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Zwart als pupillen, zwart als licht verslindende
Ogen – ik houd van je alziende nacht !

Geef mij een stem dat ik jou mag bezingen, die
Moeder van liederen bent, die de winden ment.

Marina Tsvetajeva (vertaling Anne Stoffel)

Op donderdag 27 januari 2011 wordt in Nederland en Vlaanderen de twaalfde Gedichtendag 
gevierd. Dit jaar heeft de dag het thema ‘de nacht’ gekregen. Stichting Poetry International  
en Stichting Lezen Vlaanderen bieden scholen uit het voortgezet en secundair onderwijs  
ter gelegenheid van Gedichtendag deze lessuggesties aan over de nacht in de poëzie.

De fascinatie voor de nacht is onder dichters in heden en verleden altijd groot geweest. Bij maan-, 
kaars- en kunstlicht zijn heel wat gedichten geschreven. Niet voor niets is de nachtegaal door  
de eeuwen heen een belangrijk symbool geweest voor de dichter en zijn poëzie. De Engelse 
dichter John Keats bezong in zijn beroemde ‘Ode to a Nightingale’ de nachtegaal als de ideale 
dichter die de poëzie maakt die hij zou willen schrijven. En de Engelse dichter Shelley  
schreef in zijn verdediging van de poëzie (‘A defence of poetry’) :

‘Een dichter is een nachtegaal die in het donker zit en zingt om zijn eigen eenzaamheid te 
veraangenamen met zoete geluiden ; zijn toehoorders zijn als mensen die betoverd zijn door  
de melodie van een muzikant die zij niet zien, die voelen dat zij ontroerd en vertederd worden, 
maar niet weten waarom en waar het geluid vandaan komt.’

Voor Shelley, Keats en andere dichters uit de periode van de romantiek, die zich keerden tegen  
de koele objectiviteit van rationalistische denkers en wetenschappers, tegen het scherpe daglicht 
van de verlichting, en zich aangetrokken voelden tot het duistere, het mysterieuze, was de nacht 
een grote inspiratiebron.

Maar niet alleen in de romantiek was de nacht een geliefd thema bij dichters. Je hoeft slechts 
een willekeurige bundel open te slaan, of de nachtliederen vliegen je als vleermuizen om de oren.

In verzen uit de Oudheid was Nyx (bij de Grieken) of Nox (bij de Romeinen) de godin van  
de nacht. Het was een godin van een grote kracht en schoonheid, die gewikkeld in een donkere 
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Portrait of Keats, listening to a nightingale  
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sluier in een door zwarte paarden getrokken strijdwagen langs de hemel reed. Met de sterren  
in haar kielzog legde zij donkere nevels over de aarde.

Zij was de dochter van Chaos, en de moeder van de slaap en de dood, van het lot en de  
ouder dom, van de lichamelijke liefde en het bedrog, maar ook van de Furiën (de wraakgodinnen).  
Zo ongelijksoortig als haar kroost in de Griekse en Latijnse mythologie, zo veelzijdig is ook  
de betekenis van de nacht in de poëzie.

Dichters bezingen soms de vredigheid ervan, de stilte en de rust. Ze tonen de nacht als de tijd 
van dromen, van liefde of van zoete slaap. Ze beschrijven romantische wandelingen in maanlicht, 
liefdesnachten (wreed onderbroken door het ochtendlicht), of de magie van de sterrenhemel.

In andere gedichten is de nacht juist schrikwekkend. In het donker schuilt gevaar.  
De afwezigheid van daglicht voedt angsten, angst voor het onbekende en angst voor de dood, en 
roept griezelige fantasieën en nachtmerries op. De nacht is in die gedichten het rijk van de doden, 
van geesten, en van het kwaad : van duivels, spoken, monsters, weerwolven en vampiers.

De Argentijnse schrijver en dichter Jorge Luis Borges schreef het volgende gedicht over  
de onuitputtelijke hoeveelheid betekenissen die in verschillende tijden en culturen aan de nacht 
werden gehecht. Het gedicht, met zijn fascinerende slotregels, krijgt een extra bijzondere lading 
als je weet dat Borges blind was.

La nuit (1883), 

Nyx, de godin van de nacht,  

door W.A. Bouguereau





De geschiedenis van de nacht

In de loop van hun generaties
hebben de mensen de nacht opgericht.
In den beginne was ze blindheid en slaap
en doornen die de naakte voet verwonden
en angst voor de wolven.
Nooit zullen we weten wie het woord heeft gesmeed
voor het duistere intermezzo
dat de twee schemeringen scheidt ;
nooit zullen we weten in welke eeuw ze het geheimschrift
was van de sterrenruimte.
Anderen schiepen de mythe.
Ze maakten haar moeder van de kalme Moiren
die ons lot spinnen
en offerden haar zwarte schapen
en de haan die haar einde voorzegt.
De Chaldeeën gaven haar twaalf huizen,
oneindige werelden, de Stoa,
Latijnse hexameters en Palscals ontsteltenis
hieuwen haar uit.
Luis de Léon zag in haar het vaderland
van zijn doorschokte ziel.
Nu ervaren we haar onuitputtelijk
als een oude wijn
en niemand kan haar zonder duizeling aanschouwen
en de tijd heeft haar geladen met eeuwigheid.

En dan te bedenken dat ze niet zou bestaan
zonder die fijne instrumenten, onze ogen.

Jorge Luis Borges

Uit : Jorge Luis Borges Gedichten, 1984, vertaling Robert Lemm, Uitgeverij De Bezige Bij 

Zoals Borges zegt : niemand kan de nacht zonder duizeling aanschouwen.  
Deze lessuggesties beogen te laten zien en ervaren hoe gedichten over de nacht  
diezelfde duizeling teweeg kunnen brengen.





