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VOORAF  

Op donderdag 28 januari 2010 wordt in Nederland en Vlaanderen de elfde Gedichtendag 
gevierd. Dit jaar heeft de dag de ondertitel ‘Over de grens’ gekregen. Stichting Poetry International 
en Stichting Lezen Vlaanderen bieden scholen uit het voortgezet en secundair onderwijs  
ter gelegenheid van Gedichtendag deze lessuggesties aan over het grensthema in de poëzie.

Een grens is een lijn die het ene van het andere scheidt, waarbij dat ene en dat andere zeer 
verschillende vormen aan kunnen nemen. Wanneer het om de scheiding tussen twee landen gaat, 
spreek je van een politieke of staatkundige grens. Er zijn ook natuurlijke grenzen, gevormd  
door een bosrand, een rivier, een kust, een bergketen. Je kunt, in het groot, spreken over  
de grenzen van het heelal, maar ook, in het klein, over erfgrenzen of, als je de cirkel nog strakker 
aantrekt, over de grenzen van het lichaam. 

Behalve al die fysieke, uiterlijke grenzen zijn er ook geestelijke, innerlijke grenzen. 
Bijvoorbeeld de grens tussen goed en kwaad, tussen het fatsoenlijke en het onfatsoenlijke,  
tussen het bekende en het onbekende.

Ten slotte is er nog een zeer abstracte grens : de uiterste grens, de lijn waarachter niets is.  
De grens tussen tijd en eeuwigheid, tussen leven en dood, tussen zijn en niet-zijn.

Grenzen in de poëzie kunnen fysieke grenzen zijn. Dichters in ballingschap schrijven 
vaak over de voor hen gesloten grenzen van hun land. In hun poëzie proberen ze die toch  
over te steken. Het bijzondere is dat ze zelf de grens niet over kunnen, maar dat hun gedichten  
dat wel kunnen en in een ondergronds circuit gretig worden gelezen. De Russische dichter 
Joseph Brodsky, die in ballingschap in de Verenigde Staten woonde, had in de toenmalige 
Sovjetunie vele bewonderaars, die zijn gedichten, omdat ze niet mochten worden gedrukt,  
uit het hoofd leerden.

Sommige dichters zijn avonturiers. Ze zoeken graag het onbekende op. Ze steken landsgrenzen 
over en schrijven gedichten over hun ervaringen in het buitenland. J. Slauerhoff is een dichter  
die in zijn poëzie veel over zijn onstuitbare drang tot reizen – en zijn onvermogen ergens  
te aarden – heeft geschreven. In zijn beroemde gedicht ‘Woninglooze’ verwoordt hij dat zo :

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak ;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Ook het eigen lichaam wordt door dichters soms als een beperking ervaren : ze zouden  
uit zichzelf willen treden en één willen worden met alles wat hen omringt. Paul van Ostaijen 
drukte het zo uit : 

Over de randen van mijn handen
tasten mijn handen
naar mijn andere handen
onophoudelik.





Dichters spreken graag in beelden en fysieke grenzen in de poëzie zijn vaak ook geestelijke grenzen. 
De dichter Toon Tellegen schreef het volgende gedicht :

Ik trok een streep :
tot hier,
nooit ga ik verder dan tot hier.

Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.

De zon scheen
en overal zag ik mensen,
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep,
iedereen ging verder.
(uit : Over de liefde en over niets anders, Querido 1997)

Mensen hebben de neiging voor zichzelf grenzen te stellen en die vervolgens te overschrijden. 
Toon Tellegen verbeeldt dit enigszins absurd door de mensen letterlijk strepen te laten trekken. 
Die versmelting van fysieke en geestelijke grenzen vind je in de poëzie van alle tijden en  
van alle landen.

Deuren, drempels, vensters, bruggen, hekken, veerboten, poorten zijn allemaal woorden  
die een fysieke grens aangeven. In gedichten kom je ze veel tegen en krijgen ze vaak een symbolische 
betekenis. Met het overschrijden van de drempel, met het betreden van de andere ruimte,  
wordt ook geestelijk een andere ruimte betreden. Dichters zijn geïnteresseerd in overgangen,  
in ontwikkeling, in fysieke en geestelijke vrijheid, in leven. Ze verzetten zich tegen verstarring, 
opsluiting, onderdrukking, verveling, doodsheid.

Veel gedichten gaan over het onvermogen de grens te overschrijden, over het gevoel opgesloten 
te zitten, over het onvermogen uit de gevangenis te ontsnappen. Het verlangen naar de eeuwigheid 
dat in de poëzie nogal eens wordt uitgedrukt, is daar eigenlijk een extreme vorm van ; dichters 
dichten over het verlangen zich te verlossen van de inperking van tijd en ruimte. Zo is de grens 
tussen land en zee voor de dichter A. Roland Holst niet alleen een natuurlijke grens. De zee  
is bij hem het symbool van een andere wereld buiten tijd en ruimte waar hij naar verlangt :

Ik stond toen in mijmerij
aan het scheemrende strand van de zee – 
de wereld was achter mij,
en de zon zonk voor mij naar zee – 
en tussen de zon en mij
zong de grote zang van de zee – 

Ook de fysieke grens van het menselijk lichaam en de daarmee samenhangende geestelijke 
beperktheid van de mens is een thema waarover veel is gedicht. In liefdesgedichten bijvoorbeeld, 
wanneer die gaan over de onbereikbaarheid van de geliefde of het verlangen een te worden  
met de geliefde. Herman Gorter dichtte : ‘Zie je ik wou graag zijn / jou, maar het kan niet zijn’.  





De onmogelijkheid het andere, de ander werkelijk te kennen, het onvermogen van de dichter  
de lezer te bereiken ; het zijn allemaal grensthema’s die dichters bezighouden.

Veel gedichten over de dood zijn ook grensgedichten ; gedichten over de grens tussen leven 
en dood, die niet kan worden overgestoken.

De manieren waarop grenzen in gedichten figureren zijn grenzeloos. En bij het verwoorden  
van al die gedachten over grenzen probeert de poëzie uiteraard steeds zelf grensverleggend te zijn 
in de taal : nieuwe vormen, nieuwe woorden te vinden. Poëzie tast graag grenzen af, inclusief  
die van de poëzie zelf.





Gedichten over de grens :

vijf lessen
In deze lessuggesties zijn tien grensgedichten van tien dichters uit Nederland, Vlaanderen  
en de rest van de wereld bijeengebracht. In vijf lessen kunnen leraren in de aanloop  
naar Gedichtendag 2010 deze gedichten met hun leerlingen lezen en bespreken. De docent  
kan ook een keuze uit de aangeboden lessen maken. In de lessen maken de leerlingen gezamenlijk 
kennis met de geselecteerde gedichten, door ze grondig te lezen en onderling met elkaar  
te vergelijken. De vragen bij de gedichten nodigen uit tot beter lezen en zijn bedoeld  
om leerlingen enthousiast te maken voor poëzie.

