	persoon

•	 Scheidslijn	tussen	feit	en	fictie	niet	duidelijk

°	 Verkiezing	van	Trump

•	 Zeldzaam	geworden	MAAR	mensen	willen	het	graag

•	 Belangrijk	thema	in	zijn	werk	

Door	de	vervagende	scheidslijn	tussen	feit	en	fictie	vergroot	de	behoefte	aan	waarheid	en	
authenticiteit	bij	de	mensen.
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Fragment 6

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	de	grot	van	Plato

Suggesties:

•	 Grand Hotel Europa

Uitgeschreven tekst:

Plato	gebruikt	een	metafoor	om	onze	blik	op	de	werkelijkheid	te	beschrijven.	Hij	
beschrijft	dat	we	allemaal	in	een	grot	zitten,	vastgebonden	met	onze	rug	naar	de	ingang	gekeerd	
en	dus	het	daglicht	niet	zien.	Achter	ons	staat	een	muurtje	waarachter	objecten	langs	gedragen	
worden.	Er	is	ook	een	vuur	en	de	schaduwen	van	de	objecten	die	worden	langs	gedragen	zien	
we	op	de	muur	voor	ons.	Wat	we	zien	is	driedubbel	nep,	maar	we	houden	het	voor	de	waarheid.	
De	echte	werkelijkheid	buiten	zien	we	niet,	we	zien	alleen	wat	binnen	gebeurd.	We	zien	enkel	de	
schaduwen	die	door	een	vuurtje,	zelfs	niet	door	de	zon,	worden	geworpen.

Als	je	die	grotvergelijking	opnieuw	zou	moeten	maken	in	onze	tijd,	dan	zou	je	daaraan	
toevoegen	dat	de	mensen	die	met	hun	rug	naar	de	opening	zitten	en	alleen	de	schaduwen	zien	
met	hun	telefoon	foto’s	maken	van	de	schaduwen.	Ze	maken	er	selfies	van.	De	foto's	die	ze	posten	
of	Facebook,	Instagram	of	Snapchat	zijn	de	werkelijkheid	voor	hen.

Ilja Leonard Pfeijffer over de grot van Plato.

Grot	van	Plato

NU

•	 Metafoor	voor	onze	blik	op	de	werkelijkheid

•	 Mensen	in	een	grot,	rug	naar	de	opening,	gezicht	naar	de	muur

•	 Vuur	werpt	schaduw	op	de	muur

•	 De	schaduwen	worden	als	de	werkelijkheid	ervaren.

•	 Extra	dimensie:	foto’s	van	de	schaduwen	delen	via	social media.	
Die	foto’s	worden	als	werkelijkheid	ervaren.

De	metafoor	van	de	Grot	van	Plato	heeft	een	extra	dimensie	gekregen	door	social media.	
De	perceptie	van	de	werkelijkheid	ligt	steeds	verder	af	van	de	echte	werkelijkheid
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Fragment 7

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	wat	
thuis	zijn	heet

Suggesties:

•	 La Superba

• Idylle 18

• Stil Sonnet waarin we niets horen over de vluchtelingenproblematiek, NRC 23 mei 2018

Stil	Sonnet
waarin	we	niets	horen	over
de	vluchtelingenproblematiek

Soms	is	het	nieuws	de	stilte.	Mei	verweekt.

Het	is	al	weken	goed	weer	om	te	varen,

maar	anders	dan	in	de	voorbije	jaren

is	er	geen	rubberboot	die	oversteekt.

Men	fluistert	over	een	geheim	akkoord

met	Libische	milities	en	Soedan

om	hen	die	dromend	door	woestijnen	gaan

te	stoppen.	Hoop	wordt	in	de	kiem	gesmoord.

Onzichtbare	problemen	zijn	ook	net

een	beetje	opgelost.	Nooit	aangekomen

staat	haast	gelijk	aan	nooit	vertrokken	zijn.

Ze	worden	slaaf	gemaakt,	verkracht,	van	bed

gelicht,	gemarteld	en	vermoord.	Hun	dromen

vergaan	in	stilte	van	ons	nieuws	tot	pijn.

23	mei	2018

Ilja Leonard Pfeijffer	schrijft	elke	twee	weken	een	sonnet
naar	aanleiding	van	de	actualiteit.

Bron:	NRC	Handelsblad
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Ilja Leonard Pfeijffer over wat thuis zijn heet.

Migratie

Europeaan

Thuis

•	 Belangrijk	thema	sinds	2008

°	 Zelf	‘migrant’	geworden	door	verhuis	naar	Genua

°	 Een	van	de	grote	verhalen	van	deze	tijd

°	 Eigen	situatie	als	migrant	niet	te	vergelijken	met	
Afrikaanse	migranten	in	Genua

•	 Door	verhuis

°	 Minder	Nederlander

°	 Meer	Italiaan

°	 Meer	Europeaan

•	 Europa

°	 Wat	is	Europese	identiteit?

➜	 Thema	van	Grand	Hotel	Europa

Door	zijn	verhuis	naar	Genua	en	de	grote	populatie	aan	migranten	in	die	stad	voelt	hij	zich	
steeds	meer	Europeaan	en	vraagt	hij	zich	af	wat	de	Europese	identiteit	is.

Uitgeschreven tekst:

Sinds	hij	in	2008	naar	Genua	verhuisde,	is	migratie	een	belangrijk	thema	in	het	werk	
van	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	Genua	is	een	stad	waar	veel	migranten	uit	Afrika	aankomen.	Migratie	
is	in	Genua	ook	heel	zichtbaar.	In	de	meeste	Europese	steden	komen	migranten	terecht	in	een	
buitenwijk,	in	een	banlieue,	in	een	buurt	zoals	de	Bijlmer	in	Amsterdam.	In	Genua	is	dat	in	het	
centrum	van	de	stad	waar	migranten	toevallig	ook	moeten	samenleven	met	de	autochtone	bevolk-
ing.	Dat	vind	Pfeijffer	een	heel	interessant	sociaal	experiment.	In	2008,	toen	hij	in	Genua	aank-
wam,	was	de	aanwezigheid	van	vluchtelingen	een	eyeopener.	In	België	en	Nederland	speelde	de	
vluchtelingenproblematiek	op	dat	moment	nog	niet	zo.	Pfeijffer	werd	door	het	probleem	getroffen,	
hij	is	zich	erin	gaan	interesseren	en	hij	heeft	er.	In	2017	maakte	hij	de	driedelige	VPRO-documen-
taireserie	Via	Genua.	De	afleveringen	zijn	terug	te	vinden	op	vpro.nl.

De	massale	migratie	van	Afrika	naar	Europa	is	een	van	de	grote	verhalen	van	onze	tijd	
die	verteld	moeten	worden.	Daarom	is	die	problematiek	in	La Superba	een	thema	geworden

Daarnaast	was	Pfeijffer	in	Genua	ook	zelf	een	migrant.	Hij	had	alleen	de	omgekeerde	
route	genomen.	Hij	was	van	het	noorden	naar	het	zuiden	gekomen	en	niet	omgekeerd.	Daar	horen	
bepaalde	privileges	bij.	Zijn	situatie	was	anders	dan	zijn	collega-immigranten	uit	het	zuiden.	Dat	
heeft	hem	aan	het	denken	gezet.

De	verhuis	van	Nederland	naar	Italië	had	een	aantal	gevolgen	voor	Pfeijffer.	Hij	is	zich	
iets	minder	Nederlander	gaan	voelen,	en	iets	meer	Italiaan.	Maar	het	belangrijkste	is	dat	hij	zich	
meer	Europeaan	is	gaan	voelen.	Want	hij	is	natuurlijk	nooit	helemaal	weggegaan	uit	Nederland.	
Hij	is	vaak	in	Nederland	en	België,	maar	er	is	een	ander	land	bijgekomen.

Pfeijffer	voelt	zich	thuis	in	Europa	en	vraagt	zich	af	wat	het	betekent	om	je	Europeaan	
te	voelen.	Wat	is	een	Europese	identiteit?	Die	vraag	ligt	aan	de	wortel	van	zijn	meest	recente	boek	
Grand Hotel Europa.

http://vpro.nl
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Fragment 8

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	Caravaggio

Suggesties:

•	 Grand Hotel Europa

Uitgeschreven tekst:

Caravaggio	speelt	een	belangrijke	rol	in	Grand Hotel Europa,	het	personage	Clio	is	Car-
avaggio-specialiste.	Pfeijffer	vindt	de	levensloop	van	Caravaggio	fascinerend:	Caravaggio	was	een	
enorme	schurk,	een	heel	moeilijke	man,	die	de	ene	na	de	andere	rechtszaak	aan	zijn	broek	kreeg.

De	hele	romantiek	lijkt	te	zijn	uitgevonden	om	met	terugwerkende	kracht	Caravaggio	
tot	held	te	verklaren.	Hij	is	het	prototype	van	de	verdoemde	kunstenaar,	maar	hij	is	ook	een	fantas-
tische	en	unieke	schilder.

Toen	Carravaggio	iemand	had	vermoord	tijdens	een	potje	tennis	werd	hij	tot	de	dood	
door	onthoofding	veroordeeld.	Vanaf	dat	moment	schildert	hij	bijbelse	scènes	met	onthoofdingen:	
Judith	en	Holofernes,	David	en	Goliath.	Vaak	schildert	hij	daarbij	een	zelfportret	in	het	afgehakte	
hoofd.	Dat	is	een	soort	van	vermenging	van	feit	en	fictie.	Hij	plaatst	zichzelf	in	een	bijbelse	scène	
en	geeft	daarmee	uitdrukking	aan	zijn	diepste	angsten.

Ilja Leonard Pfeijffer over Caravaggio.

Caravaggio •	 Centraal	in	Grand	Hotel	Europa

•	 Personage	Clio	is	Caravaggio-specialist

•	 Interessante	figuur:	prototype	van	de	verdoemde	kunstenaar

°	 Schurk,	moordenaar

°	 Geniale	schilder

•	 Ter	dood	veroordeeld	door	onthoofding

°	 Gaat	bijbelse	scènes	met	onthoofdingen	schilderen

°	 Zelfportretten	in	de	afgehakte	hoofden

°	 Geeft	zo	uitdrukking	aan	zijn	diepste	angsten

Pfeijffer	is	gefascineerd	door	het	prototype	van	de	verdoemde	kunstenaar,	Caravaggio.
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Fragment 9

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	het	thema	liefde	

Suggesties:

•	 Giro giro tondo

Uitgeschreven tekst:

De	liefde	is	het	meest	universele	thema	dat	er	is.	Je	kan	er	niet	omheen,	of	je	wil	of	niet,	
je	krijgt	ermee	te	maken.	Dat	is	al	eeuwen,	millennia	zo.	Alle	grote	schrijvers	hebben	over	de	liefde	
geschreven.	Alles	wat	ooit	is	geschreven,	behalve	misschien	het	verkiezingsprogramma	van	Bart	
De	Wever,	gaat	over	de	liefde.	

Als	je	als	schrijver	over	de	liefde	schrijft,	ben	je	je	daar	ook	wel	bewust	van.	Dat	geeft	
een	raar,	dubbel	gevoel.	Want	de	liefde	die	je	voelt,	die	je	ondergaat,	het	geluk	of	de	pijn,	de	euforie	
of	het	verdriet	ervan	is	natuurlijk	jouw	geluk	en	jouw	euforie	en	jouw	verdriet	en	jouw	pijn.	Dus	
het	voelt	alsof	het	voor	het	eerst	in	de	geschiedenis	van	de	mensheid	voorkomt,	maar	terwijl	je	
het	gaat	opschrijven	ben	je	je	ervan	bewust	dat	er	eeuwenlang,	millennialang	heel	veel	andere	
schrijvers	zijn	geweest	die	datzelfde	unieke	gevoel	hebben	gehad	en	het	op	hun	manier	hebben	
verwoord.

Je	kan	doen	alsof	de	traditie	van	schrijven	over	liefde	niet	bestaat..Maar	dat	is	een	beet-
je	naïef	en	spijtig.	Het	is	interessanter	om	met	die	traditie	in	gesprek	te	gaan,	om	ermee	te	spelen,	
om	er	een	ballet	mee	aan	te	gaan.	Dat	probeert	Pfeijffer	te	doen	in	zijn	gedichten	en	zijn	romans.

Ilja Leonard Pfeijffer over het thema liefde.

liefde

liefde	als	thema

•	 Universeel	thema

•	 Iedereen	krijgt	ermee	te	maken

•	 Belangrijk	thema	in	de	literatuur

•	 Dubbel	gevoel:	jouw	eigen	liefde	vs.	liefde	die	al	eeuwenlang	
als	even	uniek	wordt	ervaren	door	andere	schrijvers

•	 Rijke	traditie	respecteren	en	ermee	in	gesprek	gaan

Wanneer	Pfeijffer	over	de	liefde	schrijft,	probeert	hij	zijn	eigen	unieke	gevoel	van	de	liefde	weer	
te	geven	door	die	naast	de	traditie	van	de	literatuur	over	liefde	te	plaatsen	en	de	twee	
‘in	gesprek	te	laten	gaan’.
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Fragment 10

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	humor

Uitgeschreven tekst:

Pfeijffer	vindt	humor	belangrijk,	niet	alleen	bij	het	schrijven,	maar	ook	in	het	echte	lev-
en.	Humor	is	een	gevaarlijk	wapen	dat	hij	graag	inzet.	Het	is	een	manier	om	je	lezer	of	je	gesprek-
spartner	te	overtuigen	en	zijn	defensieve	houding	te	laten	zakken.	Eens	de	verdedigingsschilden	
gezakt	zijn,	kan	je	een	wat	minder	humoristische	boodschap	brengen.	Dat	is	een	effect	waar	
Pfeijffer	vaak	naar	streeft.	Het	werkt	vooral	bij	theaterteksten.	Je	kan	het	publiek	aan	het	lachen	
brengen	en	twee	seconden	later	schamen	ze	zich	ervoor	dat	ze	gelachen	hebben.	Pfeijffer	vindt	het	
heel	interessant	om	met	die	emoties	te	spelen.	

Ilja Leonard Pfeijffer over humor.

Humor •	 Belangrijk

°	 Bij	het	schrijven

°	 In	het	echte	leven

•	 Met	humor	verdedigingsschilden	van	de	ander	laten	zakken	
om	DAARNA	echte	boodschap	te	brengen

•	 Spelen	met	emoties:	publiek	laten	lachen,	waarna	ze	zich	
meteen	afvragen	of	ze	daar	wel	mee	mogen	of	kunnen	lachen.	

Je	kan	humor	gebruiken	als	‘lanceerplatform’	om	een	andere	boodschap	te	brengen.
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Fragment 11

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	de	ontwikkeling	
in	zijn	poëzie

Suggesties:

•	 Giro	giro	tondo

•	 Idylle 7

Uitgeschreven tekst:

De	gedichten	van	Pfeijffers	debuutbundel	Van de vierkante man	zien	er	op	het	eerste	
zicht	heel	anders	uit	dan	Idyllen	die	hij	als	laatste	heeft	gemaakt.	Van de vierkante man bestaat	uit	
vrije	verzen,	vrij	barok,	veel	taalexperiment,	geïnspireerd	door	Lucebert	en	andere	dichters.

Geleidelijk	aan	is	Pfeijffer	zich	geleidelijk	aan	gaan	interesseren	in	klassieke	vormen.	
Giro giro tondo	is	een	sonnettenkrans,	een	heel	klassieke	vorm.	Idyllen	zijn	rijmende	alexandrijnen:	
rijmende	jambische	zes-voeten,	de	vorm	van	Vondel.

Als	je	de	gedichten	beter	leest,	is	het	verschil	minder	groot	dan	het	oppervlakkig	gezien	
lijkt.	Pfeijffer	was	altijd	al	geïnteresseerd	in	de	muzikaliteit	van	de	taal.	Ook	in	de	vrije	verzen	in	
Van de vierkante man	was	hij	heel	erg	bezig	met	klank	en	ritme.	Precies	daarom	is	hij	zich	in	de	
klassieke	vormen	gaan	interesseren.	Als	je	een	vast	metrum	en	een	vast	rijmschema	hebt,	dan	heb	
je	al	een	aantal	verplichte	muzikale	elementen,	namelijk	dat	vaste	metrum	en	dat	vast	rijmschema.

Zijn	poëzie	is	wel	veranderd	op	een	andere	manier.	Vanaf	het	debuut	tot	zijn	laatste	
bundel	is	de	boze	buitenwereld	steeds	meer	zijn	gedichten	binnengedrongen.	Pfeijffer	is	zich	
steeds	meer	zorgen	gaan	maken.	Er	gebeuren	allerlei	dingen,	de	politiek,	vluchtelingen,	het	kli-
maat,	waar	hij	zich	over	wil	uitspreken.	

Zijn	eerdere	gedichten	waren	individualistische	uitingen	van	zijn	eigen	bekommernis-
sen.	Geleidelijk	heeft	hij	de	blik	verruimd	en	is	er	meer	wereld	in	zijn	poëzie	gekomen.

Ilja Leonard Pfeijffer over de ontwikkeling in zijn poëzie.

vorm

inhoud

•	 Aanvankelijk	vrije	verzen,	veel	taalexperiment

°	 Van de vierkante man

°	 cf.	Lucebert

•	 Later	meer	klassieke	vormen

°	 Sonnettenkrans	Giro Giro Tondo

°	 Rijmende	alexandrijnen	Idyllen zoals	bij	Vondel

•	 Gemeenschappelijke	factor:	aandacht	voor	muzikaliteit.	
Daardoor	interesse	voor	vast	metrum	en	vast	rijmschema.

•	 Aanvankelijk	zelfbetrokken,	individualistisch

•	 Later	blik	verruimd:	meer	van	de	buitenwereld	in	de	poëzie

Pfeijffers	poëzie	is	sterk	geëvolueerd	zowel	op	het	vlak	van	vorm	(al	is	muzikaliteit	altijd	een	in-
teresse	gebleven)	als	op	vlak	van	inhoud	waar	het	individualisme	ingeruild	is	voor	een	ruimere,	
op	de	wereld	betrokken,	thematiek.
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Fragment 12

Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	humor

Suggesties:

•	 Alle	poëzie

•	 Fragment	uit	een	televisie-interview	(naar	aanleiding	van	de	publicatie	
De bloemlezing van de Nederlandse poëzie)	waarin	hij	Lucebert	voordraagt:

	 onderwijs.hetarchief.be

	
Om	het	fragment	te	bekijken	maak	je	eerst	een	gebruikersprofiel	aan	op	het	
Archief	voor	Onderwijs:

	 onderwijs.hetarchief.be

Uitgeschreven tekst:

Alles	wat	Pfeijffer	schrijft,	hoort	hij	hardop	in	zijn	hoofd.	Het	heeft	dus	onmiddellijk	
een	akoestisch	effect.	Voor	schrijvers,	met	name	dichters,	is	het	vandaag	de	dag	bijna	verplicht	
om	te	performen.	Het	is	hun	grootste	bron	van	inkomsten	geworden,	want	van	de	verkoop	van	je	
bundels	kan	je	niet	leven.

Er	is	een	bloeiend	en	levend	circuit	van	festivals	en	poëzie-avonden	zowel	in	Nederland	
als	België	en	daar	kan	je	mooi	je	inkomen	bijeenschrapen.	Dan	is	het	wel	mooi	meegenomen	als	je	
het	ook	leuk	vindt	om	te	doen.	

Ilja Leonard Pfeijffer over performen.

Met	opzet?

Financiële	noodzaak

•	 Niet	expres	voor	podium	geschreven

•	 Leest	graag	voor

•	 Akoestisch	effect	want	‘hoort’	alles	wat	hij	schrijft	in	zijn	hoofd

•	 Performen	is	noodzaak	voor	hedendaagse	dichters,	
het	is	een	bron	van	inkomen

Pfeijffer	hoort	alles	wat	hij	scrijft	in	zijn	hoofd.	Dichters	vinden	een	bron	van	inkomsten	
in	performen

http://onderwijs.hetarchief.be/media/culture-club-bloemlezing-van-de-nederlandse-po%C3%ABzie/AcNhVPnQ9KRHJNZRdFaq6kE0
http://onderwijs.hetarchief.be
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

•	 CiS: conceptualiseren

• Werkvormen: onderwijsleergesprek

• Nederlands: literatuur, taalbeschouwing

ORIËNTEREN
	
De	les	is	opgebouwd	volgens	een	typisch	OVUR-schema.	Naast	het	lesmateriaal	met	vragen	en	
(mogelijke)	antwoorden	vind	je	ook	een	bijlage	met	heel	wat	interessant	achtergrondmateriaal	
voor	de	leerkracht.	Deze	bloemlezing	richt	zich	vooral	op	het	essayistische,	beschouwende	werk	
van	Pfeijffer.	In	de	uitvoerende,	maar	vooral	in	de	reflectiefase	van	deze	les	is	het	interessant	om	
extra	info	te	hebben	bij	de	citaten	die	worden	gebruikt	om	op	te	reflecteren.

1.	 Lees	(of	beluister)	“Idylle	7”	van	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	Haal	er	1	versregel	of	zin	uit	die	je	
bijzonder	aangrijpt,	verwondert	of	shockeert.

Elke	leerling	kiest	zelf	een	versregel.	Dat	kan	op	verschillende	manieren:	

•	 Lees	het	gedicht	voor	of	beluister	samen	de	voorgelezen	versie	van	Pfeijffer.	Zodra	een	leerling	
zijn	keuze	hoort	steekt	hij	zijn	hand	op	of	gaat	rechtstaan.	

•	 In	een	digitaal	document,	bijvoorbeeld	via	Google	docs,	kunnen	de	leerlingen	bijhouden	welke	
regel	ze	gekozen	hebben.

•	 Hang	een	uitvergrote	versie	van	Idylle 7	op	in	het	lokaal.	Laat	leerlingen	met	een	fluostift	
aanduiden	welke	regel	ze	kiezen.	Daarnaast	noteren	ze	hun	naam.

•	 Projecteer	in	Word	een	uitvergrote	versie	van	Idylle 7	en	markeer	de	regels	die	de	leerlingen	
kiezen.