Gedichten over de nacht : 

vijf lessen
In deze lessuggesties zijn tien nachtgedichten van tien dichters uit Nederland, Vlaanderen en  
de rest van de wereld bijeengebracht. In vijf lessen kunnen leraren in het kader van Gedichtendag 
2011 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, zich er vragen bij te stellen en ze 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. De lessuggesties maken gebruik van film-  
en audiofragmenten op YouTube en andere internetpagina’s. Links naar deze fragmenten  
zijn overzichtelijk verzameld op www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/

Overzicht van de vijf aangeboden lessen : 

1/ De nacht spreekt en wenkt
 Gedichten van P.C. Boutens en Hélène Swarth

2/ Duistere krachten
 Gedichten van Federico García Lorca en J.W. von Goethe

3/ Slapeloze nachten
 Gedichten van J.C. Bloem en Marina Tsvetajeva

4/ Nachtelijke ontmoetingen
 Gedichten van Gerrit Achterberg en Hendrik de Vries

5/ ‘Onpoëtische’ manen
 Gedichten van J.H. Leopold en Vladimir Majakovski





Algemene suggesties voor de lessen

0 Vraag de leerlingen welke associaties en gevoelens ‘de nacht’ bij hen oproept : positieve, negatieve ?

0 Vertel de leerlingen met behulp van informatie uit de algemene inleiding bij deze 
lessuggesties iets over hoe de nacht voorkomt 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 hun de auteurs op internet te googlen om iets over hen te weten te komen.

0 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. Sommige vragen zijn open vragen. Probeer het met de leerlingen eens  
te worden over het antwoord. Soms worden tussen haakjes achter de vraag mogelijke 
antwoorden aangereikt.

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 ?

extRA  
Nachtgedichten Video Wall
Poëzievoordrachtwedstrijd voor leerlingen

Poëzie lezen is één, poëzie voordragen is iets anders. Poetry International en Stichting Lezen 
Vlaanderen nodigen  docenten en leerlingen uit om gedichten hardop voor te dragen. Uit de 
lessuggesties zijn vijf gedichten geselecteerd voor de Nachtgedichten Video Wall. Nodig uw 
leerlingen uit om een van de vijf gedichten zo mooi, beeldend, origineel of ritmisch mogelijk 
voor te dragen, neem het resultaat op video op, zet de clip op YouTube of een andere video-
site en stuur de link in via www.gedichtendag.com. Alle clips verzamelen we op de Video Wall 
op de site, zodat iedereen ze kan zien. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen.  
De beste inzendingen krijgen een dichter op bezoek in de klas.

De gedichten waaruit kan worden gekozen zijn:

De geschiedenis van de nacht van Jorge Luis Borges 0 p. 
Erlkoning van Johann Wolfgang von Goethe (ErlKönig) 0 p. 1

Romance van de maan, de maan van Federico García Lorca (‘Romance de la luna, luna’) 0 p. 1

Verloren ergens in het leege zwart van J.H. Leopold 0 p. 1

Maannacht van V.V. Majakovski 0 p. 1

Clips inzenden kan tot 20 januari. De winnaars worden op Gedichtendag bekend gemaakt.
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De nacht spreekt en wenkt
Gedichten van P.C. Boutens en Hélène Swarth

De drukte en het lawaai van de dag afzetten tegen de magische stilte van de nacht :  
deze les gaat over twee gedichten waarin dat gebeurt , ‘Nacht-stilte’ van P.C. Boutens  
en ‘Sterren’ van Hélène Swarth.

P.C. Boutens (1870-1943) is een Nederlandse dichter. Op dertigjarige leeftijd debuteerde hij  
met de bundel Verzen.

Boutens’ gedicht ‘Nacht-stilte’ verscheen in 1909 in zijn bundel Vergeten liedjes.

Hélène Swarth (1859-1941) is een Nederlandse dichteres, die deels in Amsterdam en deels  
in Brussel opgroeide. In 1879 debuteerde zij met de bundel Fleurs du rêve ; andere Franstalige 
bundels volgden. Later ging zij in het Nederlands te schrijven.

Swarth publiceerde het gedicht ‘Sterren’ in 1892 in haar bundel Poëzie.
Een voordracht van Gerrit Komrij van Swarths gedicht is te horen op YouTube en 

gemakkelijk te vinden via Fragment 1 op www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/

P.C. Boutens door J.H. Toorop (1908) Hélène Swarth
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Nacht-stilte

Stil, wees stil : op zilvren voeten
Schrijdt de stilte door den nacht,
Stilte die der goden groeten
Overbrengt naar lage wacht …
Wat niet ziel tot ziel kon spreken
Door der dagen ijl gegons,
Spreekt uit overluchtsche streken,
Klaar als ster in licht zoû breken,
Zonder smet van taal of teeken
God in elk van ons.

P.C. Boutens

Uit : Uit den ban van duur en tijd. Bloemlezing uit de lyriek van P.C. Boutens (1870-1943),  

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1993

Sterren

O de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd,
Waar ’t geloof met zijn kindervertrouwen mij een hemel eens had beloofd,
Als deze ogen zich sluiten voor eeuwig en dit lijf wordt ten grave gebracht,
O de stille onbegrijpelijke sterren ! o ’t mysteriënheir van de nacht !

Lief, de dag is zo druk en zo nuchter, zo voor ’t kleine en voor ’t stoflijke alleen,
En de mensen verloochnen hun ziel en naar ’t eeuwige leven vraagt geen.
Komt met mij waar de heilige nacht met haar ogen van sterren wenkt,
Waar een adem van liefde ons omzweeft en de Hoop met haar beker ons drenkt.

Lief, eens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen of ieder alleen
En het graf is zo diep en de hemel zo hoog en of God leeft weet geen.
En ’k heb niets dan de stem van mijn hart, die mij ’t eeuwige leven belooft,
En de heilige onsterfelijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd.