Overzicht van de vijf aangeboden lessen :  

1/ Een plek waar niets hetzelfde is
 Gedichten van Richard Wilbur en J. Slauerhoff

2/ Achter het venster
 Gedichten van Maurice Gilliams en Menno Wigman

3/ Een muur met spitse stukken glas er bovenop
 Gedichten van Eugenio Montale en Willem Frederik Hermans

4/ Aan deze kant van het papier
 Gedichten van Leo Vroman en Ingmar Heytze

5/ Het woord als grenspaal
 Gedichten van Miroslav Holub en Gerrit Komrij





Algemene suggesties voor de lessen

0 Vraag de leerlingen waar zij allemaal aan denken bij het woord grens.

0 Vertel de leerlingen met behulp van informatie uit de algemene inleiding bij deze lessuggesties 
iets over grenzen in de poëzie.

0 Kopieer uit deze lessuggesties voor alle leerlingen de twee gedichten en eventueel de korte 
inleiding van de uitgekozen les. Laat de gedichten 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. 

0 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.

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

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

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

0 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 ?
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Een plek waar niets hetzelfde is
Gedichten van Richard Wilbur en J. Slauerhoff

De dichters Richard Wilbur en J. Slauerhoff schreven beiden een gedicht over het romantische 
verlangen om een land te ontdekken dat je nog niet kent, dat nog niet in kaart is gebracht. 

De Nederlandse dichter J. Slauerhoff (1898–1936) was scheepsarts en maakte reizen naar China, 
Nederlands-Indië, Japan, Latijns-Amerika en Afrika. Zijn botsing met de burgermaatschappij en 
een onvervulbaar verlangen naar een elders te vinden geluk zijn de twee polen van zijn leven  
en dichterschap. Hij voelde zich een outcast in de wereld. Gedoemd tot ballingschap zwierf hij 
over de wereldzeeën.

In 1936 verscheen Slauerhoffs bundel Een eerlijk zeemansgraf, waarin hij het gedicht ‘De ontdekker’ 
publiceerde.

Richard Wilbur (1921) is een Amerikaanse dichter, geboren in New York en opgegroeid  
in de staat New Jersey. In 1987 werd hij benoemd tot de tweede poet laureate van de Verenigde 
Staten. Twee keer won hij de prestigieuze Pulitzer Prize for Poetry, in 1957 en in 1989. Hij was 
verbonden aan verschillende Amerikaanse universiteiten. In 2005 verschenen zijn verzamelde 
gedichten, Collected Poems. Anders dan veel Amerikaanse tijdgenoten schrijft hij metrische  
en rijmende gedichten. 

De Nederlandse dichter J. Bernlef maakte een vertaling van zijn gedicht ‘Digging for China’ : 
‘Graven naar China’. Het Engelse origineel is te vinden op internet : http://books.google.fr/
books?id=0JiVqqFx_X8C&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Richard+Wilbur+Digging+for+Chin
a&source=bl&ots=fy6-Bb0MlQ&sig=_McLwYRSzvZ6BblPmKG4jnQDndE&hl=nl&ei=InfAS
tnHLOqfjAes18FJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8#v=onepage&q=&f=false.
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De ontdekker

Hij had het land waarvoor hij scheepging lief,
Lief, als een vrouw ’t verborgen komende.
Er diep aan denkend stond hij droomende
Voor op de plecht en als de boeg zich hief

Was ’t hem te moede of ’t zich reeds bewoog
Onder de verten, waarin ’t sluimerde,
Terwijl ’t schip, door de waterscheiding schuimende,
Op de aanbrekende geboort’ toevloog.

Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad.
Geen stille onzichtbre streng verbond hen tweeën.
Hij wilde ’t weer verheimlijken – te laat :
Het lag voor allen bloot. Hem bleef geen raad
Dan voort te varen, doelloos, desolaat
En zonder drift – leeg, over leege zeeën.

J. Slauerhoff

Uit : Verzamelde gedichten, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1988

Graven naar China

‘Helemaal diep daar beneden ligt China,’ zei iemand.
‘Graaf diep genoeg en je krijgt de hemel te zien,
Net zo helder als op de bodem van een put.
Behalve dan dat hij echt zou zijn – een andere hemel.
Dan zou je door kunnen wroeten tot je uitkwam
in China ! O, het lijkt in niets op New Jersey.
Er zijn mensen, bomen, huizen, al dat soort dingen,
Maar heel, heel anders. Niets lijkt hetzelfde.’

Ik haalde de schop uit het schuurtje en
Zweette heel die morgen als een koelie
Terwijl ik op handen en voeten een gat groef
Naast de seringenstruik. Het was een soort
Bidden, vermoed ik. Ik keek hoe mijn hand diep
En steeds donkerder groef en probeerde uit alle macht
Een plek te dromen waar niets hetzelfde was.
De schop stootte nooit ofte nimmer op blauw.
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Voordat de droom zich doodvervelen kon
Raakten mijn ogen vermoeid van het donker
En mijn zonverbrande hoofd van het hangen in een gat.
Ik kwam overeind op een plek die ik was vergeten,
Knipperend en wankelend, terwijl de aarde draaide
En mij zilveren schuren toonde, akkers die doezelden
In sluiers van licht, patenen opdoemend en weer verdwijnend
In het getij van bladeren en de hele hemel porseleinblauw.
Tot ik mijn evenwicht hervonden had
Was alles wat ik zag China, China, China.

Richard Wilbur

Vertaling J. Bernlef

Uit : J. Bernlef, Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen, Em. Querido’s uitgeverij B.V., 1995  

(Engels origineel in New and Collected Poems, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1988)

0 Een vergelijking is een vorm van beeldspraak waarin expliciet de overeenkomst tussen datgene 
waar naar verwezen wordt en iets anders dat afwezig is wordt genoemd. ‘De ontdekker’  
van Slauerhoff begint in de eerste twee regels met een vergelijking : de dichter noemt  
de overeenkomst tussen de ‘hij’ die scheepgaat naar een land en een vrouw die een kind 
verwacht. Deze vergelijking werkt de dichter in de rest van het gedicht uit. Laat per regel zien 
hoe de vergelijking doorwerkt in het gedicht, tot de laatste regel toe.

0 Zijn er regels waarin je de gedachte aan een zwangere – en later bevallende – vrouw helemaal 
moet loslaten ? Zijn er regels waarin je de vergelijking niet meer op vindt gaan, waarin deze 
geforceerd aandoet ?

0 Het gedicht van Slauerhoff is een sonnet. Een sonnet bestaat uit twee kwatrijnen en een sextet. 
De eerste regel van het sextet is de chute of volta : daar vindt vaak een inhoudelijke wending 
plaats in het gedicht. Wat is de wending die dit gedicht in die negende regel maakt ?

0 De hij in het gedicht gaat scheep naar het land van zijn dromen. Wat ontdekt hij over dit land ?

0 In Richard Wilburs gedicht ‘Graven naar China’ gaat ook iemand, nu niet varend maar gravend, 
op zoek naar een droomland. Is de ik in dit gedicht een volwassene of een kind denk je ? 
Waarom ?

0 Het gedicht van Wilbur bestaat uit drie strofen. Zie je inhoudelijke redenen om het gedicht  
zo in drieën te delen ? Welke ?

