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Gedichtendag 2009: Dichter en vaderland
Lessuggesties voortgezet en secundair onderwijs

Vooraf
Aan de vooravond van de tiende Gedichtendag, die op donderdag 29 januari 2009 in 
Nederland en Vlaanderen wordt gevierd, kiest Nederland een nieuwe Dichter des Vaderlands. 
Om leerlingen uit het voortgezet en secundair onderwijs bij die verkiezing te betrekken  
bieden de Stichting Poetry International en de Stichting Lezen Vlaanderen de scholen deze 
lessuggesties aan.
De eerste Dichter des Vaderlands was Gerrit Komrij, die in 2000 werd benoemd na een door 
NRC Handelsblad, de NPS en Poetry International uitgeschreven verkiezing. Hij werd in 2005 
opgevolgd door Driek van Wissen, die dankzij een intensieve campagne de meeste stemmen 
wist te behalen. De verkiezing van de derde Dichter des Vaderlands in januari 2009 vindt  
plaats volgens een nieuwe procedure. Een deskundige commissie kiest vijf kandidaten, die  
in een live televisieuitzending van de NPS op woensdagavond 28 januari 2009 aan het publiek 
worden voorgesteld. Aan het einde van de uitzending wordt bekend gemaakt wie er door het 
publiek tot de nieuwe Dichter des Vaderlands is gekozen.
De benaming Dichter des Vaderlands is vooral een eretitel en de invulling van de post wordt 
door de dichter zelf bepaald. De Dichter des Vaderlands geldt als een ambassadeur van  
de poëzie. Zo bedacht Gerrit Komrij de Poëzieclub, een boekenclub waarvan de leden 
poëziebundels krijgen, en richtte hij het poëzietijdschrift Awater op. Zowel Komrij als  
Van Wissen schreven gedichten naar aanleiding van belangrijke nationale gebeurtenissen, 
die in NRC Handelsblad werden gepubliceerd. (Zie voor een overzicht van die gedichten:  
www.dichterdesvaderlands.nl.)
De vierjaarlijkse benoeming van een dichter tot Dichter des Vaderlands is een variant op  
de al eeuwenoude traditie om dichters te kronen. In de Oudheid bestond de poeta laureatus; 
dichters die zich op een bijzondere manier hadden onderscheiden kregen een lauwerkrans 
opgezet, wat de belofte van eeuwige roem inhield. Vorstenhoven stelden vroeger hun eigen 
hofdichters aan. In Groot-Brittannië houden ze er sinds eeuwen een poet laureate op na, de 
officiële dichter van het Britse koningshuis.
Niet ieder land heeft zo’n officiële ‘poet laureate’, maar bijna elk land heeft wel een dichter uit 
heden of verleden die vanwege zijn grote populariteit als de ‘nationale dichter’ of ‘volksdichter’ 
wordt gezien. Een nationale dichter is eigenlijk degene die de openbare opinie als zodanig 
aanmerkt. Zo gelden bijvoorbeeld Poesjkin, Shakespeare, Goethe, Camões, Llorca en Hafiz 
voor de meeste van hun landgenoten als dé grote dichters van respectievelijk Rusland, 
Engeland, Duitsland, Portugal, Spanje en Iran. Vaak danken dichters deze naam mede aan  
het feit dat ze de vader (of moeder, maar in het verleden gaat het vrijwel uitsluitend om 
mannen) van de moderne literatuur in hun land zijn geweest. 
In Nederland werd de zeventiende-eeuwse dichter Joost van den Vondel op vijfenzestigjarige 
leeftijd gelauwerd als ‘Prins der Poëten’ en de twintigste-eeuwer A. Roland Holst had de 
bijnaam ‘Prins der Nederlandse dichters’. Zo’n lauwering kan natuurlijk geen eeuwige roem 
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garanderen. De Nederlandse dichter Hendrik Tollens werd tijdens zijn leven gezien als de 
grootste Nederlandse dichter van zijn tijd. Zijn poëzie prees de zegeningen van het huiselijk 
leven en riep op tot trouw aan God en het Vaderland. Zijn nationalistische ‘Wien Neerlands 
bloed’ werd zelfs tot het Nederlandse volkslied uitgeroepen. In zijn gedicht ‘Ons vaderland’  
prijst hij Nederland de hemel in: ‘Reis, kruis en zeil van strand tot strand,/ Gij vindt geen beter 
vaderland’. Ondanks dat alles is hij als dichter nu vergeten en zou geen poëzielezer hem nog  
als Dichter des Vaderlands willen aanmerken.
De geschiedenis wijst uit dat blijvende roem eerder is weggelegd voor de dichters die het 
vaderland niet alleen maar lof toezwaaiden. Dat zij worden gezien als ‘nationale dichter’  
is wat paradoxaal, omdat zij juist kritisch waren over de natie. Machthebbers en dichters  
hebben altijd op gespannen voet met elkaar gestaan, en het is niet voor niets dat er nogal  
wat ballingschapslyriek is geschreven. Neem bijvoorbeeld de Russische Nobelprijswinnaar 
Joseph Brodsky, die als dissident dichter zijn vaderland moest verlaten (om later in de  
Verenigde Staten tot poet laureate te worden benoemd). Vooral in dictatoriale regimes zijn  
de heersers bang voor de invloed die de poëzie, de dichterlijke verbeelding, op het volk kan  
hebben, en onder het Sovjetregime en in Hitler-Duitsland probeerden ze dan ook zelf te  
bepalen welke dichters als ‘nationale dichters’ golden. Dat is ook de reden dat nogal wat 
dichters een bekroning door de staat weigeren: ze willen niet de indruk wekken dat ze aan  
de leiband van hof of staat lopen.
De keuze in 2000, toen het Nederlandse Dichter des Vaderlandschap werd ingesteld, voor de  
wat archaïsche term ‘Dichter des Vaderlands’ is dan ook ingegeven door de behoefte aan enige 
ironie: dat ‘des Vaderlands’ moest met een korreltje zout worden genomen. Van de hedendaagse 
‘poetus laureatus’ worden zeker geen brave, bezadigde lofzangen op het vaderland verwacht.  
Hij mag gerust een nestbevuiler zijn.
Een Dichter des Vaderlands schrijft net als de Engelse en Amerikaanse poet laureates eens in 
de zoveel tijd een gedicht over een voor het land belangrijke gebeurtenis: geboortedichten, 
lijkdichten, bruiloftsdichten, lofdichten, hekeldichten, al naar de gelegenheid. Dichters die nu 
en dan gedichten schrijven over gebeurtenissen die het hele land aangaan, zonder daarbij per 
se vaderlandsgezind te zijn, maken misschien een grotere kans als ‘nationale dichter’ te  
worden beschouwd, en dus ook een grotere kans om door de lezers tot Dichter des Vaderlands 
te worden uitgeroepen, dan dichters die bijvoorbeeld uitsluitend liefdesgedichten schrijven.
Ter voorbereiding op de verkiezing van de derde Dichter des Vaderlands worden in deze 
lessuggesties een aantal voorbeelden van zulke ‘vaderlandse’ gedichten uit het verleden  
nader bekeken, merendeels geschreven door dichters die geen Dichter des Vaderlands waren, 
maar dat misschien wel hadden kunnen zijn als er destijds al zo’n titel had bestaan. In een 
laatste les, die op de site van Gedichtendag zal worden geplaatst kort na de bekendmaking  
van de kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap, zal van elk van de vijf kandidaten  
een gedicht onder de loep worden genomen. 

Gedichten over het vaderland: vier lessen
In deze lessuggesties zijn gedichten over het vaderland van verschillende Nederlandstalige 
dichters bijeengebracht. In vier lessen kunnen leraren in de aanloop naar Gedichtendag 2009 
deze gedichten met hun leerlingen lezen en bespreken. De docent kan ook een keuze uit de 
aangeboden lessen maken. In de eerste drie lessen maken de leerlingen gezamenlijk kennis  
met gedichten over het vaderland, door ze grondig te lezen en onderling met elkaar te  
vergelijken. De vragen bij de gedichten nodigen uit tot beter lezen, wat het enthousiasme  
van de leerlingen voor poëzie zal aanwakkeren, en hen misschien aanzet om ook hun stem  
uit te brengen bij de verkiezing van de nieuwe Dichter des Vaderlands. In de vierde, laatste  

les maken de leerlingen kennis met gedichten van de vijf kandidaten voor het Dichter des 
Vaderlandsschap. Tot slot van die les kan in de klas een voorverkiezing worden gehouden. 

Overzicht van de vier aangeboden lessen: 
I  HET VADERLAND BEZONGEN 
 Gedichten van P.A. de Génestet en J. Slauerhoff
II HERDENKINGSGEDICHTEN
 Gedichten van Martinus Nijhoff en Willem Wilmink
III  COMMENTAREN OP EEN POLITIEKE MOORD
 Gedichten van Joost van den Vondel, Willem Elsschot en Gerrit Komrij
IV VERKIEZING DICHTER DES VADERLANDS 2009
 Gedichten van Tsead Bruinja, Joke van Leeuwen, Erik Menkveld, Ramsey Nasr  
 en Hagar Peeters

Algemene suggesties voor de lessen
  Vertel de leerlingen met behulp van informatie uit de algemene inleiding bij deze 

lessuggesties iets over het Dichter des Vaderlandsschap en de voorgeschiedenis ervan.
  Vraag de leerlingen wat voor eigenschappen de ideale Dichter des Vaderlands volgens  

hen moet hebben, zodat er een soort ‘profiel’ ontstaat, als bij een vacature in de krant.
  Kopieer uit deze lessuggesties voor alle leerlingen de gedichten en eventueel de korte 

inleiding die hoort bij de uitgekozen les. Laat ze voorafgaand aan de les door de leerlingen 
lezen en vraag hen de auteurs op internet te googlen om iets over ze te weten te komen. 
Wanneer het gedicht betrekking heeft op een historisch moment kunnen leerlingen ook 
hierover op internet meer informatie zoeken.

  Tijdens de les wordt elk gedicht vervolgens door verschillende leerlingen voorgelezen.  
Door de verschillende wijzen van voorlezen komen vaak al verschillen in de interpretatie 

  en interpretatieproblemen aan het licht. Bovendien is het herhaald horen van een gedicht  
de beste kennismaking ermee. Loop zo nodig met de klas de onbekende woorden in de 
gedichten na.

  Vraag aan de leerlingen welk van de gelezen gedichten ze het mooist of boeiendst vinden 
en waarom. Laat ze er onderling over in discussie gaan.

  Behandel vervolgens de vragen die in deze lessuggesties bij de gedichten van de 
betreffende les zijn opgesteld.

  Vraag de leerlingen daarna of ze naar aanleiding van deze ‘nadere studie’ nieuwe dingen  
in de gedichten hebben ontdekt.

  En vraag ook of ze nog steeds hetzelfde gedicht het meest geslaagd vinden. Misschien  
zijn er nu nieuwe argumenten? Zijn er tegenstanders van een bepaald gedicht die nu 
voorstanders zijn geworden? Is dat het geval, dan is het leuk om daarop in te gaan.  
Kunnen ze vertellen waarom ze van mening zijn veranderd?