Hélène Swarth

Uit : Poëzie, Uitgeverij Van Kampen, Amsterdam 1892
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0 De titel van Boutens’ gedicht is ‘Nacht-stilte’. Hij had het ook ‘Nachtstilte’ kunnen noemen, 
zonder verbindingsstreepje. Wat kan de functie zijn van de pauze tussen de twee woorden  
die het streepje veroorzaakt ? (Misschien dat de stilte letterlijk wordt ingeleid door een korte 
stilte. Dichters houden van dit soort ‘iconisch’ gebruik van de taal : de taal verwijst niet alleen 
naar een betekenis, maar toont die ook. De ruimte tussen de twee woorden laat de stilte zien.)

0 In de eerste drie regels van het gedicht komen de woorden ‘stil’ en ‘stilte’ vier keer voor. 
Waarom zou de dichter voor die herhaling hebben gekozen ? (Nadruk ? Versterking ? Klank ? 
Gaat het steeds om dezelfde stilte ?)

0 De stilte schrijdt ‘op zilvren voeten’ door de nacht. Waarom staat hier het woord ‘zilvren’, 
ofwel ‘zilveren’ ? (We hebben het vaak over een ‘zilveren maan’, zou dat ermee te maken 
hebben ?) Hoe heet het als iets dat niet menselijk is (de stilte) iets menselijks krijgt toebedeeld 
(voeten) ? Moet je hier bij ‘voeten’ ook aan ‘versvoeten’ denken ?

0 De dichter stelt de stilte als een soort medium of boodschapper voor, die de groeten van  
de goden overbrengt naar de ‘lage wacht’, beneden op aarde. De zin hierover in de derde 
regel van het gedicht loopt door in de vierde. Als een zin zo over de versregel heen loopt 
noem je dat een enjambement. Waarom zou Boutens het vers hier hebben afgebroken ?  
(Het woord ‘overbrengt’ staat nu aan het begin van de vierde regel. Dit woord vormt  
letterlijk de verbinding tussen de regel boven – de hogere wereld – en de regel beneden –  
de wereld beneden. Zo probeert Boutens de vorm van wat hij wil zeggen samen te laten  
vallen met de inhoud. De vorm accentueert de inhoud.)

0 Wat is de ‘lage wacht’ ? Denk je dat Boutens hier een wacht bedoelt in de zin van soldaten  
die op wacht staan ? Bij ‘wacht’ zou je ook kunnen denken aan ‘wakers’ : zij die ’s nachts 
wakker zijn en waken. Of nog algemener zou je ‘wacht’ hier op kunnen vatten als ‘degenen  
die waakzaam blijven, van wie de geest niet ingeslapen is’. Of gaat dat te ver ?

0 Boutens zet de nachtelijke stilte in dit gedicht af tegen ‘der dagen ijl gegons’. Wat bedoelt hij 
daarmee ? Je spreekt van ‘ijle lucht’ wanneer de luchtdichtheid gering is. Maar hier moet je ‘ijl’ 
figuurlijk opvatten, als bijvoorbeeld ‘ledig’, ‘hol’. Ook ‘gegons’ heeft een negatieve betekenis. 
Waar doelt de dichter op, denk je ?

0 Boutens schrijft : ‘Wat niet ziel tot ziel kon spreken’. Hoe lijkt de dichter de communicatie 
tussen de mensen te zien ? Kan je met je mond echt van ziel tot ziel spreken ? Heb je volgens 
Boutens aan de alledaagse taal genoeg ?

0 Boutens’ gedicht gaat over de stilte van de nacht. Toch heeft hij het over ‘de groeten van  
de goden’ en over ‘spreken uit overluchtsche streken’. De stilte spreekt dus. Dat is een 
oxymoron (een verbinding van twee tegengestelde begrippen), dat de dichter gebruikt  
om je aan het denken te zetten. Wat bedoelt Boutens met die sprekende stilte ?

0 In de laatste regels van het gedicht staat dat het nachtelijke spreken ‘klaar’ en ‘zonder smet 
van taal of teeken’ is. Spreken zonder taal of teken, dat is weer een oxymoron. Voor Boutens  
is de taal kennelijk besmet ; hij hoort een hogere ‘taal’ in de nachtelijke stilte van de sterren-
hemel. Toch maakte Boutens dit gedicht van ‘taal en teeken’. Wat zegt hij dus eigenlijk over 
zijn eigen gedicht ?

0 De ‘God’ in de laatste regel spreekt ‘uit overluchtsche streken’, maar tegelijk ‘in elk van ons’. 
Een derde oxymoron ! Hoe kun je dit oxymoron uitleggen ?

0 In regel 3 noemt Boutens ‘goden’, in de laatste regel een ‘God’. Waarom heeft hij het eerst 
over goden en vervolgens over ‘God’, met een hoofdletter ? Is die ‘God’ de christelijke God, 
denk je ?

0 Boutens was een classicus en bestudeerde en bewonderde de Ideeënleer van de Griekse 
filosoof Plato. Plato nam aan dat het beperkte aardse leven slechts een afgeleide is van hogere, 
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ware, onveranderlijke en eeuwige vormen. Vind je die gedachte in dit gedicht terug ?  
Wat zou in dit verband de ‘God in elk van ons’ kunnen zijn ?

0 Voel je je als lezer aangesproken door de gebiedende wijs in de eerste regel, en voel je je een 
van de ‘ons’ uit de laatste regel ?

0 In 1912 verweet de dichter P.N. van Eyck Boutens het ontbreken van ‘ontroering, mensche-
lijkheid, hart’ in zijn verzen. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag schreef  
de schrijver Menno ter Braak over Boutens : ‘Hij behoort tot die dichters, wier werk door 
sommige vereerders tot de hoogste toppen der poëzie wordt gerekend, terwijl anderen 
minder gevoelig zijn voor zijn aan de ruige alledaagsheid ontheven schoonheid.’ Ook later 
werd hem vaak een classicistische afstandelijkheid en gebrek aan menselijkheid verweten. 
Ben je het na het lezen van dit gedicht met die kritiek eens ?