Laat	elke	leerling	vertellen	waarom	hij	een	bepaald	fragment	kiest.	Als	de	leerlingen	louter	vanuit	
ervaring	spreken	en	nog	niet	stilstaan	bij	bepaalde	poëtische	technieken	of	intertekstuele	verwijzin-
gen	is	dat	prima.	Als	ze	hun	fragment	later	zien	opduiken	in	de	analyse	kan	dat	voor	herkenning	
zorgen,	een	bevestiging	dat	ze	intuïtief	sterke	elementen	in	een	gedicht	kunnen	herkennen.

“zonder	handen,	
zonder	tanden”
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Goede	kanshebbers	voor	deze	opdracht	zijn	

•	 Elementen	uit	de	populaire	cultuur,	bijvoorbeeld	‘Winter	komt’.	(De	slogan	van	de	populaire	
fantasyreeks	Game	of	Thrones,	naar	de	boeken	van	G.R.R.	Martin).

•	 ‘De	angst	/	is	van	de	bange	dingen	wel	het	allerbangst.’	Een	versregel	die	blijft	hangen,	niet	
alleen	door	de	inhoud,	maar	ook	door	het	gebruik	van	poëtische	technieken.

•	 ‘Terwijl	de	broze	poort	belaagd	wordt	door	de	horden,	/	gaat	ons	debat	erover	hoe	te	
masturberen.’	Het	woord	‘masturberen’	zal	zeker	hilariteit	veroorzaken.	Leerlingen	verwachten	
dat	woord	niet	in	een	gedicht.

•	 ‘Het	is	onwaarheid	om	de	waarheid	te	negeren’.	Een	doordenkertje	waar	leerlingen	graag	
bij	stilstaan.

•	 ‘Wie	niet	weet	hoe	hij	voelen	moet,	moet	weer	eens	horen.’	Deze	versregel	zal	niet	alleen	
opvallen	door	zijn	klankgebruik,	maar	verwijst	ook	(met	een	twist)	naar	de	uitdrukking	
‘Wie	niet	horen	wil	moet	voelen.’	Later	zal	ook	blijken	dat	de	regel	verwijst	naar	de	bekende	
Nederlandse	dichter	Lucebert,	die	een	grote	invloed	op	Pfeijffer	uitoefende.	Pfeijffer	verzorgde	
een	bloemlezing	van	gedichten	van	Lucebert,	en	schreef	een	prachtig	essay	over	hem.

•	 ‘Waar	wordt	geschreeuwd	is	taal	vacant.’	Ook	dit	citaat	blijft	hangen	omdat	je	even	moet	
nadenken	voor	de	betekenis	doordringt.	Het	citaat	viel	ook	Marc	Van	Oostendorp	op	die	
het	gebruikte	als	titel	voor	een	boekje	over	de	taal	van	Pfeijffer.	En	ook	Pfeijffer	zelf	was	
best	tevreden	met	zijn	vondst	aangezien	hij	de	frase	hergebruikte	in	de	inleiding	bij	zijn	
bloemlezing	De Nederlandse poëzie van de 20ste en 21ste eeuw in 1000 en enige gedichten (2016).

2.	 Vertel	aan	je	medeleerlingen	waarom	je	dit	stuk	van	het	gedicht	hebt	gekozen.

VOORBEREIDEN

Het	klassieke	communicatieschema	wordt	meestal	gebruikt	voor	zakelijke	communicatie,	maar	je	
kan	het	ook	perfect	toepassen	op	een	literaire	tekst.	Analyseer	het	gedicht	op	deze	manier.

Bron:	A.Moens,	P.	Cockelbergh	e.a.,	Impact	5	(Plantyn,	2015
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3.	 Wie	is	de	zender?	Beperk	je	niet	tot	de	naam	van	de	schrijver,	maar	ga	op	zoek	(in	zijn	
biografie	in	de	bundel)	of	op	het	internet	naar	meer	informatie.

Ilja	Leonard	Pfeijffer.

4.	 Wie	zijn	de	ontvangers?	Tot	wie	richt	hij	het	gedicht?

Tot	elke	lezer	van	zijn	Idyllen	in	het	algemeen,	maar	toch	vooral	tot	zijn	vrienden,	de	dichters	
van	Nederland	en	België,	in	het	bijzonder.

5.	 Welke	boodschap	brengt	hij?

Hij	waarschuwt	zijn	vrienden,	mededichters.	Het	louter	dichten	om	de	schoonheid,	het	op	
subsidies	teren,	moet	ophouden.	De	waarheid	moet	een	plaats	krijgen.		‘Wie	iets	te	zeggen	
heeft,	moet	iets	zeggen’.		Hij	geeft	meteen	ook	toe	dat	hij	het	in	het	verleden	ook	fout	gedaan	
heeft	(‘ontwortelaartje	dat	ik	mij	daar	was’).	Hoewel	hij	niet	wil	doemdenken	(‘apocalyptisch	
zitten	wezen’)	moet	het	toch	duidelijk	zijn	dat	het	niet	beter	wordt.	Het	gedicht	maakt	allusies	
op	de	klimaatverandering	en	met	een	oproep	aan	de	dichters	om	te	‘beginnen	iets	te	zeggen.’

Uitbreiding:	in	kijk-	en	luisterfragment	11:	‘Ilja	Leonard	Pfeijffer	over	de	ontwikkeling	in	zijn	
poëzie’	gaat	Pfeijffer	in	op	zijn	evolutie	als	dichter.

6.	 Wat	is	het	tekstdoel?

Bij	een	gedicht	denken	we	traditioneel	aan	een	emotieve	tekstsoort.	Deze	idylle	heeft	echter	
best	wel	wat	persuasieve	en	zelfs	activerende	of	louter	informatieve	kenmerken.

7.	 Pfeijffer	noemt	zijn	gedicht	een	idylle.	
	

Definitie idylle

Een	idylle	is	traditioneel	een	genre	van	gedichten,	korte	verhalen	of	schilderijen	waarin	
eenvoudige	en	onschuldige	mensen	figureren	die	harmonisch	leven	in	een	vredige	natuurlijke	
omgeving.	

Sluit	de	inhoud	aan	bij	die	definitie?	Welke	elementen	maken	wel	of	geen	idyllische	indruk	op	jou?	

Inhoudelijk	lijken	we	hier	niet	een	idylle	te	maken	te	hebben.	Er	is	geen	sprake	van	een	vredige	
natuurlijke	omgeving	waarin	eenvoudige	en	onschuldige	mensen	harmonisch	samenleven.	
Er	is	ophef	in	dit	gedicht:	angst	staat	centraal.	De	idylle	wordt	niet	langer	in	stand	gehouden,	
zelfs	niet	met	‘poezenplaatjes	op	ons	profiel’.	

info
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UITVOEREN

Elke	vorm	van	communicatie	verloopt	volgens	een	bepaalde	code.	Poëzie	zet	die	code	zelf	
centraal.	De	dichter	speelt	met	de	taalcode.	Dat	kan	de	lezer	veel	leesplezier	bezorgen.
In	de	volgende	oefeining	ga	je	aan	de	slag	met	enkele	facetten	van	de	veelzijdige	poëtische	code	
die	Pfeijffer	hanteert.	De	bedoeling	hierbij	is	niet	om	een	code	te	kraken,	maar	om	te	zien	hoe	
virtuoos	Pfeijffer	zijn	spel	met	de	taalcode	speelt.	Zo	kan	je	je	leeservaring	uitdiepen	en	verrijken.

8.	 Het	spel	met	de	werkelijkheid

“Een	dichter	die	zijn	ogen	en	oren	wil	sluiten	voor	de	tijd	en	de	wereld,	moet	wel	van	heel	goe-
de	huize	komen	wil	hij	één	enkel	vers	fabriceren	dat	niet	bij	voorbaat	volslagen	irrelevant	is.”

Bron:	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	De Nederlandse poëzie van de 20ste en de 21ste eeuw in 1000 en enige gedichten.	
(Prometheus,	2016)

Ga	na	of	Ilja	Leonard	Pfeijffer	zijn	eigen	uitspraak	waarmaakt	in	dit	gedicht.	Waar	in	het	gedicht	
opent	hij	zijn	(en	onze)	ogen	en	oren	voor	de	tijd	en	de	wereld	waarin	we	leven.	Kies	een	drie-
tal	concrete	voorbeelden	en	leg	de	link	met	de	actualiteit.

•	 Het weer is omgeslagen. Winter komt ...	Een	verwijzing	naar	de	klimaatverandering,	al	verwijst	de	
laatste	uitspraak	ook	naar	de	populaire	serie	Game	of	Thrones	en	naar	de	boeken	van	G.R.R.	
Martin,	

•	 We kunnen nu niet meer volstaan met poezenplaatjes op ons profiel …	Deze	zin	verwijst	
rechtstreeks	naar	#BrusselsLockdown.	In	november	2015	vroeg	de	Belgische	overheid	aan	
journalisten	en	burgers	om	niks	te	communiceren	via	sociale	media	tijdens	politieacties	om	
te	voorkomen	dat	terreurverdachten	mee	zouden	lezen.	De	Belgen	reageerden	massaal	door	
foto’s	van	katten	op	hun	profielen	te	plaatsen.	

•	 Voorspelbaar ongewone praatjes van hoe de pannenkoeken en de Marokkaan, ...	
De	passage	staat	vol	faits divers,	weinigzeggende	feitjes	en	roddels	die	in	klassieke	media	en	op	
sociale	media	aandacht	krijgen,	maar	die	er	eigenlijk	niet	toe	doen.	Dat	soort	informatie	houdt	
ons	weg	van	datgene	waar	het	werkelijk	om	draait.

•	 We kunnen nu nog even op subsidies teren en punniken als meisjes.	Dit	verwijst	naar	de	besparing	
in	de	culturele	sector	waardoor	dichters	en	andere	kunstenaars	steeds	minder	overheidssteun	
krijgen.

•	 We moeten alles weten wat googelende vingers dagelijks vergeten. Deze	versregel	sluit	aan	bij	de	
roep	om	kennis	opnieuw	een	belangrijkere	positie	toe	te	kennen.	Door	Google	te	gebruiken	
zouden	we	ons	geheugen	onvoldoende	trainen	waardoor	we	alles	sneller	vergeten.

•	 Wanneer de wereld doldraait van de gekkenpraat,/ zal hij op primetime uitleggen waar het om 
gaat/ en in de modder met het fluohesje aan/ met nabestaanden zeer eendrachtig nabestaan.	Denk	
aan	een	staatshoofd	dat	na	alweer	de	volgende	natuurramp	het	rampgebied	bezoekt	om	zijn	
medeleven	uit	te	drukken	met	de	slachtoffer,	bij	voorkeur	in	het	bijzijn	van	televisiezenders.

•	 … En ons geld als almaar vallend stof niet langer wordt geteld?	Een	verwijzing	naar	de	
economische	en	financiële	crisissen	van	de	afgelopen	jaren.

9.	 Het	spel	met	de	intertekstualiteit

“Poëzie	gaat	over	de	inelkaargewikkeldheid	van	alle	dingen.	Dit	maakt	het	lezen	van	poëzie	
tot	een	groot	avontuur	waarbij	begrip	vaker	wel	dan	niet	een	vorm	van	vermoeden	is,	zoals	zo	
vaak	in	het	echte	leven.”

Bron:	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	De Nederlandse poëzie van de 20ste en de 21ste eeuw in 1000 en enige gedichten.	
(Prometheus,	2016)

Winter komt.
De winter komt en hij zal vele jaren duren.

Twee	letterlijke	citaten	uit	Game of Thrones	(Het	lied	van	ijs	en	vuur)	van	George	R.R.	Martin.	
‘Winter	is	coming’	is	niet	alleen	de	wapenspreuk	van	de	familie	Stark	in	het	epos,	maar	tegelijk	
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ook	de	waarschuwing	waaraan	het	hele	verhaal	wordt	opgehangen.	Deze	wapenspreuk	duikt	
vaak	op	in	de	populaire	cultuur	(reclame,	memes,...).

Er kraait geen haan, al hebben we elkaar toch ruim drie keer verraden.

Een	verwijzing	naar	het	Nieuwe	Testament	waarin	Jezus	tijdens	het	laatste	avondmaal	vermeldt	
dat	hij	verraden	zal	worden	door	zijn	volgelingen	‘voor	de	haan	drie	keer	zal	gekraaid	hebben’.

Wie niet weet hoe hij voelen moet, moet weer eens horen.

Een	verwijzing	naar	het	spreekwoord	‘Wie	niet	horen	wil,	moet	voelen’	dat	net	als	dit	gedicht	
een	duidelijke	waarschuwing	inhoudt.
Maar	ook	naar	een	vers	uit	een	gedicht	van	Lucebert:	“wie	niets	meer	voelt	/	moet	maar	weer	
eens	horen.”	Pfeijffer	kent	Lucebert	zeer	goed	en	ziet	hem	als	een	van	zijn	grote	voorbeelden.	

10. Het	spel	met	de	klanken	en	het	metrum

“Dit	gezegd	hebbende,	kunnen	we	niet	genoeg	benadrukken	dat	het	onderwerp	van	het	gedicht	
onbelangrijk	is.	Het	gaat	erom	dat	er	iets	wordt	gezegd	zoals	het	nooit	eerder	is	gezegd.	Je	zou	
poëzie	kunnen	definiëren	als	gemarkeerde	taal,	als	bijzonder	zeggen	of	opgepimpt	praten.”

Bron:	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	De Nederlandse poëzie van de 20ste en de 21ste eeuw in 1000 en enige gedichten

a.	 Eindrijm	zou	je	een	voorbeeld	van	‘opgepimpt	praten’	kunnen	noemen.	Hoe	pakt	Ilja	
Leonard	Pfeijffer	het	eindrijm	aan	en	welke	stilistische	ingrepen	gebruikt	hij	om	het	te	doen	
werken?

Hij	gebruikt	gepaard	rijm.	Daarmee	sluit	hij	aan	bij	traditionele	middeleeuwse	literatuur	
waar	je	in	verhalende	epen	een	gelijkaardige	vorm	herkent.
Hij	maakt	veel	gebruik	van	enjambementen	om	het	rijm	te	doen	kloppen.

b.	 Ook	binnenrijm	(zowel	assonantie	als	alliteratie)	duiken	op	in	het	gedicht.	Markeer	de	
opvallendste	voorbeelden	in	het	gedicht.	Welk	effect	heeft	dit	op	je	leeservaring.

Alliteratie:

•	 ...		Broze	bellen	blazen	in	het	ballenbad		…
•	 We	moeten	luchten	leren	lezen.

Assonantie:

•	 Wie	niet	weet	hoe	hij	voelen	moet,	moet	weer	eens	horen.

Deze	voorbeelden	van	binnenrijm	trekken	de	aandacht.	Misschien	hebben	een	aantal	
leerlingen	bij	de	inleidende	oefening	zelfs	spontaan	enkele	van	deze	versregels	aangeduid	
als	hun	favoriet.	Hoe	je	het	zegt	is	immers	minstens	even	belangrijk	als	wat	je	zegt,	zoals	
ook	uit	het	inleidende	citaat	van	Pfeijffer	duidelijk	wordt.	

c	 Ook	voor	het	metrum	maakt	Pfeijffer	gebruik	van	alexandrijnen;	een	vorm	die	
oorspronkelijk	teruggaat	tot	de	Middeleeuwse	Alexanderroman	uit	de	12de	eeuw.	Zoek	op	
wat	een	alexandrijn	precies	is,	en	pas	je	kennis	toe	op	de	vier	eerste	regels	van	“Idylle	7”.

Een	alexandrijn	is	een	zesvoetige	jambe	of	nog	een	jambische	hexameter	die	meestal	
uiteenvalt	in	twee	gelijke	helften	door	middel	van	een	cesuur	in	het	midden.

•	 Een	jambe	is	een	versvoet	die	bestaat	uit	een	onbeklemtoonde	en	een	beklemtoonde	
lettergreep,	zoals	in	de	woorden	‘Latijn’	en	‘behoort’

•	 Een	hexameter	telt	zes	heffingen	per	vers,	waardoor	een	jambische	hexameter	dus	uit	
12	lettergrepen	bestaat.

•	 Let	wel,	als	het	om	slepend	of	vrouwelijk	rijm	gaat	(bijvoorbeeld	vouwen	/	vrouwen),	telt	
de	13de	onbeklemtoonde	lettergreep	niet	mee!	Dit	is	overigens	het	geval	voor	de	3de	en	
4de	regel	uit	Idylle	7.
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	 1	 2	 3	 4	 5	 6
Maar	vrienden,	lieve	dichtertjes	van	Nederland

	 1	 2	 3	 4	 5	 6
en	België,	ik	moet	met	jullie	praten.	Want

	 1	 2	 3	 4	 5	 6
het	weer	is	omgeslagen.	Winter	komt.	De	nachten

	 1	 2	 3	 4	 5	 6
ontbloten	zich	bezweet	met	woelende	gedachten.

REFLECTEREN

11. “Geen	deconstructies	meer,	geen	cryptogram,	geen	quiz.	/	We	zullen	moeten	leren	zeggen	hoe	het	is.”

Zoals	we	bij	het	begin	van	deze	les	al	ontdekten	richt	Pfeijffer	zich	in	dit	gedicht	rechtstreeks	
tot	zijn	mededichters.	Zijn	boodschap	wordt	heel	duidelijk	op	het	einde	van	het	gedicht:	‘Ik	
vraag	niets,	wil	niets,	eis	niets,	heb	niets	uit	te	leggen.	Maar	kunnen	we	misschien	beginnen	
iets	te	zeggen?’

Het	lijkt	alsof	hij	hier	een	pleidooi	houdt	voor	een	heel	eenduidige	boodschap,	weg	van	het	
kraken	van	de	poëtische	code	waar	je	net	heel	wat	tijd	hebt	aan	besteed.	Maar	is	dat	ook	zo?	
Doet	Pfeijffer	dat	zelf	wel?	Wat	bedoelt	hij	nu	eigenlijk?	En	is	het	de	bedoeling	dat	we	alles	
snappen?	Heeft	hij	er	trouwens	altijd	zo	over	gedacht?	(Hij	schrijft:	‘Ik	heb	het	zelf	in	het	
verleden	fout	gedaan,	/	ontwortelaartje	dat	ik	mij	daar	was’).	

Lees	volgende	citaten	van	Pfeijffer:

•	 ‘De	klare	taal	die	de	verstaanbare	dichters	bezigen	is	oninteressante	taal,	omdat	het	de	taal	
is	die	we	de	hele	dag	al	om	ons	heen	horen	leuteren.	De	verstaanbare	dichters	hopen	wel	dat	
ze	hip,	verguisd	en	experimenteel	zijn,	maar	in	feite	mijden	ze	elk	risico	door	gewoontjes	en	
alledaags	te	kwebbelen.	Wie	gevaarlijk	wil	dichten,	moet	als	een	profeet	orakels	balken	in	de	
taal	van	engelen.	Dan	gaat	het	rondzingen.	
Dit	brengt	ons	op	misschien	wel	het	allerbelangrijkste	bezwaar	tegen	de	roep	om	
verstaanbaarheid.	Dit	programma	wil	poëzie	ontdoen	van	spel,	experiment,	risico	en	gevaar,	
kortom	van	alles	wat	poëzie	eigen	is.	Ik	eis	onweerstaanbaar	bizarre	poëzie.	Poëzie	die	wil	
chicaneren	en	vernieuwen.	Poëzie	waarin	woord	voor	woord	de	taal	zelve	wordt	afgebroken,	
omgekeerd,	gekaakt	en	gezouten	en	tot	een	ongehoorde	vernieuwende	symfonie	wordt	
samengeklonken,	in	nieuwe	onbedachte	vormen.	Ik	wil	dat	voor	elk	gedicht	de	taal	opnieuw	
wordt	uitgevonden.	Ik	wil	dat	de	lezer	voor	elk	gedicht	opnieuw	moet	leren	lezen.	Gewone	
spreektaal	is	er	al	genoeg.’

Bron:	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	‘De	mythe	van	de	verstaanbaarheid’	(Bzzllletin2000),	
na	te	leze	:	epibreren.com/pfeijffer/mythe.html

•	 ‘Poëzie	die	niet	raar	is,	is	bijna	nooit	goed.	Ik	heb	de	poorten	opengezet	voor	de	waanzin,	maar	
de	grappenmakers	de	tempel	uitgejaagd,	omdat	de	waanzin	bittere	ernst	is	en	omdat	we,	als	
we	de	poëzie	al	niet	meer	serieus	nemen,	helemaal	wel	kunnen	ophouden	met	het	koesteren	
van	de	hoop	om	ooit	nog	iets	te	begrijpen	en	ons	net	zo	goed	definitief	kunnen	uitleveren	
aan	de	alles	overweldigende	oppervlakkigheid	van	jengelende	jingles,	wegwerpwoorden,	
consumententaal,	ons	volmondig	beleden	model	van	economische	groei	en	de	vulgariteit	van	
vrijheid	van	meningsuiting.	Waar	wordt	geschreeuwd,	is	taal	vacant.	Wie	niets	meer	voelt,	
moet	maar	weer	eens	horen.’

Bron:	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	De Nederlandse poëzie van de 20ste en de 21ste eeuw in 1000 en enige gedichten.	
(Prometheus,	2016)

http://www.epibreren.com/pfeijffer/mythe.html
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•	 ‘Ik	moest	altijd	het	cryptogram	oplossen,	daar	gingen	de	lessen	over.	Ik	moest	dan	proberen	te	
zeggen	wat	de	dichter	‘eigenlijk’	bedoelde.	Maar	dat	is	belachelijk.	(…)	Als	de	dichter	‘eigenlijk’	
probeert	te	zeggen	“ja,	ik	ben	‘eigenlijk’		vreselijk	verliefd	op	dat	meisje,	maar	de	bitch	wil	me	
niet”,	en	hij	het	op	een	andere	manier	zegt,	zodat	wij	het	weer	moeten	terugvertalen	–	dat	is	
geen	poëzie,	dat	is	sadisme.’

Bron:	lezing	Poetry International	naar	aanleiding	van	de	bloemlezing		
	De Nederlandse poëzie van de 20ste en de 21ste eeuw in 1000 en enige gedichten.	