  Is het nodig om naar aanleiding van de discussies het door de klas samengestelde  
profiel van de Dichter des Vaderlands aan te passen?

  Organiseer tot slot van de vierde les een voorverkiezing in de klas.
  Stimuleer de klas om op woensdagavond 28 januari naar het NPS-programma rond  

de verkiezing van de derde Dichter des Vaderlands te kijken en mee te stemmen.
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I   HET VADERLAND BEZONGEN

‘Mijn hart wou nergens tieren / En nergens vond het vree / Dan tussen uw rivieren / Nabij  
uw grote zee’, zo dichtte P.C. Boutens in ‘Hart en Land’. En zo zijn er nog vele lofliederen op  
het vaderland te vinden. Het bekendst zijn waarschijnlijk de beginregels van ‘Denkend aan 
Holland’ van Hendrik Marsman: ‘Denkend aan Holland / zie ik brede rivieren / traag door 
oneindig / laagland gaan’. Maar dichters hebben ook altijd de onweerstaanbare behoefte 
gehad om de zwakke punten van hun geliefde vaderland naar voren te halen, wat bijvoorbeeld 
mag blijken uit de vele parodieën die er inmiddels op Marsmans regels zijn geschreven. Een 
anonymus maakte ervan: ‘Denkend aan Holland / zie ik brede autobanen / onstuitbaar door 
oneindig / steenland gaan’, en onze eerste Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij herschreef  
de regels als volgt: ‘Denkend aan Holland / zie ik waardepapieren / snel door begerige / 
vingers gaan’. 
In deze les lezen we twee van zulke klaagzangen over het vaderland: ‘Boutade’ van P.A. de 
Génestet en ‘In Nederland’ van J. Slauerhoff.
De dominee P.A. de Génestet (1829-1861) was de best verkochte dichter in de tweede helft  
van de negentiende eeuw. Na zijn dood werd hij een echte ‘volksdichter’. Hij onderscheidde 
zich van het bombastische en prekerige van andere dichter-dominees door zijn gebruik van 
humor en ironie en door zijn kritische geest. In de tijd van De Génestet was het gebruikelijk 
dat bij een ramp gelegenheidsgedichten werden geschreven en gedrukt, waarmee geld voor 
de slachtoffers werd ingezameld. De Génestet ergerde zich in zijn gedicht ‘Aan de 
watersnoodpoëten’ aan de gemakzucht waarmee veel van die gelegenheidsgedichten waren 
geschreven. Een dichter dus, die de lat voor het Dichter des Vaderlandschap hoog zou  
hebben gelegd!
De arts J. Slauerhoff (1898-1936) kon niet gemakkelijk toegang krijgen tot de besloten  
kringen van geneeskundigen in Nederland. Als scheepsarts maakte hij reizen naar China, 
Nederlands-Indië, Japan, Latijns-Amerika en Afrika. Zijn werk wordt veel vertaald en op 
muziek gezet. Zijn afzijdigheid en het onburgerlijke, zoekende, romantische van zijn poëzie 
maakte hem tot een populair dichter, en dat is hij nog steeds.

  De Génestet noemt zijn gedicht ‘Boutade’. Volgens Van Dale is dat een ‘min of meer 
geestige uiting van ongenoegen’. Vind je dat zijn gedicht terecht die titel draagt? Is 
het gedicht grappig bedoeld of heeft De Génestet echt een gruwelijke hekel aan zijn 
land? Probeer te ontdekken waarin hem het geestige van dit gedicht zit. 

  Het geestige zit hem deels in de overdrijving. De dichter maakt het land overdreven  
klein en overdreven nat. Loop eens na welke vormen de overdrijving in dit gedicht 
allemaal aanneemt.

  In de laatste vijf regels blijkt de sombere kijk van de dichter op zijn land voort te komen 
uit zijn lichamelijke gesteldheid. Neem je hierdoor het begin van het gedicht ook minder 
serieus?

  In de op een na laatste regel heeft de dichter het zowel over ‘overschoenen’ als over de 
‘gewijde grond der Vaderen’. Waarom is dit geestig?

  In de tweede regel van de laatste strofe schrijft de dichter: ‘k heb geen lied, geen honger, 
vreugd noch vree’. Toch staat er een geestig gedicht op papier. De dichter spreekt 
zichzelf dus tegen. Dat miezerige land zet hem wel degelijk tot zingen aan. Moeten we  
dit gedicht misschien toch ook lezen als een verkapte liefdesverklaring aan Nederland?

  ‘Kliemerig’ is Noord-Hollands dialect en betekent ‘kleverig, klef, week, vochtig’. Zoek  
alle woorden in het gedicht die ook iets ‘vochtigs’ hebben. Zoek ook de alliteraties en 
klankrijmen en probeer per geval vast te stellen wat het effect van die rijmvormen is.

  In de tweede regel staat dat Nederland het erf is van ‘eenden groot en klein, in allerlei 
fatsoenen’. Vroeger had je het over ‘fatsoenen van kleeren’. ‘Fatsoenen’ betekent dan 
‘modellen’, ‘soorten’. De Génestet bedoelt dus zoiets als ‘eenden van allerlei pluimage’. 
Denk je dat hij het hier echt over eenden heeft of stelt hij mensen hier spottend als  
eenden voor? Zou hij met de ‘moddergoden’ in de regel erboven ook op een bepaald  
soort mensen doelen? Of is dit te vergezocht en heeft De Génestet het simpelweg over 
eenden en weergoden?

  Zou je het gedicht van Slauerhoff ook een ‘boutade’ kunnen noemen? Zo ja, wat vind je 
dan geestig aan dit gedicht?

  In Nederland kan je volgens de derde strofe van het gedicht ‘niet een facie ranslen dat  
het knalt, / Alleen omdat die trek mij niet bevalt’ (‘Facie’ is een ander woord voor ‘smoel’.) 
Zoek ook de andere passages in het gedicht die iets als positief voorstellen dat wij 
doorgaans als negatief zouden bestempelen. Waarom zou de dichter dit doen?

  Denk je dat de dichter hier overdrijft om het contrast met het stijve en bekrompene van 
Nederland te benadrukken, of houdt hij echt van zulk gepassioneerd gedrag?

  Zie je een overlap tussen de dingen waar De Génestet zich over beklaagt en de dingen  
die Slauerhoff hekelt? Zou Slauerhoff ook hebben gesproken van een ‘saaie brij-moeras’  
en van ‘modder’ in plaats van bloed in de aderen, als De Génestet? Speelt het klimaat ook 
een rol bij Slauerhoff?

  Slauerhoff wordt een romantisch dichter genoemd. Wat is er romantisch aan dit gedicht?

  ‘Eigen haard is goud waard’. Is dat een spreekwoord waarvan je je kan voorstellen dat 
Slauerhoff het in de mond zou nemen? En De Génestet?
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Boutade

O land van mest en mist, van vuile, koude regen,
 Doorsijperd stukske grond, vol kille dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
 Vol jicht en paraplu’s, vol kiespijn en vol kramp!

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
 Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoôn,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
 Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
 Tot modder; ’k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vree.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
 Gij – niet op mijn verzoek – ontwoekerd aan de zee.

P.A. de Génestet
Uit: Eerste gedichten, 1852

In Nederland

In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er steeds zijn lusten reven,
Ter wille van de goede buren,
Die gretig door elk gaatje gluren.
’k Ga liever leven in de steppen,
Waar men geen last heeft van zijn naasten:
Om ’t krijsen van mijn lust zal zich geen  
 reiger reppen,
Geen vos zijn tred verhaasten.

In Nederland wil ik niet sterven,
En in de natte grond bederven
Waarop men nimmer heeft geleefd.
Dan blijf ik liever hunkrend zwerven
En kom terecht bij de nomaden.
Mijn landgenoten smaden mij: ‘Hij is mislukt.’
Ja, dat ik hen niet meer kon schaden,
Heeft mij in vrijheid nog te vaak bedrukt.

In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er altijd naar iets streven,
Om ’t welzijn van zijn medemensen denken.
In het geniep slechts mag men krenken,
Maar niet een facie ranslen dat het knalt,
Alleen omdat die trek mij niet bevalt.
Iemand mishandlen zonder reden
Getuigt van tuchteloze zeden.

Ik wil niet in die smalle huizen wonen,
Die Lelijkheid in steden en in dorpen
Bij duizendtallen heeft geworpen…
Daar lopen allen met een stijve boord
 – Uit stijlgevoel niet, om te tonen
Dat men wel weet hoe het behoort – 
Des zondags om elkaar te groeten
De straten door in zwarte stoeten.

In Nederland wil ik niet blijven,
Ik zou dichtgroeien en verstijven.
Het gaat mij daar te kalm, te deftig,
Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig,
En danst nooit op het slappe koord.
Wel worden weerlozen gekweld,
Nooit wordt zo’n plompe boerenkop gesneld,
En nooit, neen nooit gebeurt een mooie   
 passiemoord

J. Slauerhoff (Nederland, 1970)
Uit: Verzamelde gedichten, 
Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1988
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II   HERDENKINGSGEDICHTEN

‘Woorden schieten te kort.’ ‘Ik heb er geen woorden voor.’ Dat zeggen mensen vaak als je ze 
vraagt iets te zeggen over een erge gebeurtenis, omdat ze niet in clichés willen vervallen; en  
die zinnetjes zijn op hun beurt ook weer clichés geworden. Dichters kunnen over indrukwek-
kende gebeurtenissen wél iets zeggen, omdat ze clichés vermijden en de taal scheppend 
gebruiken, zodat ze nieuwe woorden vinden en dingen zeggen zoals ze nog nooit zijn gezegd. 
Niet voor niets worden dichters vaak gevraagd een gedicht te schrijven voor een monument  
of herdenkingsbijeenkomst. Zo maakte de Prins der dichters A. Roland Holst een gedicht voor  
het oorlogsmonument op de dam, dat begint met de regels: ‘Nimmer, van erts tot arend, was 
enig schepsel vrij onder de zon, noch de zon zelve, noch de gesternten.’ Voormalig Dichter des 
Vaderlands Gerrit Komrij schreef een gedicht na de vuurwerkramp in Enschede en de Engelse 
poet laureate Andrew Motion maakte er een voor de herdenking van de aanslagen van  
11 september.
In deze les lezen we de herdenkingsgedichten ‘Ben Ali Libi’ van Willem Wilmink en ‘Bij  
het graf van den Nederlandschen onbekenden soldaat gevallen in de meidagen 1940’ van  
Martinus Nijhoff.
Willem Wilmink (1936-2003) is een dichter die voor kinderen en volwassenen schreef en veel 
liedjes heeft gemaakt voor televisie en cabaret. Veel mensen kennen zijn liedjes van televisie-
programma’s als De Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis en Kinderen voor kinderen. Hij zong  
zijn werk ook zelf.
Martinus Nijhoff (1894-1953) is een van de grootste dichters die ons taalgebied ooit gekend 
heeft. Hij combineerde traditionele versvormen met een spreektaalachtige stijl. Zijn gedichten 
zijn eenvoudig van taal maar roepen een wereld aan betekenis op, waardoor ze zich in je 
geheugen griffen.