0 Net als in het gedicht van Boutens is er in Hélène Swarths gedicht ‘Sterren’ de tegenstelling 
tussen een hoge en een lage wereld, en die tussen dag en nacht. En ook de ziel speelt in haar 
gedicht een rol. Vergelijk hoe die verschillende elementen in de twee gedichten gepresenteerd 
worden. Zie je verschillen, overeenkomsten ?

0 Anders dan in ‘Nacht-stilte’ speelt de gedachte aan de dood een grote rol in ‘Sterren’.  
Het gedicht plaatst de onsterfelijkheid van de sterren tegenover de sterfelijkheid van de ‘ik’. 
Door welke herhaling maakt de dichteres duidelijk dat de ‘ik’ in het gedicht niet aan die 
sterfelijkheid ontstijgt ? (De twee slotregels zijn op het eerste woord na een herhaling van  
de twee beginregels.)

0 Bij Boutens werden ‘der goden groeten’ overgebracht en werd uit ‘overluchtsche streken’ 
gesproken, bij Swarth ‘wenkt’ de heilige nacht ‘met haar ogen van sterren’. Maar terwijl bij 
Boutens ‘God in elk van ons’ spreekt, is er bij Swarth ‘niets dan de stem van mijn hart’.  
Denk je dat je ‘de stem van mijn hart’ ook kunt lezen als ‘mijn poëzie’ ? Wat zou de dichteres 
er dan mee bedoelen dat die stem haar ‘het eeuwige leven’ belooft ? (Deze gedachte wordt 
vaak aangeduid met de Latijnse spreuk Ars longa, vita brevis : ‘de kunst duurt lang, het leven 
kort’.) Of bedoelt de dichteres hier met ‘de stem van mijn hart’ simpelweg ‘dat wat haar 
gevoel haar zegt’ ?

0 Het gedicht van Swarth is een gedicht over wanhoop, gebroken geloof, onzekerheid,  
een gedicht over het onbegrijpelijke. Hoe wordt die uitgedrukte twijfel en onzekerheid in  
de vorm van het gedicht versterkt ? (De afbreking met het ‘O’ van de vierde regel ; het bijna 
hakkelende van een regel als ‘En het graf is zo diep en de hemel zo hoog en of God leeft  
weet geen.’, waarna nog twee regels volgen die met ‘En’ beginnen.)

0 Het gedicht noemt ook liefde en hoop. Er wordt zelfs een ‘Lief ’ aangesproken. Overheerst 
volgens jou de hoop of juist de wanhoop in dit gedicht ? Waarom ?

0 In 1929 schreef de dichter J.C. Bloem bij de zeventigste verjaardag van Hélène Swarth  
‘een opstel ter huldiging van de meest verguisde onder al de Nederlandsche dichters en 
dichteressen’. Hij schreef in dit stuk : ‘Er is in haar werk, ook in het goede daarvan, iets 
suranné’s (ik gebruik opzettelijk dit woord, omdat “verouderd” een ongunstige nuance heeft, 
die ik niet bedoel [ …]), dat de waardering ervan voor jongeren moeilijk en voor de jongsten 
zeer moeilijk maakt. Bij het oppervlakkigste bladeren in haar vele bundels merkt men het al, 
als men telkens stuit op woorden, die destijds zoo zwaar van betekenis schijnen te zijn geweest, 
als : mysterie, ideaal, droomenland enz., op faciele welluidendheden, die tegenwoordig 
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absoluut onbruikbaar zijn geworden e.d. En dit zijn nog maar zeer uiterlijke kenteekenen. 
Maar ook de inhoud van haar poëzie heeft vaak iets zoetelijks, dat mij altijd doet denken aan 
de oude jaargangen [ …] van Elsevier’s Maandschrift, toen dit nog onder de redactie van  
Jan ten Brink stond en vol plaatjes was van visscherspinkjes en -meisjes en koetjes en kalfjes.’ 
Ben je het na lezing van het gedicht ‘Sterren’ met deze kritiek eens ? Welke woorden en 
zinswendingen vind jij ‘verouderd’ ? En de inhoud van dit gedicht, vind je die ‘zoetelijk’ ?

0 In zijn bundel In liefde bloeyende, over gedichten uit de Nederlandse poëzie, schreef de 
dichter Gerrit Komrij dat Swarths gedicht ‘op het eerste gezicht representatief lijkt voor alles 
wat we als typisch “dichterlijk” hebben leren verfoeien, voor alles wat de poëzie een slechte 
naam heeft bezorgd. De gooi naar de kosmos, de zucht van de zoeker en de twijfelaar,  
de mens als een nietig stofje op de rok van het universum, de hogere taal van hoop, graf, hart, 
eeuwig, heilig.’ Verwoorden Bloem en Komrij dezelfde kritiek ? 

0 Zowel Bloem als Komrij vinden dat Hélène Swarth niet naar de eerste indruk beoordeeld 
moet worden. Bloem zegt dat hij zijn bezwaren niet zo breed zou hebben uitgemeten als hij 
niet wist, ‘dat het dichtwerk van Hélène Swarth ertegen bestand was. Want telkens gebeurt  
in deze dichteres het wonder, telkens rijst zij boven zichzelf uit. Of neen, deze uitdrukking is 
onbillijk ten aanzien van een kunstenares van haar grootte : telkens wordt zij juist zichzelf, in 
den onvergankelijksten zin, telkens laat zij dat kleinere zelf, dat “maagdelijn” uit de cotillons1 
van 1890, achter en wordt niets dan de dichteres, die van de eeuwige gevoelens der menschen 
in het algemeen, en meer in het bijzonder die der vrouwen, zingt.’ Ook Komrij is positief in 
zijn stuk over ‘Sterren’ en vindt haar geen zwever : ‘Ze treedt als dichteres het mysterie niet 
hoogmoedig of tartend tegemoet en ze zweeft niet met haar hoofd in de wolken’, maar zit als 
het ware ‘verbijsterd op de stoep’. Voor de hedendaagse dichteres Anneke Brassinga blijft 
Hélène Swarth kennelijk zelfs te laag bij de grond. Zij schreef over haar poëzie : ‘Als ik deze 
gedichten lees, is het alsof de dichteres mij niets anders te bieden heeft, mij niets anders gunt, 
dan een gat in de grond, of een doodsmak.’ Blijft Hélène Swarth in dit gedicht met beide 
benen op de grond zoals Bloem en Komrij menen, vind jij, of laat ze je al het graf in kruipen, 
zoals Brassinga het ervaart ?