0 Er zitten een paar verwijzingen naar religie in dit gedicht ; het ‘bidden’ in de tweede strofe  
en de ‘patenen’ in de laatste strofen (dat zijn ondiepe schalen, meestal van edelmetaal, 
gebruikt in de christelijke liturgie, waarop de grote hostie rust). Zie je nog andere redenen  
om dit gedicht religieus te interpreteren ? Gaat het in de laatste strofe om een religieuze  
of om een geestelijke openbaring ?

0 De ‘ik’ van Wilbur ontdekt zijn gedroomde land, maar niet op de bodem van het gat dat hij 
graaft. Waar wel ?

0 Als de ik zijn evenwicht hervonden heeft, na de slotregels van het gedicht, ziet hij dan nog 
steeds ‘China, China, China’ denk je ? En als hij weer New Jersey ziet, ziet hij dan hetzelfde 
New Jersey als voor hij ging graven ?



 1 / Een plek waar niets hetzelfde is

0 Waarom zou Wilbur het woord ‘China’ in de slotregel drie keer herhalen, denk je ?

0 Zie je een verschil tussen het verlangen naar een ander land van de ‘hij’ in ‘De ontdekker’  
en dat van de ‘ik’ in ‘Graven naar China’ ? Zou ‘de droom’ bij Slauerhoff zich ook kunnen 

‘doodvervelen’, zoals in de eerste regel van de laatste strofe van Wilbur ?

0 In beide gedichten loopt de zoektocht naar het andere land uit op een teleurstelling : Wilbur 
blijft in de modder steken, Slauerhoff bereikt het gedroomde land wel, maar het valt hem 
tegen. Toch eindigen de twee gedichten heel verschillend. Hoe zou Wilburs gedicht hebben 
kunnen eindigen als Slauerhoff het had geschreven ? En hoe zou, omgekeerd, Slauerhoffs 
gedicht hebben kunnen eindigen als Wilbur het had geschreven ?

0 ‘Ik voel dat het universum vol is van een geweldige energie,’ heeft Wilbur in een interview 
gezegd, ‘dat die energie ertoe neigt een patroon en een vorm aan te nemen, en dat de dingen 
uiteindelijk vriendelijk en goed zijn. Ik besef heel goed dat het recht tegen allerlei bewijzen 
van het tegendeel ingaat om dit te zeggen, en dat ik het deels op temperament en deels  
op geloof baseer, maar zo sta ik ertegenover.’ Vind je deze levenshouding terug in Wilburs 
gedicht ? Had Slauerhoff, blijkens de slotregel van zijn gedicht, een zelfde positieve kijk  
op de wereld ?

0 Slauerhoff en Wilbur schrijven allebei metrische gedichten, maar Slauerhoff schrijft in een 
veel gedragener taal, ook als je in aanmerking neemt dat het gedicht van Slauerhoff een stuk 
ouder is. Zoek in beide gedichten voorbeelden van gewoon en van gedragen taalgebruik. 
Waarom past de gewone taal goed bij het gedicht van Wilbur en de gedragen taal bij dat  
van Slauerhoff ? (Bedenk dat Wilbur het ‘gewone’ herontdekt, terwijl Slauerhoff voor  
het gewone blijft vluchten.)
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Achter het venster
Gedichten van Maurice Gilliams en Menno Wigman

Er zijn nogal wat gedichten waarin het venster een grens markeert : die tussen een binnen- en  
een buitenwereld, of die tussen een innerlijke en een uiterlijke wereld. Maurice Gilliams  
en Menno Wigman schreven beiden zo’n gedicht ; Gilliams toen hij begin twintig, Wigman  
toen hij begin dertig was.

Maurice Gilliams (1900–1982) was een Vlaams schrijver en dichter. Hij schreef een zeventigtal 
gedichten, strak van vorm en met een dwingende cadans, waarin hij vooral de eigen innerlijke 
beperktheid, zijn gevoel van opgeslotenheid, vastlegt : ‘en er is niets zo smal en nauw/ als  
het eigen lijf ’. Zijn gedichten geven uitdrukking aan de uitkomstloze toestand, de ondraaglijke 
traagheid van het bestaan, de verstarring. In zijn dankwoord bij de aanvaarding van de Prijs  
der Nederlandse Letteren zei Gilliams : ‘Veel dierbaars is me mettertijd ontglipt, ontnomen. 
Daaromtrent weet mijn droefgeestigheid zich in een Da Vinci-achtige glimlach te verbergen 
wanneer ik door het venster staar, de jolige malligheid op straat voorbij zie trekken. Ik ben  
van zogenaamde ongevoelige, massieve dingen gaan houden waarvan de harde dichtheid aan  
een kei doet denken. Die schijnbare ongevoeligheid van een kei, op de bodem der rivier, laat zich 
door het eeuwig vloeibare strelen. Daarin schuilt het keiharde geheim van zijn individualiteit.’

In de afdeling Het werk der leerjaren van zijn verzameld werk publiceerde Gilliams het in 1921 
geschreven gedicht ‘Elegie’.

Op internet is te horen hoe Maurice Gilliams zelf dit gedicht leest : http://lyrikline.org/index.php
?id=162&L=1&author=mg00&show=Poems&poemId=1655&cHash=d54e32228d.

Menno Wigman (1966) is een dichter die aan het begin van zijn dichterschap grote verwantschap 
voelde met dichters van het ‘fin de siècle’, het einde van de negentiende eeuw, als Baudelaire  
en Rimbaud, die hij ook vertaalde. Hij deelt met hen zijn fascinatie voor verval en dood en zijn 
Weltschmerz (een lijden onder de banaliteit van het bestaan, of spleen, zoals Baudelaire het noemde : 
gevoelens van verveling, vermoeidheid, stuurloosheid, maar ook een zoeken naar schoonheid  
als enige uitweg). Inmiddels heeft hij aan dat ‘zwart romantische’ dichterschap een volkomen 
eigentijdse draai weten te geven. Wigman zei hierover in een interview : ‘Ik denk dat ik eenzelfde 
soort gevoel heb over deze periode als de Franse dichters toen : het gevoel in een eindtijd te leven. 
Er is weinig nieuws, veel dingen van vroeger worden gekopieerd, dat zie je vooral in de muziek. 
Het is een ongekend snelle tijd, maar niet een erg rijke. Alhoewel : de meest uiteenlopende vormen 
van genot zijn overal voorhanden en het is niet makkelijk je daar aan te onttrekken. Veel van mijn 
gedichten gaan over genot en de uiteindelijke consequenties daarvan. Het glas is tot op de bodem 
leeggedronken, en wat hou je over ? In mijn gedichten wordt vaak teruggekeken op genotvolle 
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nachten. Je kunt het ook zien als een strijd tegen de sleur die het leven steeds dreigt te worden. 
Van die claustrofobische angst voor verveling was de negentiende-eeuwse poëzie doordrenkt.’

Wigmans gedicht ‘Nachttrein’ is het slotgedicht van zijn debuutbundel ’s Zomers stinken  
alle steden, die in 1997 verscheen.
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Elegie

Zondag op het land.
Roken en door ’t venster staren :
linden voor de gevel,
trage knapen gaan voorbij.