  In het gedicht van Wilmink komen twee personen voor over wie je via internet wat  
meer te weten kan komen. Ben Ali Libi is de artiestennaam van de goochelaar Michel 
Velleman, geboren in 1895, die in juli 1943 werd vermoord in het concentratiekamp 
Sobidor. De Weduwe Rost (1914-2007) is de weduwe van NSB-voorman Meinoud Rost 
van Tonningen. Zij bleef na de Tweede Wereldoorlog en de dood van haar man het 
nationaalsocialisme ondersteunen en uitdragen. Daarom stond ze bekend als de Zwarte 
Weduwe. Waarom zou Wilmink juist door de naam ‘Ben Ali Libi. Goochelaar’ op de lijst 
met vermoorde artiesten getroffen zijn? 

  Het ‘wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar’ krijgt in dit gedicht het gezicht van de 
bescheiden persoon van Ben Ali Libi. Laat zien hoe Wilmink in dit gedicht daardoor 

 dat grote gevaar belachelijk maakt.
  In de derde strofe staat in de laatste regel: ‘Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.’ 

Waarom zou Wilmink hier het woord ‘natuurlijk’ hebben gekozen?
  Wat ziet Wilmink in dit gedicht als het eigenlijke gevaar?
  Het woord goochelaar wordt in dit gedicht steeds herhaald. Waarom zou Wilmink dat 

hebben gedaan, behalve om muzikale redenen?
  Als je op internet naar de betekenis van het Jiddische woord schlemiel (laatste strofe) 

zoekt vind je bijvoorbeeld: ‘slungel’, ‘stakker’, ‘sukkel’, ‘stumper’, ‘arme kerel’’, ‘kluns’,  
‘sul’, ‘slappeling’, ‘sloeber’, ‘watje’, ‘pechvogel’ ‘dupe’. Welke betekenis zal Wilmink hier  
op het oog hebben gehad? Denk je dat Wilmink het woord ‘schlemiel’ ook heeft  
gekozen omdat goochelaars meestal juist handig en slim zijn?

  Het gedicht van Nijhoff is voor het eerst verschenen als rijmprent, verzorgd door  
Hendrik Werkman, in 1942, dus midden in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Duitse 
bezetting. In de eerste strofe beschrijft Nijhoff de bezetting door het Nederlands 
grondgebied te verkleinen tot het oppervlak van het graf van de onbekende soldaat.  
Laat zien hoe de dichter die kleine ruimte in de daaropvolgende strofen steeds  
groter maakt. (Het begint met een geestelijke verruiming: eerst ‘troost’, dan ‘trots’,  
dan ‘onsterfelijk vuur’. In de slotstrofe komt daar een fysieke verruiming bij: kuststrook  
– ‘duin’ – en binnenland – ‘hei’. Het gedicht eindigt zo ruim als maar kan met ‘wijd 
azuur’.)

  Nijhoff gebruikt ‘Nederland’ in dit gedicht in twee verschillende betekenissen. Welke?  
(In de betekenis van ‘grondgebied’ en die ‘van ‘het Nederlandse volk’’.) Wijs aan waar in 
het gedicht de betekenis verspringt. Waarom kan Nederland niet overal ‘grondgebied’ 
betekenen?

  Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht, tien dagen na de 
Hemelvaart van Christus. Waarom zou Nijhoff dichten ‘’t was waarlijk Pinksteren dit  
keer’? Ziet hij een parallel tussen de uitstorting van de Heilige geest en ‘de doop met 
onsterfelijk vuur’ van het moederland? Wordt de dode onbekende soldaat daarmee de  
ten hemel gevarene? Zie je verder in het gedicht nog verwijzingen naar het verhaal van 
Christus? (‘Hetgeen een zoon om uwentwil doorstond’. De ‘vuurdoop’ en ‘doopte u’. 
Moeten we bij ‘azuur’ ook aan de hemel denken in christelijke zin?)

  In de laatste strofe is de bezetting ver weg, en lijkt de ruimte van Nederland bijna 
oneindige vormen aan te nemen. Nijhoff kiest hier de gebiedende wijs. Waartoe  
spoort Nijhoff Nederland hier aan? Om de herinnering aan de vrijheid te bewaren? 
 Om in de verbeelding (‘zingende’) nog de weidsheid te beleven? Om de dingen te zien  
in het licht van de oneindigheid? Om in de verlossing te geloven? Gezien de verwijzing 
naar Pinksteren lijkt deze slotstrofe vooral een hoopvol visioen te geven van de  
verlossing van Nederland, dankzij de dood van de onbekende soldaat. 

  Voor Nijhoffs doen is de taal van dit gedicht ongewoon hooggestemd poëtisch, bijna 
retorisch, maar er komen wel veel van zijn vaste thema’s in terug: de moeder, het kind,  
de soldaat, het christelijk geloof, en: het zingen. Lees meer van Nijhoffs gedichten om 

 te ontdekken hoe dit gedicht zich verhoudt tot zijn andere werk.

  Zowel in het gedicht van Nijhoff als in dat van Wilmink gaat het over de dood van een 
onbekende man, bij Wilmink over iemand wiens naam hij ‘nog nooit had gehoord’, bij 
Nijhoff zelfs een naamloze. Wilmink maakt van de onbekende man een individu, laat  
ons als het ware met hem kennismaken. Wat doet Nijhoff?

  De onderwerpen van de twee gedichten zijn niet vergelijkbaar, maar welk gedicht  
snijdt het diepst, vind jij? Heeft dat met het onderwerp te maken of ook met de manier 
waarop de dichters de taal gebruiken (het alledaagse van Wilmink en het hooggestemde 
van Nijhoff)?
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Ben Ali Libi

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord, 
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, 
dus keek ik er met verwondering naar: 
Ben Ali Libi. Goochelaar. 

Met een lach en een smoes en een goocheldoos 
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos, 
scharrelde hij de kost bij elkaar: 
Ben Ali Libi, de goochelaar. 

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost 
dat Nederland nodig moest worden verlost 
van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar. 
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. 

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, 
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt. 
Er stond al een overvalwagen klaar 
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 

In ’t concentratiekamp heeft hij misschien 
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien 
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar, 
Ben Ali Libi, de goochelaar. 

En altijd als ik een schreeuwer zie 
met een alternatief voor de democratie, 
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar 
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 

Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel, 
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Willem Wilmink
Uit: Je moet je op het ergste voorbereiden,
Bert Bakker, Amsterdam, 2003

Bij het graf van den Nederlandschen onbekenden  
soldaat gevallen in de meidagen 1940

Dit graf is al wat er aan Nederlandschen grond
Ons nog gebleven is om Nederland te noemen;
alleen hier waait de vlag en ademt vrij de mond,
alleen hier schept het voorjaar Nederlandsche bloemen.

Zoek troost hier, Nederland. De bijen die hier zoemen
schrijven zoemend uw naam om ’t naamloos graf in ’t rond.
Wees trotsch. Kond gij voorheen u ooit op meer beroemen
dan op hetgeen een zoon om uwentwil doorstond?

’t Was Pinksteren; ’t was waarlijk Pinksteren dit keer.
De vuurdoop, door uw sterfelijke zoons ontvangen,
doopte u, o land, o moeder, met onsterfelijk vuur.

Beklim het duin, of zet op bronzen heide u neer,
of daar waar wolken diep in spieg’lend water hangen,
en sla u, zingende, ’t kleed om van ’t wijd azuur.

Martinus Nijhoff
Uit: Verzameld werk I, Gedichten,  
Bert Bakker, Amsterdam, 1982 
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III   COMMENTAREN OP EEN POLITIEKE MOORD

Politiek en poëzie zijn twee zaken die ver van elkaar af staan. Wanneer iemand politieke  
poëzie schrijft wordt dat doorgaans niet als iets positiefs gezien. Politiek is partijdig, recht-
lijnig, terwijl poëzie genuanceerd en meerduidig is. Een goed gedicht draagt geen boodschap 
uit, maar is een kunstwerk van taal, dat iets unieks zegt dat alleen met die woorden, in die 
specifieke vorm uitgedrukt kan worden. Terwijl een politieke boodschap allerlei vormen  
aan kan nemen, niet in de laatste plaats die van een apoëtische slogan of wollig verhaal.
Toch is daarmee niet gezegd dat er niet vele mooie gedichten zijn geschreven over politieke 
kwesties, en zelfs vanuit een bepaalde politieke overtuiging. Grote dichters als Herman  
Gorter en W.H. Auden waren in hun werk vaak politiek geëngageerd, hoewel ze daarbij 
een zekere ambivalentie niet prijsgaven. De Vijftigers dachten bij monde van Lucebert  
dat de maatschappij kon veranderen door de poëzie te veranderen: ‘lyriek is de moeder  
der politiek’. 
Wanneer dichters over politieke kwesties schrijven, hekelen ze vaak iets zonder er meteen  
hun eigen waarheid voor in de plaats te stellen.
In deze les lezen we drie gedichten over een extreme vorm van politiek: moord. ‘Gesprek  
Op het Graf van wijlen de Heer Johan van Oldenbarnevelt’ van Joost van den Vondel,  
‘Van der Lubbe’ van Willem Elsschot en ‘De zittende politicus’ van Gerrit Komrij.
Joost van den Vondel (1587-1679) was geliefd bij veel van zijn tijdgenoten en werd op zijn 
vijfenzestigste door kunstenaars en dichters gelauwerd als Prins der Poëten. Hij was een 
maatschappelijk betrokken dichter die streed voor zijn politieke en godsdienstige idealen  
en regelmatig schreef over actuele onderwerpen.
Willem Elsschot (1882-1960) is een Vlaams romanschrijver en dichter, met een klein, maar 
geliefd oeuvre. Hij publiceerde één gedichtenbundel: Verzen van vroeger (1934), en zijn 
dichtwerk bestaat uit slechts 22 gedichten, waarvan enkele een klassieke status hebben 
verworven. In een aantal van zijn gedichten toont hij zich politiek geëngageerd.
Gerrit Komrij (1944) is dichter, romanschrijver en columnist. Zijn eigen gedichten en de 
vele bloemlezingen die hij maakt bereiken een groot publiek. Met zijn scherpe essays en 
verhelderende columns over poëzie uit heden en verleden heeft hij velen de liefde voor 
de poëzie bijgebracht. In 2000 werd Komrij door Nederlandse lezers uitgeroepen tot Dichter 
des Vaderlands, en hij droeg die titel tot 2004.

  Vondel is een zeventiende-eeuws dichter. Welke dingen in de taal van dit gedicht 
doen ouderwets aan? (Gebruik van de genitief, een woord als ‘dus’ in regel 5 waar  
je nu ‘zo’ zou schrijven, ‘al’ in regel 11 in plaats van ‘heel’, etc.) Zijn er passages door 
het oude taalgebruik onbegrijpelijk?