0 Is de ‘menselijkheid’ in Swarths gedicht inderdaad groter dan in Boutens’ gedicht, in jouw 
ogen ? En zo ja, is het gedicht daarmee ook mooier ?

0 Zoek op Wikipedia naar informatie over de Tachtigers en Negentigers. Komen de gedichten 
van de Tachtiger Swarth en de Negentiger Boutens overeen met wat je over de twee schrijvers -
generaties vindt ?

1 Cotillons waren populaire dansfeestjes voor jongeren, genoemd naar de gelijknamige Franse dans,  
 die zijn naam weer dankte aan een kledingstuk: de onderrok.
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Duistere krachten
Gedichten van Federico García Lorca  
en J.W. von Goethe

In de ballades ‘Erlkoning’ van Goethe en ‘Romance van de maan, de maan’ van Federico García 
Lorca wordt een kind in de nacht geconfronteerd met duistere krachten.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) is een Duitse schrijver, dichter, filosoof en wetenschapper. 
Zijn werk wordt tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur gerekend.

Goethe schreef het gedicht ‘Erlkönig’ in 1782 als deel van een opera, Die Fischerin. De Neder-
landse dichter Hendrik de Vries maakte er de in deze les gelezen vertaling van.

Het gedicht werd in 1794 op muziek gezet door Johann Friedrich Reichardt. Je kunt het 
beluisteren via Fragment 2 op www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/. In 1815 zette  
Franz Schubert het op muziek. Het werd een van diens bekendste liederen.

Op YouTube zijn vele vertolkingen van het gedicht te vinden. Op de Gedichtendagwebsite is 
daaruit een reeks uitvoeringen geselecteerd, uiteenlopend van vroege klassieke muziek tot rap. 
Kijk en luister maar eens : Fragment 3 t/m Fragment 13 op www.gedichtendag.com/2011/
lessuggestiesVO/.

Johann Wolfgang von Goethe
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Federico García Lorca (1898-1936) is een Spaanse toneelschrijver en dichter wiens werk over de 
hele wereld is vertaald. Tijdens de Spaanse burgeroorlog werd hij vermoord door de aanhangers 
van Franco.

‘Romance de la luna, luna’, in het Nederlands vertaald als ‘Romance van de maan, de maan’,  
is het openingsgedicht van Romancero gitano (‘Zigeunerliedboek’), de dichtbundel waarmee 
Lorca het meeste succes had en die hij in 1928 publiceerde. In deze les wordt een vertaling 
gebruikt van Lepus, die in eerste instantie de inhoud van het gedicht heeft proberen te vertalen  
en niet de muziek ervan.

Luister, om toch een indruk te krijgen van Lorca’s taalmuziek, via de Gedichtendagwebsite 
naar ‘Romance de la luna luna’ in het Spaans : naar een voordracht door een jongentje (met beelden) 
of naar hoe Paco Ibañez het gedicht zingt : Fragment 14 en 15 op www.gedichtendag.com/2011/
lessuggestiesVO/).

Federico García Lorca
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Erlkoning

Wie rijdt zo laat nog door nacht en wind ?
De vader, de vader met zijn kind.
Hij drukt het knaapje vast in zijn arm,
Beschut en koestert hem, veilig en warm.

‘Mijn zoon, wat verberg je ’t gezicht zo bang ?
‘O vader, hoort gij geen alvengezang ?
 …Is dat niet hun koning, met kroon en sleep ?’
‘Mijn zoon, het is een nevelstreep.’

– ‘Kom hier, lief kind ; ga met mij mee.
Veel schone spelen spelen we aan zee.
Veel bonte bloemen staan ginds in ’t woud.
Mijn moeder wacht met gewaden van goud.’ –

‘O vader, hoort ge in de woeste nacht
Erlkonings beloften, heel stil en zacht ?’
‘Wees gerust, hier is geen gefluister, kind :
In dorre bladen ritselt maar wind.’

– ‘Wil je niet met mij gaan, lieve knaap ?
Mijn dochters wiegen en zingen je in slaap ;
Zij komen, zij dansen de reien voor,
Juichend en zwevend in ’t nachtelijke koor.’ –

‘Maar vader, vader, ziet ge ze niet :
Erlkonings dochter in duister verschiet ?’
‘Mijn zoon, ach mijn zoon, ’t is die dichte dauw :
Daar schijnen de oude wilgen zo grauw.’

– ‘Mijn liefste, voel hoe ik naar jou verlang !
Gehoorzaam gedwee, of ik neem je door dwang !’ –
‘O vader, vader, nu grijpt hij mij aan :
Erlkoning heeft mij groot kwaad gedaan.’

De vader gruwt, razend verdergesneld,
Het kreunend kind houdt hij vast omkneld,
Zijn hof bereikt hij in bange nood –
Daar lag het knaapje in zijn armen dood.