Mogelijke	werkvormen.

De	leerlingen	kunnen	via	de	volgende	werkvormen	aan	de	slag	gaan	met	de	citaten.

•	 Schrijfopdracht:	wat	is	jouw	mening	over	dichters	die	de	boodschap	in	de	poëtische	code	
verbergen?	Schrijf	een	korte	opinietekst	(eventueel	in	de	vorm	van	een	column).	Vertrek	daarbij	
vanuit	een	citaat	uit	het	gedicht	of	één	van	de	citaten	van	Pfeijffer.

•	 Groepsgesprek:	kies	per	drie	leerlingen	één	van	de		citaten	en	bespreek	de	spanning	tussen	het	
citaat	en	het	gedicht.	Leg	je	mening	aan	elkaar	voor	en	zoek	zoveel	mogelijk	voorbeelden	en	
argumenten	die	deze	mening	ondersteunen.	Voer	nadien	een	klasgesprek	over	de	citaten.
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Bijlage 1

Extra	of	meer	uitgebreide	citaten	
voor	de	les

Uit	de	inleiding	van	de	bloemlezing	De Nederlandse poëzie van de 20ste en 21ste eeuw in 
1000 en enige gedichten:

p.8	regel	9	-	31

Poëzie	waarin	iets	gebeurt	en	waarin	iets	op	het	spel	staat,	heb	ik	de	voorkeur	gegeven	
boven	verstilde	observaties	die	ten	onrechte	voor	poëtisch	doorgaan.	Gedichten	waarin	
de	taal	zelf	wordt	scheefgetrokken	en	omgewoeld,	omdat	dat	moet,	omdat	het	niet	
anders	kan,	omdat	het	onzegbare	anders	niet	gezegd	kan	worden,	heb	ik	verkozen	
boven	welluidend	gepolijste	kleinoden	van	geraffineerde	mooisprekers.	Poëzie	die	
niet	raar	is,	is	bijna	nooit	goed.	Ik	heb	de	poorten	opengezet	voor	de	waanzin,	maar	
de	grappenmakers	de	tempel	uitgejaagd,	omdat	de	waanzin	bittere	ernst	is	en	omdat	
we,	als	we	de	poëzie	al	niet	meer	serieus	nemen,	helemaal	wel	kunnen	ophouden	
met	het	koesteren	van	de	hoop	om	ooit	iets	te	begrijpen	en	ons	net	zo	goed	definitief	
kunnen	uitleveren	aan	de	alles	overweldigende	oppervlakkigheid	van	jengelende	jingles,	
wegwerpwoorden,	consumententaal,	ons	volmondig	beleden	model	van	economische	
groei	en	de	vulgariteit	van	vrijheid	van	meningsuiting.	Waar	wordt	geschreeuwd,	is	taal	
vacant.	Wie	niets	meer	voelt,	moet	maar	weer	eens	horen.

p.	9	regel	13	-	17

Een	dichter	die	zijn	ogen	en	oren	wil	sluiten	voor	de	tijd	en	de	wereld,	moet	wel	van	
heel	goede	huize	komen	wil	hij	één	enkel	vers	fabriceren	dat	niet	bij	voorbaat	volslagen	
irrelevant	is.

p.9	regel	26	-	31

Dit	gezegd	hebbende,	kunnen	we	niet	genoeg	benadrukken	dat	het	onderwerp	van	het	
gedicht	onbelangrijk	is.	Het	gaat	erom	dat	er	iets	wordt	gezegd	zoals	het	nooit	eerder	
is	gezegd.	Je	zou	poëzie	kunnen	definiëren	als	gemarkeerde	taal,	als	bijzonder	zeggen	
of	opgepimpt	praten.

p.	11	regel	21	-	26

Poëzie	gaat	over	de	inelkaargewikkeldheid	van	alle	dingen.	Dit	maakt	het	lezen	
van	poëzie	tot	een	groot	avontuur	waarbij	begrip	vaker	wel	dan	niet	een	vorm	van	
vermoeden	is,	zoals	zo	vaak	in	het	echte	leven.
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Bijlage 2

Achtergrondinformatie	
voor	de	leerkracht

	 Over	Idyllen

Poetry	International:	Poëzie Lezen met Ilja Leonard Pfeijffer	(NL)

Marc	Van	Oostendorp

	 neerlandistiek.nl

lja Leonard Pfeijffer als cryptogrammaticus

De	taal	van	Ilja	Leonard	Pfeijffer	(8)

Door Marc van Oostendorp

Van	alle	Idyllen	uit	Ilja	Leonard	Pfeijffers	gelijknamige	bundel	uit	2015,	wordt	de	
zevende	het	vaakst	geciteerd,	ook	door	de	dichter	zelf.	Hij	nam	hem,	als	enige	eigen	
werk,	op	in	zijn	recente	dikke	bloemlezing	uit	de	Nederlandse	poëzie	van	de	20ste	en	
21ste	eeuw.

Als	ooit	een	gedicht	programmatisch	heeft	geklonken,	dan	is	het	de	zevende	Idylle:

Geen	deconstructies	meer,	geen	cryptogram,	geen	quiz.

We	zullen	moeten	leren	zeggen	hoe	het	is.

Ik	heb	het	zelf	in	het	verleden	fout	gedaan,

ontwortelaartje	dat	ik	mij	daar	was.	De	waan

dat	ik	de	toch	al	losse	schroeven	nog	meer	moest

ontregelen	en	hoopjes	zekerheden	woest

moest	ondergraven,	heeft	de	zaak	geen	goed	gedaan.

Er	zijn	mensen	die	dit	gedicht	door	deze	toon	inderdaad	lezen	als	een	programma.	
Jeroen	van	den	Heuvel	van	de	geleerde	website	Oote	oote	noemde	deze	regels	“met	
name	opvallend	omdat	Pfeijffer	zo’n	veertien	jaar	geleden	het	essay	De mythe van de 
verstaanbaarheid	in	Bzzlletin	publiceerde.”	In	dat	essay	verdedigde	Pfeijffer	volgens	Van	
den	Heuvel	de	stelling	‘Onbegrijpelijke	poëzie	is	altijd	beter	dan	makkelijke	poëzie’.	
Van	den	Heuvel:	“Maar	veertien	jaar	is	een	lange	tijd	en	zijn	mening	is	nu	duidelijk	
anders.	Pfeijffer	is	er	inmiddels	van	doordrongen	(…)	dat	mensen	‘aan	alles	echt	
behoefte	hebben	//	behalve	aan	wat	zekerheden	weg	doet	ebben.’”

https://iljapfeijffer.com/werk/poezie/idyllen-nieuwe-poezie
https://www.youtube.com/watch?v=udwigygzhWs
https://www.neerlandistiek.nl/2017/08/ilja-leonard-pfeijffer-als-cryptogrammaticus/
http://ooteoote.nl/2015/02/pfeijffer-we-zullen-moeten-leren-zeggen-hoe-het-is/
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Lampe

Les	nummer	1	bij	een	cursus	poëzieanalyse	lijkt	mij:	een	gedicht	drukt	niet	
noodzakelijkerwijs	de	mening	van	de	dichter	uit.	Net	zo	min	als	een	‘essay’	met	de	titel	
De mythe van de verstaanbaarheid	dat	overigens	doet.	Als	we	één	zekerheid	niet	moeten	
laten	wegebben,	dan	is	het	dat	literatuur	nooit	een	partijprogramma	is	waarop	iemand	
mag	worden	afgerekend.

Voor	zover	Idylle 7	in	tegenspraak	is	met	het	veertien	jaar	eerder	verschenen	essay,	is	
ze	ook	in	tegenspraak	met	een	lezing	die	Pfeijffer	eerder	dit	jaar	op	Poetry	International	
gaf,	dus	ruim	ná	het	verschijnen	van	de	Idyllen.	Hij	las	daarin	(vanaf	37:38)	een	
gedicht	van	Astrid	Lampe	voor,	en	besprak	kort	de	aantrekkingskracht	van	het	
ondoordringbare:

Interne logica

Pfeijffer	gebruikt	in	zijn	toelichting	weliswaar	niet	het	in	de	Idylle	gewraakte	woord	
ontwortelen,	maar	wel	het	dicht	daarbij	in	de	buurt	liggende	woord	ontregelen.	En	hij	
doet	dat	in	prijzende	zin.

Zoals	hij	ook	het	woord	cryptogram	gebruikt.	In	deze	lezing	doet	hij	dat	overigens	wél	
op	een	afkeurende	manier,	door	te	poneren	dat	je	als	lezer	niet	moet	pogen	een	gedicht	
als	dat	van	Lampe	te	begrijpen:

dan	ga	je	proberen	het	cryptogram	op	te	lossen,	het	puzzeltje.	Dan	

ga	je	proberen	om	het	‘rare	gedicht’	te	vertalen	naar	onze	wereld	

die	we	al	kennen.	Dat	is	eigenlijk	een	foute	manier	van	het	gedicht	

lezen.	Niet	alleen	in	het	geval	van	Astrid	Lampe,	maar	eigenlijk	

altijd.	Het	gedicht	creëert	een	nieuwe	werkelijkheid	en	een	nieuwe	

logica	en	je	moet	het	nemen	voor	wat	het	is,	en	als	je	het	niet	snapt	

is	dat	precies	de	bedoeling.	Je	moet	je	laten	meenemen	door	de	

interne	logica	van	het	gedicht.

Goede vriend

Even	later	in	de	lezing	gebruikt	Pfeijffer	nog	eens	het	woord	cryptogram,	als	hij	
beschrijft	hoe	hij	op	school	‘heel	verkeerd’	poëzieonderwijs	kreeg:

Ik	moest	altijd	het	cryptogram	oplossen,	daar	gingen	de	lessen	

over.	Ik	moest	dan	proberen	te	zeggen	wat	de	dichter	‘eigenlijk’	

bedoelde.	Maar	dat	is	belachelijk.	(…)	Als	de	dichter	‘eigenlijk’	

probeert	te	zeggen	“ja,	ik	ben	‘eigenlijk’		vreselijk	verliefd	op	dat	

meisje,	maar	de	bitch	wil	me	niet”,	en	hij	het	op	een	andere	manier	

zegt,	zodat	wij	het	weer	moeten	terugvertalen	–	dat	is	geen	poëzie,	

dat	is	sadisme.	(…)	Als	je	jonge	mensen	poëzie	wil	laten	lezen,	

moet	je	dat	laten	aansluiten	bij	wat	ze	toch	al	de	hele	dag	doen,	

namelijk	liedjes	luisteren.

https://www.youtube.com/watch?v=udwigygzhWs&t=219s
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(Merk	op	dat	de	spreker	zich	hier	afzet	tegen	‘eigenlijk’,	een	woord	dat	hij	verder	in	zijn	
causerie	af	en	toe	als	stopwoord	gebruikt.)	In	de	debuutbundel	Van de vierkante man	
staat	ook	een	ironisch	‘soort	brief	aan	een	goede	vriend’	die	cryptogrammaticus	wordt	
genoemd	en	als	volgt	toegesproken:

hoe	klein	je	ook	prozaïsch	puzzelt	je	zult

mijn	laconische	stinkbommen

nooit	in	je	blokschema’s	vangen

We	hebben	nu	dus	op	het	eerste	gezicht	twee	paradoxen.	In	een	en	dezelfde	
bloemlezing	neemt	Pfeijffer	een	gedicht	op	waarin	hij	zich	afzet	tegen	zijn	vroegere	ik	
als	‘ontwortelaartje’	én	een	gedicht	van	Lampe	dat	hij	prijst	vanwege	het	‘ontregelende’	
effect.	Bovendien	lijkt	hij	zowel	voor	als	tegen	cryptogrammatische	gedichten	te	zijn.

Hoe het is

Die	paradox	kan	op	twee	manieren	worden	opgelost.	Je	kunt	zeggen	dat	de	Idylle	
eigenlijk	ook	een	‘interne	logica’	heeft	en	dat	dit	gedicht	uitdrukking	geeft	aan	die	
interne	logica;	dat	de	ik	in	dit	gedicht	niet	samenvalt	met	Ilja	Leonard	Pfeijffer,	dat	het	
allemaal	een	retorische	oefening	is,	die	hele	oproep	om	te	zeggen	hoe	het	werkelijk	zit.

Maar	in	de	tweede	plaats	is	het	geloof	ik	niet	incoherent	om	zowel	de	positie	uit	de	
Idylle	aan	te	nemen	als	het	gedicht	van	Lampe	te	verdedigen.	Ook	Lampe	zegt	immers	
hoe	het	is.	Ook	haar	gedicht	is	immers	geen	‘cryptogram’,	het	is	een	heel	precieze	
weergave	van	een	reële	werkelijkheid,	zij	het	van	een	die	buiten	het	gangbare	discours	
valt.

Dimensies

Wat	dit	betreft	is	er	overigens	wel	een	verschil	met	de	mening	die	in	De mythe van de 
verstaanbaarheid	tot	uitdrukking	wordt	gebracht.	In	dat	essay	legt	Pfeijffer	namelijk	wel	
degelijk	een	eigen	gedicht	uit,	zo	van	“waar	ik	zeg	‘je	bent	als	bambi	op	het	ijs’,	bedoel	
ik	‘eigenlijk’	dat	ik	heel	onzeker	ben,	alleen	is	dit	een	beeldrijkere	en	klankrijkere	en	
daarom	preciezere	vorm	van	zeggen”.	Daar	wekt	Pfeijffer	op	zijn	minst	de	indruk	dat	
hij	hetzelfde	ook	anders	had	kunnen	zeggen,	zij	het	dat	het	dan	minder	perfect	was.

Die	positie	is	nu	verlaten.	Ieder	gedicht	moet	heel	precies	uitdrukken	hoe	het	zit.	Alleen	
heeft	de	werkelijkheid,	heeft	het	‘hoe	het	zit’	heel	veel	heel	verschillende	dimensies.
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Ilja,	Leonard	Pfeijffer,	‘De mythe van de verstaanbaarheid’,	Bzzlletin,	2000

	 Na	te	lezen

Citaat	uit	dit	essay:

De	klare	taal	die	de	verstaanbare	dichters

bezigen	is	oninteressante	taal,	omdat	het

de	taal	is	die	we	de	hele	dag	al	om	ons

heen	horen	leuteren.	De	verstaanbare

dichters	hopen	wel	dat	ze	hip,	verguisd	en

experimenteel	zijn,	maar	in	feite	mijden	ze

elk	risico	door	gewoontjes	en	alledaags	te

kwebbelen.	Wie	gevaarlijk	wil	dichten,

moet	als	een	profeet	orakels	balken	in	de

taal	van	engelen.	Dan	gaat	het	rondzingen.

Dit	brengt	ons	op	misschien	wel	het

allerbelangrijkste	bezwaar	tegen	de	roep

om	verstaanbaarheid.	Dit	programma	wil

poëzie	ontdoen	van	spel,	experiment,

risico	en	gevaar,	kortom	van	alles	wat

poëzie	eigen	is.	Ik	eis	onweerstaanbaar

bizarre	poëzie.	Poëzie	die	wil	chicaneren

	en	vernieuwen.	Poëzie	waarin	woord	voor

woord	de	taal	zelve	wordt	afgebroken,

omgekeerd,	gekaakt	en	gezouten	en	tot

een	ongehoorde	vernieuwende	symfonie

wordt	samengeklonken,	in	nieuwe

onbedachte	vormen.	Ik	wil	dat	voor	elk

gedicht	de	taal	opnieuw	wordt

uitgevonden.	Ik	wil	dat	de	lezer	voor	elk

gedicht	opnieuw	moet	leren	lezen.	Gewone

spreektaal	is	er	al	genoeg.

http://www.epibreren.com/pfeijffer/mythe.html
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Bronnen

	 nrc.nl

	 ooteoote.nl

M.	Van	Oostendorp,	Waar wordt geschreeuwd is taal vacant,	Uitgeverij	de	Weideblik	/	
Lexiton	Services,	2018

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/22/met-verwondering-naar-de-ontroering-kijken-1579427-a294002
http://ooteoote.nl/2015/02/pfeijffer-we-zullen-moeten-leren-zeggen-hoe-het-is


4
Les 3

Giro	Giro	Tondo

Een	dichtbundel	anders	gelezen
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

•	 CiS: waarnemen, analyseren

• Links: ‘Middelmatige mannen’ (Carmien Michels).

• Werkvormen: begeleid zelfstandig leren in duowerk of onderwijsleergesprek

• Nederlands: literatuur

Richtlijnen vooraf:

In	deze	les	analyseren	de	leerlingen	een	volledige	dichtbundel:	Giro Giro Tondo	van	Ilja	Leonard	
Pfeijffer,	een	korte	bundel	van	15	sonnetten	die	in	2015	het	Poëzieweekgeschenk	was.	Het	thema	
van	de	bundel	is	de	liefde.	De	15	sonnetten	vormen	samen	echter	een	sonnettenkrans	die	aan	alle	
strenge	regels	voldoet	–	een	echte	tour	de	force,	die	steevast	indruk	maakt	op	de	leerlingen.

Kondig	de	leesopdracht	1	tot	2	weken	op	voorhand	aan,	en	vraag	de	leerlingen	de	bundel	minstens	
eenmaal	te	lezen,	en	eenmaal	te	beluisteren	vooraf.	Dat	duurt	ongeveer	tweemaal	20	minuten.	
Je	vindt	de	integrale	cyclus	in	deze	brochure.	Op	de	website	van	Poetry	International	vind	je	een	
versie	voorgelezen	door	Ilja	Leonard	Pfeijffer:

	 poetryinternational.org	(1)

	 poetryinternational.org	(2)

Na	een	instructiemoment	kunnen	de	leerlingen	deze	les	begeleid	zelfstandig	verwerken	
in	duo’s.	Zo	kan	je	voortdurend	circuleren	en	helpen	of	toelichten.	Je	kan	de	les	ook	als	
onderwijsleergesprek	geven.

Herlees	elk	sonnet.	Beantwoord	per	sonnet	de	bijbehorende	vragen,	die	telkens	beginnen	met	
hetzelfde	nummer	als	het	sonnet.	Nadien	toets	je	je	antwoorden	af	aan	de	modelantwoorden	die	
uitgedeeld	worden	door	je	leerkracht.	Daarna	ga	je	verder	met	het	daarop	volgende	sonnet.

Lees	de	vragen,	opmerkingen	en	leestips	telkens	zeer	aandachtig,	en	vul	je	eigen	antwoorden	
kritisch	aan.

“zonder	handen,	
zonder	tanden”

http://www.poetryinternational.org/pi/poet/4015/Ilja-Leonard-Pfeijffer/nl/tile
http://www.poetryinternational.org/pi/poem/25003/auto/0/0/Ilja-Leonard-Pfeijffer/GIRO-GIRO-TONDO/nl/tile
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1.a	 Hoewel	Pfeijffers	eerste	bundels	helemaal	in	het	teken	van	radicaal	experimentele	poëzie	
stonden,	is	deze	bundel	indrukwekkend	vormvast.

Begin	alvast	met	tellen:

•	 Hoeveel	regels	telt	elk	gedicht?

•	 14	regels

•	 En	de	strofes?

•	 Twee	kwatrijnen	(4	verzen)	en	twee	terzines	(3	verzen)

•	 Hoeveel	lettergrepen	telt	elke	regel?

•	 10	(de	11de	onbeklemtoonde	lettergreep	van	het	eindrijm	is	extrametrisch	en	wordt	dus	
niet	meegeteld)

•	 En,	moeilijker	misschien,	hoeveel	beklemtoonde	lettergrepen	telt	elke	regel?	

•	 5	beklemtoonde	lettergrepen	per	regel

•	 Hoe	ziet	het	rijmschema	eruit?	

•	 abba	cddc	efe	fef	(met	een	extra	moeilijkheid	in	de	terzines)

Vertaal	dat	optelsommetje	nu	in	technische	termen,	door	te	schrappen	wat	niet	past):

•	 Pfeijffer	schrijft	petrarkische	/	shakespeareaanse	sonnetten,	waardoor	de	volta,	dat	
wil	zeggen	het	keerpunt,	doorgaans	tussen	octaaf	en	sextet	/	het	laatste	kwatrijn	en	
het	distichon	komt	te	liggen	en	het	gedicht	zo	in	twee	min	of	meer	afgesloten	en	
contrasterende	deel	opsplitst.

•	 petrarkische	+	het	octaaf	(8)	en	sextet	(6)

•	 Het	rijmschema	is	gepaard	(aabb)	/	gekruist	(abab)	/	omarmend	(abba),	met	hoofdzakelijk	
staand	of	mannelijk	rijm	(bos - vos)	/	hoofdzakelijk	slepend	of	vrouwelijk	rijm	(geven	-	
beven)	/	afwisselend	staand	en	slepend	rijm.

•	 omarmend	(abba)	+	afwisselend	staand	en	slepend	rijm.

•	 Zijn	verzen	zijn	hendecasyllabisch	(10)	/	dodecasyllabisch	(12),	d.w.z.	alexandrijnen	
(6)	/	pentameters	(5).

•	 hendecasyllabisch	(10	lettergrepen)	+	pentameters	(5	beklemtoonde	lettergrepen)

•	 De	gehanteerde	versvoet	is	de	jambe	(meteen)	/	trochee	(geven)	/	spondee	(goed	
doen)	/	anapest	(onderkoeld)	/	dactylus	(dactylus).

•	 jambe

Pfeijffer	houdt	zijn	indrukwekkend	strikte	patroon	aan	in	alle	sonnetten	van	de	bundel,	los	nog	van	
andere	klankeffecten	en	inhoud.

Zelf	stelt	hij	het	als	volgt:	‘Het	is	leuk,	zo’n	puzzel,	maar	vervolgens	is	het	ook	mijn	taak	niet	te	
veel	te	laten	merken	dat	ik	het	leuk	vind.	De	vorm	moet	onopvallend	worden,	natuurlijk	ogen.	
Hardop	lezen	kan	daarbij	helpen,	hoewel	ik	het	ritme	en	de	klank	ook	hoor	zonder	mijn	lippen	te	
bewegen.