  Vondel kort vaak woorden in om in het metrum te blijven of om het rijm te laten 
kloppen (‘luistren’ in plaats van ‘luisteren’). Deze stijlfiguur heet ‘elisie’. Tegenwoordig 
wordt zij niet veel meer gebruikt omdat ze als gekunsteld en ouderwets wordt 
beschouwd. Dichters willen nu liever dat dichtregels als spreektaal klinken. Loop de 
woorden langs waar Vondel deze techniek toepast. Soms ook verlengt hij een woord. 
Waar doet hij dit in dit gedicht? (’Toorn’ wordt ‘Tooren’.)

  De staatsman Johan van Oldenbarnevelt werd na een door Maurits van Oranje 
beheerst politiek proces in 1619 terechtgesteld wegens hoogverraad. Kun je op 
internet meer vinden over de politieke achtergronden van deze terechtstelling? 
Vondel beschouwde de executie als onterecht, dus als moord, en schreef er 
verschillende hekeldichten over. Een hekeldicht is een satirisch gedicht, een gedicht 
waarin een wantoestand op spottende wijze aan de kaak wordt gesteld. Waarin zit 
hem vooral de satire, het spottende van dit gedicht, in de vragen van de vreemdeling 
of in de antwoorden van de kerkgalm?

  Vroeger werden belangrijke personen in de kerk begraven. De vreemdeling staat  
hier kennelijk, zoals de titel van het gedicht ook vertelt, op het graf van Johan van 
Oldenbarnevelt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vandaar dat de echo van de vragen 
van de vreemdeling hier ‘kerkgalm’ heet. De techniek om het laatste dat gezegd is  
als door een echo uit een put te laten herhalen wordt nogal eens gebruikt om het 
gezegde belachelijk te maken. Zo roepen kinderen ergens waar een echo is ‘Hoe 
heet de koning van Wezel?’, om dan terug te horen: ‘Ezel.’ Vondels poëzie is nog  
sterk beïnvloed door de laat-middeleeuwse rederijkers. De rederijkers hielden erg 
van ingewikkeld woordspel, zoals dat met de echo in dit gedicht. Tegenwoordig  
wordt iemand die dit soort taalspelletjes speelt al snel niet tot de serieuze dichters 
maar tot de ‘light verse’-dichters, de plezierdichters, gerekend. Vind je dit gedicht 
onder het ‘light verse’ vallen?

  Degene die de vragen stelt duidt Vondel aan als ‘vreemdeling’. Is dit omdat hij een 
onwetende buitenlander nodig heeft om hem deze vragen in de mond te kunnen 
leggen? Regel 15 luidt: ‘Wat baart dit, nu elk voelt hoe veel zijn dood ons schaadt?’ 
Valt de vreemdeling hier door over ‘ons’ te spreken per ongeluk uit zijn rol? (Het lijkt 
erop dat Vondel zich in dit gedicht zo opwond over de moord op Van Oldenbarnevelt 
dat hij halverwege het gedicht het woord van de vreemdeling overneemt.)

  In de tijd van Vondel was kritiek hebben op de staat niet zonder gevaar, en Vondel 
heeft hiervoor ook terecht moeten staan. Zie je in dit gedicht iets terug dat erop zou 
kunnen wijzen dat Vondel zijn kritiek op Maurits enigszins gecamoufleerd heeft 
proberen te geven?

  Elsschot schreef zijn gedicht ‘Van der Lubbe’ in 1934 na de onthoofding van de vijf-
entwintigjarige Nederlandse communist Marinus van der Lubbe, die na een proces in 
nazi-Duitsland schuldig was bevonden aan het in brand steken van het Rijksdag-
gebouw in Berlijn op 27 februari 1933. Zoek op internet (zoektermen: ‘Rijksdagbrand’ 
en ‘Marinus van der Lubbe’) meer informatie over de terechtstelling van Van der 
Lubbe in januari 1934.

  Het gedicht van Elsschot is opgedragen aan Simon Vestdijk, waarschijnlijk omdat 
Vestdijk ook een gedicht over Van der Lubbe had gepubliceerd: ‘Grafschrift’ (waar-
van de tekst op internet te vinden is: http://www.svestdijk.nl/poezie/index.
html#grafschrift). De eerste regel van Elsschots gedicht luidt: ‘Jongen, met je wankel 
hoofd’. Hoe komt Elsschot denk je bij dat ‘wankel hoofd’? (Gaat het om de psychische 
instabiliteit van Van der Lubbe? Bekijk op internet ook afbeeldingen van het proces 
van Van der Lubbe. Zou de dichter afbeeldingen hebben gezien van dit proces? 
Lees het gedicht van Vestdijk. Geeft dit je een antwoord op de vraag wat de dichter 
bedoelt met ‘wankel’?)

  Regel 4 luidt: ‘stond ik weenend aan je zijde’. Moeten we dit letterlijk lezen of  
stond de dichter alleen in gedachten naast hem? Waarom werkt dit beeld sterker  
dan wanneer de dichter had geschreven dat hij in gedachten aan zijn zijde stond?

  Elsschot kiest na de eerste strofe voor een nuchtere, bijna koele toon in dit gedicht. 
Is hij zo koel onder wat er met Van der Lubbe is gebeurd? Wat is het effect van deze 
onderkoelde, bijna losse verteltrant: dat je denkt dat de dichter zich de dood van Van 
der Lubbe niet zo aantrekt, of juist wel? Kennelijk maakt het meer indruk wanneer je 
bijna luchtig de naakte feiten geeft dan wanneer je steeds zegt dat iets zo vreselijk  
is. Je zou kunnen zeggen dat de stijl van Elsschot werkt als een understatement.  
(Een understatement drukt de mededeling inhoudelijk weliswaar minder sterk uit, 
maar werkt versterkend. )
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  Het gedicht eindigt met een scheldkanonnade en verwensing. Na ingehouden woede 
volgt een woedeuitbarsting. In welke strofe van het gedicht slaat de toon om en uit 
de dichter direct zijn verontwaardiging? Wordt het gedicht door de verschillende 
gemoedsgesteldheden die het uitdrukt (verdriet, sarcasme, woede) 
onsamenhangend, vind je?

  Op 8 mei 2002 publiceerde de toenmalige Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij  
het gedicht ‘De zittende politicus’ in NRC Handelsblad, twee dagen na de moord 

 op Pim Fortuyn. Lees op internet meer over de politicus Fortuyn en de moord.

  Je bent snel geneigd in het personage van ‘de zittende politicus’ in het gedicht  
Jan Peter Balkenende, de zittende minister-president van Nederland, te zien, maar 
Komrij noemt zijn naam niet. Waarom zou hij dat niet hebben gedaan? Wil hij het 
gedicht een soort algemene geldigheid geven? Gaat het over alle zittende politici? 

  Politici die aan de macht zijn noem je ‘zittende politici’. Komrij geeft in dit gedicht 
nog een andere betekenis aan dat ‘zittende’: de politicus komt niet van zijn stoel,  
is star, onbeweeglijk, niet in voor verandering. Welke passages in het gedicht maken 
dat je ‘zittende’ ook op deze manier gaat interpreteren? 

  De politicus maakt uit vreugde over de dood van de nar een narrendansje. Wat is  
het verschil tussen dit dansje van de politicus en dat van de echte nar? (De politicus 
maakt het dansje, anders dan de narren, ‘onbespied’. Hij houdt naar buiten toe de 
schijn op. Waar in het gedicht blijkt nog meer dat de politicus naar buiten toe een  
rol speelt?)

  De slotregel van het gedicht luidt: ‘En ziet nog steeds het echte monster niet.’ Wat  
of wie is het echte monster, denk je? De zittende politicus loopt op straat, staat in  
de regel ervoor. Bedoelt de dichter de mensen om hem heen die massaal op ‘de  
nar’ wilden stemmen? Of ziet de zittende politicus het monster dat hij zelf is niet?  
Is het monster de verstarde, vreugdeloze politiek waar hij voor staat? 

  De gedichten van Komrij, Elsschot en Vondel zijn alledrie hekeldichten. Probeer
 te beschrijven welke vormen de satire in de verschillende gedichten aanneemt.

  De laatste regel van een gedicht is de doodsteek, heeft Gerrit Komrij gezegd. Laat 
voor elk van deze gedichten zien hoe de laatste regel inderdaad ‘de doodsteek’ geeft.

Gesprek op het graf van wijlen de Heer Johan van Oldenbarnevelt

Vreemdeling: Wie luistren om de vraag eens vreemdelings te horen?
Kerkgalm: Oren.

Vreemdeling: Wie stopt ’s lands voorspraak hier de mond met deze steen?
Kerkgalm: Een.

Vreemdeling: Mauritius? Wat kon de landvoogd dus verstoren?
Kerkgalm: Tooren.

Vreemdeling: Zo heeft hij om verraad hem ’t leven afgesneên?
Kerkgalm: Neen.

Vreemdeling: Was ’t om de Vrijheid dan met kracht op ’t hart te treden?
Kerkgalm: Reden.

Vreemdeling: Wat mist al ’t Vaderland bij ’t korten van die draad?
Kerkgalm: Raad.

Vreemdeling: En brak men meer dan ’t Recht der vrijgevochten Steden?
Kerkgalm: Eden.

Vreemdeling: Wat baart dit, nu elk voelt hoe veel zijn dood ons schaadt?
Kerkgalm: Haat.

Vreemdeling: Wat moet men doen, die met de Dwingland tsamenzweren?
Kerkgalm: Weren.

Vreemdeling: Zou dan hun hoogmoed haast verwelken, als het gras?
Kerkgalm: Ras.

Vreemdeling: Wat zal men Barnevelt, die ’t juk zocht af te keren?
Kerkgalm: Eren.

Vreemdeling: Wat wordt de Dwingeland, die ’t Recht te machtig was?
Kerkgalm: As

Joost van den Vondel
Uit: De werken van Vondel. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien delen. 
(Ed. J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller e.a.).  Tweede deel 1620-1627. Amsterdam, 1929.
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Van der Lubbe 
  
  Aan Simon Vestdijk

Jongen, met je wankel hoofd
aan de beul vooruit beloofd,
toen je daar je lot verbeidde
stond ik weenend aan je zijde.

De operette duurde lang:
van het wraakhof naar ’t gevang,
van ’t gevang weer naar het hof,
in de boeien van den mof.

Veertig haarden dorst je ontsteken,
duizend haarden zou men wreken,
maar je beulen stonden paf
toen je zweeg tot in je graf.

Dokters, rechters, procureuren,
allen zijn je komen keuren,
allen vonden je perfect,
en toen heeft men je genekt.

’t Had de Koningin behaagd
dat je gratie werd gevraagd,
maar voor zulk een vieze jongen
wordt meestal niet aangedrongen.

Lang heeft men geprakkezeerd
wat een mensch het meest onteert,
hangen, branden, vierendeelen
of gewoon als varken kelen.

Toen heeft men het mes gekozen
om je toch eens te doen blozen,
want zoo’n gala met wat bloed
doet een hakenkruiser goed.