J.W. von Goethe (vertaling Hendrik de Vries)

Uit : Hendrik de Vries Verzamelde gedichten, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1993
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Romance van de maan, de maan
Voor Conchita García Lorca

Naar de smidse kwam de maan
met haar nardusrokken aan.
Het kindje kijkt haar, kijkt haar aan.
Het kindje staat haar aan te kijken.
In de bewogen lucht
schudt de maan haar armen
en toont ze, wulps en kil,
haar borsten van hard tin.
Vlucht maan, maan, maan.
Als de zigeuners kwamen,
maakten ze met je hart
witte kettingen en ringen.
Kindje, laat me dansen.
Wanneer de zigeuners komen,
zullen ze je met gesloten oogjes
op het aambeeld vinden.
Vlucht maan, maan, maan,
ik hoor hun paarden al.
Kindje, laat me, trap niet
op mijn gesteven wit.

Nader kwam de ruiter
roffelend de trom van de vlakte.
In de smidse heeft het kindje
zijn ogen gesloten.

Door de olijfgaard kwamen
de zigeuners, brons en droom.
Met geheven hoofden
en halfgesloten ogen.

Wat roept de nachtuil,
jee, wat roept hij in de boom !
Door de hemel gaat de maan
met een kindje aan haar hand.

In de smidse huilen
krijsend de zigeuners.
De wind waakt, waakt over haar.
De wind staat bij haar te waken.

Federico García Lorca (vertaling Lepus)

Gevonden op internet : http ://users.telenet.be/gaston.d.haese/lorcanl.html#Gedicht1
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0 ‘Erlkoning’ is een ballade : een gedicht dat een verhaal vertelt en dat gezongen kan worden. 
Van oorsprong is het een volkse dichtvorm. Een ballade is geschreven in eenvoudige taal,  
met afwisseling van dialoog en actie, en loopt tragisch af. Voldoet ‘Erlkoning’ aan al deze 
kenmerken van het genre ?

0 De figuur van de Erlkoning in het gedicht is gebaseerd op een Scandinavische mythologische 
figuur, die in het Deens de ‘Ellerkonge’ heet, wat ‘Elvenkoning’ betekent (elven zijn natuur-
geesten of boze geesten). In de originele versie van de mythe is het de dochter van de 
Ellerkonge die mensen probeerde te lokken om haar verlangens en wraakzucht te bevredigen. 
In een aantal Duitse gedichten en balladen komt de Erlkoning voor als een kwaadaardige 
figuur die in bossen rondspookt en reizigers de dood in lokt. De Duitse naam ‘Erlkönig’  
is mogelijk ontstaan door een verkeerde vertaling uit het Deens. Erle betekent in het Duits 
‘elzenboom’. De Nederlandse vertaling van het Duitse woord zou dus ‘Elzenkoning’ moeten 
zijn. Waarom denk je dat de vertaler ervoor gekozen heeft ‘Erlkönig’ als ‘Erlkoning’ te vertalen, 
en niet als ‘Elzenkoning’ of ‘Elvenkoning’ ? (Omdat hij niet tussen die twee kon kiezen ? 
Omdat het gedicht en de titel ‘Erlkönig’ ten tijde van het vertalen in Nederland al beroemd 
waren en ‘Erlkönig’ dus een soort eigennaam was geworden ? Omdat het woord ‘Erl’ in het 
Duits geen betekenis heeft en daardoor niet te vertalen is ? Omdat ‘Erlkoning’ verderop in  
het gedicht beter in het ritme past ? In regel zes spreekt het jongetje van ‘alvengezang’.  
‘Alf ’ is een ander woord voor ‘elf ’. In het Duitse origineel spreekt het jongetje alleen van de 
‘Erlkönig’. De vertaler is zich dus bewust geweest van de verschillende vertaalmogelijkheden.)

Ga voor meer afbeeldingen bij het gedicht naar de www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/

Gustav Heinrich Naeke

Erlkönig
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0 Alleen de eerste en de laatste strofe van het gedicht bestaan niet uit dialoog. In de tussen-
liggende strofen zijn afwisselend de zoon, de vader en de Erlkoning aan het woord. Waarom 
zou Goethe de Erlkoning steeds het langst (vier regels) aan het woord laten, denk je ?  
De laatste keer spreekt de Erlkoning nog maar twee regels. Wat is het effect van die snellere 
afwisseling van stemmen ?

0 De toon die de Erlkoning aanslaat verandert de laatste keer dat hij spreekt opeens. Hoe ? 
(Eerst spreekt hij alleen over wat het kind wil, en dan over wat hij wil. Eerst is zijn taal kuis,  
en dan opeens erotisch geladen.)

0 Goethe maakt in dit gedicht veel gebruik van herhalingen. Herhaling van de vraag- en 
antwoordvorm. Herhaling van aanspreekvormen. Herhaling van woorden. Herhalingen  
van elementen uit de eerste strofe in de laatste. Ga na wat het effect van de verschillende 
herhalingen is. (Het benadrukken van de toenemende beklemming en dwang, van  
de onafwendbaarheid, van het naderend onheil, etc.)

0 Goethe plaatst in dit gedicht twee belevingen van de nacht tegenover elkaar, die van de vader 
en die van de zoon. Voor de vader is het alleen donker, waardoor je de dingen niet meer 
scherp ziet. De zoon ziet in het donker spookgestalten. Lees je in dit gedicht het verhaal  
van een jongetje dat allerlei waanvoorstellingen heeft, zoals de vader het ervaart, of is  
de Erlkoning voor jou een echte aanwezigheid ? De vader ziet en hoort de Erlkoning niet. 
Laat de verteller van het gedicht verder in het midden of hij bestaat ? (Goethe zegt nergens  
in het gedicht dat het kind ziek is. Hierdoor blijft het gedicht mysterieus en vraag je je  
als lezer af hoe realistisch dit gedicht is of wat er nu eigenlijk gebeurt.)