Zomeravond op de velden
en de verre treinen kan men horen.
Grachten die naar heimwee smaken,
vergezichten, klokken die mij plagen
komen ’t hart zijn honig roven.
En de dorpen die ik door wil trekken,
waar de bruiden wonen,
waar de boten varen op de stromen,
roepen mij in ’t dalend donker :
in het koren staat een huis.

Maar ik toef hier voor het venster
van een boerenkamer
waar een stoel de stilte tekent
en de bloemen bruin verwelken
in een glas groen water.

Maurice Gilliams 

Uit : Vita Brevis. Verzameld werk, Uitgeverij Meulenhoff, 1984

Nachttrein

Na alles dit. Een vreemde, afgeleefde blik
 in een beslagen ruit. Dat afgehakte hoofd,
die Hitler zonder snor : ben ik dat echt ?
 Heeft daar, in die verwaande iezegrim,
heeft daar een moeder in geloofd ? Mijn god,

waar is de plunderaar die met Walküren sliep,
 de dichter die op vogels en violen reed ?
Ik ben zo moe, zo vastgevroren in een vloek,
 en in de vuile ruit die zich verspreekt
zie ik nog één keer mijn verloren blik,
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omlijst door angst en rook en zelfverwijt.
 Te laat. Geen hartstocht dreef mij naar de grens,
geen Gorter of Lodeizen greep mijn pen. Te laat.
 En zoals alles wat met leven is behept
ben ik op weg en kom ik aan.

Menno Wigman

Uit : ’s Zomers stinken alle steden, Uitgeverij Bert Bakker, 1997

0 De zondag is traditioneel een rustdag en ook een dag waarop men zich verveelt.  
Maar is ‘Elegie’ alleen maar een gedicht over een saaie zondag ? Begint maandag  
het spannende leven weer, denk je ? 

0 Verschillende gradaties van beweging vormen de rode draad in Gilliams’ gedicht : de ik zit stil  
voor het raam, trage knapen, snelle treinen. Loop het gedicht na op al dit soort aanduidingen 
van beweging en stilstand. Wat zijn de trage strofen/regels en wat de snelle ? Wat zijn de trage 
woorden en wat de snelle ?

0 Gilliams gebruikt twee wonderlijke beelden : ‘grachten die naar heimwee smaken’ en een stoel 
die ‘de stilte tekent’. Vind je deze beelden sterk ? Waarom (niet) ? Wat roepen deze beelden  
bij je op ? Gaat het om heimwee naar het welbekende, naar het eigen huis, of naar het verre, 
naar het avontuur ? Bedoelt de dichter dat de stoel beweegt of juist stilstaat ? Kan je deze 
beelden makkelijk uitleggen of door andere woorden vervangen die min of meer dezelfde 
lading hebben ?

0 Als het venster in dit gedicht een grens is die het ene van het andere scheidt, wat zijn dan  
dat ene en dat andere in dit gedicht ?

0 De ik in het gedicht droomt van avontuur : op reis en achter de meiden (‘bruiden’) aan. 
Zeggen de verwelkende en in het water rottende bloemen in de kamer je iets over de 
werkelijkheid van de ik ?

0 Een elegie is een klaagzang, een droef gedicht, waarin de dichter zijn leed uitzingt. Is ‘Elegie’ 
een goede titel voor Gilliams’ gedicht ? Noemt Gilliams een reden voor zijn droefgeestigheid ?

0 De ik in Gilliams’ gedicht ziet de snelle treinen in de verte, terwijl de ik in Wigmans gedicht 
‘Nachttrein’ zelf in zo’n trein zit. Maar hij ziet door het treinraam geen boerenstulp in de verte : 
hij ziet zichzelf. Hij zit voor een venster waarachter zich geen landschap bevindt : het glas 
weerspiegelt zijn eigen gezicht, zijn eigen binnenste. Is Wigmans ‘ik’ een trage knaap of  
een snelle ? Welke woorden (in de trant van ‘afgeleefd’) wijzen erop dat het leven van de ik 
spaak is gelopen ? Welke regels wijzen erop dat de ik ooit wel een woester leven leidde  
of meende te leiden ?

0 De Walkuren zijn strijdgodinnen uit de Noorse mythologie. Oorspronkelijk waren het 
grimmige doods- en oorlogsgodinnen, die op de rug van hellehonden de slagvelden 
afstroopten op zoek naar gevallen helden. Uiteindelijk evolueerden zij in de populaire cultuur 
van lelijke heksen vooral tot schone maagden. Ze waren de diensters of dochters van de god 
Odin en droegen mooie harnassen met helmen en speren en zaten op paarden met vleugels 
(bron : Wikipedia). Wigman gebruikt het woord Walkuren, Gilliams droomt van ‘bruiden’. 
Wat zegt het contrast tussen deze twee woorden je ? 
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0 De ik bij Wigman lijkt naar extremere prikkels te verlangen dan de ik bij Gilliams.  
Waaruit kan je dat nog meer opmaken ? (Zie r.6 en 7, en de laatste strofe : de ik verwijt zichzelf 
dat zijn hartstochten hem niet ‘naar de grens’ hebben gedreven.)

0 Wigman heeft het allemaal meegemaakt en is verveeld. Hij kijkt zelfs niet meer naar buiten. 
Gilliams heeft het allemaal niet meegemaakt en voelt zich opgesloten. Zie je een groot verschil 
tussen deze twee levensgevoelens ? 

0 In 2001 verscheen Menno Wigmans tweede bundel Zwart als kaviaar. Daarin staat  
een gedicht met de titel ‘Mala sombra’, dat begint met de volgende strofe : ‘November.  
Roken en de dag doorkomen, / niemand die je mist. Het jaar wordt oud / en ruikt naar 
doorgeroest verdriet.’ In deze regels resoneren de beginregels van Gilliams ‘Elegie’ ;  
buigt Wigman ze om naar zijn eigen levensgevoel ?
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Een muur met spitse 
stukken glas er bovenop
Gedichten van Eugenio Montale  
en Willem Frederik Hermans

In het menselijk bestaan is de muur een gegeven, zowel volgens het in deze les te lezen gedicht 
van Eugenio Montale als in dat van Willem Frederik Hermans.

Eugenio Montale (1896-1981) is een Italiaanse dichter die in 1975 de Nobelprijs voor Literatuur 
kreeg. Tijdens het antidemocratische, fascistische regime van Mussolini, van 1922 tot 1945,  
sloot hij zich aan bij een groep antifascistische schrijvers. In 1925 komt zijn eerste poëziebundel uit, 
Ossi di Seppia (‘Inktvisschelpen’), waarin hij zich verzet tegen de met geweld gehandhaafde 
fascistische orde, zonder echter expliciet naar de historische werkelijkheid te verwijzen.  
Hij probeert eerder een beeld te geven van de ‘toestand van de mens’ in het algemeen.  
Een belangrijk thema in zijn werk is de afstand tussen de mens en de natuurlijke werkelijkheid.  
Het mediterrane landschap van Ligurië, een aan de kust gelegen streek in het noordwesten  
van Italië waar hij opgroeide, is in zijn vroege werk sterk aanwezig. De ruige waardigheid van  
de natuur contrasteert met de deprimerende gebeurtenissen rondom hem. Door zich  
tot die natuurwereld te wenden distantieert hij zich kritisch van de deplorabele situatie  
van de cultuur in zijn tijd.