Jongenlief, zooals je ziet,
Leiden krijgt je resten niet.
Hitler laat zich niets ontrukken
want hij houdt van die twee stukken.

Holland vraagt nu onverdroten
of je niets werd ingespoten,
maar die vuige, laffe moord
vindt het minder ongehoord.

Laat het stikken in zijn centen,
in zijn kaas en in zijn krenten,
in zijn helden, als daar zijn
Tromp, De Ruyter en Piet Hein.

Moog je geest in Leipzig spoken
tot die gruwel wordt gewroken,
tot je beulen, groot en klein,
door den Rus vernietigd zijn.

Antwerpen, 1934

Willem Elsschot
Uit: Verzameld werk, 
P.N. van Kampen en zoon N.V., Amsterdam, 
1960

De zittende politicus

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel
Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,
Nadat de gek de nar had omgebracht,
Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,
En maakte hij onbespied een pirouette.
Dank, dank, riep hij, het monster is geveld. 
Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen
En sliep als twintig ossen kunnen slapen.
Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.
Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.
Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.
Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,
En ziet nog steeds het echte monster niet.

Gerrit Komrij
Uit: NRC Handelsblad, 8 mei 2002 
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IV  VERKIEZING DICHTER DES VADERLANDS 2009

In oktober 2008 werd de longlist voor de verkiezing van de nieuwe Dichter des  
Vaderlands bekendgemaakt. De volgende tien dichters stonden daarop: Tsead Bruinja,  
Maria van Daalen, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Joke van Leeuwen, Erik Menkveld, 
Ramsey Nasr, Hagar Peeters, Ilja Leonard Pfeijffer en Marjoleine de Vos. Iedereen kon 
via www.dichterdesvaderlands.nl reageren op de longlist.

De lijst werd opgesteld door een commissie, bestaande uit Jeltje van Nieuwenhoven,  
Arjen Fortuin (redacteur NRC Handelsblad), Hester Knibbe (dichter), Thomas Vaessens 
(hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam) en  
Bas Kwakman (directeur Stichting Poetry International). Dezelfde commissie maakte  
op vrijdag 2 januari jongstleden de shortlist bekend. Daarop staan: Tsead Bruinja,  
Joke van Leeuwen, Erik Menkveld, Ramsey Nasr en Hagar Peeters.

Daarmee is de verkiezing van de nieuwe Dichter des Vaderlands geopend. De vijf dichters 
werden op die dag gepresenteerd in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. 
Stemmen is mogelijk via www.dichterdesvaderlands.nl en kan tot 27 januari 2009. Op  
28 januari 2009 wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands bekendgemaakt tijdens het live 
televisieprogramma ‘De Avond van de Poëzie’ bij de NPS op Nederland 2. 

Ook scholieren kunnen meestemmen. In deze les worden de vijf genomineerde dichters elk 
aan de hand van één gedicht, met een aantal vragen erbij, aan hen voorgesteld. Het is de 
bedoeling dat de Dichter des Vaderlands eens in de zoveel tijd een gedicht schrijft over een 
actuele gebeurtenis. Daarom is van elk van de dichters een gedicht gekozen dat op de een 
of andere manier inhaakt op het nieuws, op wat er in de wereld aan de hand is. Zo kunnen 
de scholieren afwegen wie van de vijf dichters naar hun idee het best op die taak is 
berekend.

Van alle dichters zijn in bibliotheken bundels te vinden. Ook op internet zijn meer gedichten 
van de dichters te lezen en vaak kun je daar zelfs voordrachten van ze horen. Scholieren 
kunnen zich, voor ze de vijf gedichten in deze les nader bekijken, een beeld vormen van  
de vijf genomineerde dichters door in de bibliotheek of op internet wat te grasduinen. 

Na de bestudering van de vijf gedichten kan de klas erover met elkaar in discussie gaan 
wie de beste kandidaat voor het Dichter des Vaderlandsschap is en waarom. Waar moet  
een Dichter des Vaderlands goed in zijn? Moeten zijn gedichten meteen duidelijk zijn of 
mogen ze ook vragen oproepen? Hoe belangrijk is het technisch kunnen van de dichter 
(bijvoorbeeld zijn gebruik van rijm en ritme)? Moet de dichter een standpunt innemen  
of liever een gevoel beschrijven? Of moet hij misschien andermans gevoel proberen  
te beschrijven? Is ernst of juist humor vereist? Of een mengeling? Welke dichter draagt,  
alles bij elkaar genomen, op de beste manier, of op de meest dichterlijke manier, bij aan 
de discussie over het onderwerp dat het gedicht behandelt? 
Iedere leerling voor zich kan op www.dichterdesvaderlands.nl zijn stem uitbrengen.
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Een korte introductie:

Tsead Bruinja (1974) debuteerde in 2000 met de Friestalige bundel De wizers yn it read. 
Tsead Bruinja’s Nederlandstalige debuut Dat het zo hoorde werd gepubliceerd in 2003  
en het jaar daarop genomineerd voor de Jo Peterspoëzieprijs. Hij stelde verschillende 
poëziebloemlezingen samen. Tsead Bruinja schreef recensies over poëzie voor diverse 
media en is redacteur van het poëzietijdschrift Awater. In 2007 verscheen Bruinja’s 
meest recente bundel Bang voor de bal. (Zie ook: www.tseadbruinja.nl en http://www. 
kb.nl/dichters/bruinja/bruinja-01.html.)

Joke van Leeuwen (1952) is naast dichter ook kinderboekenschrijfster, romancier, 
illustratrice en toneelmaker. Met name haar kinderboeken zijn in vele talen vertaald. In 
1994 publiceerde zij haar eerste dichtbundel voor volwassenen, Laatste lezers, waarvoor ze 
de C. Buddingh’-prijs ontving. In 2007 verscheen een verzamelbundel van al haar dichtwerk: 
Fladderen voor de vloed. In haar voordrachten combineert zij cabaret, literatuur en beeld.
(Zie ook: www.jokevanleeuwen.com en www.kb.nl/dichters/leeuwen/leeuwen-01.html.)

Erik Menkveld (1959) debuteerde in 1997 met De karpersimulator, een bundel die  
een nominatie kreeg voor de VSB Poëzieprijs en werd bekroond met de Van der Hoogtprijs  
en de C. Buddingh’-prijs. Ook zijn tweede bundel Schapen nu! werd voor diverse prijzen 
genomineerd. Menkveld maakte poëzieprogramma’s voor Poetry International, is redacteur 
van het literaire tijdschrift Tirade en debuteerde in 2006 als prozaïst met een brievenboek. 
Zijn laatste bundel Prime time verscheen in 2005. (Zie ook: www.vanoorschot.nl en http://
www.kb.nl/dichters/menkveld/menkveld-01.html.)

Ramsey Nasr (1974) is dichter, prozaïst, acteur en regisseur. In 2000 debuteerde hij als 
dichter met de bundel 27 gedichten & Geen lied, die werd genomineerd voor zowel de  
C. Buddingh’-prijs als de Hugues C. Pernath-prijs. Zijn tweede dichtbundel, onhandig 
bloesemend (2004), werd bekroond met de Hugues C. Pernathprijs. In 2005 vervulde hij  
de functie van stadsdichter van Antwerpen. Zijn Antwerpse gedichten bundelde hij in 
onze-lieve vrouwe-zeppelin (2006). (Zie ook: www.ramseynasr.nl en www.kb.nl/dichters/
nasr/nasr-01.html.)

Hagar Peeters (1972) brak in 1997 al door met de voordracht van haar gedichten en 
debuteerde daarna in 1999 op papier met Genoeg gedicht over de liefde vandaag. In 2003 
verscheen Koffers zeelucht. Ze werd genomineerd voor de NPS-Cultuurprijs en ontving  
de Gedichtendagprijs, de Jo Peters Poëzieprijs en de J.C. Bloem-Poëzieprijs. Haar laatste 
bundel Lopers van Licht verscheen in 2008. (Zie ook: www.kb.nl/dichters/peeters/
peeters-01.html.)
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de werkelijke slachtoffers

in de zwevende kamer van de oefenruimte
haalt de drummer na het tv-optreden
de grijze strepen ducktape van zijn bekkens
trekt een oude trui uit de basdrum

en giet melk op zijn vellen

een oma en haar kleinkind komen te vroeg
terug van een israëlisch strand

een zwartgeblakerd volmaakt rond raketgat
in de keukenmuur

de drummer giet melk op zijn vellen
corrigeert fouten in de solo

leest in een achtergelaten tijdschrift

in elk groen veld een rode bloem
zodat de theeplukkers
niet kleurenblind worden

sluit de deur van de oefenruimte
neemt plaats in de sedan

roffelt met zijn handen op het dashboard
en eet alle snoepjes op

dat er op het bord in die keuken pruimen lagen
en trossen volrijpe druiven

Tsead Bruinja
Uit: Bang voor de bal, Uitgeverij Cossee, Amsterdam, 2007
 

Vragen bij ‘de werkelijke slachtoffers’ van Tsead Bruinja 

  In dit gedicht zitten twee termen die niet iedereen misschien thuis kan brengen: 
‘ducktape’ is een waterdicht, meestal grijskleurig, breed plakband. Het wordt onder 
andere gebruikt voor noodreparaties aan rubberboten, maar ook bijvoorbeeld veel  
op muziekpodia om apparatuur en draden tijdelijk vast te zetten. Een ‘zwevende 
kamer’ is een geluidsdichte ruimte. Zijn er nog andere woorden die iemand niet  
kent? Achterhaal met woordenboek of via internet de betekenis.

  Bruinja gebruikt in dit gedicht geen hoofdletters of interpunctie, en doet dit ook in 
zijn andere werk niet. Wel witregels. Probeer te ontdekken waarom de witregels  
staan waar ze staan. Wordt het een heel ander gedicht als je de witregels weghaalt, 
vind je?

  Vertelt Bruinja in dit gedicht één verhaal of zijn er verschillende parallelle verhalen? 
Nummer de strofes en probeer per strofe te onderscheiden welke verhaallijn Bruinja 
volgt. (Strofe 1: verhaal van de drummer. Strofe 2: verhaal van de drummer. Strofe 3: 
verhaal van een oma met kleinkind. In strofe 4 wordt het lastig: is dit nog steeds  
het verhaal van een oma met kleinkind? In dat geval wordt in deze strofe hun dood 
gesuggereerd. Of is dit een derde losse verhaallijn over een keuken die door een 
raket is getroffen? Strofe 5: verhaal van de drummer. Strofe 6: verhaal van de 
drummer. Strofe 7: weer lastig. Is dit een nieuwe losse verhaallijn over theevelden  
of is dit wat de drummer in het tijdschrift leest? Strofe 8: verhaal van de drummer. 
Strofe 9: verhaal van de drummer. Strofe 10: verhaal van de keuken, en eventueel  
dus ook het verhaal van de oma met kleinkind.)

  Je kunt dus, afhankelijk van hoe je het gedicht interpreteert, 2, 3 of 4 losse verhaal-
lijnen ontdekken. Is er volgens jou een verband tussen die verhaallijnen te leggen?