0 Het hele gedicht is in de tegenwoordige tijd geschreven, behalve de laatste regel, die in  
de verleden tijd staat. Waarom zou Goethe hiervoor hebben gekozen ? Zou het gedicht 
hetzelfde effect hebben als hij het had omgekeerd : het hele gedicht in de verleden tijd  
en alleen de laatste regel in de tegenwoordige tijd ?

0 Ook Erik Derycke maakte een vertaling van dit gedicht, opgenomen in de bundel De mooiste 
van Goethe (Uitgeverij Lannoo, Tielt en Uitgeverij Atlas, Amsterdam, 2003), die ook online 
via www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/ te lezen is. Daar vind je ook links naar  
het Duitse origineel en een letterlijke Nederlandse vertaling. Is in deze lessuggesties terecht 
de voorkeur gegeven aan de vertaling van Hendrik de Vries boven die van Erik Derycke,  
vind je ? Waarom wel/niet ? Voor de leerlingen die Duits in hun pakket hebben : leg het 
Nederlands naast het Duitse origineel en ga na welke aspecten uit het originele gedicht in  
de vertaling verloren zijn gegaan. Heeft de vertaler de muziek van het gedicht, het liedachtige 
ervan, bewaard ?

0 Het gedicht ‘Romance van de maan, de maan’ van Lorca, opgedragen aan zijn oudste zus,  
is net als ‘Erlkoning’ een ballade, een verhalend lied. Maar het is ook een ‘romance’, zoals  
de titel al zegt. ‘Romance’ kan gewoon een ander woord zijn voor ballade, maar de Spaanse 
romance, een dichtvorm uit de Middeleeuwen van volkse oorsprong, heeft bovendien  
het kenmerk dat zij is geschreven in achtlettergrepige verzen, waarvan de even verzen 
assonerend 2 eindrijm hebben. Het origineel van Lorca voldoet aan deze vormkenmerken. 
Wat doet de vertaler Lepus in zijn vertaling met klank en ritme ?

0 Ook in dit gedicht zitten veel herhalingen, die het effect geven van een soort trance  
of de spanning opbouwen. Ga na welke herhalingen de dichter/vertaler heeft gebruikt.

2 Assonerend: klinkers worden herhaald.
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0 De maan wordt in dit gedicht neergezet  
als een persoon. Dat heet een personificatie : 
iets wat geen mens is, wordt voorgesteld 
als een mens. De personificatie begint 
meteen al in de eerste regel, waar de dichter 
schrijft dat de maan ‘naar de smidse’ ‘kwam’. 
Later begint ze ook te spreken. Dat de maan 
bovendien als een vrouw wordt voor-
gesteld blijkt in de tweede regel, waar staat 
dat ze ‘met haar nardusrokken aan’ naar  
de smidse kwam. Die ‘nardus rokken’ zijn 
tegelijk ook een beeld (dat wil zeggen een 
omschrijving van iets door het te verge-
lijken met iets anders) voor de maan.  
De vertaler vertaalt het Spaanse nardo met 
‘nardus’, maar dat is in het Nederlands een 
groene, grasachtige plant. Lorca bedoelde 
een plant die in het Nederlands ‘tuberose’ 
wordt genoemd, een in Lorca’s geboorte-
streek Andalusië veelvoorkomende, 
agaveachtige plant die zachtwitte bloemen 
geeft, met een bedwelmende geur. De plant 
wordt daar ook wel amiga de noche, 
‘vriendin van de nacht’ genoemd. Lorca schrijft in het originele gedicht dat de maan ‘een 
hoepelrok van tuberose’ aan heeft. Een Engelse vertaler maakte er een ‘crèmewitte petticoat’ 
van. Welke (personifiërende) beelden gebruikt Lorca nog meer voor de maan in dit gedicht ? 
Ga bij elk beeld na wat de overeenkomst is met de maan (‘schudt de maan haar armen’ –  
de manestralen ? –, ‘borsten van hard tin’, ‘hart’, ‘laat me dansen’,‘gesteven wit’, ‘Door  
de hemel gaat de maan / met een kindje aan haar hand’).

0 De gepersonifieerde maan wordt in dit gedicht op een dubbelzinnige wijze neergezet :  
aan de ene kant koel aan de andere kant wulps. Ga na hoe die dubbelzinnigheid van  
de maan verder nog tot uiting komt.

0 Een Andalusisch bijgeloof wil dat de maan, met de wind als haar handlanger, vaak kinderen 
kidnapt en vermoord die naar haar kijken. Lorca zelf heeft in een lezing gezegd dat het 
gedicht is geïnspireerd door een verhaal over een dansende maan die de dood met zich 
meebrengt en waarin de wind de rol van een satyr speelt. Waaruit zou je op kunnen maken 
dat de maan in dit gedicht ook een brenger van de dood is ?

0 Lorca schrijft : ‘Door de hemel gaat de maan met een kindje aan haar hand.’ Waarom zou  
hij ‘een kindje’ schrijven, en, niet ‘het kindje’ ? Denk je dat dit hetzelfde kind is als eerder  
in het gedicht ?

0 Zegt Lorca dat het kind dood is, of suggereert hij het alleen ? Kun je het gedicht ook anders lezen ?

0 Het gedicht speelt zich af in een smidse, ofwel smederij. Welke attributen van een smederij 
gebruikt Lorca verder in het gedicht ? (‘tin’, ‘kettingen en ringen’, ‘aambeeld’, ‘brons’)

0 Het gedicht beschrijft de zigeuners als ‘brons en droom’. Het is typisch voor Lorca om zo 
kernachtig te zijn in zijn beschrijvingen, en maar een paar suggestieve woorden te geven. 
‘Brons’ zou een contrast met het ‘tin’ van de maan kunnen aangeven. Wat roept dat woord  
(ook in verband met dit contrast) allemaal op ?
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0 Lorca zegt van de zigeuners dat ze ‘droom’ zijn. Wat is droom en wat is werkelijkheid in  
dit gedicht ? (Lorca lijkt echte en magische elementen tot een coherent geheel te hebben 
gesmeed ; als lezer kun je geen onderscheid meer maken tussen wat echt is en wat niet.  
Het is zelfs niet helemaal duidelijk wat er nu gebeurt in dit gedicht.)