In Ossi di seppia publiceerde Montale het titelloze gedicht met de beginregel ‘Merriggiare pallido 
e assorto’. Frans van Dooren vertaalde die als ‘Peinzend en bleek de middag ondergaan’.

De Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans (1921-1995) wordt met Harry Mulisch en 
Gerard Reve gerekend tot De Grote Drie, de drie belangrijkste naoorlogse Nederlandse auteurs, 
en is volgens menigeen de grootste Nederlandse literaire schrijver van de twintigste eeuw.  
Vooral zijn romans, zijn novellen en zijn kritisch proza zijn beroemd. Minder bekend is dat hij  
ook enkele dichtbundels publiceerde : in de oorlog verscheen clandestien Kussen door een rag 
van woorden, in 1946 bundelde hij deze gedichten nog eens, aangevuld met andere, in Horror 
Coeli en andere gedichten, in 1948 verscheen Hypnodrome, en in 1968 maakte hij een keuze  
uit deze gepubliceerde gedichten in de bundel Overgebleven gedichten, waarin ook weer nieuwe 
gedichten zijn opgenomen.

Hermans publiceerde het gedicht ‘Muur’ in 1946 in Horror Coeli.
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Peinzend en bleek de middag ondergaan
bij een hete moestuinmuur en de oren spitsen
terwijl in ’t doornig hakhout merels slaan
en slangen hitsig door de struiken ritsen.

Op de gebarsten grond of in de wikke
de rijen rode mieren observeren
die hun marslinie verbreken of verstrikken
als ze op de kleine sprietjes balanceren.

Door ’t loof heen kijken naar de zee die ademt
en blinkend in de verte schubben krijgt,
en horen hoe ’t gesjirp van de cicaden
schril van de kale klip ten hemel stijgt.

En gaande in ’t verblindend middaguur
bedroefd en met verbazing constateren
hoe ’t leven van de mens en zijn getob
vervat ligt in dit lopen langs een muur
met spitse stukken glas er bovenop.

Eugenio Montale

Vertaling Frans van Dooren

Uit : De roos in de kermistent, Uitgeverij Kwadraat, 1984

Muur

Men heeft de muur verhoogd
Of de straat is verzakt.
Ik kan er niet over kijken,
Ik kan niet tot bovenaan reiken.
Men heeft de muur verhoogd
En de bomen (er vóór) gerooid.

Op straat ligt nog kalk en puin
Schotsen glas en splinters wit hout.
Daartussenin word ik oud.
Aan de andere kant ligt de tuin
En aan deze kant wordt het koud.
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Hier staat altijd de wind
Dwars op de muur en op mij.
Hij dringt mij er tegenaan.
Ik kan hier nooit meer vandaan.
De jaren stromen voorbij.

Willem Frederik Hermans

Uit : Overgebleven gedichten, De Bezige Bij, 1983

0 In het gedicht van Montale komt geen ik of hij voor. Er zijn vier strofen die steeds uit een zin 
bestaan waarvan in de hoofdzin alleen werkwoorden in de infinitief-vorm voorkomen,  
zonder onderwerp. Loop die infinitiefvormen in dit gedicht na. Het effect hiervan lijkt  
dat het gedicht een soort algemene geldigheid krijgt, over ieder mens gaat. Zou dat minder zo 
geweest zijn als de dichter gewoon zinnen met een ik als onderwerp had gemaakt ? 

0 Wat voor soort natuur schildert Montale ? Een lieflijke ? Een genadeloze ?

0 Waaruit blijkt dat het gedicht van Montale niet alleen maar een gedicht is over  
de overweldigende schoonheid van de natuur ? (Zie regel 1 en regels 14–17.) 

0 Leven is langs een muur lopen, zegt Montale in de laatste strofe. Wat zou hij daarmee bedoelen ?

0 Het gedicht van Hermans is opgebouwd uit allemaal korte simpele zinnen. Zie je een verband 
tussen die strakke, kortaffe zinnetjes en de inhoud van het gedicht ?

0 In Hermans gedicht figureert wel een ik. Is het daardoor ook meer een gedicht over 
persoonlijke benauwenis en niet zozeer over de menselijke benauwenis in het algemeen ?

0 Wat is het verschil tussen de muur van Montale en die van Hermans ? (De muur bij Montale 
lijkt niet duidelijk twee werelden van elkaar te scheiden. Het lijkt meer een muur dwars door 
de natuur, waar de mens langs moet lopen. Bij Hermans scheidt de muur wel twee werelden : 
die van het puin en ‘de tuin’.)

0 In het gedicht van Hermans kan de ik zelfs niet meer lopen ; het is een gedicht over de totale 
uitzichtloze verstarring in een vernielde wereld.  Zie je die totale wanhoop ook bij Montale ?

0 In Hermans gedicht overheerst het puin, in dat van Montale de natuur. Wat maak je daaruit op ? 
Vind je het levensgevoel dat de gedichten uitdrukken toch vergelijkbaar ?

0 Beide gedichten zijn geschreven onder een fascistisch regime (bij Montale dat van Mussolini, 
bij Hermans dat van de Duitse bezetter), maar verwijzen er niet expliciet naar. Uit welke beelden 
zou je kunnen opmaken dat toch naar het regime wordt verwezen ? Vergelijk de beelden van 
de beide auteurs. Zijn beide gedichten ook zonder die achtergrond te begrijpen ? Hebben  
de beelden met andere woorden een soort algemene geldigheid ? 
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Aan deze kant van het papier
Gedichten van Leo Vroman en Ingmar Heytze

De dichters Leo Vroman en Ingmar Heytze schreven allebei een gedicht waarin het op papier 
gedrukte gedicht als een ondoordringbare grens tussen dichter en lezer wordt ervaren.

Leo Vroman (1915) geldt als een van Nederlands grootste levende dichters. De criticus Kees Fens 
noemde Vroman ooit ‘de vlakbijste dichter’ van Nederland. Hij doelde op het uiterst persoonlijke 
karakter van Vromans gedichten, die dichtbij het dagelijks leven staan. Vroman zoekt in  
zijn gedichten naar intimiteit met de wereld om hem heen. Vitaal en speels, in een schijnbaar 
nonchalante taal schrijft hij over zijn liefde voor het leven en voor de mens. De criticus H.U. Jesserun 
d’Oliveira schreef : ‘Hij is een ontdekkingsreiziger in randgebieden, de overgangen tussen leven 
en dood, eindigheid en eeuwigheid, liefde en haat, ellende en geluk.’ In zijn lange gedicht  

‘Over de dichtkunst’ schrijft Vroman : ‘ik heb vreselijk het land / aan begrenzing, maar niet  
aan grenzen / Ik houd integendeel / van deze wereld zoveel / om die ijle grenzen waarover /  
ik zeer voorzichtig stap’.