  Er lijkt geen ander verband tussen de verhaallijnen te worden gesuggereerd dan die 
van gelijktijdigheid. Bruinja geeft weer wat er op verschillende plekken gelijktijdig 
gebeurt. Wat zou hij hiermee willen uitdrukken? (Hoe in de wereld, en ook in je hoofd, 
tegelijkertijd of vlak na elkaar allerlei verschillende dingen kunnen gebeuren? Terwijl 
zich in Israël een ramp voltrekt, zit iemand ergens anders een zak snoep leeg te eten, 
of leest over een bloem op een theeveld?)

  Wat Bruinja in zijn gedichten lijkt te doen is zappen. Of laten zien hoe zijn hoofd zapt. 
Ook de drummer uit de eerste verhaallijn wordt op een zappende manier beschreven. 
Hij doet nu eens dit, dan eens dat, er zit geen lijn in. Zappen is wat je kan doen als je 
je niet op de plaats van de ramp bevindt. Zoals je slecht nieuws op tv kan wegzappen, 
kan je ook de gruwelen die zich op de wereld voltrekken uit je hoofd zetten. Kan je 
ook zappen, denk je, als je je op de plaats van de ramp bevindt? Als je zelf slachtoffer 
bent?

  Wat is voor jou het effect van dit naast elkaar plaatsen van het alledaagse en het 
rampzalige? Creëert de dichter zo betrokkenheid bij de ramp, of neemt hij juist 
afstand?

  In de verhaallijn over de door een raket geraakte keuken verwerkt Bruinja in de twee 
slotregels ook een alledaags detail: ‘dat er op het bord in die keuken pruimen lagen / 
en trossen volrijpe druiven’. Wat vind je schrijnender: het contrast tussen ‘het zwart-
geblakerd volmaakt ronde raketgat’ en de ‘volrijpe druiven’ in de keuken, of dat 
tussen de gebombardeerde keuken en de zorgeloze drummer elders op de wereld?
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  Alleen in de laatste strofe gebruikt Bruinja de verleden tijd. Waarom, denk je?  
Gaat hij daar even terug in de tijd, terwijl hij daarvóór steeds het verloop van de 

 tijd beschreef? Wat is het effect van die slotregel?

  Waarom heet dit gedicht ‘de werkelijke slachtoffers’? (Wie zijn de werkelijke  
slachtoffers? De oma met kleinkind? Dat lijkt niet logisch, want als zij zich in die 
keuken bevonden was de toevoeging ‘werkelijke’ nergens voor nodig geweest.  
Of zijn ‘de werkelijke slachtoffers’ de druiven en pruimen? Dat laatste lijkt logischer, 
omdat de slotverzen het karakter hebben van een soort terugblik, alsof ze achteraf  
iets vaststellen dat over het hoofd was gezien. Maar dan zouden oma en kleinkind  
de ‘zogenaamde’ slachtoffers zijn…)

  Zou je Bruinja op grond van dit gedicht een denker – iemand die ideeën ontwikkelt – 
noemen of iemand die weergeeft wat er door zijn hoofd gaat? Is het een dichter  
die dingen verzint of die ‘samples’ neemt uit de werkelijkheid? (Een ‘sample’ is  
een ‘uitsnede’, een stukje uit een groter geheel.) 

  Probeer te bedenken waarom Bruinja geen hoofdletters en punten gebruikt in zijn 
gedicht. (Reflecteert dit zijn visie op taal en wereld? Geen afgeronde zinnen maar 
een brei van in elkaar overvloeiende werkelijkheden?)

 

Zonder 

Acht keer heb ik de bomen kaal zien worden,
acht keer heb ik de bomen vol zien worden.
De zetel die ik vond is wankel. 

En ik versta alles: de vermaning van een 
man achter glas, de kreet van een kind 
op een schommel.
 
Ik inspecteer mijn handen, nu die niet
werken mogen, ik controleer mijn hoofd 
of daar nog iets vertakt.
  
Ze zeiden vroeger als ik niesde:
nu komt het allemaal in orde. Ik nies
de hele winter.
  
Mijn zus heeft al papieren, mijn zus
heeft nu een kaartje kleiner dan een
boterham.
  
Ai, als ik eens een zetel had die zachter 
voor mijn rug was en dat ene, kleiner 
dan een boterham.

Joke van Leeuwen
Op: www.stadsdichterjokevanleeuwen.be, 2008
© stadsgedicht Antwerpen 2008
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Vragen bij ‘Zonder’ van Joke van Leeuwen

  Joke van Leeuwen is tot Gedichtendag 2010 stadsdichter van Antwerpen. Haar taak 
bestaat erin om gedurende twee jaar minimaal 12 gedichten te schrijven over wat  
er reilt en zeilt in Antwerpen. In september 2008 publiceerde zij het stadsgedicht 
‘Zonder’. Is na eerste lezing meteen duidelijk waarover dit gedicht gaat? Het gedicht, 

  zo vermeldt de website waar de stadsgedichten op verschijnen, is geschreven voor 
mensen zonder papieren en voor het Protestants Sociaal Centrum, een centrum dat 
zich onder andere inzet voor illegalen. Zijn er dingen in het gedicht die, nu je dit  
weet, op hun plaats vallen, of heb je deze ‘versexterne’ informatie, zoals dat met  
een vakterm heet, niet nodig?

  Is de dichter zelf in dit gedicht aan het woord? (Het gedicht is een ‘dramatische 
monoloog’, dat wil zeggen dat de dichter in de huid kruipt van een personage, in dit 
geval van iemand zonder papieren: het gedicht is een monoloog van dat personage.  
Op www.stadsdichterjokevanleeuwen.be staat bij dit gedicht: ‘Speciale dank gaat uit 
naar Anna, Ayub, Sima en Daniël.’ Net als een actrice die zich in probeert te leven in 
haar rol van illegaal, heeft Joke van Leeuwen misschien veel met illegalen gepraat.)

  Uit welke elementen in de monoloog zou je kunnen opmaken dat het gaat om iemand 
uit een andere cultuur? (De gekozen beeldspraak voor het verstrijken van de tijd in de 
eerste strofe? Dat ze vroeger ‘nu komt het allemaal in orde’ zeiden als hij niesde, wat  
in Nederland ongebruikelijk is? ‘Ai’ in plaats van ‘ach’?...)

  Wat stel je je voor bij ‘de vermaning van een / man achter glas’? (De vermaning van 
iemand achter een of ander ambtelijk loket? Van iemand achter een etalageruit die 

 niet wil dat je daar rondhangt?)

  In de derde strofe staat: ‘ik controleer mijn hoofd / of daar nog iets vertakt’. Waarom 
controleert de ik of zijn hoofd nog werkt? Verzet de ik zich zo tegen het geestdodende 
van het gedwongen nietsdoen? Denk je dat er een reden is waarom de dichter voor  
het beeld van ‘vertakken’ heeft gekozen? (Waar denk je aan bij vertakken; aan het 
ontwikkelen van ideeën? Grijpt de dichter terug op het beeld in de beginstrofe, of  
vind je dat vergezocht?)

  In dit gedicht zit geen eindrijm, maar de dichter gebruikt wel een ander soort rijm: de 
herhaling. Het gedicht zit vol herhalingen. Loop eens na hoe de dichter de herhaling 
gebruikt, welke variaties zij in de herhalingen aanbrengt en hoe zij zinsconstructies 
herhaalt, ingevuld met andere woorden. Wat zegt dit spreken in herhalingen jou over 
het gemoed van de ik-figuur? Lijkt hij daardoor verveeld? Vermoeid? Moedeloos? 
Verlangend?

  Waarom denk je dat de ik zo de nadruk legt op het formaat van het kaartje? Wat  
voor groots staat daar tegenover? Noemt de dichter dat grote ook? Zoek ook andere 
voorbeelden in het gedicht van deze techniek van de dichter om iets niet helemaal  
uit te spellen, maar wel te suggereren; met andere woorden, om met weinig woorden 
veel te zeggen of door weinig te zeggen verschillende betekenismogelijkheden open  
te laten.

  In het gedicht is sprake van een wankele (regel 3) en harde zetel (laatste strofe). 
 Wat stel je je daarbij voor?

  Waarom zou het gedicht ‘Zonder’ heten en niet ‘Zonder papieren’? (Dit is een mooi 
voorbeeld van de speciale manier waarop dichters taal gebruiken; ze gebruiken de 
vorm van de taal als een beeld, ofwel ‘iconisch’. Om uit te drukken dat de papieren  
er niet zijn, laat Van Leeuwen het woord ‘papieren’ weg.)

Toch gewoon dood

Met insecticide geïmpregneerde klamboes,
borst- en bijvoeding, basisvaccinatie:

dit soort simpele maatregelen in combinatie
met de goedkoopste therapieën konden al

een kwart van onze sterfte bestrijden – ach
wat klonken ze hoopgevend, de resultaten

en aanbevelingen van die aan ons gewijde
conferentie in Bellagio. En gebundeld

onderzoek had uitgewezen dat er slechts
7,5 miljard en twaalf jaar nodig zouden zijn

om wat verder wetenschappelijk mogelijk is
om ons te redden voor elkaar te krijgen.

Maar wie er al juichte, juichte te vroeg.
Een stoere christen in het Witte Huis

ging op kruistocht, de exotische virussen
eisten alle aandacht op, de competitieve

wereldeconomie bleef zelfs de kleinste
budgetten knijpen. En voor een actie

met grote affiches of een spotje op tv
zijn kinderen als wij uit de gewone

sloppenwijken met alleen te weinig 
eten, koorts en diarree niet sexy genoeg.

Erik Menkveld
Uit: Prime time, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2005
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Vragen bij ‘Toch gewoon dood’ van Erik Menkveld

  Op 2 augustus 2003 verscheen een artikel van Wim Köhler in de Wetenschap & 
Onderwijs-bijlage van NRC Handelsblad : ‘Gewoon dood. Miljoenen kinderen zijn 
gemakkelijk te redden’. In dat artikel zijn de volgende citaten te vinden:  

              ‘In 2015 moet de sterfte van 0- tot 5-jarige kinderen met tweederde zijn 
afgenomen ten opzichte van 1990. Dat doel hebben de lidstaten van de VN in 
2000 gesteld. Maar de Bellagio Study Group (genoemd naar de Italiaanse plaats 
Bellagio waar een grote conferentie plaatsvond) ziet aankomen dat die 
doelstelling bij lange na niet wordt gehaald.’