Vormvast	dichten	is	ook	een	valkuil,	want	zodra	je	aan	de	vormeisen	hebt	voldaan,	ga	je	denken	
dat	je	er	bent.	De	puzzel	is	opgelost,	ja.	Maar	is	het	ook	een	goed	gedicht,	of	een	goede	cyclus?	
Sommige	gedichten	heb	ik	twintig	keer	herschreven.	Een	maand	fulltime	werken	was	het,	thuis	in	
Genua.’	(De	Morgen)
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Een	schilderij	als	‘De	groenteverkoopster’	van	Joachim	Beuckelaer	(uit	1567,	collectie	KMSKA)	
kan	helpen	om	het	eerste	sonnet	te	interpreteren.

Links	zien	we	de	groenteverkoopster	die	een	overvloed	aan	groenten	en	fruit	aanbiedt	op	de	
markt.	Rechts	een	handelaar	in	wild	–	al	lijkt	zijn	aandacht	vooral	naar	iets	anders	uit	te	gaan.

Ook	Pfeijffer	gebruikt	een	totale	overvloed	aan	eten	op	de	markt	als	basis	voor	een	beeld	
dat	hij	doorheen	zijn	hele	eerste	sonnet	(en	bij	uitbreiding	de	hele	bundel)	uitwerkt.	Welke	
woorden	en	termen	die	met	voedsel	geassocieerd	worden	vind	je	in	dit	eerste	sonnet?

Hammen,	pluimvee,	hanen,	spit,	schorseneren,	marktplaatsen	(verkoop	voedsel).

1.c	 Net	zoals	op	het	schilderij	van	Beuckelaer	lijkt	de	spreker	vooral	op	zoek	naar	een	geliefde,	
meer	nog,	naar	de	voor	hem	ideale	vrouw.	Hoe	maakt	het	schilderij	dat	duidelijk?	In	het	sonnet	
vertellen	regels	11	en	12	je	wat	die	zoektocht	met	eten	te	maken	heeft,	namelijk:

Honger	➜	verlangen	naar	voedsel,	dat	uitgebreid	op	markten	uitgestald	wordt,	als	parallel	met	
een	verlangen	naar	liefde.

Ook	het	schilderij	zit	boordevol	verwijzingen:	kolen,	pruimen	en	kersen	als	symbool	voor	de	
vruchtbaarheid	van	de	vrouw,	gesloten	kruikjes	voor	maagdelijkheid,	de	lichte	kleuren	van	de	
vrouw	en	donkere	kleuren	van	de	man	die	verwijzen	naar	hun	geslachtsdelen	etc.	Kortom,	
verlangen	en	honger	naar	elkaar..

1.d	 Net	zoals	op	het	schilderij	van	Beuckelaer	lijkt	de	spreker	vooral	op	zoek	naar	een	geliefde,	
meer	nog,	naar	de	voor	hem	ideale	vrouw.	Hoe	maakt	het	schilderij	dat	duidelijk?	In	het	sonnet	
vertellen	regels	11	en	12	je	wat	die	zoektocht	met	eten	te	maken	heeft,	namelijk:

Liefde	wordt	met	publieke	marktplaatsen	en	vooral	met	geld	geassocieerd.

1.e	 Daarmee	is	het	centrale	thema	van	deze	bundel	gegeven:	de	liefde.	(Je	moet	het	maar	durven:	
je	schrijft	het	poëziegeschenk	over	een	oeroud	thema	in	een	oeroude	vorm	als	het	sonnet.)

Pfeijffer	zelf	heeft	in	verschillende	interviews	meegegeven	dat	zijn	bundel	‘op	het	meest	
evidente	niveau	[...]	een	universeel	verhaal	[is]	over	relaties	die	zich	voltrekken	in	stadia	van	
begeren of verlangen	naar	[beginnen,]	beminnen,	verliezen	en	missen,’	(Poëziekrant)	‘en	dan	
wordt	dat	missen	weer	een	nieuw soort begeren.’	(De Morgen).	

We	bevinden	ons	hier,	bij	de	aanvang	van	de	bundel,	duidelijk	in	de	beginfase	van	verlangen	/		
begeren.	Laten	we	daarom	een	‘fasemeter’	bijhouden	die	we	tijdens	het	lezen	van	de	krans	
gaandeweg	kunnen	aanvullen.	Zo	zal	je	bij	vragen	4.a,	6.a,	7.b,	12.a	en	14.a	gevraagd	worden	
deze	fasemeter	telkens	te	vervolledigen	door	sonnetten	stukje	bij	beetje	aan	de	juiste	fase	te	
linken.

1.b
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FASE SONNET(TEN)

Verlangen	/	begeren 1,	2,	3	

Beginnen 4,	5

Beminnen 6

Verliezen 	7,	8,	9,	10,	11

Missen 12,	13

Verlangen	/	begeren 14,	15

1.f	 De	laatste	twee	regels	luiden:	‘Ik	zou	niet	weten	hoe	ik	zoeken	moet	/	Ik	wist	je	naam	niet,	
wilde	die	niet	weten.’	Waarom	zou	de	spreker	die	naam	niet	willen	weten?

Hij	is	uiteraard	op	zoek	naar	een	ideale	vrouw,	een	naam	zou	haar	dan	ook	erg	concreet	
maken:	een	naam	bepaalt	immers	een	echt	iemand,	de	identiteit	van	een	individu,	een	
bestaande	persoon	…

2.a	De	twee	eerste	kwatrijnen	gaan	over	het	verlangen	naar	een	nieuwe	liefde:	eerst	in	termen	van	
liefdesliedjes,	dan	in	termen	van	pin-up	posters.

Ook	in	dit	sonnet	spelen	‘namen’	en	‘heten’	een	belangrijke	rol	–	dat	overigens	een	motief	
doorheen	de	bundel	is.	Dat	blijkt	bijvoorbeeld	uit	regels	10	en	11:	‘en	alle	namen	die	je	hebt	
versleten	/	In	dupliceerbaarheid	was	jij	me	trouw.’	Wat	bedoelt	de	schrijver	hiermee?

Hij	verwijst	naar	de	concrete	namen	van	vrouwen	met	wie	hij	op	de	klippen	gelopen	relaties	
gehad	heeft.	Het	ideaal	kan	dus	telkens	weer	op	nieuwe	namen	geprojecteerd	worden,	bijna	
zoals	een	fictie	...

2.b	Waarom	schakelt	Pfeijffer	in	de	eerste	terzine	plots	over	van	de	verleden	tijd	(octaaf)	naar	de	
tegenwoordige	tijd,	om	in	de	laatste	terzine	opnieuw	in	de	verleden	tijd	te	schrijven?

Verlangen	werkt	dus	dubbel:	het	is	het	verlangen	naar	de	toekomst,	naar	wat	komen	kan	
(de	zoektocht)	en	een	verlangen	naar	wat	ooit	was.

3.	 Dit	sonnet	versterkt	niet	alleen	het	verband	tussen	‘marktplaatsen’	en	‘verlangen’,	het	
introduceert	ook	een	tweede	tegenstelling	die	een	thema	doorheen	de	bundel	wordt.	Zoals	
Pfeijffer	zelf	zegt:

‘Een	romantisch	thema,	de	aanbeden	vrouw	die	misschien	alleen	droom	is.	Maar	ook	heel	
eigentijds,	door	de	virtuele	realiteit	van	internet,	en	Facebookprofielen	waarop	men	een	
beeld	van	zich	kan	geven	dat	misschien	geheel	verzonnen	is.	[...]	Voor	een	schrijver	is	die	
onzekerheid	natuurlijk	prachtig.	In	literatuur	kun	je	laten	zien	en	onderzoeken	hoe	dat	
onderscheid	tussen	fictie	en	werkelijkheid	steeds	vager	wordt.’	(De Morgen)

Welke	twee	regels	uit	het	sonnet	geven	dit	contrast	tussen	virtualiteit	en	realiteit	het	beste	
weer?

Regel	9:	‘Hoewel	ik	wist	dat	jij	niet	echt	bestaan	kon,’
Regel	14:	‘hoewel	ik	nergens	op	je	hopen	mocht.’

4.a	Met	sonnet	vier	start	alweer	een	nieuwe	fase...	Vervolledig	het	schema	uit	vraag	1.e	en	geef	de	
exacte	regel	op	waarmee	de	nieuwe	fase	ingaat.

Zeer	passend,	regel	8:	‘maar	dan	begon	het	hoofdstuk	van	bestaan’
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4.b	De	voorwaardelijke	wijs	–	‘alsof’	(regel	4),	en	‘zou	/	zouden’	(regels	6,	7,	9,	11)	–	creëert	in	dit	
sonnet	een	bijna	constante	spanning.	Toch	is	het	de	laatste	regel	die	niet	veel	goeds	lijkt	te	
voorspellen:	‘Toen	ik	je	vond	was	je	verrassend	echt.’	Waarom?

‘Verrassend	echt’	is	zeer	ambigu	/	dubbelzinnig:	het	verlangen	krijgt	een	naam,	het	ideaal	wordt	
echt,	tegen	alle	verwachtingen	in.	Maar	tegelijk	is	het	ideaal	verrassend	echt:	alsof	de	ander	al	
niet	meer	aan	de	verwachtingen	kan	voldoen.	Die	dubbelheid	tussen	realiteit	en	virtualiteit	van	
een	verlangen	zit	ook	vervat	in	de	voorwaardelijke	wijs:	‘zou’.

5.a	 De	eerste	zes	regels	verwijzen	naar	een	erg	bekend	Italiaans	kinderliedje,	waar	ook	de	titel	naar	
verwijst:	Giro Giro Tondo.	Ga	op	zoek	naar	de	beginregels	van	de	liedjestekst	(en	een	vertaling),	
en	geef	het	verband	aan	met	deze	bundel.

De	liefdescyclus	van	verlangen,	beginnen,	beminnen,	verliezen,	missen	en	opnieuw	beginnen	
moet	doorbroken	worden.	Net	als	in	het	Italiaanse	kinderliedje	Giro giro tondo, casca il mondo:	
het	lied	zingt	rond,	terwijl	de	wereld	aan	stukken	valt.

Giro	girotondo,

casca	il	mondo,

casca	la	terra,

tutti	giù	per	terra!

Giro	girotondo

Il	mare	è	fondo,

tonda	è	la	terra,

tutti	giù	per	terra!

Giro	girotondo

L’angelo	è	biondo,

biondo	è	il	grano,

tutti	ci	sediamo!

Giro	girotondo

Il	pane	è	cotto	in	forno,

buona	è	la	ciambella,

tutti	giù	per	terra!

5.b	 Tijd	om	even	terug	te	koppelen	naar	de	vorm,	waarvan	we	al	weten	dat	Pfeijffer	hem	heel	strikt	
hanteert.

De	vijftien	gedichten	uit	deze	cyclus	vormen	immers	een	sonnettenkrans	–	waarvan	Pfeijffer	
(terecht)	stelt	dat	hij	uniek	is	in	de	Nederlandse	literatuur.	Hij	stelt	het	zo:	‘Dat	is	een	cyclus	
van	vijftien	sonnetten,	en	je	werkt	toe	naar	het	slotgedicht	dat	bestaat	uit	alle	voorgaande	
beginregels.’	Dat	wil	zeggen:	de	laatste	regel	van	elk	sonnet	vormt	de	eerste	regel	van	het	
volgende	sonnet.	Bovendien	bestaat	het	vijftiende	sonnet	integraal	uit	alle	herhaalde	eind-	en	
beginregels	van	de	veertien	voorgaande	sonnetten	(compleet	met	passend	rijm	en	metrum).

De	gevolgen	van	al	die	herhalingen	voor	het	rijmschema	doorheen	de	bundel	zijn	dan	ook	
gruwelijk	voor	een	dichter.	Pfeijffer	zegt	daarover:	“Het	schrijven	verliep	chaotischer.	Je	zit	aan	
een	rijmschema	vast,	en	als	je	een	verkeerd	rijmwoord	kiest,	heb	je	daar	vijftien	gedichten	last	
van.	Het	is	simultaan	schaken	op	vijftien	borden.”

Waarom	zou	Pfeijffer	hier	toch	voor	deze	vorm	gekozen	hebben?

Een	sonnettenkrans	is	ook	een	ronde,	een	cirkel,	die,	net	zoals	het	liedje,	aansluit	bij	de	
liefdescyclus	van	beginnen,	eindigen,	en	herbeginnen.

Turn, turn around,

the world is spinning

The earth is turning,

all down on the ground!

Turn, turn around,

the sea is deep

The earth is round,

all down on the ground!

Turn, turn around,

the angel is blonde

Blonde is the wheat,

and we all sit down!

Turn, turn around,

The bread is baked in the oven

Good is the donut,

all fall down!
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5.c	 Nu	de	relatie	begonnen	is,	verschijnt	ook	het	eten	opnieuw.	Maar	op	een	geheel	andere	wijze,	hoe?

In	tegenstelling	tot	de	hongerige	of	verlangde	‘overvloed’	uit	sonnet	1,	is	het	nu	verplichte	kost,	
gedwongen	zuur	en	slecht	eten,	bijna	vergif.

6.a	Met	dit	sonnet	treedt	alweer	een	nieuwe	fase	in,	welke?	Vul	het	schema	uit	vraag	1.e	aan.

6.b	Hoe	wordt	de	fase	van	het	beminnen	hier	in	beeld	gebracht?

Die	fase	wordt	op	een	verschillende	manier	in	beeld	gebracht.	In	het	octaaf	wordt	de	fase	van	
het	beminnen	heel	teder	getoond	waardoor	een	relatie	iets	intiems	of	iets	helends	kan	hebben.	
In	het	sextet	bestaat	er	een	relatie	tussen	twee	mensen	die	elk	hun	eigen	ideaalbeelden	met		
zich	meebrengen	en	willen	projecteren	op	de	ander.	Dat	leidt	tot	conflicten.

7.a	 De	laatste	terzine	van	sonnet	zes	en	de	eerste	drie	regels	van	sonnet	zeven	tonen	het	kunnen	
van	Pfeijffer	op	het	gebied	van	beeldgebruik	omdat	alle	beelden	letterlijk	in	elkaar	haken.	Licht	
dit	kort	toe.

Je	spuugde	dat	je	wel	van	mij	verwachtte.
Toen	formuleerde	ik	een	paraplu.
Je	vlocht	mijn	woorden	tot	een	strik.	Je	lachte.

7.b	Na	de	korte,	compleet	manke	dialoog	die	verwerkt	werd	in	het	tweede	kwatrijn,	loopt	ook	deze	
relatie	op	de	klippen...	Een	nieuwe	aan	te	duiden	fase	dus	bij	vraag	1.e.

Je	vlocht	mijn	woorden	tot	een	strik.	Je lachte
me uit,	want	wat	je	net	had	ingepakt,
was	wat	ik	geven	wou.

De	verwachtingspatronen	worden	hem	toe	gespuwd,	dus	formuleert	de	schrijver	een	
woordparaplu	tegen	het	spatten.	Daarop	vlecht	de	antagoniste	die	woorden	tot	een	strik	en	
ze	lachte.	Door	een	handig	enjambement	wordt	dit	lachen	in	de	herhaalde	versie	van	sonnet	7	
een	uitlachen,	want	die	met	een	strik	ingepakte	woorden	zijn	net	de	geschenken	die	de	dichter	
wil	geven.

8.	 Sonnet	acht	zet	de	twee	kwatrijnen	in	met	clichébeelden:	respectievelijk	het	‘ontbijt’	na	de	
liefdesnacht,	en	huishoudelijke	ruziebeelden.	Dit	sonnet	is	echter	het	centrale	gedicht,	de	volta	
van	de	krans	bijna.	In	het	sonnet	zelf	valt	het	keerpunt	echter	erg	laat,	letterlijk	tussen	de	eerste	
en	de	tweede	terzine,	met	een	definitieve	omschakeling	van	de	verleden	naar	de	tegenwoordige	
tijd.	Bespreek	deze	cruciale	verzen	in	je	eigen	woorden:

‘Wat	liefde	heet	te	heten,	is	wat	scheelt
aan	wat	er	is	nadat	het	is	begonnen.
We	scheppen	wie	ons	liefheeft	naar	ons	beeld.’

Pfeijffer	is	lang	de	kwaadste	nog	niet,	en	lichtte	het	zelf	als	volgt	toe:

“Het	gaat	er	om	dat	wat	liefde	is,	of	wat	normaal	gesproken	liefde	wordt	genoemd,	is	wat	
ontbreekt,	wat	er	niet	is,	nadat	het	is	begonnen.	Zodra	de	liefde	is	begonnen,	is	wat	er	níét	is,	
dát	is	wat	mensen	altijd	liefde	noemen.

Het	ideaalbeeld	van	de	liefde	is	zo'n	tandpastareclame,	een	gezinnetje	dat	in	zonneschijn	
elkaar	speels	op	de	neus	tikt,	‘s	ochtends	al	volop	glimlachend.	Dat	is	wat	liefde	hoort	te	heten.	
Nou,	en	dat	is	precies	wat	er	níét	is,	nadat	je	je	relatie	bent	begonnen.	Het	ideaal	is	dus	juist	
datgene	wat	er	ontbreekt.
Daar	gaan	we	weer:	er	is	altijd	een	discrepantie	tussen	hoe	je	je	iets	voorstelt	en	de	realiteit.	
Die	botsing	is	mijn	onderwerp.”
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9.	 Liefde	wordt	hier	niet	alleen	opnieuw	als	een	fictie	gezien,	met	samoerai	en	cowboys.	maar	
ook	ales	een	kans-	of	kaartspel,	met	allerlei	dubbelzinnigheden.	De	ruitenvrouw	uit	regel	acht	
lijkt	verdacht	veel	op	een	raamprostituee,	die,	net	zoals	de	zoals	de	pin-up	uit	sonnet	2	of	de	
websitemeisjes	uit	sonnet	3,	vooral	virtuele	liefde	in	de	aanbieding	hebben.

‘Winnen’	en	‘verliezen’	zijn	woorden	(en	dus	motieven)	die	steevast	terugkomen	in	de	
volgende	sonnetten.

10.	Sonnet	10	ziet	de	spanning	tussen	virtualiteit	en	realiteit	op	een	positieve	wijze:	als	dromen	en	
illusies.

Alweer	nieuwe	motieven	dus	–	kijk	wat	dat	betreft	even	naar	het	overzicht	van	een	aantal	
woordvelden	en	-reeksen	die	Pfeijffer	systematisch	doorheen	zijn	sonnetten	verwerkt	heeft	als	
motieven	(zie	aparte	bijlage).

11.	 Het	octaaf	van	sonnet	elf	lijkt	erg	gewelddadig	–	terwijl	het	sextet	net	erg	mild	en	
vergevingsgezind	is.	Pfeijffer	slaagt	er	zelfs	in	een	verwijzing	naar	de	Elsschot	/	Lanoye	
poëziedialoog	rond	‘Het	Huwelijk’	/	‘Het	Huwelijk	(De	Wederhelft)’	in	zijn	sonnet	te	
verwerken.	Hoe	doet	hij	dat?	

Op	dbnl.org	kan	je	het	gedicht	‘Het	Huwelijk’	van	Willem	Elsschot	terugvinden.	
(Je	vindt	de	gedichten	van	Elsschot	en	Lanoye	makkelijk	terug	online.)

Regel	3:	‘Een	man	kan	altijd	nog	zijn	vrouw	vermoorden.’
Cf.	Elsschot:	‘Hij	dacht:	ik	sla	haar	dood	en	steek	het	huis	in	brand.’
Cf.	Lanoye:	‘Ze	dacht:	ik	sla	hem	dood,	begraaf	hem	in	de	tuin.’

http://dbnl.org
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12.a	 Met	dit	sonnet	treedt	de	voorlaatste	fase	in...	Vul	het	schema	uit	vraag	1.e	verder	aan

12.b	 De	‘bestaanbaarheid’	van	de	ander	neemt	in	dit	sonnet	nieuwe	vormen	aan:	niet	langer	‘het	
hoofdstuk	van	bestaan’	dat	in	sonnet	vier	begint,	en	ook	voorbij	het	‘Bestaan	is	een	illusie	die	
je	steelt.’	Hoe	wordt	het	bestaan	in	sonnet	12	vormgegeven?

De	geliefde	is	definitief	afwezig...	de	enige	manier	om	haar	en	het	gemis	vorm	te	geven	is	
door	dat	via	kunst	te	doen:	poëzie,	schilderkunst	of	muziek.	Hiermee	plaatst	Pfeijffer	zijn	
krans	ook	in	de	eeuwenlange	traditie	van	lyrische	poëzie	(van	de	klassieke	poëzie	van	Sappho	
en	Catulus,	tot	de	troubadours,	Dante,	Petrarca,	Shakespeare	etc.	Die	creatie	is	dus	ook	
meteen	een	re-creatie.

13.	 In	sonnet	dertien	krijgen	we	de	recreatie	zelf:	liefdespoëzie	die	–	net	zoals	de	liedjes	uit	
het	eerste	kwatrijn	van	sonnet	twee	–	het	verlangen	lijkt	aan	te	wakkeren	met	een	fictief	
liefdesideaal,	dat	vanuit	de	terugblik	veel	beter	is	dan	de	werkelijkheid	en	dat	voor	eeuwig.

14.a	 Met	dit	sonnet	treedt	de	laatste	fase	definitief	in:	‘het	is	opnieuw	begonnen,’	waarmee	je	het	
schema	uit	vraag	1.e	kan	vervolledigen.

14.b	 Wat	bedoelt	de	spreker	met	de	vergelijking	in	vers	5	en	6:	‘dan	dien	ik	ongehoord	naar	jou	te	
talen	/	als	naar	vermoeden	van	een	nieuw	gedicht.’?

De	vergelijking	berust	eigenlijk	op	een	dubbel	gebruik	van	het	eindrijm	‘talen’:	enerzijds	
de	taal	vinden	om	de	verloren	geliefde	te	recreëren	in	een	nieuw	gedicht	dat	uit	het	gemis	
voortkomt,	anderzijds	is	‘talen	naar’	een	erg	literaire	uitdrukking	voor	‘verlangen	naar’	iets.	
De	taal	van	het	gedicht	ontspruit	dus	letterlijk	uit	het	verlangen.