‘Voor wie dit leest’ behoort tot Vromans vroegste gedichten. Het stond oorspronkelijk in Gedichten, 
vroegere en latere (1949) en is inmiddels zo vaak geciteerd dat Vroman zelf genoeg van het gedicht 
heeft gekregen. In de bundel Fractaal uit 1986, neemt hij een gedicht op met de titel ‘Voor wie dit 
kent’, dat met de volgende regels begint : ‘Ik zou mijn hand wel uit dat huilvers willen beuren /  
om het stil en schriftelijk te verscheuren.’

Ingmar Heytze (1970) publiceerde sinds zijn officiële debuut in 1997 acht dichtbundels. Zijn werk 
beleeft herdruk op herdruk, wat in de poëzie een zeldzaamheid is. Hij schrijft heldere, toegankelijke, 
vaak lichtvoetige poëzie en draagt zijn werk regelmatig voor op verschillende podia, waarbij hij 
vaak samenwerkt met muzikanten. Vanwege zijn reisfobie verliet hij de regio Utrecht lange tijd 
niet of nauwelijks.

In 1990 publiceerde Heytze 17 gedichten in eigen beheer, waaronder het gedicht ‘Vos onder ijs’ ; 
later nam hij dit gedicht in iets gewijzigde vorm op in zijn debuutbundel De allesvrezer (1997).
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Voor wie dit leest

Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken ;
wat kan ik doen ? Ik kan U niet bereiken.

O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg Uw hand op dit papier ; mijn huid ;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.

Menige verzen heb ik al geschreven,
ben menigen een vreemdeling gebleven
en wien ik griefde weet ik niets te geven :
liefde is het enige.

Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog
tot ik mij slapende voorover boog
over de woorden die Gij wakkerleest.

Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.

Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven ;
en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.

Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust :
ik heb je zo lief.

Leo Vroman

Uit : 262 gedichten, Em. Querido’s Uitgeverij, 1974
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Vos onder ijs

Deze winter bij het schaatsen :
vos onder ijs.
Twee glazen ogen keken op

alsof hij zo omhoog zou springen
met open bek
als het plotseling zomer werd.

Ik vlucht voor honderd boeren.
Water breekt.
Ik zwem mij langzaam dood.

Mijn laatste woorden zijn gedacht
ik kan niet meer
en spreken gaat niet hier.

Het is eenzaam. Aan deze kant.
Van het papier.
Het is zo eenzaam hier.

Ingmar Heytze

Uit : De allesvrezer, Uitgeverij Kwadraat, 1997

0 Het gedicht van Vroman telt zeven vierregelige strofen.  Er zijn een aantal wendingen in  
het gedicht : soms spreekt de ik over zijn eigen verlangen, dan weer spreekt hij de lezer  
in de gebiedende wijs toe. Loop de verschillende wendingen na. Eigenlijk is er in de slotregel 
ook weer een wending. Hoe zou je die omschrijven ?

0 Vroman stelt het gedrukte gedicht als koud voor en de dichter als warm. Het gedicht staat 
tussen dichter en lezer in. Toch lijkt de dichter in dit gedicht een oplossing aan te dragen  
om die grens te overbruggen : zowel dichter als lezer moeten door liefde worden gedreven  
bij het schrijven, respectievelijk lezen van het gedicht. Loop na welke lichamelijke beelden  
hij allemaal gebruikt om dit uit te drukken. 

0 Wordt de grens tussen lezer en dichter dan werkelijk opgeheven of gebeurt dat alleen in de 
verbeelding ? Of gaat het er Vroman nu juist om dat die verbeelding zo levendig moet zijn  
dat het echt lijkt ? Dat dat voor hem het ware poëzieschrijven en -lezen is ? 

0 Vroman spreekt in dit gedicht de lezer aan (‘Voor wie dit leest’). De lezer wordt in het hele 
gedicht steeds met ‘U’ en ‘zelfs met ‘Gij’ aangesproken. In de laatste regel staat opeens ‘je’. 
Waarom zou hij eerst het afstandelijke ‘U’ gebruiken en in de slotregel de aanspreekvorm 
veranderen, denk je ? 

0 Zie je die afstandelijkheid ook in het taalgebruik voorafgaand aan de slotregel ?

0 Geloof je dat de dichter van jou, de lezer, houdt ? Met andere woorden : heeft dit gedicht je 
overtuigd ? De dichter kent jou niet. Om wat voor soort liefde zou dit dan kunnen gaan, denk je ?
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0 Er is iets wonderlijks met het vertelperspectief in het gedicht van Heytze. Wat ? (In de derde 
strofe ligt het perspectief ineens bij de vos, daarna keert het in de vierde weer terug naar de 
verteller uit de eerste twee strofen : vossen spreken immers niet. In de eerste twee strofen ziet 
de verteller de vos onder het ijs, vervolgens verplaatst hij zich in de derde strofe in de vos 
vóór hij onder het ijs terechtkwam, om in de laatste twee strofen weer onder het ijs te zitten, 
maar nu als mens, waarbij in de laatste strofe het ijs zich ook nog eens in papier transformeert.)

0 Door de transformatie van ijs in papier lijkt de dichter te willen suggereren dat de lezer  
naar een papier kijkt waar de dichter onder zit, zoals de vos onder het ijs. Wat zou de dichter 
hiermee willen uitdrukken ? Dat de dichter ‘door het gedicht op papier heen’ voor de lezer 
springlevend lijkt, maar dood is, zoals de vos ? Of heeft de dichter in de laatste twee strofen  
de eerste twee strofen vergeten en gebruikt hij het beeld alleen om zijn eigen gevoel  
van eenzaamheid en zijn onvermogen om te spreken uit te drukken ?

0 In een vroegere versie van Heytzes gedicht was na de derde strofe een andere strofe ingevoegd : 
‘Er is geen hoop, geen ademnood / voor het langst. / Ik voel niet eens meer angst.’  
Waarom denk je dat de dichter deze strofe later heeft geschrapt ?

0 Vroman en Heytze stellen allebei het papier voor als een versteende of bevroren laag  
tussen lezer en dichter. Toch is er een groot verschil tussen de dichterlijke houding die  
uit Vromans en die uit Heytzes gedicht spreekt. Welk ? (Heytze blijft opgesloten in zijn gevoel 
van eenzaamheid, Vroman probeert de lezer de hand te reiken en met liefde – of onderlinge 
menslievendheid – de barrière te slechten.) 

0 Vroman noemde zijn eigen gedicht in het latere gedicht ‘Voor wie dit kent’ een ‘huilvers’,  
wat een mooi woord is voor een overdreven sentimenteel gedicht. Welk gedicht vind je 
sentimenteler, dat van Vroman of dat van Heytze ? Waarom?
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Het woord als grenspaal
Gedichten van Miroslav Holub en Gerrit Komrij

De dichters Miroslav Holub en Gerrit Komrij publiceerden in 1982 allebei een gedicht waarin  
het dichterlijk woord zelf als grens wordt voorgesteld, maar dan wel als een grens die het niets  
van het niets scheidt.