            ‘Twee simpele maatregelen zoals borstvoeding (13 %) en met insecticiden
    behandelde klamboes (7%) zouden samen al 20 % van alle sterfgevallen kunnen 

voorkomen.’
            ‘“In de nieuwe competitieve wereldeconomie is het met kinderoverleving
   en de gezondheid van moeders niet goed gegaan” concludeert de Bellagio  
  Study Group.’
            ‘Het kost 7,5 miljard dollar per jaar om beschikbare therapieën en 

preventieve  maatregelen op een deel van de getroffenen te kunnen
   toepassen… [dat] is geen geld.’
            ‘Andere ziekten en ziekte-oorzaken [andere dan AIDS] die makkelijk en
    goedkoop bestreden kunnen worden veroorzaken 19 van de 20 vermijdbare 

kindersterften.’
            ‘Maar ja [borstvoeding en ORT – ‘orale rehydratie therapie’; het toedienen 
   van water waarin suikers en zouten zijn opgelost, die diarreepatienten tegen 

uitdroging beschermt – zijn] geen sexy onderwerp waar met grote affiches en 
advertenties in dagbladen een inzamelingsactie voor op gang komt, zoals voor 
lepra- of aidskinderen.’

  Menkveld heeft zijn gedicht op dit artikel gebaseerd. Zoek de stukjes informatie uit  
het artikel terug in het gedicht en kijk wat de dichter ermee heeft gedaan. Heeft hij  
die bondiger weergegeven of juist meer details toegevoegd?

  Gebruikt de dichter uitsluitend informatie uit het artikel of voegt hij ook informatie 
  toe? Wie is de ‘christen in het Witte Huis’? (President Bush investeerde tijdens zijn  

twee ambtstermijnen veel in de bestrijding van AIDS.)

  Een ‘objet trouvé’ is een literaire term voor een gedicht dat eigenlijk een ‘gevonden 
tekst’ is. De dichter presenteert de gevonden tekst zonder er iets mee te doen. Toch  
is het een gedicht omdat het uit zijn oorspronkelijke context wordt gehaald. De dichter 
is de maker ervan, omdat het zijn oog is dat op die tekst is gevallen, omdat hij oor had 
voor het bijzondere of absurde ervan. Dit gedicht is geen objet trouvé, maar er zitten 
wel een paar objet trouvés in verwerkt; daar kiest de dichter precies de woorden uit  
het artikel. Welke?

  Het artikel is geschreven vanuit het perspectief van een wetenschappelijk redacteur 
van een dagblad. Vanuit welk perspectief is het gedicht geschreven?

  Een lyrische of dramatische monoloog is een gedicht dat bestaat uit een speech van 
een persoon die niet de dichter zelf is, waarin de dichter in de huid kruipt van een 
ander personage. Wie spreken er in dit gedicht; wie zijn de ‘wij’? 

  Kan je je voorstellen dat een van de kinderen uit de sloppenwijken dit verhaal zou 
houden? Waarom niet? (Omdat ze jong sterven, voor ze goed en wel kunnen praten. 
Omdat ze niet over het soort gegevens beschikken dat dit gedicht geeft. Omdat, als 

  ze al zouden kunnen praten, niet zó zouden praten en niet deze woorden zouden 
gebruiken.)

  Je kunt dus vaststellen dat dit geen serieuze dramatische monoloog is. Menkveld legt 
de kinderen conferentie-termen in de mond. Is dat grappig bedoeld?

  Als je verontwaardigd bent over een bepaald onrecht, kun je dat uiten door er een grap 
over te maken. Dat is dan geen vrolijke grap, maar een treurige. Die bittere spot heet 
‘sarcasme’. Is dit een sarcastisch gedicht?

  Menkveld ontleende het woord ‘sexy’ aan het artikel van Köhler. ‘Sexy’ betekent 
‘sexueel prikkelend’. Köhler gebruikt het voor het onderwerp ‘borstvoeding en ORT’  
in de betekenis van ‘prikkelend’. De dichter gebruikt het woord voor de kinderen zelf. 
De kinderen zijn ‘niet sexy genoeg’. Wie worden er niet ‘geprikkeld’ door hun ellende? 
Met wie drijft de dichter in feite de spot door dat merkwaardige, wrange gebruik van 
het woord ‘sexy’ in verband met piepkleine, zieke kinderen? (Met Bush? Met de com-
petitieve wereldeconomie? Met de politiek die het geld verkeerd heeft besteed? Met  
de mensen in het algemeen die door deze kinderen niet genoeg worden geprikkeld  
om zich om hen te bekommeren? Met ons? Met zichzelf?)
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mijn symptomenland

wanneer u vannacht weer opengesperd en zwart naast uw lief ligt
wanneer het denken in lagere doses hersenen aantast, uw kop opkrikt
de keel doet zwellen en alle adem met vloeibare hamer wegbikt
wees dan gerust: misschien is dit geen kwik dat u vergift

misschien zult u verwonderd zijn – vroeg of laat scheuren de nieren
blijven de spieren als een kledingstuk in uw ledematen liggen
treedt celdood in onder de schedel en dan weigert het geheugen
van kwikvergif zijn dat de symptomen – maar dit is geen kwik

dag naima dag rik, ik bezit mijn schaamte nog nauwelijks, ik bezit
pijn in mijn aangezicht, smaak van metaal en kaakklem, ziek ben ik
van skeletpijn, blindheid en zwarte aanslag en toch, geen schamen is het
geen kwik: t is de zilveren ochtendmond van een nieuw vrij vlaanderen

Ramsey Nasr
Uit: onze-lieve-vrouwe-zeppelin. Antwerpse gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 2006
 

Vragen bij ‘mijn symptomenland’ van Ramsey Nasr

  Van Ramsey Nasrs voordracht van het gedicht ‘mijn symptomenland’ op de Nacht van  
de poëzie staat een audio-opname op internet: http://boeken.vpro.nl/artikelen/21692711/. 
Hij licht op die opname vooraf toe wat de aanleiding voor het gedicht is geweest. Het 
verscheen op 5 maart 2005 in het Vlaamse dagblad De Standaard naar aanleiding van  
de doodsbedreigingen aan het adres van Naima Amzil en Rik Vannieuwenhuyse van het 
Vlaamse visdelicatessenbedrijf Remmery. De dreigbrieven waren ondertekend met N.V.V. 
ofwel Nieuw Vrij Vlaanderen. Naima Amzil droeg als werkneemster van Remmery een 
hoofddoek. Na de eerste dreigbrief legde zij die af. Maar de dreigbrieven hielden aan;  
N.V.V eiste dat zij werd ontslagen. Haar werkgever Rik Vannieuwenhuyse weigerde dat.  
In de brieven werd gedreigd ‘de producten van Remmery met kwik te saboteren’. Na de 
zevende kogelbrief besloot Naima haar baan toch op te zeggen. Lees het gedicht, met  
deze achtergrondinformatie in je hoofd, nog eens; welke elementen in het gedicht kon  
je eerst niet thuisbrengen en nu wel? Welke kregen een andere betekenis?

  Wanneer je op internet informatie over acute kwikvergiftiging opzoekt, kom je lijstjes tegen 
met symptomen als vermoeidheid, slapeloosheid, nervositeit, vergeetachigheid, futloosheid, 
metaalsmaak in de mond, hoofdpijn, bloeddrukproblemen, huiduitslag, buikloop, intensief 
zweten, verstoorde fijnmotoriek, depressiviteit, kwijlen, verdoving, blindheid, verlamming, 
astma, aantasting van de nierfunctie. Probeer na te gaan hoe de dichter deze symptomen  
in de drie strofes van zijn gedicht heeft verwerkt, welke beelden hij ervoor heeft gevonden. 
(‘opengesperd’ is een beeldende vertaling van slapeloosheid, ‘zwart’ van depressiviteit, 
etcetera.) 

  Het gedicht springt na de u-vorm in de eerste twee strofes over op de ik-vorm in de laatste 
strofe. Zet hij zich in de slotstrofe af tegen de u, of stelt hij zich juist op één lijn met de u? 
(Hij stelt zich op één lijn met de ‘u’; hij zegt eigenlijk: ‘wanneer u, net als ik’.)

  De dichter beschrijft alle symptomen van een kwikvergiftiging en zegt toch (regel 4) 
‘misschien is dit geen kwik dat u vergift’ en later stelliger nog (regel 8): ‘maar dit is geen 
kwik’ en in regel 12: ‘geen kwik’. Waarom zou hij dit drie keer herhalen? Was het na de 
eerste keer nog niet duidelijk? (De techniek die Nasr hier gebruikt is er een uit de retorica. 
Door het herhalen van de ontkenning wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld. Je vraagt je 
steeds sterker af wat voor vergif er dan wel in het spel is. De dichter bouwt zo de spanning 
op, opdat het antwoord op die vraag in de slotregel des te meer effect heeft.)

  Dat antwoord luidt: ‘t is de zilveren ochtendmond van een nieuw vrij vlaanderen’.  Zou je 
je bij ‘de zilveren ochtendmond’ buiten de context van dit gedicht iets positiefs voorstellen? 
En zou je je bij een ‘nieuw vrij vlaanderen’ ook iets positiefs kunnen voorstellen, wanneer je 
niet wist dat het de naam is van een organisatie die dreigbrieven verstuurt?  Denk je dat de 
dichter iets positiefs ziet in die ‘zilveren ochtendmond’? 

  Wanneer je iets als positief neerzet met de bedoeling juist negatief te zijn, wanneer je 
kortom het tegenovergestelde zegt van wat je bedoelt, heet dat ironie. De slotregel is 
ironisch. Het was minder sterk geweest wanneer er gewoon had gestaan: ‘t is de gore 
smaak van een nieuw vrij vlaanderen’. Waarom is het ironische beeld van ‘de zilveren 
ochtendmond’ in dit gedicht nog meer zo treffend gekozen? (Omdat de ‘smaak van metaal’, 
regel 10, een van de symptomen van kwikvergiftiging is die de dichter noemt.) 

  ‘geen schamen is het’ zegt de dichter in regel 11. Omdat dit een voorbereiding is op de 
ironische slotregel, ben je geneigd hier ook het omgekeerde te lezen: de dichter schaamt 
zich wél. Waarvoor schaamt hij zich? (Voor de mens? De titel van het gedicht is ‘mijn 
symptomenland’; dat ‘mijn’ zou erop kunnen wijzen dat hij zich voor zijn land schaamt.)

  Waarom heeft de dichter dit gedicht ‘mijn symptomenland’ genoemd, denk je? (In de 
betekenis van ‘land met symptomen van vergiftiging’?)
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Verwachtplaats

Het huis van de uitgewezene
is een huis met deuren
die naar beide kanten open en dicht gaan
zodat aankomst en vertrek 
in één vloeiende beweging worden voltrokken 
als bij een draaideur
in het midden waarvan de uitgewezene
op insluiting wacht.
 
Het huis is geen verblijfplaats
maar een verwachtplaats.
Alle kamers zijn wachtkamers.

De bank in de zitkamer
staat daar enkel om op plaats te nemen
om het ijsberen te onderbreken.
 
De literatuur in de boekenkasten
bestaat uit formulieren
en bevat geen poëzie
maar ordonnanties.
 
Zo onwrikbaar als de bevelen zijn
zo onbepaald de dagen.
 
De ramen zijn ramen
om een landschap achter te ontwaren
dat spoedig niet langer te zien zal zijn
en waarin zich het uitzicht
van herkomst verraadt.
 
Wanneer de uitgewezene zijn huis verlaat
volgt hij de borden met ‘uitgang’,
die overal waar hij aankomt zijn geplaatst.