15.a	 Sonnet	vijftien	bestaat,	zoals	gezien,	uit	alle	begin-	en	eindregels	van	de	14	voorgaande	
sonnetten.	Welke	regel	bevat	de	kerngedachte	van	deze	bundel?	En	waarom?

Cf.	8.a	Regel	9,	de	laatste	regel	uit	sonnet	8	(en	de	eerste	van	sonnet	9),	het	centrale	gedicht	
van	de	hele	cyclus,	waarin	de	volta	erg	laat,	in	de	laatste	strofe	viel.	Deze	regel	is	echter	ook	
de	volta	in	sonnet	15!
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15.b	 Pfeijffer	opende	zijn	allereerste	dichtbundel	met	het	gedicht	‘Afscheidsdiner’.	Daarin	maakt	
hij	komaf	met	de	voorgaande	generatie	dichters	die	erg	graag	abstracte,	minimalistische	
poëzie	schreven	(zoals	bijvoorbeeld	‘De	chrystanten’	van	Hans	Faverey).	Pfeijffer	zelf	ziet	dat	
heel	anders:	hij	houdt	van	overvloed.	Heeft	hij	dat	voornemen	voor	jou	kunnen	waarmaken	
met	deze	sonnettenkrans?	Waarom	(niet)?

Op	dbnl.org	kan	je	het	gedicht	De	"chrysanten"	van	Hans	Faverey	terugvinden.	

AFSCHEIDSDINER
	

u	kunt	afruimen

de	witomrande	amuse	gueule	uit	de	nouvelle	cuisine

van	chrysanten	die	in	de	vaas	op	de	tafel	bij	het	raam	staan

maar	niet	in	de	vaas	op	de	tafel	bij	het	raam	staan

vegetarische	stilleventjes	geschetst	met	de	zilverstift

laat	met	de	lardeerpriem	doorregen	goed	gevulde

wildbraad	aanrukken	en	op	een	rondborstig	banket

van	dansend	vlees	zappen	naar	glimmend	wellustig	vlees

als	een	clip	in	grootbeeld	kleur

serveer	mij	in	roomboter	gebakken	beelden

en	verzen	met	boulemie

Bron:	Ilja	Leonard	Pfeijffer.	van de vierkante man.	(1998).	De	Arbeiderspers	Amsterdam-Antwerpen

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

http://dbnl.org
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

•	 CiS: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren, analyseren

• Links met andere lessen: Idylle 7

• Werkvormen: begeleid zelfstandig leren

In	deze	les	gaan	de	leerlingen	op	zoek	naar	de	achtergrond	van	het	gedicht	‘Ogoniland’,	waarin	
Pfeijffer	zijn	eigen	veilige	wereld	contrasteert	met	die	van	schrijver	en	activist	Ken	Saro	Wiwa,	
die	zijn	strijd	voor	economische,	ecologische	en	culturele	rechtvaardigheid	voor	de	inwoners	van	
Ogoniland	(Nigeria)	met	het	leven	moest	bekopen.	Er	zijn	verschillende	eindproducten	mogelijk.

ORIËNTEREN

1.	 Lees	het	gedicht	‘Ogoniland’	van	Ilja	Leonard	Pfeijffer.

a.	 Wat	kan	je	over	Ken	Saro	Wiwa	afleiden	uit	dit	gedicht?

Hij	was	een	schrijver	(waarde	collega),	visserszoon,	Afrikaan	(Ogoniland),	gevangene	
(raam	van	uw	cel),	ter	dood	veroordeeld	(naschrift).	

b.	 Welke	twee	fundamentele	contrasten	komen	in	het	gedicht	aan	bod?	Verwijs	naar	de	
betreffende	strofes.	

Het	luxueuze	leven	van	de	auteur	met	al	zijn	kleine	beslommeringen	(strofe	1	en	2)	
contrasteert	met	de	gevaarlijke	wereld	waarin	Ken	Saro	Wiwa	leeft	en	werkt	(strofe	5	en	6)	
en	de	Afrikaanse	idylle	van	strofe	4.		

Onverschilligheid	(strofe	6	en	7)	en	betrokkenheid		(einde	strofe	7).	

“zonder	handen,	
zonder	tanden”
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VOORBEREIDEN

Het	doel	van	deze	opdracht	is	om	tot	een	oordeel	te	komen	over	de	zaak	Ken	Saro	Wiwa,.	
Je	vindt	een	uitgebreid	dossier	van	Amnesty	International	via:

	amnesty.nl

2.	 Bekijk	de	documentaire	Kiobel vs Shell	vanuit	een	van	de	onderstaande	brillen:	rechercheur,	
advocaat	of	verhalenverteller.	

Toelichting:	Je	kan	de	leerlingen	een	rol	laten	kiezen	of	zelf	een	verdeling	voorstellen.

2.1	 Rechercheur

a.	 Maak	een	tijdlijn	waarin	je	de	relevante	gebeurtenissen	plaatst.	

•	 1965:Er	wordt	olie	gevonden	in	Ogoniland.

•	 1990:	Mosop	wordt	opgericht.

•	 1993:	Mosop	eist	10	miljard	van	Shell.	Anders	niet	meer	welkom	in	Ogoniland.	Shell	gaat	weg.

•	 1994:	Arrestatie	van	vier	Mosop	leiders.	

•	 1995:	Executie	van	de	beschuldigden.

•	 2009:	Shell	koopt	proces	in	de	V.S.	af	voor	15,5	miljoen	dollar.

•	 2019:	Proces	tegen	Shell	in	Nederland	door	weduwe	Esther	Kiobel.	

b.		 De	waarheid	achterhalen	is	niet	altijd	eenvoudig.	Welk	bewijsmateriaal	wordt	in	de	
documentaire	gebruikt	voor	de	beschuldigingen?	

Maak	een	inschatting	van	de	betrouwbaarheid	ervan	door	aan	te	geven	hoe	dit	materiaal	
misbruikt	kan	worden.	

Bewijsmateriaal Misbruik

Interne	documenten	van	Shell Kunnen	selectief	of	verkeerd	geciteerd	worden.

Beeldmateriaal Kan	uit	de	context	worden	gehaald.

Gerechtelijke	documenten Kunnen	selectief	of	verkeerd	geciteerd	worden.

Getuigenissen	van	betrokken	personen
Kunnen	een	bepaalde	framing	aanbrengen,	

en	selectief	gemonteerd	worden.

2.2	Advocaat

a.	 Wat	is	de	centrale	stelling	van	Amnesty	International?	

De	firma	Shell	heeft	schuld	aan	de	dood	van	de	‘Ogoni	nine’,	die	onterecht	ter	dood	
werden	veroordeeld.	

b.	 Wat	moet	er	worden	aangetoond	om	deze	stelling	hard	te	maken?

De	‘Ogoni	nine’	kregen	geen	eerlijk	proces.	Dat	proces	werd	door	de	Nigeriaanse	regering	
in	scène	gezet	om	de	politieke	activiteiten	tegen	de	oliewinning	in	het	Ogonigebied	te	stoppen.	
De	Nigeriaanse	regering	werd	gesteund	door	Shell	en	Shell	wist	af	van	de	gewelddadige,	corrupte	
praktijken	van	het	regime.

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/bedrijven-en-mensenrechten/shell-in-nigeria/kiobel
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c.	 Welke	partijen	zijn	in	deze	zaak	betrokken?	

De	Nigeriaanse	regering,	de	militaire	leiders,	Shell,	de	Ogonileiders	en	hun	familie,	de	
inwoners	van	Ogoniland.

2.3	 Verhalenverteller

Voor	deze	rol	moet	de	leerling	een	stukje	in	het	Engels	kunnen	lezen.

a.	 Is	het	glas	half	vol	of	half	leeg?	Beide	formuleringen	verwijzen	naar	hetzelfde,	maar	roepen	
andere	interpretaties	op.	‘Framing’	is	het	kiezen	van	bepaalde	woorden	om	doelbewust	een	
kader	(frame)	aan	te	brengen	waarin	je	een	boodschap	of	verhaal	wilt	plaatsen.

Bepaalde	woorden	of	beelden	roepen	associaties	of	emoties	op.	Je	publiek	betrekt	die,	al	
dan	niet	bewust,	op	wat	je	aan	het	vertellen	bent.	Als	je	negatieve	reacties	wil,	spreek	je	
bijvoorbeeld	over	een	half	leeg	glas	in	plaats	van	een	half	vol.

	Meer	info	vind	je	hier

Geef	minstens	drie	voorbeelden	van	framing	in	de	documentaire.	Dat	mogen	voorbeelden	
van	de	documentairemakers	zelf	zijn	of	manieren	waarop	de	betrokken	partijen	de	zaken	
proberen	voor	te	stellen.	

“Dit	was	geen	proces,	maar	een	liquidatie”.

“Als	je	de	overheid	ziet,	zie	je	Shell”.

“Ze	willen	alleen	maar	geld”

“Een	teken	van	dankbaarheid	en	aanmoediging	voor	een	blijvend	gunstige	houding	
tegenover	Shell	bij	toekomstige	missies”.	

“Hij	was	een	goede	vader,	een	goed	mens	en	een	goede	leider”

“De	MOSOP	leiders	maakten	deel	uit	van	die	bende”

b.	 Wat	is	het	overkoepelende	beeld	dat	de	documentaire	gebruikt?	Welk	oerverhaal	probeert	
men	te	vertellen?	

David	tegen	Goliath.	Eén	vrouw	of	een	kleine	groepering	neemt	het	op	tegen	de	
onverslaanbare	reus	Shell	en	de	Nigeriaanse	staat.	

c.	 Op	de	website	van	Shell	Nigeria	vind	je	een	samenvatting	van	de	positie	van	Shell:

	shell.com.ng

Hoe	probeert	Shell	de	zaak	te	framen?	

De	productie	in	Ogoniland	was	maar	een	klein	deel	van	de	productie	van	Shell	in	Nigeria.	

Er	was	geweld	tegen	het	personeel	en	de	faciliteiten	van	Shell.	

Er	is	“vermeende”	(alleged)	schade	aan	het	milieu.	

De	beschuldigingen	in	het	proces	tegen	Wiwa	hadden	geen	betrekking	op	zijn	kritiek	op	
Shell	en	er	werd	geen	enkel	personeelslid	van	Shell	gevraagd	om	te	getuigen.	

Ken	Saro	Wiwa	mag	zijn	mening	uiten.	

We	waren	gechoqueerd	door	de	executies.	

3.	 Pfeijffer	maakt	in	zijn	gedicht	duidelijk	dat	mensen	in	Nederland	niet	altijd	wakker	liggen	van	
problemen	die	zich	elders	in	de	wereld	afspelen.	Waarom	denk	je	dat	Pfeijffer	zich	door	deze	
zaak	aangesproken	voelt?	

Ken	Saro	Wiwa	is	ook	een	schrijver.	Het	bedrijf	Shell	is	een	Nederlands	bedrijf.

Persoonlijke	antwoorden	van	leerlingen.	

http://associatie.kuleuven.be/np/beecom/wegwijzers/Betekenis%20manipuleren%20via%20framing.pdf
http://www.shell.com.ng/sustainability/environment/ogon-issue/ken-saro-wiwa.html
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4.	 Het	volgende	fragment	komt	uit	de	opening	van	De	welwillenden	van	Jonathan	Littell.	In	dat	
boek	krijg	je	enkele	belangrijke	fases	uit	de	tweede	wereldoorlog	voorgeschoteld	vanuit	het	
perspectief	van	een	dader.	In	de	inleiding	spreekt	het	fictieve	hoofdpersonage	Max	Aue	de	lezer	
aan.	

Lees	het	fragment	en	beantwoord	de	vragen.	

Zoals	volgens	Marx	de	arbeider	vervreemd	is	van	het	product	van	zijn	arbeid,	zo	geldt	voor	de	
genocide	of	voor	de	totale	oorlog	in	hun	moderne	vorm	dat	de	handelende	persoon	vervreemd	
is	van	het	product	van	zijn	handelen.	Dat	is	zelfs	zo	wanneer	de	ene	mens	een	geweer	tegen	
het	hoofd	van	de	andere	mens	drukt	en	de	trekker	overhaalt.	Want	nog	weer	anderen	besloten,	
en	de	schutter	weet	dat	hij	slechts	de	laatste	schakel	is	in	een	lange	keten,	dat	hij	zich	niet	
meer	vragen	hoeft	te	stellen	dan	het	lid	van	een	vuurpeloton	dat	in	vredestijd	iemand	fusilleert	
die	hiertoe	krachtens	de	regelen	der	wet	is	veroordeeld.	Het	is	toeval,	zo	weet	de	schutter,	dat	
hij	degene	is	die	schiet,	dat	zijn	kameraad	deel	uitmaakt	van	het	kordon	en	dat	een	derde	man	
de	vrachtwagen	bestuurt.	Hoogstens	kan	hij	proberen	met	de	bewaker	of	de	chauffeur	van	
plaats	te	ruilen.

Nog	een	voorbeeld,	niet	ontleend	aan	mijn	persoonlijke	ervaring,	maar	aan	de	
historische	teksten	die	in	overvloed	voorhanden	zijn:	het	vernietigingsprogramma	
voor	zwaar	gehandicapten	en	geesteszieken	die	in	Duitsland	werden	verpleegd,	het	
euthanasieprogramma,	ook	wel	‘T-4’	genoemd,	dat	twee	jaar	eerder	dan	het	programma	
voor	de	Endlösung	in	gang	werd	gezet.	Hierbij	werden	de	zieken,	die	op	grond	van	een	
wettelijke	regeling	waren	geselecteerd,	in	een	gebouw	ontvangen	door	beroepsverpleegsters,	
die	hun	gegevens	noteerden	en	hen	uitkleedden;	artsen	onderzochten	hen	en	brachten	hen	
in	een	afgesloten	ruimte;	een	medewerker	zette	de	gaskraan	open;	anderen	maakten	de	
ruimte	schoon;	een	politieman	stelde	de	akte	van	overlijden	op.	Na	de	oorlog	ondervraagd,	
antwoordden	al	deze	personen	stuk	voor	stuk:	ik,	schuldig?	De	verpleegster	heeft	niemand	
om	het	leven	gebracht,	zij	heeft	niets	anders	gedaan	dan	zieken	uitkleden	en	kalmeren,	
handelingen	die	bij	haar	beroep	horen.	De	arts	heeft	evenmin	iemand	gedood,	hij	heeft	
eenvoudigweg	een	diagnose	bevestigd	aan	de	hand	van	criteria	die	door	andere	instanties	
waren	opgesteld.	Degene	die	de	gaskraan	opendraait,	die	dus	qua	tijd	en	plaats	het	dichtst	in	
de	buurt	van	een	moord	komt,	verricht	een	technische	taak	onder	toezicht	van	zijn	superieuren	
en	van	de	artsen.	De	schoonmakers	die	de	ruimte	leeghalen,	doen	een	karwei	dat	niet	alleen	
noodzakelijk	is	voor	de	hygiëne,	maar	ook	nog	buitengewoon	weerzinwekkend.	De	politieman	
houdt	zich	aan	de	voorgeschreven	procedure	door	de	dood	te	constateren	en	te	noteren	dat	
die	dood	is	opgetreden	zonder	schending	van	de	geldende	wetten.	Wie	draagt	er	dan	schuld?	
Allemaal,	of	niemand?	

a.	 Hoe	probeert	Aue	de	schuldvraag	af	te	wimpelen?	

Een	mens	als	individu	treft	geen	schuld,	want	hij	maakt	deel	uit	van	een	systeem.	Zijn	rol	
is	toevallig	en	hij	voert	de	hieraan	verbonden	handelingen	uit.	We	zijn	allemaal	schuldig	of	
niemand	is	schuldig.	

Mensen	zijn	vervreemd	van	het	eindproduct	van	hun	handelingen.

b.	 Geef	een	voorbeeld	van	hoe	deze	redenering	in	onze	huidige	maatschappij	soms	ook	wordt	
gemaakt.	

Persoonlijke	antwoorden	van	leerlingen.	Bijvoorbeeld:	consumenten	voelen	zich	niet	
verantwoordelijk	voor	de	uitbuiting	die	nodig	is	om	hun	producten	te	maken.

c.	 Klopt	de	redenering	van	Max	Aue	volgens	jou?	

Persoonlijke	antwoorden	van	leerlingen.	

info
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UITVOEREN

Laat	de	leerlingen	een	mondeling	pleidooi	houden	voor	de	klas.	Ze	bereiden	dat	best	voor	in	
groepjes	van	drie.	Het	is	belangrijk	dat	de	drie	verschillende	brillen	(rechercheur	(informatie	
verzamelen)	advocaat	(overtuigen),	verhalenverteller	(stijl))	in	elk	groepje	aanwezig	zijn.	Benadruk	
dat	het	belangrijk	is	dat	ze	zoveel	mogelijk	gebruik	maken	van	de	informatie	die	ze	hebben	
verzameld.	Bepaal	zelf	een	tijdsduur	voor	het	pleidooi.	

5.	 Houd	een	pleidooi	over	het	geval	Ken	Saro	Wiwa	zoals	je	dat	voor	een	rechtbank	zou	houden.	
Stel	je	op	als	advocaat	van	Esther	Kiobel	of	als	advocaat	van	Shell.	

Bouw	een	redenering	op	over	de	zaak	waarin	je	de	verbanden	tussen	de	betrokken	partijen	en	
hun	belangen	expliciet	maakt.

Maak	gebruik	van	alle	informatie	die	je	in	de	voorbereidende	fase	van	de	les	hebt	verzameld.

REFLECTEREN

6.	 Ga	op	de	website	van	Amnesty	International	op	zoek	naar	een	geval	dat	tot	jou	spreekt	of	ga	
verder	met	de	casus	rond	Ken	Saro	Wiwa.	

Schrijf	een	gedicht	waarin	je	deze	zaak	aankaart.	

•	 Probeer	net	als	Pfeijffer	het	slachtoffer	of	de	dader	aan	te	spreken.	

•	 Vermijd	een	al	te	expliciete	beschrijving	van	de	zaak.	

•	 Verwerk	het	probleem	van	morele	verantwoordelijkheid	in	je	tekst.

UITBREIDING 1

Als	de	leerlingen	‘Idylle	7’	hebben	gelezen	en	het	bijhorende	lesmateriaal	of	delen	daarvan	hebben	
doorgenomen,	kan	je	de	volgende	reflectievraag	stellen.

Op	welke	manier	kan	je	het	statement	dat	Pfeijffer	in	‘Idylle	7’	maakt	verbinden	aan	‘Ogoniland’?	

Pfeijffer	kaart	in	‘Ogoniland’	de	onverschilligheid	of	het	gebrek	aan	lef	in	het	schrijverslandschap	
aan,	ook	dat	van	zichzelf.	In	‘Ogoniland’	neemt	hij	een	duidelijk	standpunt	in.	

UITBREIDING 2

	 philosophyexperiments.com

Ga	dieper	in	op	de	moeilijkheid	van	consequent	moreel	oordelen.	De	test	laat	je	oordelen	over	
gelijkaardige	gevallen,	waarin	bepaalde	factoren	worden	gewijzigd:	aantal	mensen	betrokken,	
familielid	betrokken	…	Ze	gaat	na	of	je	een	beperkt	aantal	principes	breed	toepast	of	eerder	geval	
per	geval	bekijkt	.	Dat	wordt	in	de	conclusie	benoemd	als	een	meer	of	minder	‘parsimonious’	
(zuinig)	moreel	frame.	

Laat	je	leerlingen	de	test	doen	en	houd	een	discussie	in	de	klas	over	verschillende	motivaties	die	
ze	geven	om	hun	oordelen	te	gronden.	

Heb	jij	volgens	de	test	een	breed	of	beperkt	moreel	frame?	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

Indien	beperkt:	hoe	motiveer	je	de	verschillen	in	je	oordeel?	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.	

http://www.philosophyexperiments.com/moralityplay
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Indien	breed:	waarom	maak	je	geen	onderscheid	tussen	de	gevallen?	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.	

Bronnen

	 amnesty.nl

	 philosophyexperiments.com

	 shell.com

•	 Littell,	Jonathan.	De	welwillenden.	Amsterdam:	Arbeiderspers,	2008.	

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/bedrijven-en-mensenrechten/shell-in-nigeria/kiobel
http://www.philosophyexperiments.com/moralityplay
https://www.shell.com.ng/sustainability/environment/ogon-issue/ken-saro-wiwa.html
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‘Vertroebelingen	en	tussengebieden’



143 Fabias Les 1 • Vertroebelingen en tussengebieden

Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.	

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

•	 CiS: waarnemen, analyseren

• Links met andere lessen: Ilja Leonard Pfeijffer

• Werkvormen: puzzelstukmethode

ORIËNTEREN

1.	 Lees	onderstaande	info	over	Radna	Fabias	en	haar	debuutbundel	Habitus	(2018).	Check	
nadien	kort	je	geografische	basiskennis:	waar	ligt	Curaçao,	en	wat	zijn	de	Nederlandse	Antillen	
precies?	Hoe	verhouden	ze	zich	tot	Nederland?

Radna	Fabias	(1983)	is	geboren	op	Curaçao,	een	eiland	in	de	Nederlandse	Antillen.	Ze	groeide	
er	op	in	een	roerig,	hectisch	huis	met	veel	volk	en	veel	zintuiglijke	input.	Toen	ze	ontdekte	
dat	boeken	haar	konden	afsluiten	van	die	drukte	las	ze	letterlijk	alles,	zelfs	handleidingen	en	
verpakkingen.	
Op	school	kreeg	ze	Nederlandse	meesters	te	lezen,	maar	in	die	boeken	kon	ze	haar	eigen	
wereld	niet	vinden,	deze	leeservaring	veroorzaakte	vooral	vervreemding.	Op	zoek	naar	
herkenning	las	ze	ook	heel	wat	boeken	buiten	het	curriculum	en	merkte	ze	daarbij	op	hoeveel	
er	in	haar	eigen	omgeving	onbespreekbaar	was.	Of	het	nu	ging	over	de	seksualiteit	en	de	rol	
van	de	vrouw,	het	geweld,	de	armoede	en	het	verhullen	daarvan	of	het	geforceerde	optimisme	
van	haar	omgeving.	Ze	kon	er	met	niemand	over	spreken	en	voelde	aan	dat	ze	onvoldoende	
woorden	had	om	erover	te	communiceren.	
Ze	wilde	weg	en	trok	naar	Nederland,	waar	ze	toneelschrijven	studeerde	aan	de	Hogeschool	
voor	de	Kunsten	Utrecht.