Miroslav Holub (1923–1998) is een Tjechische dichter van internationale faam. Hij behoorde  
tot een groep schrijvers die zich afzette tegen elke vorm van mooischrijverij en tegen de ideologische 
poëzie van het stalinisme. In 1968 nam hij actief deel aan de Praagse Lente, een periode waarin 
het communisme in Tjecho-Slowakije een gematigder koers begon te varen. Aan deze periode 
werd abrupt een einde gemaakt door de andere vijf leden van het Warschaupact, onder leiding 
van de USSR, met de inval van hun troepen op 20 augustus 1968. Na de inval kreeg Holub  
een publicatieverbod en werden zijn boeken van de schappen van bibliotheken en boekwinkels 
gehaald. Tot 1980 kon hij niet publiceren. Vrijheid is een sleutelbegrip in Holubs poëzie.  
Vaak bevatten zijn gedichten impliciet commentaar op de beperkingen van het communistische 
totalitaire systeem. Het gedicht, zei Holub,  is ‘altijd nog de meest algemene garantie dat je  
nog iets kunt doen, dat je iets kunt doen tegen de leegte’.

Holub nam het gedicht ‘Beknopte beschouwing over het hek’ in 1982 op in de afdeling ‘Korte 
beschouwingen’ in zijn bundel Integendeel. Een eerdere uitgave van deze korte beschouwingen 
werd door de censuur op het laatste moment stopgezet. 

Gerrit Komrij (1944) is een van de grootste levende Nederlandse dichters. Van 2000 tot 2004  
was hij Nederlands eerste Dichter des Vaderlands. Hij ziet elk gedicht als een ‘eigen, geïsoleerde 
natuur’, die zijn eigen vernietiging in zich draagt. Het gedicht ontstaat uit het niets en verdwijnt  
in het niets, wat de woorden onder hoogspanning zet. Een van zijn uitspraken over poëzie, 
opgenomen achter in de verzamelbundel Alles onecht, luidt : ‘Ik acht de poëzie geen voertuig  
voor intimiteiten uit het zieleleven. Een gedicht schrijven is voor mij als het opwerpen van 
wegversperringen, het plaatsen van verkeersborden en het bouwen van hekken, om zélf buiten schot 
te blijven. Een dichter doet niet meer dan het oprichten van waarschuwingsborden : “Gevaarlijk 
terrein !” Alleen zo handhaaft hij zijn vrijheid, alleen zo komt hij los van zijn woorden.’ Komrij  
is een dichter van de maskerade : voor één gezicht kiezen ziet hij als een vorm van jezelf opsluiten.

In de bundel Gesloten circuit, die Gerrit Komrij in 1982 publiceerde, staat de driedelige 
gedichtenreeks ‘Chaos’.
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Beknopte beschouwing over het hek

Een hek
begint nergens
eindigt nergens

en
scheidt de plek waar het is
van de plek waar het niet is.

Maar helaas
is elk hek relatief
doorlatend, het ene voor de kleintjes
het andere voor de groten, zodat

het hek in feite
niet scheidt maar aangeeft
dat er gescheiden moet worden.
En dat overtreding wordt gestraft.

In die zin
kun je een hek
heel goed vervangen
door een kwaad woord, soms zelfs

door een goed woord, maar daar
komt meestal niemand op.

In die zin dus
is werkelijk volmaakt

een hek
dat niets scheidt van niets,
een plek waar niets is
van een plek waar hetzelfde is.

Dat is het absolute hek zoals het woord van een dichter.

Miroslav Holub

Vertaling Jana Beranova

Uit : De geboorte van Sisyphus. Een keuze uit de gedichten en andere teksten 1958-1998,  

Uitgeverij De Bezige Bij, 2008
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Chaos

1

Hem vliegen losse woorden naar de keel.
Een grenspaal. Vale paarden. Takkenbossen.
Oog. Krijt. Een legioen. Gevaar. Vuilgeel.
Ze dansen door het luchtruim. Zie ze hossen.

Hij kan er op papier niets mee verlossen
Wat lijkt op een gedicht. Verdomd. Niets past er.
Wat moet een woord als wolken naast kolossen ?
Hij deponeert ze in zijn hoofd. Kadaster.

Het lijkt of ze voorgoed begraven zijn.
Maar vroeg of laat begint een dunne draad,
Gesponnen uit melancholie en pijn,

Van woord tot woord een weg te zoeken om
Een web te weven – stom en delicaat – 
Waaruit opeens een vers valt. Als een bom.

2

Tussen de doodshoofden en steenkolossen,
Over een wilde steppe, wit van krijt,
Rijden de heksen met hun takkenbossen
Op vale paarden. Het is wintertijd.

Ze vrezen geen gevaar. De steppe is wijd.
Het krijt gaat over in vuilgele mossen.
En zomer is het. Langs de hemel schrijdt
Een legioen van lichte zonnerossen.

Dan trekt de lucht weer dicht. De wolken dijen
Uiteen en krimpen, en een wervelwind
Tilt alles op. Omhoog stuivende keien
Verbrijzelen de paardeogen. Blind

Zijn ook de heksen nu. Ze razen voort.
Het is weer zomer. Het maakt geen verschil.
Van grenspalen heeft hier geen heks gehoord.
Het is alsof geen paard hier sterven wil.
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3

Als alles raast en kolkt en kookt en spat
Houdt dan een woord als grenspaal nog wel stand ?
Of springt de watergolf over de rand
Van het gedicht en maakt de bladzij nat ?

Vliegt dan het boek dat dit gedicht bevat
Niet acrobatisch dansend uit uw hand,
Als door een windhoos opgetild, totdat
De inhoud zuigend losschiet uit de band ?

Ontploft het vers, zodat uw hand verbrandt ?
Zakt u met boek en al in een zwart gat ?
De dichter is niet slechts een simulant
Maar hij verbeeldt zich ook nog wonder wat.

Gerrit Komrij

Uit : Alle gedichten tot gisteren, Uitgeverij De Bezige Bij, 2004

0 De dichter Miroslav Holub heeft gezegd de teksten uit de afdeling ‘Korte beschouwingen’, 
waarin ‘Korte beschouwing over het hek’ is opgenomen, inderdaad als korte beschouwingen 
te zien, en niet als gedichten. Wat vind je wel of niet gedichtachtig aan dit ‘gedicht’ ?

0 Holub was immunoloog en in veel van zijn gedichten zie je de invloed van zijn wetenschappelijk 
werk. Vind je dat dit gedicht op de een of andere manier wetenschappelijk van toon is ?  
(Door de ‘harde’ manier van definiëren en redeneren ? Door de precisie ? Door het stellige ?) 
Wat vind je eerder onwetenschappelijk aan het gedicht ?  

0 Holub heeft gezegd dat hij graag schrijft voor mensen die nog niets met poëzie hebben :  
‘Ik zou willen dat ze gedichten lazen op net zo’n zakelijke manier als ze de krant lezen of naar 
een voetbalwedstrijd gaan. Ik zou willen dat ze poëzie niet zagen als iets dat moeilijker,  
softer of prijzenswaardiger is.’ Weet Holub dat met dit gedicht te bewerkstelligen, vind je ?

0 Als je geen dichter was, zou je zeggen dat een hek het ene gebied van het andere scheidt. 
Holub zegt het in de eerste strofe heel anders. Probeer uit te leggen wat er anders aan is.