Hagar Peeters
Uit: Loper van licht, De Bezige Bij, Amsterdam, 2008

Vragen bij ‘Verwachtplaats’ van Hagar Peeters

  Ondanks de titel van haar eerste bundel, Genoeg gedicht over de liefde vandaag, gaan 
veel van Hagar Peeters’ gedichten over de liefde. Wat engagement niet in de weg staat, 
zoals zij zelf in een radio-interview opmerkte, want ‘in de liefde is ook onrecht’. Toch 
groeide haar behoefte aan engagement. Zij publiceerde in 2008 Lopers van licht, een 
bundel gedichten geïnspireerd op het verhaal van de bijbelse Hagar, die Abraham een 
zoon schonk en met haar kind werd verstoten naar de woestijn. Het is ook een bundel 
over de uitgewezenen, de bannelingen van nu, zoals blijkt uit het gedicht ‘Verwachtplaats’. 
Gaat dit gedicht over mensen die uit hun land zijn verdreven, of over mensen die uit 
hun land zijn verdreven en vervolgens ook nog uit hun gastland worden verdreven? 
Waaruit maak je dat op?

  Beschrijft de dichter in dit gedicht een echt huis, waar je je een architectonische 
voorstelling van kan maken? Probeer het huis uit te tekenen. Is er een beschrijving  
van het huis in het gedicht die je niet kan tekenen? Is het huis, voor zover je je het in 
de ruimte kunt voorstellen, een realistische weergave van een verblijfplaats van een 
uitgewezene (een woonhuis, een asielzoekerscentrum, een detentiecentrum voor 
uitgewezen asielzoekers)? Staan er in zulke centra bijvoorbeeld boekenkasten met 
‘ordonnanties’ zoals in de vierde strofe wordt gezegd? (Ordonnanties zijn ‘wettelijke 
bepalingen’, ‘regelingen’, ‘voorschriften’.) De weergave van de fysieke ruimte die de 
dichter geeft is in ieder geval ook op een heel ander niveau te lezen: als een weergave 
van de geestelijke ruimte waarin de uitgewezene zich bevindt. Geef aan hoe elke 
beschrijving van het huis ook als een beschrijving van de geestelijke wereld van de 
uitgewezene kan worden gelezen. 

  In de zesde strofe gaat het over ramen ‘waarin zich het uitzicht / van herkomst ver-
raadt’. ‘Het uitzicht van herkomst’ lijkt een oxymoron. Een oxymoron is een stijlfiguur 
waarbij twee woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken, desondanks 
worden gecombineerd tot één begrip, zoals in ‘oud nieuws’. Hoe begrijp je de oxymoron 
in Peeters’ gedicht? (Een transcriptie zou kunnen zijn: ‘De uitgewezene heeft voor zich 
liggen wat hij achter zich heeft liggen.’ Met andere woorden: hij moet weer terug naar 
het land dat hij moest of wilde verlaten.) Kan je de frase ook anders lezen, dat wil 
zeggen niet als een oxymoron?

  Hagar Peeters las dit gedicht op 24 september 2006 voor in het actualiteitenprogramma 
Buitenhof. (In de rubriek ‘Dichter bij de politiek’ nodigde Buitenhof enige tijd elke week 
een dichter uit om een gedicht te schrijven en voor te dragen over de actualiteit.) Het 
gedicht droeg toen nog de titel ‘Het huis van de uitgewezene’, en werd gepresenteerd 
als een gedicht ‘over de Schipholbrand’. De voordracht is op video te zien: http://www.
vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/29797435/items/30319297/.

  Zoek informatie over de Schipholbrand (op Wikipedia bijvoorbeeld) en lees het  
gedicht nog eens met deze nieuwe informatie in je achterhoofd. Vallen er door deze 
wetenschap dingen in het gedicht op hun plaats? Peeters verwijst niet direct naar de 
ramp, maar heeft gekozen voor een algemene beschrijving van de situatie van mensen 
die op uitzetting wachten. Toch krijgt in de slotstrofe het woord ‘uitgang’ een drama-
tische extra betekenis wanneer je het gedicht op de Schipholbrand betrekt. Welke? 
(Niet alleen meer de uitgang van het huis of de uitgang van het land, maar de uitgang 
van het leven.)

  Zoals vaak in gedichten is de slotregel vernietigend. Waarom? Wat maakt de dichter 
met de slotregel duidelijk? (Dat het niet alleen om een huis gaat, niet alleen om een 
land, maar om een hele wereld waarin de uitgewezene niet welkom is.)

  Vind je ‘Verwachtplaats’ een goede titel voor dit gedicht? Waarom wel of niet?
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Lessuggesties vorige Gedichtendagen
Alle lessuggesties die voor eerdere Gedichtendagen zijn opgesteld, zijn te vinden op de 
Gedichtendagwebsite, www.gedichtendag.org. Daar zijn allerlei waardevolle ideeën en 
opmerkingen over poëzie en poëzie in de klas te vinden, waaruit u voor de komende 
gedichtendagviering of de rest van het jaar kunt putten.

De Koninklijke Bibliotheek en de Dichter des Vaderlands
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is bezig op haar website een eregalerij aan te  
leggen van dichters die geen Dichter des Vaderlands waren, maar die dat predikaat wel 
zouden hebben verdiend als er in hun tijd al zo’n titel had bestaan (www.kb.nl/dichters).

Dichter bij 4 mei
Dichter bij 4 mei is een poëziewedstrijd voor jongeren tussen de 15 en 19 jaar rond het thema 
herdenken. De winnaar mag zijn of haar gedicht voordragen tijdens de Nationale Herdenking 
op de Dam (www.4en5mei.nl/content/83508/krijg_jij_de_dam_stil_op_4_mei).

Handige adressen

In Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
NL-3012 LA Rotterdam
telefoon +31 (0)10 282 27 77
www.poetry.nl en  
www.gedichtendag.org
*  coördineert Gedichtendag in 

Nederland en organiseert jaarlijks 
het Poetry International Festival.

Stichting Doe Maar Dicht Maar
Postbus 41015
NL-9701 CA Groningen
telefoon +31 (0)50 313 84 33
www.doemaardichtmaar.nl
*  organiseert jaarlijks een poëzie-

schrijfwedstrijd voor leerlingen  
in het voortgezet onderwijs.

School der Poëzie
Walstraat 34
NL-9711 VS Groningen
telefoon +31 (0)20 330 78 18
www.skep.nl
* organiseert schrijflessen in de klas 

Stichting Schrijvers School 
Samenleving
Huddestraat 7
NL-1018 HB Amsterdam
telefoon +31 (0)20 623 49 23
www.sss.nl
*  bemiddelt in Nederland bij 

schrijversbezoeken aan school

Stichting Lezen
Nieuwezijds Voorburgwal 328G

NL-1012 RN Amsterdam
telefoon +31 (0)20 623 05 66
www.lezen.nl
*  ontwikkelt leesbevorderende 

projecten

De Wintertuin
Postbus 1009
NL-6501 BA Nijmegen
telefoon +31 (0)24 323 19 04
www.wintertuin.nl
*  organiseert educatieve scholen-

projecten en producties zoals  
een jaarlijks literatuurfestival in 
Gelderland

Dicht/Vorm
il Luster Produkties
Hoogt 4
NL-3512 GW Utrecht
telefoon +31 (0)30 240 07 68
www.dichtvorm.nl
*  animatiefilmpjes met lessuggesties 

naar aanleiding van gedichten van 
moderne dichters

Zo gedacht zo gedicht
ProBiblio 
T.a.v. Theo de Ruiter
Postbus 485
NL-2130 AL Hoofddorp
telefoon +31 (0)23 554 61 00
www.zgzg.nl
*  een jaarlijkse poëziewedstrijd voor 

jongeren van 12 t/m 18 jaar i.s.m. 
Kunst en Cultuur NoordHolland en 
Kunstgebouw Rijswijk

Stichting Plint
Postbus 164
NL-5600 AD Eindhoven
telefoon +31 (0)40 245 40 01
www.plint.nl
* voor onder andere poëzieposters 
 en -ansichtkaarten

Rivendell Po-T-Shirts
Zwaluw 17
NL-3435 AA Nieuwegein
telefoon +31 (0)30 604 29 68
www.rivendell.nl
*  voor bestelling van t-shirts  

met gedichten

Kunstbende
Keizersgracht 304
1016 EX Amsterdam
020-5219922
www.kunstbende.nl
*  nationale talentenwedstrijd voor 

jongeren van 13 t/m 18 jaar.

Kijk op www.literatuureducatie.nl 
voor meer informatie over deze en 
andere literaire organisaties.

In België:
Stichting Lezen Vlaanderen / 
Focuspunt Jeugdliteratuur
Frankrijklei 130/4
B-2000 Antwerpen
Telefoon +32 (0)3 204 10 00
www.stichtinglezen.be
www.villakakelbont.be
*  coördineert Gedichtendag in 

Vlaanderen
*  coördineert projecten lees-

bevordering voor kinderen, jongeren 
en volwassenen: Voorleesweek, 
Boekbaby’s, Jeugdboekenweek, 
Fahrenheit451

* coördineert de auteurslezingen
*  kennis- en informatiecentrum 

jeugdliteratuur. 
Bibliotheek te bezoeken op afspraak.

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal Capiaumontstraat 11, bus 5
B-2600 Berchem
telefoon +32 (0)3 270 31 69
www.fondsvoordeletteren.be
*  geeft projectsubsidies en 

werkbeurzen aan auteurs,  
uitgevers en organisaties

 

Poëziecentrum 
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent
Telefoon +32 (0) 9 225 22 25
www.poeziecentrum.be
*  een uniek documentatie-,  

informatie- en studiecentrum  
voor poëzie

* uitgever van de Poëziekrant

Jeugd en Poëzie
Kalkovenlaan 3
B-1785 Merchtem
www.jeugdenbende.be
* geeft workshops en ateliers  
 rond poëzie
* organisator van wedstrijd  
 Soetendaele

Colofon
Deze lesbrief is een uitgave van 
Stichting Poetry International en 
Stichting Lezen Vlaanderen,  
ter gelegenheid van de tiende 
Gedichtendag op donderdag  
29 januari 2009.

Tekst: Tatjana Daan
Redactie: Stichting Poetry 
International
Ontwerp: Floor Houben

Wilt u op de hoogte blijven van de 
activiteiten van Poetry International, 
en in het bijzonder van de les-
suggesties, meldt u zich dan aan voor 
de nieuwsbrieven op www.poetry.nl 
en op www.gedichtendag.org.  
Ook uw reactie op en opmerkingen 
naar aanleiding van deze les-
suggesties kunt u kwijt via de website 
van Gedichtendag.
Wilt u op de hoogte blijven van  
de activiteiten van Stichting Lezen 
Vlaanderen? Schrijf dan in op het 
maandelijkse e-zine via www.
stichtinglezen.be. Bent u graag 
goed geïnformeerd over kinder- en 
jeugdliteratuur? Schrijf dan in op het 
e-zine via www.villakakelbont.be.
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