In	Nederland	voelde	ze	zich	niet	thuis.	Ze	vluchtte	weg	in	de	bibliotheek	waar	ze	instinctief,	
impulsief	las	over	elk	mogelijk	onderwerp.	In	de	Europese	en	Noord-Amerikaanse	literatuur	
ontdekte	ze	vooral	de	aandacht	voor	'het	denken'	(de	geest)	terwijl	zij	ook	voor	'het	vlees'	
(het	lichaam)	wilde	lezen.	En	dan	liefst	nog	in	een	taal	die	niemand	uitsluit,	die	door	iedereen	
begrepen	kan	worden.

“zonder	handen,	
zonder	tanden”
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Ze	schreef	tien	jaar	lang	en	dat	resulteerde	in	de	debuutbundel	Habitus	(2018).	Daarin	
probeerde	ze	de	ogenschijnlijke	onverenigbaarheid	van	haar	werelden,	talen	en	ervaringen	op	
die	plekken	te	treffen.	Ze	kreeg	voor	de	bundel	de	prestigieuze	C.	Buddingh'-prijs	voor	beste	
debuut	(2018),	de	Herman	de	Coninckprijs	(2019),	De	Grote	Poëzieprijs	(2019),	de	Awaterprijs	
(2019)	en	de	Poëziebuutprijs	Theater	aan	Zee	(2019).

Bron:	iedereenleest.be

‘Curaçao	is	een	eiland	in	de	zuidelijke	Caraïbische	Zee	voor	de	kust	van	Venezuela.	Samen	met	
het	onbewoonde	Klein	Curaçao	is	Curaçao	een	land	binnen	het	Koninkrijk	der	Nederlanden.	
De	hoofdstad	en	grootste	plaats	op	het	eiland	is	Willemstad,	tevens	voormalig	hoofdstad	van	
de	Nederlandse	Antillen.	Het	heeft	een	oppervlakte	van	444	km2	en	telt	ongeveer	158.000	
inwoners.

De	benaming	Nederlandse	Antillen	wordt	gebruikt	als	verzamelnaam	voor	alle	eilanden	in	
de	Caraïbische	Zee	die	tot	het	Koninkrijk	der	Nederlanden	behoorden.	In	1986	ging	Aruba	
als	afzonderlijk	land	binnen	het	Koninkrijk	verder.	In	2010	volgden	Curaçao	en	Sint	Maarten,	
terwijl	Saba,	Sint	Eustatius	en	Bonaire	(ook	bekend	als	de	BES-eilanden)	als	'bijzondere	
gemeenten'	werden	opgenomen	in	het	moederland	als	Caribisch	Nederland.	De	Nederlandse	
Antillen	bestaan	dus	niet	langer	als	staatkundige	eenheid.’	

Bron:	Wikipedia

http://www.iedereenleest.be/over-lezen/reeks/de-leeswereld-van-radna-fabias
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VOORBEREIDEN

2.	 Bekijk	het	fragment	‘Radna	Fabias	over	de	ontstaansgeschiedenis	van	Habitus’	en	beantwoord	
onderstaande	vragen.

Je	vindt	dit	fragment	via	de	website	via:

	 poeziecentrum.be

klik	op	het	gewenste	item.	Duurtijd:	ca.	2’40”.

a.	 Beschrijf	in	onderstaand	schema	de	vier	grote	fasen	waaruit	Radna	Fabias’	schrijfproces	
bestaat.

Je	kan	de	leerlingen	op	weg	helpen	door	de	vier	fasen	(verzamelen,	tijd	laten,	selecteren	en	
schrijven)	vooraf	te	benoemen	in	het	schema	zodat	ze	die	enkel	hoeven	toe	te	lichten.

FASE TOELICHTING

verzamelen Fabias	verzamelt	doorlopend	materiaal:	niet	alleen	tekst,	maar	letterlijk	
alles	wat	haar	aandacht	vraagt,	legt	ze	vast	op	verschillende	manieren	
(foto’s,	geluiden,	filmpjes,	mensen	afluisteren…).

tijd	laten Daarna	laat	Fabias	tijd	over	het	materiaal	gaan	om	te	zien	welke	dingen	
zich	op	termijn	herhalen:	dat	zijn	dan	de	dingen	die	haar	aandacht	
blijkbaar	gekregen	hebben	(ze	komen	immers	zonder	er	moeite	voor	te	
doen	steeds	terug	in	het	materiaal).

selecteren Wanneer	er	iets	gepubliceerd	moet,	herbekijkt	ze	haar	materiaal,	ze	
denkt	erover	na,	en	ze	begint	dingen	naast	elkaar	te	plaatsen,	zoals	
tegengestelde	items	die	ze	probeert	te	onderzoeken	aan	de	hand	van	
het	verworven	materiaal.

schrijven Ze	noemt	het	zelf	een	idiote	methode	omdat	ze	erg	veel	materiaal	
verzamelt.	Bij	het	schrijven	begint	ze	zo	nooit	met	een	leeg	blad:	er	is	
altijd	wel	iets	in	het	materiaal.	Dat	materiaal	bestaat	uit	dingen	waar	ze	
om	geeft	en	waar	ze	naar	kan	kijken	om	te	zien	wat	ze	ermee	kan	doen,	
in	plaats	van	alles	te	moeten	verzinnen.

b.	 Het	valt	op	dat	het	schrijfproces	van	Fabias	best	wat	gemeen	heeft	met	het	maken	van	
documentaires	of	met	onderzoeksjournalistiek.	Ze	onderzoekt	en	documenteert	in	haar	
poëzie	immers	de	’vertroebelingen’	tussen	tegenstellingen	of	de	‘tussengebieden’	tussen	
uitersten.	Wat	bedoelt	ze	echter	met	die	‘vertroebelingen’	of	‘tussengebieden’	en	hoe	wil	ze	
daar	met	haar	poëzie	aan	werken?

Poëzie	kan	volgens	Fabias	de	vertroebelingen	tonen	die	je	in	het	dagelijks	leven	niet	zo	snel	
of	makkelijk	bespreekt.	In	het	dagelijkse	leven	zijn	mensen	immers	gebaat	bij	de	praktische	
helderheid	van	scherpe	tegenstellingen	(denk	aan	zwart	versus	wit).	Dat	is	jammer	omdat	
zo	vooral	veel	schakeringen	en	nuances	verloren	gaan	(zeg	maar	de	grijze	zones	tussen	de	
uitersten).	Het	zijn	net	die	vertroebelingen	of	nuances	die	Fabias	in	haar	werk	onderzoekt:	
letterlijk	de	gebieden	tussen	tegenstellingen	en	uitersten	waar	alles	iets	minder	makkelijk	
‘helder’	en	zwart-wit	is.

http://poeziecentrum.be/projecten/lessuggesties
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3.a	 Zoals	je	net	zag,	verzamelt	Fabias	ook	(in)	beeld	en	film.	Bekijk	het	fragment	‘Radna	Fabias	
over	het	belang	van	film	voor	haar	werk’.

Je	vindt	de	twee	fragmenten	bij	deze	vraag	via:

	 poeziecentrum.be

klik	op	de	gewenste	items.	>	Duurtijd:	ca.	2’30”	en	ca.	1’.

3.b	Voor	Radna	Fabias	zijn	beeld	en	taal	geen	tegengestelden:	film	en	poëzie	combineren	vormt	
zo	eigenlijk	ook	een	vormelijk	tussengebied,	een	vertroebeling	in	de	vorm	en	het	taalmateriaal	
van	het	gedicht	zelf.	Door	filmtechnieken	en	beeldtaal	te	vermengen	met	woorden,	mixt	Fabias	
immers	twee	media	in	plaats	van	beeld	en	taal	als	tegengestelden	of	afzonderlijke	media	uit	
elkaar	te	houden.

Lees	het	gedicht	‘in	het	voorbijgaan’	en	bekijk	Fabias’	performance	ervan.	Welke	typische	
filmtechnieken	vind	je	terug	in	dit	gedicht?	Verklaar	elke	techniek	die	je	vindt	voldoende	en	
illustreer	ze	telkens	met	een	kort	voorbeeld	of	element	uit	het	gedicht.

Ook	hier	kan	je	de	leerlingen	op	weg	helpen	door	de	zes	verschillende	technieken	te	benoemen	
en	te	beschrijven	zodat	ze	enkel	op	zoek	moeten	gaan	naar	een	voorbeeld	uit	het	gedicht	of	
een	element	dat	die	techniek	illustreert.

1. Anekdotisch of verhalend karakter:

°	 Toelichting:	Fabias	maakt	gebruik	van	anekdotische	elementen	die	narratief	ingezet	
worden,	bijna	als	proza.

°	 Voorbeeld	/	illustratie:	Eigenlijk	ligt	een	schrijnende	anekdote	aan	de	basis	van	dit	
gedicht,	in	het	voorbijgaan	ziet	de	‘verteller’	(of	lyrische	ik)	hoe	een	hond	aangereden	
wordt	en	hoe	het	karkas	nadien	rot	in	de	felle	zon.

2. Scenarioschrijven:

°	 Toelichting:	Fabias	hanteert	een	scenario-achtige	schrijfstijl	en	een	cameramatige	
notatie	en	ordening	van	het	gedicht.	Het	gedicht	leest	bijna	als	een	scenario	voor	een	
kortfilm:	de	scènes	worden	keurig	na	elkaar	beschreven	en	aaneengeregen.

°	 Voorbeeld	/	illustratie:	De	hond	is	eigenlijk	de	rode	draad.	Je	ziet	de	verschillende	fasen	
van	de	toestand	(de	staat	van	ontbinding)	waarin	het	dode	dier	zich	bevindt	één	na	één	
beschreven	worden.

3. Beeldgebruik: 

°	 Toelichting:	Het	gedicht	zit	boordevol	visuele	elementen,	beelden	die	je	je	makkelijk	
voor	de	geest	kan	halen	of	die	bijna	rechtstreeks	in	je	lezersoog	geprojecteerd	worden.	
Fabias	gebruikt	ook	beelden	en	beeldtaal	om	haar	zintuiglijke	waarneming	te	ordenen	
en	een	plek	te	geven	in	het	gedicht.

°	 Voorbeeld	/	illustratie:	De	‘hondvormige	deuk’	in	de	auto	roept	een	bijna	tragikomisch	
beeld	uit	een	tekenfilm	op.

°	 Voorbeeld	/	illustratie:	De	eerste	twee	regels	alleen	al	zijn	erg	visueel:	‘het	gewicht	van	
een	over	het	asfalt	razende	auto	/	botst	tegen	het	lichaam	van	een	hond.’	Het	is	bijna	
zintuiglijke	informatie	die	over	hond	en	auto	direct	aan	de	lezer	meegegeven	wordt:	
snelheid	(razen),	gewicht,	materie	(asfalt),	vorm	(lichaam)...	Je	ziet	een	zware,	razende	
wagen	als	het	ware	meteen	tegen	een	hond	aan	smakken.	
Het	inwerken	van	warmte,	lucht	en	andere	auto’s	op	het	karkas	wordt	ook	zeer	
zintuiglijk	beschreven.

4. Ritme:

°	 Toelichting:	Het	ritme	van	het	verhaal	wordt	bepaald	door	wat	je	ziet	(de	beelden)	en	
de	woorden,	zoals	een	montage.

°	 Voorbeeld	/	illustratie:	De	montage	werkt	in	‘in	het	voorbijgaan’	dubbelop.	Enerzijds	
geeft	de	herhaling	van	en	variatie	op	het	woord	‘hond’	het	gedicht	een	soort	dreunend	
ritme	mee.	Anderzijds	wordt	de	hond	telkens	weer	in	een	nieuwe	fase	van	ontbinding	
beschreven,	wat	wijst	op	een	tijdsverloop	en	het	feit	dat	de	lyrische	stem	telkens	voorbij	
dezelfde	plaats	wandelt.

http://poeziecentrum.be/projecten/lessuggesties
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5. Kijkrichting meegeven	/	informatieoverdracht:

°	 Toelichting:	Door	het	beeldgebruik	probeert	Fabias	de	informatieoverdracht	naar	de		
lezer	toe	te	sturen:	‘als	je	dit	ongeveer	zo	leest,	dan	ben	je	wat	dichter	bij	hoe	ik	het	
genoteerd	heb	allicht.’	Al	gelooft	Fabias	niet	helemaal	dat	dat	kan.

°	 Voorbeeld	/	illustratie:	De	combinatie	van	beeldgebruik,	ritme,	montage	en	scenario	
zorgt	ervoor	dat	je	als	lezer	een	opeenvolging	van	zeer	gedetailleerd	beschreven	scènes	
of	shots	van	dezelfde	scène	doorheen	de	tijd	krijgt	voorgeschoteld.

6. Directe verwijzingen naar film:

°	 Toelichting:	In	tegenstelling	tot	andere	gedichten,	zoals	‘uitzicht	met	een	kokosnoot	(in	
sovjet-montage)’	vind	je	in	dit	gedicht	geen	directe	verwijzingen	naar	film(technieken).

3.b	Bekijk	het	fragment	waarin	Radna	Fabias	het	heeft	‘over	het	belang	van	humor	voor	haar	werk’.	
Welke	functie	speelt	humor	in	het	gedicht	‘in	het	voorbijgaan’?

Humor	geeft	lucht.	Denk	aan	de	‘hondvormige	deuk’,’de	hond	lijkt	nu	overgewicht	te	
hebben,’	de	hond	als	‘leeggelopen	bloedballon	of	een	heel	vies	kleedje’.	Het	contrast	tussen	
de	zeer	gedetailleerde	beschrijvingen,	de	voortdurende	herhaling	van	en	variatie	op	dezelfde	
frasering,	het	schrijnende	tafereel	en	de	droge	humor	geeft	het	gedicht	een	bijzonder	treffend	
tragikomisch	karakter.

UITVOEREN

4.	 Bekijk	nu	volgende	twee	fragmenten:	

•	 ‘Radna	Fabias	over	de	eerste	afdeling	van	haar	bundel	Habitus:	deel	1	‘uitzicht	met	
kokosnoot’’

•	 en	‘Radna	Fabias	over	de	andere	drie	afdelingen	van	haar	bundel	Habitus:	‘rib,’	
‘aantoonbaar	geleverde	inspanning’	en	‘epiloog.’

Beantwoord	nadien	onderstaande	vragen	die	telkens	over	een	van	de	vier	afdelingen	of	
delen	van	de	bundel	Habitus	gaan.

Je	vindt	dit	fragment	via:

	 poeziecentrum.be

klik	op	het	gewenste	item	>	Duurtijd:	ca.	5’	voor	beide	fragmenten.

a.	 Alhoewel	Radna	Fabias	intussen	al	een	tijdje	in	Nederland	verblijft,	ging	ze	regelmatig	
terug	naar	de	Antillen	–	gemiddeld	om	het	jaar,	gedurende	ongeveer	10	jaar	lang.	Het	
eerste	deel	van	haar	bundel	Habitus,	‘uitzicht	met	kokosnoot’,	heeft	dan	ook	duidelijk	het	
eiland	Curaçao	als	setting.	Welke	twee	categorieën	aan	materiaal	verzamelde	Fabias	voor	
deze	afdeling,	en	welke	troebelingen	en	tussengebieden	onderzoekt	ze	daarmee	precies?	
Licht	je	antwoorden	voldoende	toe.

•	 Twee	categorieën	aan	verzameld	materiaal:

°	 Materiaal	dat	anderen	over	het	eiland	Curaçao	hadden	geschreven	(reisgidsen,	
brochures	van	cruiseschepen,	...)

°	 Materiaal	dat	verbonden	is	aan	haar	jeugd.	Daarmee	gaat	ze	terug	naar	een	tijd	
die	verdwenen	is	een	tijd	waar	ze	in	Nederland	en	Europa	weinig	van	terugziet	
(landschappen,	gebruiken,	andere	zintuiglijke	waarnemingen	zoals	geluiden	en	
kleuren	...).

•	 Troebelingen	of	tussengebieden:

°	 Ze	ondergraaft	het	cliché	van	Curaçao	als	paradijselijk	eiland	door	het	te	
confronteren	met	de	werkelijkheid.Het	verschil	tussen	beide	interesseert	haar,	
omdat	het	nuance	vraagt;	de	vaak	ontbreekt	in	het	praktische,	dagdagelijkse	leven	
dat	vooral	handige	helderheid	vraagt.	

http://poeziecentrum.be/projecten/lessuggesties
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b.	 Deel	3	van	de	bundel	–	‘aantoonbaar	geleverde	inspanning’	–	speelt	zich	af	in	
Nederland,	zelfs	al	nam	Fabias	uiteraard	vanalles	mee	nadat	ze	het	eiland	Curaçao	verliet	
(verwachtingen,	gebruiken,	of	soms	vervelendere	zaken).	Waarnaar	verwijst	de	titel?

•	 ‘Aantoonbaar	geleverde	inspanning’	is	de	naam	van	een	formulier	in	Nederland.	Wie	
verschillende	keren	onvoldoende	haalt	op	een	inburgeringsexamen	heeft	gedaan,	kan	
via	een	ingewikkeld	formulier	aanvoeren	dat	hij	of	zij	wel	degelijk	geprobeerd	heeft	te	
slagen,	en	voldoende	inspanningen	geleverd	heeft	om	in	te	burgeren.	

c.	 Waarover	gaan	deel	2	‘Rib’	en	de	epiloog	‘Roestplaats’?

•	 ‘Rib’	is	minder	plaatsgebonden,	en	gaat	meer	over	vrouwzijn	soms	ook	over	
man/vrouw-	of	vrouw/vrouwverhoudingen.

•	 In	de	‘epiloog’	vangt	de	lezer	een	glimp	op	van	hoe	het	mogelijk	verder	gaat	met	
de	stem	in	de	(niet	altijd	zo	vrolijke)	bundel.	Het	is	tevens	het	lievelingsgedicht	van	
Fabias.

5.	 Je	krijgt	van	je	leerkracht	per	twee	of	drie	leerlingen	een	gedicht	uit	een	van	deze	vier	secties	uit	
Habitus.	Bekijk	eerst	de	opname	van	Radna	Fabias	die	het	gedicht	performt	en	lees	het	nadien	
aandachtig.

1.	 Afdeling	‘uitzicht met kokosnoot’	
➜	gedicht	‘is,	is	als’

2.	 Afdeling	rib	
➜ gedicht	‘richtlijnen	voor	vergelding’

3.	 Afdeling	aantoonbaar geleverde inspanning	
➜ gedicht	‘aantoonbaar	geleverde	inspanning’

4.	 epiloog	
➜	gedicht	‘roestplaats’

Beantwoord	de	drie	onderstaande	vragen.	Probeer	je	antwoorden	steeds	voldoende	toe	te	
lichten	met	concrete	voorbeelden	uit	het	gedicht.Markeer	de	voorbeelden	in	de	tekst.

a.	 Wat	valt	op	aan	het	ritme	of	de	klank	van	het	gedicht?	Zoek	naar	woordherhaling,	variaties	
op	bepaalde	woorden,	bepaalde	fraseringen	die	voortdurend	terugkomen,	de	verhouding	of	
afwisseling	tussen	lange	en	korte	regels,	opsommingen	en	lijstjes,	…

b.	 Welke	typische	filmtechnieken	vind	je	in	het	gedicht	terug?	Zoek	naar	zintuiglijk	of	
uitgesproken	visueel	beeldgebruik,	montagetechnieken,	anekdotische	of	narratieve	
elementen,	voorbeelden	van	scenario-achtige	notatie	of	schrijfstijl,	…

c.	 Welke	humoristische	elementen	bevat	het	gedicht?	

Toelichting:
•	 Je	kan	aan	je	leerlingen	vragen	om	hun	gedicht	op	voorhand	al	eens	te	bekijken	en	/	of	te	lezen.
•	 Voor	de	uitvoering	kan	je	op	twee	manieren	werken:

a.	 Puzzelstukmethode:	Leerlingen	bereiden	hun	opzoekingswerk	in	groepjes	voor	en	
nemen	er	meteen	ook	analysevraag	6	bij.	Nadien	stellen	ze	hun	bevindingen	aan	de	
hand	van	vraag	7	voor	in	een	nieuw	groepje	dat	bestaat	uit	leerlingen	die	elk	een	ander	
gedicht	geanalyseerd	hebben.

b.	 Individuele expertgroepen:	Leerlingen	bereiden	hun	opzoekingswerk	in	groepjes	voor	
en	nadien	reflecteren	ze	in	hetzelfde	groepje	op	vragen	6	en	7,	waarvoor	ze	vanuit	
hun	opzoekingswerk	een	eigen	analyse	maken.	Vraag	7	kan	je	eventueel	als	klassikale	
reflectievraag	gebruiken,	zodat	er	alsnog	uitwisseling	mogelijk	is.
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•	 Dit	lijkt	een	best	uitdagende	opdracht,	die	echter	best	doenbaar	is:	het	gaat	voor	vraag	5	
immers	vooral	over	waarneming	en	pas	in	vragen	6	en	7	om	analyse	op	basis	van	wat	de	
leerlingen	doorheen	deze	les	gezien	hebben.

•	 Zorg	ervoor	dat	je	leerlingen	voldoende	hulpmiddelen	krijgen:	

a.	 Laat	de	leerlingen	bij	vraag	5.a	herhalingen	en	variaties	in	kleur	aanduiden	in	het	
gedicht.	Ook	de	elementen	en	voorbeelden	uit	de	gedichten	voor	de	vragen	5.b	en	
5.c	kunnen	ze	in	de	tekst	markeren.	Dat	is	een	handige	tussenstap	om	nadien	kort	te	
analyseren	wat	dat	alles	precies	betekent.

b.	 Je	kan	als	tussenstap	de	modelantwoorden	meegeven	zodat	de	leerlingen	hun	eigen	
bevindingen	kritisch	kunnen	aanvullen.	Of	je	kan	hen	aan	het	begin	van	de	opdracht	de	
modelantwoorden	geven.	De	doelstelling	van	de	opdracht	wordt	dan	begrijpend	lezen.