0 Wat is het verschil tussen het ‘absolute’, ‘volmaakte’ hek uit de vierde en vijfde strofe  
en het hek in de tweede en derde strofe ? 

0 Holub ziet het woord van een dichter als een ‘absoluut hek’ (laatste regel van het gedicht). 
Wat zegt dat over zijn poëzieopvatting ? (De dichter is iemand die iets schept uit het niets,  
die iets maakt in de leegte.) Van wat voor soort poëzie houdt hij in ieder geval niet, denk je ? 
(Van poëzie die grenzen trekt tussen wat mag en wat niet mag, tussen wat goed en wat slecht 
is, van ideologische poëzie, van poëzie die het ene voorstaat ten koste van het andere.)

0 Denk je dat Holub in dit gedicht impliciet commentaar geeft op het communistische regime 
waaronder hij op dat moment leeft ? Hoe ?

0 Poëzie is in Komrijs ogen maakwerk en ontspruit volledig aan de verbeelding van de dichter : 
er is niets ‘echts’ aan. Het driedelige gedicht ‘Chaos’ demonstreert dit. Hoe ?



 5 / Het woord als grenspaal

0 ‘Chaos’ volgt het ontstaan en vergaan van een gedicht. In het eerste gedicht krijgt de lezer een 
chaos van losse, onsamenhangende woorden voorgeschoteld, in het tweede gedicht hebben 
die woorden plaats gekregen in een samenhangend gedicht. In het derde gedicht knalt  
het gedicht weer uit elkaar. Komrij heeft niets met dichters die hun gevoelens uitdrukken. 
Toch is er in het eerste gedicht sprake van ‘een dunne draad / Gesponnen uit melancholie  
en pijn’. In het tweede gedicht, waarin die gesponnen draad vervolgens wordt getoond,  
zegt de dichter nergens dat hij zo melancholisch is of zo’n pijn heeft. Zit er in het weefsel  
van dit tweede gedicht toch melancholie en pijn, of is de dichter ‘slechts een simulant’,  
zoals hij aan het slot van het derde gedicht zegt ?

0 Komrijs gedicht is een gedicht dat gaat over het gedicht zelf. Toch zegt het gedicht impliciet 
ook iets over het leven. Wat ? 

0 Het gedicht van Komrij gaat over het gedicht zelf, maar de ontstaansgeschiedenis van  
het gedicht lijkt parallelen te vertonen met de ontstaansgeschiedenis van het heelal en  
de voorspelde ondergang ervan. Zoek die parallellen. (Let daarbij op woorden als ‘chaos’, 

‘luchtruim’, ‘zwart gat’.)

0 Holub noemt het woord van de dichter een hek, Komrij noemt het in het derde deel van  
zijn gedicht een ‘grenspaal’. Allebei lijken ze behoefte aan (zelfgemaakte) hekken en grenspalen 
te hebben, maar er is ook een verschil, welk ? (Anders dan Holub benadrukt Komrij dat  
die grenspaal door de dichter ook weer omvergehaald moet worden. De dichter kan niet 
zonder grenspalen, maar hij moet wel duidelijk maken dat elke grenspaal een verzinsel is.)

0 ‘De dichter is niet slechts een simulant / Maar hij verbeeldt zich ook nog wonder wat’,  
dicht Komrij. Kan je je voorstellen dat Holub dat op zou schrijven ? Fantaseert Holub  
in zijn gedicht ? Zou je, aan de andere kant, het gedicht van Komrij als beschouwend  
kunnen typeren ?





Meer poëzie in de klas ?

Alle lessuggesties die voor eerdere 
Gedichtendagen zijn opgesteld, staan  
op de website van Gedichtendag :  
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 op andere momenten in het schooljaar  
kunt putten.

Handige adressen

IN NEDERLAND :

Stichting Poetry International

Eendrachtsplein 4

NL-3012 LA Rotterdam

telefoon +31 (0)10 282 27 77

www.poetry.nl, www.poetryinternational.org

en www.gedichtendag.org

0 coördineert Gedichtendag in Nederland,  

organiseert jaarlijks het Poetry International 

Festival, beheert en verspreid het digitale inter-

nationale poezietijdschrift Poetry International Web 

en beheert het Poetry International archief.

Stichting Doe Maar Dicht Maar

Postbus 41015

NL-9701 CA Groningen

telefoon +31 (0)50 313 84 33

0 organiseert jaarlijks een poëzieschrijfwedstrijd  

voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

School der Poëzie

Postbus 11755

NL-1001 GT Amsterdam

telefoon +31 (0)20 330 78 18

0 organiseert schrijflessen in de klas 

Stichting Schrijvers School Samenleving

Huddestraat 7

NL-1018 HB Amsterdam

telefoon +31 (0)20 623 49 23

0 bemiddelt in Nederland bij schrijversbezoeken  

aan school

Stichting Lezen

Nieuwezijds Voorburgwal 328G

NL-1012 RN Amsterdam

telefoon +31 (0)20 623 05 66

0 ontwikkelt leesbevorderende projecten

De Wintertuin

Postbus 1009

NL-6501 BA Nijmegen

telefoon +31 (0)24 323 19 04

0 organiseert educatieve scholenprojecten 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

0 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

0 een jaarlijkse poëziewedstrijd voor jongeren  

van 12 t/m 18 jaar i.s.m. Kunst en Cultuur  

Noord-Holland en Kunstgebouw Rijswijk

Stichting Plint

Postbus 164

NL-5600 AD Eindhoven

telefoon +31 (0)40 245 40 01

0 voor onder andere poëzieposters  

en -ansichtkaarten

Rivendell Po-T-Shirts

Zwaluw 17

NL-3435 AA Nieuwegein

telefoon +31 (0)30 604 29 68

0 voor bestelling van t-shirts met gedichten





Kunstbende

Keizersgracht 304

1016 EX Amsterdam

020-5219922

www.kunstbende.nl

0 nationale talentenwedstrijd voor jongeren  

van 13 t/m 18 jaar.

Klik 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

0 coördineert Gedichtendag in Vlaanderen

0 coördineert projecten leesbevordering  

voor kinderen, jongeren en volwassenen : 

Voorleesweek, Boekbaby’s, Jeugdboekenweek, 

Fahrenheit451

0 coördineert auteurslezingen

0 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

0 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  

0 een uniek documentatie-, informatie-  

en studiecentrum voor poëzie

0 uitgever van de Poëziekrant

Jeugd en Poëzie

Kalkovenlaan 3

B-1785 Merchtem

www.jeugdenpoezie.be

0 geeft workshops en ateliers rond poëzie

0 organisator van wedstrijd Soetendaele





Colofon

Deze lesbrief is een uitgave van Stichting Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen,  

ter gelegenheid van de elfde Gedichtendag op donderdag 28 januari 2010.

Tekst : Tatjana Daan

Redactie : Stichting Poetry International

Vormgeving : Kris Demey

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Poetry International, en in het bijzonder  

van de lessuggesties, stuurt u dan een e-mail naar : gedichtendag@poetry.nl. Ook uw reactie  

op en opmerkingen naar aanleiding van deze lessuggesties ontvangen wij graag op dit e-mailadres.

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.