1.	 ‘is,	is	als’

a.	 Ritme:

•	 Het	ritme	van	het	gedicht	wordt	voortgestuwd	door	een	anafoor:	‘de	terugkerende	
migrant’.

•	 Daarmee	wordt	bovendien	een	complex	ritmisch	spel	gespeeld,	vooral	door	het	gebruik	
van	de	titelwoorden	‘is,	is	als’.	Die	verschijnen	bijna	altijd	aan	het	einde	van	de	regels	
(epifoor	of	epistrofe)	en	ze	snijden	de	regels	daarmee	ook	ritmisch	op	(enjambement).

•	 Dat	spel	wordt	kracht	bijgestoken	door	de	herhaling	van	sommige	termen	waarmee	de	
‘terugkerende	migrant’	vergeleken	of	geassocieerd	wordt	(bezwijken,	moeder,	kruipen,	
drank	/	dronkaard,	enzovoort).

•	 Dat	complex	spel	van	herhalingen	en	variaties	geeft	het	gedicht	een	bijna	bezwerend	
ritme	mee	(zoals	in	een	gebed,	trance,	of	meditatie).

b.	 Filmtechnieken:

•	 De	titel	zelf	wijst	op	beeldgebruik,	aangezien	‘de	terugkerende	migrant’	letterlijk	
genomen	moet	worden,	maar	ook	een	metafoor	is.

•	 De	enjambementen	werken	als	filmcuts	in	een	montage	(zie:	ritme).

•	 De	schrijfstijl	is	erg	zintuiglijk:	de	scène	wordt	in	de	eerste	strofe	meteen	gezet	
door	te	wijzen	op	de	hitte.	Ook	verder	krijgt	de	lezer	erg	veel	visuele	of	zintuiglijke	
informatie	over	de	ruimte	en	sfeer.	De	hete	lucht	in	de	kerk	is	een	goed	voorbeeld:	
de	voortdurende	herhaling	van	‘hete’	en	woorden	die	daarmee	geassocieerd	zijn	
(ventilator,	verbrand,	…),	

•	 Een	scenario-achtige	schrijfstijl:	‘zwaar	/	blauw	/	donker’	of	het	einde	van	het	gedicht.

•	 Prozastukjes	versterken	de	narrativiteit	van	het	gedicht,	dat	eigenlijk	een	kerkscène	
beschrijft.	Die	narrativiteisversterking	komt	zowel	aan	bod	bij	de	ruimtebeschrijving	als	
bij	de	beschrijving	van	het	gebeuren	en	de	beleving	ervan.

c.	 Humor:

•	 De	humor	is	erg	subtiel	en	ze	zit	in	een	aantal	details	die	voor	lucht	zorgen:	‘de	
vader	en	de	zoon	et	cetera’	geeft	de	sloomheid	en	traagheid	van	het	gebeuren	in	de	
oververhitte	kerk	weer	en	het	verwijst	naar	de	saaiheid	van	het	door	en	door	gekende	
gebed.

•	 Andere	details	maken	de	tekst	luchtig:	de	plastic	ventilatoren,	het	eucharistieboekje,	
de	hosti,	het	knielkussentje	en	vooral	ook	het	verschijnen	van	de	ezel	zijn	grappige	en	
bevreemdende	details.
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2.	 ‘richtlijnen	voor	vergelding’

a.	 Ritme:

•	 De	herhaling	van	de	frase	‘draag	je	kroon’	als	een	epifoor	/	epistrofe	aan	het	eind	van	
vijf	van	de	acht	strofen.

•	 De	herhaling	van	‘beest’	en	‘het’	valt	op,	maar	ook	de	repetitie	van	woorden	als	‘nagels’	
en	‘harken’,	net	als	de	enjambementen	die	samen	het	ritme	bepalen.

b.	 Filmtechnieken:

•	 De	vele	enjambementen	werken	als	filmcuts	in	een	montage.

•	 De	richtlijnen	bestaan	bij	momenten	uit	zeer	visuele	en	treffende	beelden:	
'voodoopop	/	hinkelen,	vijlen	van	de	nagels,	de	feestjurk'.

c.	 Humor:

•	 De	tekst	is	opgesteld	als	een	verzameling	praktische	richtlijnen	met	een	gewelddadige	
ondertoon.	Het	contrast	tussen	de	richtlijnen	op	zich,	en	hun	doel	dat	ze	hebben	
verleent	het	gedicht	een	tragikomisch	karakter.

•	 De	soms	bevreemdende,	maar	treffende	details:	'calcium,	puntige	sexy	scherpe	en	
vinnige	nagels	/	harken,	een	glitterende	feestjurk	...'

3.	 ‘aantoonbaar	geleverde	inspanning’

a.	 Ritme:

•	 Een	bijzonder	krachtige	anafoor	stuwt	het	gedicht	voort:	‘de	ballotant’.	Een	ballotant	is	
iemand	die	zich	kandidaat	stelt	om	lid	te	worden	van	een	vereniging.

•	 Het	gedicht	leest	als	een	dubbel	lijstgedicht:	de	eerste	lijst	met	allerlei	inspanningen	
die	de	ballotant	levert	en	een	tweede	lijst	aan	items	waarmee	de	ballotant	op	gepaste	
wijze	kan	omgaan.

Lijstjes	zijn	een	bekende	stijlfiguur:	de	‘enumeratio’	of	‘opsomming’,	met	of	zonder	
verbindingswoorden.	Ze	zijn	dan	ook	verwant	aan	andere	stijlfiguren	zoals	herhalingen,	
parallellismen	(zinswendingen	die	op	elkaar	lijken),	anaforen	(regels	die	met	dezelfde	
woorden	beginnen)	of	variaties.	

Als	zo’n	opsomming	uit	de	hand	loopt,	kan	je	spreken	van	een	lijstgedicht.	Zo’n	
gedicht	beschrijft	allerlei	elementen	in	de	vorm	van	een	lijst,	soms	letterlijk,	soms	vrij,	
soms	met	veel	en	soms	met	weinig	verbindingswoorden.

•	 De	combinatie	van	de	sturende	anafoor	en	de	twee	lijsten	zorgt	voor	een	dankbaar	
gedicht	om	te	performen:	ze	biedt	de	spreker	veel	vrijheid	om	met	klank	en	ritme	te	
spelen.

b.	 Filmtechnieken:

•	 Filmtechnieken	zelf	komen	minder	nadrukkelijk	aan	bod	in	dit	gedicht,	al	zijn	de	
elementen	waaruit	de	eerste	lijst	bestaat	vaak	weer	visueel,	zintuiglijk	en	beeldrijk:	
‘gietijzeren	objecten’	waarmee	niet	langer	gegooid	wordt,	fietsen	zonder	rijwielen	is	
een	herkenbaar	beeld,	een	in	plastic	gewikkelde	bank	ter	bescherming	van	de	stof	...	
Bovendien	staan	‘het	eigen	lichaam’	en	het	uiterlijk	vaak	centraal:	minder	heupen	bij	
het	dansen,	traag	koffie	drinken,	een	gepast	kapsel	vinden...

c.	 Humor:

•	 Beide	lijsten	geven	het	gedicht	een	uitermate	absurd	en	alweer	tragikomisch	karakter	
dankzij	de	totaliteit	en	de	vele	grappige	details	en	elementen	die	er	in	opgenomen	zijn.	
Je	kan	dat	aantonen	met	elke	willekeurige	regel	uit	het	gedicht.
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4.	 ‘roestplaats’

a.	 Ritme:

•	 Het	ritme	lijkt	vooral	associatief	bepaald	op	basis	van	klank	'roesten	/	rusten'	en	beeld	
'roest	/	roestrood	/	roodbruine	aarde'	enerzijds,	en	anderzijds	de	veelvuldige	herhaling	
van	regels	en	halfregels	die	met	‘ik’	beginnen	'anafoor'.

•	 Aan	het	einde	van	het	gedicht	krijgen	we	een	bezwerende	herhaling	en	variatie	van	de	
afgeklemde	eierstokken	en	de	titel	van	het	gedicht	‘roestplaats’.

b.	 Filmtechnieken:

•	 Korte	frases	worden	afgewisseld	met	lange,	beschrijvende	of	narratieve	prozazinnen.

•	 We	vinden	opnieuw	typisch	zintuiglijke	details	die	het	gedicht	inkleuren:	roodbruine	
aarde,	handen	wassen,	woestijnhitte	en	fenegriek,	het	barre	land.

c.	 Humor:

•	 Een	aantal	grappige	elementen	die	voor	‘lucht’	zorgen,	waarvan	het	kweken	van	een	
snor	(als	vrouw?)	voor	bij	de	valse	papieren	waarschijnlijk	het	meest	hilarisch	is.

6.	 Welk	verband	zie	je	met	het	thema	van	de	afdeling	waartoe	het	gedicht	behoort?	Welk	
tussengebied	of	welke	vertroebeling	onderzoekt	het	gedicht?	

1.	 ‘is,	is	als’

•	 De	afwisseling	tussen	typische	versregels	en	prozastukjes.

•	 Het	tijdsverloop	in	de	derde	strofe:	het	idee	van	het	herbezoeken	staat	daarin	immers	
centraal.	De	dronkaard	in	de	bar	is	nog	steeds	dezelfde	als	de	dronkaard	die	de	lyrische	ik	
er	jaren	geleden	tegenkwam,	in	de	tijd	dat	ze	nog	jaarlijks	terugkeerde	naar	het	eiland.

•	 Het	hele	gedicht	onderzoekt	het	gevoel	van	thuiskomen	en	niet	langer	thuis	zijn.	Dat	
gevoel	is	typisch	voor	een	migrant	die	terugkeert	naar	het	thuisland,	een	land	of	ruimte	
waar	je	tegelijk	wel	en	niet	thuis	bent.

•	 Er	heerst	een	gevoel	van	bevreemding	en	vervreemding	–	vandaar	ook	de	fantoompijn:	pijn	
omwille	van	iets	wat	er	was	en	er	niet	langer	is,	maar	tegelijk	toch	ook	pijnlijk	aanwezig	
blijft	(in	een	soort	van	fysieke	herinnering).	Hetzelfde	geldt	misschien	voor	de	vermelding	
van	het	moederland	en	de	vroedvrouw	in	de	tweede	strofe:	de	band	met	het	moederland	is	
niet	langer	daar	te	wonen,	maar	louter	daar	geboren	te	zijn	en	nadien	terug	te	keren.

•	 Vandaar	ook	sterke	zintuiglijkheid:	de	zintuigen	worden	na	een	lang	gemis	opnieuw	
geprikkeld!

2.	 ‘richtlijnen	voor	vergelding’

•	 Het	vrouwzijn	en	de	man-vrouwverhoudingen	staan	centraal.	De	richtlijnen	geven	aan	
hoe	een	vrouw	een	man	kan	straffen	(vergelding)	die	zich	(als	een	beest)	misdragen	heeft	
tegenover	de	lyrische	ik.

•	 De	vraag	blijft	hierbij	wie	de	kroon	moet	dragen:	gaat	het	om	een	kroon	die	de	vrouw	trots	
moet	dragen	ondanks	alles,	of	gaat	het	om	een	soort	van	doornenkroon	die	de	man	/	het	
beest	moet	dragen	als	deel	van	de	vergelding?

•	 Het	verwijzen	naar	de	man	als	‘hij’,	‘het’	en	‘beest’	heeft	een	bijzonder	krachtig	effect	op	de	
lezer.

3.	 ‘aantoonbaar	geleverde	inspanning’

•	 Het	gedicht	onderzoekt	de	vele	stereotiepe	(culturele)	eisen	die	aan	nieuwkomers	
gesteld	worden.	Door	ze	allemaal	op	te	lijsten	wordt	duidelijk	hoe	absurd	sommige	
vooringenomenheden	zijn.	Bovendien	vraagt	het	land	waar	de	migrant	terecht	komt	
eigenlijk	de	eigen	identiteit	volledig	op	te	geven.	Hij	of	zij	is	de	moedertaal	zelfs	vergeten.	
Dat	heeft	niks	met	samenleven	of	gastvrijheid	te	maken,	wel	met	complete	culturele	
assimilatie	en	het	opgeven	van	een	eigen	identiteit.	De	absurde	humor	stelt	het	formulier	
‘aantoonbaar	geleverde	inspanningen’	dus	stevig	in	vraag.

•	 Regels	als	‘droomt	in	de	taal	van	de	voormalige	eigenaar’,	‘vergeet	haar	brandmerken’	
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wijzen	op	het	koloniale	verleden	van	het	nieuwe	thuisland,	waardoor	ook	die	culturele	
identiteit	stevig	in	vraag	gesteld	wordt.

4.	 ‘roestplaats’

•	 Het	woord	‘ik’	komt	27	keer	voor	in	dit	gedicht,	waarmee	het	idee	van	identiteit	meteen	
centraal	staat:	wie	is	de	lyrische	ik?

•	 Wordt	haar	identiteit	bepaald	door	haar	lichaam	en	uiterlijk?	Denk	aan	het	handen	wassen	
waardoor	de	vingerafdrukken	afgetrokken	worden,	zowel	slachtoffer	als	schurk	zijn,	een	
snor	kweken	voor	valse	papieren	…

•	 Is	het	de	vader	(de	onbedoelde	verwekker)	of	de	moeder	die	de	identiteit	van	de	lyrische	ik	
bepalen?		Let	daarbij	ook	op	hoe	beide	strofen	verbonden	zijn	door	middel	van	de	‘mantel’,	
de	vaderfiguur	die	als	een	berenvel	en	mantel	gedragen	wordt,	en	dan	weer	afgeworpen	
wordt.	

•	 De	plaats,	het	moederland,	dan	wel	het	barre	(Neder)land	waarheen	gemigreerd	werd,	is	
een	rustplaats	of	roestplaats.

•	 Alle	uitersten	of	tegenstellingen	worden	in	dit	gedicht	finaal	vertroebeld.

REFLECTEREN

7.	 Lees	onderstaande	flaptekst	van	Habitus.	Is	die	volgens	jou	van	toepassing	op	het	gedicht	dat	
je	las?	Motiveer	je	antwoord	aan	de	hand	van	de	flaptekst	of	het	gedicht.

“Schuchter	en	aan	de	schaduwrand	van	het	dichtersrumoer	schreef	Radna	Fabias	al	jaren	
gedichten.	Nu	ze	ermee	naar	buiten	treedt	blijkt	het	bepaald	geen	verstilde	poëzie	te	
zijn.	In	deze	bij	vlagen	donkere,	wezenlijk	(maar	verre	van	vreugdeloos)	feministische	
en	onverschrokken	existentialistische	bundel	vraagt	een	vrouw	zich	af	wat	‘thuis’	is.	Die	
plaatsbepaling	–	misschien	tegelijk	een	coming-out	–	voltrekt	zich	op	meedogenloze	
wijze.	Habitus	is	een	bundel	vol	zinderende	en	zintuiglijke	beelden,	schuimende,	kolkende,	
fonkelende	en	aangolvende	regels.”	(Flaptekst	Habitus)

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.
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De	blik	van	de	ander	
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Modelantwoorden	of	mogelijke	antwoorden.

Didactische	toelichtingen,	pedagogische	wenken	of	extra	informatie	voor	de	leerkracht.	

Infokader	met	leerlinginformatie	die	nodig	is	om	de	opdrachten	uit	te	voeren.

•	 CiS: waarnemen, conceptualiseren, analyseren

• Links met andere lessen: Ilja Leonard Pfeijjffer

• Werkvormen: begeleid zelfstandig leren, onderwijsleergesprek

In	deze	les	worden	verschillende	concepten	uit	filosofie	en	sociologie	aangebracht	die	kunnen	
dienen	om	het	werk	van	Fabias	te	analyseren.	Van	de	Franse	socioloog	Pierre	Bourdieu	komen	
habitus	(de	titel	van	de	bundel)	en	cultureel kapitaal	aan	bod.	Aan	de	Franse	filosoof	Jean-Paul	
Sartre	worden	gesitueerdheid	en	pour autrui	ontleend.	Als	uitbreiding	kan	je	ook	oriëntalisme	van	
Edward	Saïd	aanbieden;	waar	ook	een	link	met	Idylle 19	van	Ilja	Leonard	Pfeijffer	mogelijk	is.	

BELANGRIJK:	Je	kan	vanuit	elk	van	deze	concepten	de	gedichten	‘is,	is	als’	of	‘aantoonbaar	
geleverde	inspanningen’	analyseren.	Je	kan	dat	doen	door	op	het	einde	van	de	les	aan	de	leerlingen	
te	vragen	om	een	of	meerdere	van	de	concepten	toe	te	passen	op	het	gedicht.	

Een	zeer	heldere	beschrijving	van	de	begrippen	van	Bourdieu	vind	je	alvast	hier:	

	 routledgesoc.com	

“zonder	handen,	
zonder	tanden”

http://routledgesoc.com/category/profile-tags/habitus
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Cultureel kapitaal

1.	 Je	plaats	in	de	maatschappij	wordt	deels	bepaald	door	hoeveel	geld	of	economisch	kapitaal	
je	ter	beschikking	hebt.	De	Franse	socioloog	Pierre	Bourdieu	stelde	echter	dat	mensen	naast	
economisch	kapitaal	ook	over	cultureel kapitaal	beschikken.

Cultureel	kapitaal	is	een	verzameling	van	symbolische	elementen	die	samengaan	met	onze	
sociale	klasse.	Dit	kan	om	de	meest	uiteenlopende	zaken	gaan,	van	bepaalde	vaardigheden	tot	
ons	accent,	de	spullen	die	we	ter	beschikking	hebben	en	de	manier	waarop	we	dingen	doen.

Lees	het	fragment	uit	De eenzame stad	van	Olivia	Laing.	Laing	verhuisde	als	Britse	naar	New	
York	om	bij	de	liefde	van	haar	leven	te	gaan	wonen.	Na	twee	weken	liep	de	relatie	stuk	en	in	dit	
boek	beschrijft	ze	haar	verschillende	ervaringen	in	de	stad,	waar	ze	op	dat	moment	nog	een	
vreemde	is.	

Op	East	9th	Street	was	een	café	dat	uitzag	op	een	buurttuin	met	een	reusachtige	treurwilg.	De	
mensen	die	er	kwamen	zaten	bijna	allemaal	in	de	oplichtende	muil	van	hun	laptop	te	turen,	en	
daarom	leek	het	er	veilig:	dit	was	een	plek	waar	mijn	eenzaamheid	er	niet	duimendik	bovenop	
zou	liggen.	Maar	elke	dag	gebeurde	weer	hetzelfde.	Ik	bestelde	een	filterkoffie,	of	eigenlijk	een	
medium urn brew,	omdat	die	er	het	dichtste	bij	in	de	buurt	kwam	en	in	grote	krijtletters	op	het	
bord	stond.	En	onveranderlijk	keek	de	barista	me	niet-begrijpend	aan	en	vroeg	of	ik	het	nog	
eens	kon	zeggen.	In	Engeland	had	ik	het	grappig	gevonden,	of	irritant,	maar	die	herfst	kroop	
het	bij	me	naar	binnen	en	zaaide	er	onrust	en	schaamte.	

Het	was	zoiets	onbenulligs	om	van	streek	over	te	zijn:een	bijkomstigheidje	van	het	
vreemdeling	zijn,	van	dezelfde	taal	spreken	met	een	enigszins	andere	uitspraak,	een	ander	
accent.[...]	Ik	kreeg	ze	maar	niet	voor	elkaar,	die	ingewikkelde	fijnstellingen,	die	ontzettend	
geruisloze	kneepjes,	en	gaf	daarmee	te	kennen	dat	dit	niet	mijn	geboortegrond	was,	dat	ik	een	
buitenstaander	was	die	codewoorden	als	regular	en	drip	niet	kende.[...]

Het	was	ongetwijfeld	belachelijk	om	zo	gevoelig	te	zijn.	Maar	het	het	iets	bijna	
hartverscheurends	om	een	paar	woorden	te	zeggen	en	dan	verkeerd	begrepen	of	niet	verstaan	
te	worden;	iets	wat	de	kern	van	al	mijn	angsten	over	alleen-zijn	raakt.	Geen	mens	die	jou	ooit	
zal	begrijpen.	Geen mens die wil horen wat je zegt. Waarom pas je niet in het plaatje, waarom ligt 
het er bij  jou zo dik bovenop?	

a.	 Welke	kennis	ontbreekt	er	bij	Laing	om	niet	als	buitenstaander	te	worden	bekeken?	

Welk	woord	ze	moet	gebruiken	om	een	kop	koffie	te	bestellen	en	haar	uitspraak	ervan.	

b.	 Hoe	ervaart	zij	dit?

Ze	wordt	onzeker	en	voelt	zich	geen	deel	van	de	groep.	Het	bevestigt	haar	statuut	als	
buitenstaander.

c.	 Heb	jij	je	ooit	al	op	een	plaats	of	in	een	milieu	bevonden	waar	je	de	juiste	woorden	en	
gedragscodes	niet	kende?	Hoe	reageerde	je	hierop?	

Persoonlijke	antwoorden	van	leerlingen

2.	 De	Franse	socioloog	Loïc	Wacquant	trainde	van	1988	tot	1992	in	een	boksclub	in	een	
achtergestelde	buurt	in	Chicago.	In	Body and Soul	doet	hij	verslag	van	deze	periode.	Hij	
beschrijft	het	reilen	en	zeilen	in	de	club	minutieus.	Vanuit	zijn	observaties	en	ervaringen,	
waarin	ook	de	details	belangrijk	zijn,	krijg	je	een	mooi	beeld	van	de	manier	waarop	een	plaats	
een	duidelijke	culturele	structuur	helpt	creëren	waarin	mensen	zich	op	een	specifieke	manier	
gedragen.	

Lees	het	volgende	fragment	en	beantwoord	de	vragen.	

info

info
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Het	verschil	tussen	de	halfbakken	bokser	en	de	volleerde	pugilist	wordt	zichtbaar	door	
de	kosten	die	ze	willen	maken	voor	materiaal	en	door	het	al	dan	niet	gebruiken	van	een	
permanent	opbergkastje.	Enkel	de	competitieboksers	trainen	met	hun	eigen	handschoenen	
(waarvan	ze	over	het	algemeen	verschillende	paren	hebben	die	ze	doorheen	de	jaren	hebben	
verzameld),	hoofdbescherming	en	een	springtouw	(dat	ze	zorgvuldig	achter	slot	en	grendel	
bewaren).	De	aankoop	van	bokslaarzen	(die	35	tot	60	dollar	kosten)	en,sterker	nog,	helmen	
voor	het	sparren	(60	dollar	minimum),	zijn	voldoende	voor	de	bokser	en	zijn	entourage	om	
een	engagement	op	lange	termijn	aan	te	geven.	

Training	outfits	zijn	ook	goede	indicatoren	voor	de	mate	van	betrokkenheid	in	de	sport,	
alhoewel	deze	gemakkelijk	kunnen	gemanipuleerd	worden	en	dus	minder	betrouwbaar	zijn.	
De	firma	Ringside,	die	per	post	boksgerief	levert,	verkoopt	een	breed	gamma	aan	op	maat	
gemaakte	kledij	(shorts,	tank	tops,	truitjes	en	jassen),	en	iedereen	kan	een	unieke	jogging	
bestellen.Hoeveel	geld	je	uitgeeft	aan	kleding	en	andere	spullen	blijft	desondanks	een	
betrouwbare	maat	voor	de	materiële	en	morele	investering	in	het	sportveld.	

Gesprekken	in	de	club	zijn	sterk	geritualiseerd.	De	volgorde	van	de	sprekers,	het	belang	
dat	gehecht	wordt	aan	wat	ze	zeggen,	de	plaats	die	ze	innemen	in	de	kleine	ruimte	van	de	
achterkamer	(er	wordt	zelden	gebabbeld	in	de	gym	wanneer	er	getraind	wordt),	ze	tonen	
samen	een	complex	en	subtiele	hiërarchische	structuur.	Een	strikte	pikorde	bepaalt	wie	welke	
stoel	mag	innemen	en	wie	wanneer	praat.	De	leunstoel	met	hoge	rug	vanwaar	DeeDee	(de	
hoofdtrainer	en	eigenaar	van	de	club)	de	atleten	in	de	ring	en	op	de	vloer	in	het	oog	houdt,	is	
strikt	voorbehouden	voor	de	meester	van	het	pand.	

a.	 Welke	voorbeelden	van	cultureel	kapitaal	komen	er	in	de	fragmenten	aan	bod?	

Outfits	en	benodigdheden	tonen	wie	de	echte	boksers	zijn.	Ook	of	je	een	kastje	huurt	
is	van	belang.	Niet	iedereen	mag	om	het	even	wanneer	spreken	en	zitten,	maar	dat	is	
afhankelijk	van	de	status.	De	baas	heeft	een	troon.	

b.	 Wat	is	hier	het	verband	tussen	economisch	kapitaal	(geld)	en	cultureel	kapitaal?

De	financiële	investering	is	tegelijkertijd	ook	een	teken	van	engagement	en	dus	ook	een	
verhoging	van	het	cultureel	kapitaal.		

Habitus

3.	 Een	toptennisser	is	in	staat	om	een	tennisbal	terug	te	slaan	die	met	een	vaart	van	meer	dan	
200	km	per	uur	op	hem/haar	afkomt.	Sterker	nog,	dit	kost	ogenschijnlijk	niet	eens	veel	moeite.	
Het	komt	‘natuurlijk’	over	en	we	zeggen	dat	de	tennisser	‘balgevoel’	heeft.
Hoe	komt	een	tennisser	tot	deze	onmogelijke	prestatie,	denk	je?	

Door	urenlange	oefening,	waarbij	de	handeling	geautomatiseerd	wordt.	

4.	 Op	eenzelfde	manier	bewegen	mensen	zich	doorheen	hun	dagelijkse	leven.	De	meest	
complexe	sociale	interacties	kosten	ons	weinig	moeite	en	we	decoderen	het	gedrag	en	de	
status	van	anderen	zonder	erover	na	te	denken.	Bourdieu	noemde	dit	‘Habitus.	Habitus	is	als	
het	ware	de	onbewuste	belichaming	van	cultureel kapitaal.

Lees	een	tweede	fragment	uit	“Body and Soul”:

Enkel	onder	speciale	omstandigheden,	bijvoorbeeld	wanneer	er	een	belangrijk	gevecht	zit	
aan	te	komen,	mogen	de	vrouwen	van	de	boxers	de	training	bijwonen.	Wanneer	ze	dit	doen	
wordt	er	van	hen	verwacht	dat	ze	in	alle	stilte,	bewegingsloos	blijven	zitten	op	de	stoelen	aan	
de	rand	van	de	ring;	ze	bewegen	zich	voorzichtig	langs	de	muren	om	te	vermijden	om	ook	
maar	een	voet	op	de	trainingsvloer	te	zetten,	ook	als	deze	leeg	is.	Vanzelfsprekend	mogen	
ze	op	geen	enkele	manier	interfereren	met	de	training,	behalve	om	de	effecten	ervan	uit	te	
breiden	naar	huis	door	de	volledige	verantwoordelijkheid	voor	het	huishouden,	de	kinderen	te	
nemen,	het	juiste	voedsel	te	bereiden	en	onvoorwaardelijke	emotionele	en	financiële	steun	te	
bieden.	Wanneer	een	vrouw	aanwezig	is	in	de	club,	mogen	de	boxers	niet	in	hun	bloot	bovenlijf	

info
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de	kleedkamer	uitkomen	om	zich	te	wegen	op	de	weegschaal	in	de	achterkamer	-alsof	de	
halfnaakte	mannenlichamen	enkel	mogen	gezien	worden	tijdens	het	“echte	werk”	in	de	ring,	
maar	niet	“in	rust”	in	de	backstage	van	de	werkplaats.	

5.	 Habitus	en	cultureel kapitaal	worden	door	mensen	onbewust	opgebouwd.	Ze	worden	meestal	
pas	duidelijk	wanneer	je	je	zoals	Olivia	Laing	in	een	onbekend	veld	begeeft.	Denk	maar	aan	wat	
er	zou	gebeuren	als	je	een	tennisser	op	een	golfterrein	plaatst.	In	haar	bundel	Habitus	neemt	
Radna	Fabias	voortdurend	deze	rol	van	buitenstaander	op.	

Lees	en	beluister	het	gedicht	‘aantoonbaar	geleverde	inspanning’.		

a.	 Bedenk	vier	categorieën	waarin	je	de	verschillende	begrippen	uit	de	lijst	die	Fabias	op	het	
einde	van	het	gedicht	maakt,	kan	onderbrengen.

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

b.	 Maak	zelf	een	lijst	met	minstens	vijftien	elementen	waarmee	je	een	habitus	beschrijft.	
Zorg	ervoor	dat	je	voldoende	verschillende	elementen	aanhaalt.	Inspireer	je	bijvoorbeeld	
op	de	categorieën	die	je	op	haar	lijst	kon	plaatsen.		

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

6.	 Bekijk	het	fragment	‘Radna	Fabias	over	Pierre	Bourdieu,	habitus	en	klassenmigratie’,	waarin	
Fabias	het	heeft	over	habitus	en	cultureel	kapitaal..	

Wat	is	het	belang	van	het	concept	‘habitus’	voor	Radna	Fabias?	

Een	andere	blik	op	hoe	uitsluiting	werkt.	Seksisme	of	racisme	zijn	niet	de	grootste	
struikelblokken	geweest,	maar	wel	cultureel	kapitaal.	Het	biedt	troost,	omdat	je	niet	de	enige	
bent	met	dat	probleem.

Wat	is	het	gevolg	van	dat	concept	voor	haar	bundel?

Habitus	biedt	een	andere	blik	om	naar	haar	werk	te	kijken.	Het	bewust	zijn	van	cultureel	
kapitaal	en	habitus	heeft	impact	gehad	op	bijvoorbeeld	het	taalgebruik,	dat	ze	daardoor	
doelbewust	toegankelijker	heeft	gemaakt.	

Pour autrui

7.	 Het	belang	van	de	blik	van	de	ander	kan	goed	geïllustreerd	worden	met	een	concept	van	de	
Franse	filosoof	Jean-Paul	Sartre.	Toen	Sartre	nog	op	de	lagere	school	zat,	daagde	hij	regelmatig	
andere	leerlingen	uit	tot	een	‘staarcompetitie’.	Zijn	onverbiddelijke	blik	trotseerde	die	van	elke	
tegenstander.	

	
	 jean-paul-sartre

a.	 We	proberen	het	even	zelf.	Kies	een	partner	en	probeer	elkaar	zo	lang	mogelijk	in	de	ogen	
te	kijken.	Wat	gaat	er	door	je	heen	wanneer	je	dit	doet?	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

b.	 Een	ander	mooi	voorbeeld	vinden	we	in	het	werk	van	Marina	Abramovic,	die	tijdens	een	
marathonzitting	in	het	Museum	of	Modern	Art	in	New	York	mensen	uitnodigde	om	plaats	
te	nemen	tegenover	haar	en	haar	in	de	ogen	te	kijken.

	
	

info

https://vimeo.com/user5820091
https://vimeo.com/user5820091
http://ilesflottantes2.blogspot.com/2014/10/jean-paul-sartre.html
http://www.youtube.com/watch?v=mEcqoqvlxPY
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Waarom	vinden	mensen	dit	zo	moeilijk?

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

Sartres	antwoord	zou	zijn	dat	de	blik	een	manier	is	waarop	de	ene	mens	de	andere	mens	
tot	een	ding	degradeert.	Anderen	zijn	pionnen	in	het	spel	dat	we	spelen	met	de	wereld	en	
we	verlenen	hen	betekenis,	ongeacht	wie	of	wat	ze	zijn.	Hiermee	maken	we	van	hen	een	
ding	en	ze	hebben	geen	vat	op	de	betekenis	die	we	hen	geven.	Dit	geldt	natuurlijk	ook	in	de	
omgekeerde	richting.	We	zijn	dan	pour autrui,	object	voor	de	ander.	Relaties	tussen	mensen	
zijn	volgens	Sartre	dan	ook	altijd	conflictueus,	aangezien	de	ander	mij	tot	object	maakt	en	mijn	
vrijheid	beperkt.	

8.	 Bovenstaand	fragment	lijkt	de	blik	van	de	ander	louter	als	negatief	te	bepalen	(wie	wil	er	nu	
een	object	zijn?).	Dat	hoeft	niet	altijd	zo	te	zijn.	

a	 Wordt	wie	je	bent	mee	bepaald	door	anderen?

Persoonlijke	antwoorden	van	leerlingen.	Mogelijke	antwoorden	die	ze	geven:	anderen	
bieden	een	visie	op	jezelf	die	je	anders	niet	zou	hebben.	Ze	geven	een	vorm	van	feedback.	
Je	gebruikt	woorden	die	je	zelf	niet	hebt	uitgevonden	om	over	jezelf	te	denken	en	je	kan	je	
identiteit	hierop	baseren.		

b.	 Kan	de	manier	waarop	anderen	je	zien,	labelen	en	bepalen,	troost	bieden?	

Persoonlijke	antwoorden	van	leerlingen.	Mogelijk	antwoord:	een	label	biedt	een	manier	om	
je	identiteit	te	ontwikkelen.	Dit	kan	verstikkend	werken,	maar	ook	zekerheid	creëren	over	
wie	je	bent.	

Gesitueerdheid

Mensen	zijn	volgens	Sartre	niet	alleen	een	object	voor	anderen,	maar	ook	voor	zichzelf.	
Dat	komt	omdat	ze	gesitueerd	zijn.	Ze	zijn	een	deel	van	de	wereld	en	gaan	dan	pas	zichzelf	
bepalen.	Ze	zijn	arbeider,	intellectueel,	Duitser	of	Fransman.	Maar	anders	dan	een	ding	zoals	
een	bloemkool	of	een	stoel,	vallen	ze	nooit	volledig	met	die	bepalingen	samen.	
Als	ik	een	Belg	ben,	dan	ben	ik	tegelijk	niet-alleen-maar	Belg,	want	ik	beschouw	mezelf	als	
een		Belg	vanuit	een	standpunt.	Ik	heb	een	relatie	tot	mijn	Belg-zijn.	Ik	sta	er	altijd	als	het	ware	
vanaf	een	zekere	afstand	naar	te	kijken,	dus	ik	ben	steeds	ook	nog	iets	anders.	

9.	 Dat	we	gesitueerd	zijn	heeft	gevolgen.

a.	 Beschrijf	jezelf	op	basis	van	een	bepaling	zoals	scholier.	Maak	een	lijstje	met	
eigenschappen	waaraan	jij	als	scholier	voldoet.	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

b.	 Een	aantal	eigenschappen	uit	dit	lijstje	zijn	zaken	die	lijken	alsof	ze	tot	het	wezen	van	je	
identiteit	als	scholier	behoren,	maar	waar	je	eigenlijk	voor	kiest.	Geef	een	voorbeeld.	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.

c.	 Sterker	nog,	we	gebruiken	de	eigenschappen	die	samen	lijken	te	gaan	met	bepaalde	delen	
van	onze	identiteit	soms	als	excuus	voor	ons	gedrag

Welke	verklaringen	geven	de	jongeren	voor	hun	eigen	gedrag?	

Slechte	ouders,	slechte	opvoeding,	sociale	problemen,	mentale	problemen.	

info

info

http://www.youtube.com/watch?v=j7TT4jnnWys
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Kijk	nu	terug	naar	het	tekstblokje	over	gesitueerdheid.	Waarom	is	dit	volgens	Sartre	niet	
helemaal	eerlijk?

Ze	vallen	niet	samen	met	al	deze	verklaringen	en	identiteiten.	Ze	vertellen	het	aan	de	
agent,	wat	betekent	dat	ze	een	perspectief	op	zichzelf	hebben	en	dus	ook	iets	anders	
kunnen	kiezen	om	te	doen.

10.	Bekijk	het	fragment	‘Radna	Fabias	over	tussengebieden	en	de	blik	van	de	ander’.

a.	 Hoe	ontstaat	er	volgens	Fabias	botsing?

Je	gaat	weg	van	een	plek	waar	alles	vanzelfsprekend	is	en	je	komt	op	een	plek	waar	andere	
mensen	zijn	die	heel	veel	koesteren	dat	voor	hen	vanzelfsprekend	is.

b.	 Wat	is	het	verband	tussen	gesitueerdheid	en	de	tussenruimte	die	Fabias	beschrijft?

Ze	wilt	zich	niet	laten	bepalen	door	de	blik	en	de	vooroordelen	van	de	ander.	Doordat	we	
gesitueerd	zijn,	is	er	steeds	de	mogelijkheid	dat	we	niet	alleen	zijn	wat	die	ander	van	ons	
maakt,	waardoor	tussenruimtes	ontstaan.

Oriëntalisme 

11.	 Je	vindt	hiernaast	drie	schilderijen.	Beantwoord	de	volgende	vragen	over	elk	schilderij.	

Projecteer	de	schilderijen	eventueel	voor	de	leerlingen.	Wanneer	je	ze	laat	zien	en	de	
antwoorden	overloopt,	laat	ze	dan	steeds	verantwoorden	waarom	ze	iets	denken,	waaruit	ze	
dat	afleiden	en	hoe	dat	op	het	schilderij	te	zien	is.	Je	kan	de	aandacht	leggen	op	sprekende	
details	op	de	voor-en	achtergrond.	Het	is	niet	zo	belangrijk	waar	deze	taferelen	zich	‘werkelijk’	
afspelen,	eerder	hoe	de	schilder	dit	probeert	te	communiceren	vanuit	zijn	visie	op	deze	
culturen.

a.	 Waar	speelt	het	tafereel	zich	volgens	jou	af?	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.	

b.	 Waaraan	kan	je	zien	waar	dit	tafereel	zich	afspeelt?	

Persoonlijke	antwoorden	van	de	leerlingen.	Mogelijke	antwoorden	zijn:	de	patronen	op	de	
stoffen,	de	vorm	van	deuren,	taaltekens,	voorwerpen	zoals	de	pijp	of	tapijten.

c.	 Geef	minstens	twee	gelijkenissen	tussen	de	schilderijen.	

Ze	beelden	alledrie	liggende	vrouwen	af	die	slapen	of	rondhangen	met	een	pijp	op	de	
voorgrond	en	allerlei	artefacten	op	de	voor-en	achtergrond.

d.	 Waarom	denk	je	dat	er	zoveel	gelijkenissen	te	vinden	zijn?	

De	schilders	hebben	een	genretafereel	geschilderd.	Ze	proberen	om	referenties	naar	
bepaalde	culturen	in	het	tafereel	onder	te	brengen	die	beantwoorden	aan	het	beeld	dat	zij	
en	andere	mensen	van	die	cultuur	hebben,	waarmee	dat	beeld	wordt	bevestigd.	

Mogelijke uitbreiding

Als	de	leerlingen	Idylle 19	van	Ilja	Leonard	Pfeijffer	hebben	gelezen	in	het	kader	van	de	lessen	
Nederlands,	kan	je	hier	eventueel	een	verband	leggen.	

Pfeijffer	beschrijft	in	het	gedicht	een	klassiek	Odalisk	tafereel.	Laat	de	leerlingen	zelf	een	kort	
gedicht	schrijven	waarin	ze	een	van	de	bovenstaande	taferelen	beschrijven.	Extra	uitdaging	kan	
zijn	om	dit	ook	in	alexandrijnen	te	doen.		

https://vimeo.com/user5820091
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Frederick	Arthur	Bridgman:	The-Siesta

Eugène	Delacroix:	Orientalism

Charles	Marion	Russell:	Waiting	and	Mad
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12.	 Een	vereenvoudigde	westerse	blik	op	het	Oosten	vind	je	ook	in	de	film	Aladdin.	
Welk	beeld	wordt	er	in	het	liedje	‘Een	Oosterse	nacht’	van	het	Oosten	geschetst?	
Luister	naar	het	liedje	en	noteer	enkele	clichés.

Zinderend	warme	woestijn,	fata	morgana,	weg	uit	de	tijd,	vliegend	tapijt.

13.	 Een	dergelijke	neerbuigende	kijk	op	oosterse	en	afrikaanse	culturen,	waarbij	die	culturen	als	
onontwikkeld	en	nooit	veranderend	worden	beschouwd	(in	scherp	contrast	met	de	westerse	
wereld),	noemen	we	oriëntalisme.	Het	concept	werd	door	Edward	Saïd	geanalyseerd	en	op	de	
kaart	gezet	in	zijn	gelijknamige	boek	uit	1978.

a.	 Waarom	is	het	moeilijk	voor	sommige	westerse	professoren	om	tot	een	goed	begrip	te	
komen	van	de	oosterse	wereld?	

Ze	maken	er	geen	deel	van	uit	en	stellen	hun	eigen	waarden,	die	ze	als	universeel	zien,	
voorop	om	ze	te	interpreteren.	

b.	 Welke	gevolgen	heeft	dit?	

Ze	beschouwen	het	Westen	als	superieur	aan	het	Oosten.	De	stereotyperingen	helpen	een	
koloniaal	beleid	te	verantwoorden.	

14.	 Bekijk	de	onderstaande	afbeelding	van	Jezus	door	Jimmy	Durham.	

a.	 Welk	verschil	merk	je	ten	opzicht	van	de	klassieke	voorstellingen	van	Christus?	

Het	is	een	donkere	jongeman

b.	 Waarom	denk	je	dat	Jimmy	Durham	Jezus	zo	afbeeldt?	

We	stellen	ons	Jezus	voor	als	een	westerse	man,	maar	aangezien	hij	uit	het	Midden-Oosten	
kwam	kan	hij	er	net	zo	goed	zo	hebben	uitgezien.	Hij	confronteert	ons	met	dit	vooroordeel.	

15.	 Wat	is	het	verband	tussen	oriëntalisme	en	de	verschillende	concepten	die	in	deze	les	aan	bod	
kwamen?	

Net	als	habitus	en	cultureel	kapitaal	zijn	we	ons	niet	altijd	bewust	van	de	manier	waarop	we	
onze	plaats	in	de	wereld	en	de	maatschappij	uitdragen	en	op	anderen	projecteren.	
Pour	autrui:	onze	blik	bepaalt	de	ander.	Het	Oosten	wordt	een	object	in	onze	blik.

https://www.youtube.com/watch?v=3umVgIgvhUk
https://www.youtube.com/watch?v=1aNwMpV6bVs
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Deze	extra	les	kan	gebruikt	worden	voor	om	het	even	welk	gedicht	uit	de	bloemlezing.	
Het	is	de	bedoeling	om	de	leerlingen	vragen	over	het	gedicht	te	laten	stellen.	

1.	 Oefening

•	 Geef	de	leerlingen	een	briefje	met	daarop	een	willekeurig	werkwoord.

•	 Schrijf	verschillende	willekeurige	zelfstandige	naamwoorden	op	bladen	
en	verspreid	deze	in	de	klas.	

•	 Laat	de	leerlingen	rondlopen	en	op	elk	blad	een	vraag	noteren	waarin	ze	
hun	werkwoord	combineren	met	het	zelfstandig	naamwoord.

•	 Neem	de	vragen	door	en	laat	de	leerlingen	de	5	beste	vragen	selecteren.

•	 Noteer	deze	vragen	op	het	bord.

•	 Vraag	de	leerlingen	bij	elke	vraag	waarom	ze	dit	een	goede	vraag	vinden.

•	 Schrijf	de	redenen	op	het	bord.

•	 Vraag	de	leerlingen	om	bij	een	gedicht	dat	ze	gelezen	hebben	een	vraag	te	bedenken	
die	voldoet	aan	zoveel	mogelijk	criteria	die	er	op	het	bord	zijn	geplaatst.

Born:	Deze	oefening	is	een	bewerking	van	een	werkvorm	van	Richard	Antone.	

“zonder	handen,	
zonder	tanden”
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