0 Hoe verschilt de verhouding tussen kind en Erlkoning in ‘Erlkoning’ van die van het kind  
en de maan in Lorca’s romance ?

0 Zowel ‘Erlkoning’ als ‘Romance van de maan, de maan’ tonen de donkere zijde van  
het bestaan, dat wat verstandelijk niet te bevatten is : dood, erotiek en de mengeling  
van die twee. Welk gedicht is het meest ‘duister’, vind je ? Waarom ?
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Slapeloze nachten
Gedichten van J.C. Bloem en Marina tsvetajeva

Van de vele gedichten die ‘Insomnia’, ‘Slapeloosheid’, heten zijn voor deze les twee beroemde 
uitgezocht : één van J.C. Bloem en één van Marina Tsvetajeva.

J.C. Bloem (1887-1966) is een Nederlandse dichter. Hij debuteerde in 1921 met de bundel  
Het verlangen.

Het gedicht ‘Insomnia’, waarvan de twee beginregels tot de beroemdste van de Nederlandse 
poëzie behoren, verscheen in 1950 in de bundel Avond.

Marina Tsvetajeva (1992-1941) is een wereldberoemde Russische dichter en schrijver. In 1922 
ontvluchtte ze de Sovjet-Unie en woonde in Berlijn, Praag en Parijs, om in 1939 naar Moskou 
terug te keren. In 1941 pleegde zij zelfmoord.

Tsvetajeva dateerde haar gedichten vrijwel altijd. De reeks ‘Insomnia’, waaruit in deze les  
het eerste gedicht wordt besproken, schreef zij in 1916. De gedichtencyclus, een van haar 
bekendste, werd gepubliceerd in de bundel ‘Psyche’ (Psikheya, 1923).

Via Fragment 16 op www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/ vind je een YouTube-film 
met portretten van Tsvetajeva en een in het Russisch gezongen gedicht van haar.

J.C. Bloem Marina Tsvetajeva
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Insomnia

Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
En niet slapend denk ik aan de dood,
En het leven vliet gelijk het vlood,
En elk zijn is tot niet-zijn geschapen.

Hoe onmachtig klinkt het schriel ‘te wapen’,
Waar de levenswil ten strijd mee noodt,
Naast der doodsklaroenen schrille stoot,
Die de grijsaards oproept met de knapen.

Evenals een vrouw, die eens zich gaf,
Baren moet, of ze al dan niet wil baren,
Want het kind is groeiende in haar schoot,

Is elk wezen zwanger van de dood,
En het voorbestemde doel van ’t paren
Is niet minder dan de wieg het graf.

J.C. Bloem

Uit : Verzamelde gedichten, Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1980

Insomnia

I

Met een ring van schaduw omzoomt
Ze mijn ogen – Insomnia.
Rond mijn ogen tovert Insomnia
Een schaduwenkroon.

Wat ! Roep jij in de nacht
Afgoden aan ? Laat dat !
Ik heb je geheim verraden,
Jij afgodenonderdaan !

De dagen zijn je te kort,
Zonlicht is wat je schort.

Draag toch mijn ringen, schoon,
Liefelijk bleekgezichtje !
Noem haar, en kijk, daar is ze,
Je schaduwenkroon.
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Riep je mij niet genoeg ?
Sliep je met mij niet genoeg ?

Lig, licht van gezicht.
Iedereen dommelt al.
Stil, ik zeg een gedicht,
Ik Insomnia.

Slaap je bedaarde
Slaap, je waardige
Slaap, gelauwerde
Vrouw.

Kun je de slaap vinden ?
Zal ik een lied zingen ?

Slaap, vriendinnetje,
Onrustzaaiertje,
Slaap, beminnelijk
Slapeloos pareltje.

En aan wie wij ook brieven schreven,
en aan wie wij ook trouw beleden …
Slaap nu maar.

Wij, onafscheidelijk,
Raken gescheiden.
Kijk, je handjes, ze glijden weg
Uit de mijne.

Martelaresje, voorbij is je
Marteling. Slaap is heilig.

Slaap vroom.
Alles droomt.
Weg kroon.

Marina Tsvetajeva (vertaling Anne Stoffel)

Uit : Wat zijn mij wolken nog en wegen (vertaald door Margriet Berg, Marko Fondse,  

Anne Stoffel en Marja Wiebes), Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 1995
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0 Het gedicht ‘Insomnia’ van J. C. Bloem is een sonnet. Kent dit sonnet een duidelijke chute (ook 
wel volta of wending genoemd : een ommekeer in het gedicht tussen het octaaf en het sextet) ?

0 Bloem gebruikt in zijn gedicht allerlei stijlfiguren. In de eerste regels staat een chiasme (of 
kruisstelling) : in de tweede regel wordt de woordvolgorde van de eerste regel gespiegeld.  
Het chiasme kan verschillende effecten hebben : een bepaalde cadans aan een zin geven,  
een parallel tussen twee zaken aangeven, de verbinding tussen twee zaken benadrukken,  
een tegenstelling creëren. Welke van deze effecten zijn hier van toepassing ? Bij iemand die 
aan slapeloosheid lijdt denk je aan iemand die zich eindeloos om en om draait in bed, die ligt 
te malen. Waarom drukt het chiasme in de eerste twee regels dit zo goed uit ? (Het chiasme 
brengt als het ware de vicieuze cirkel in beeld waaruit de slapeloze niet kan ontsnappen.)

0 Het gedicht bevat ook een anafoor (het herhalen van dezelfde woorden aan het begin van  
een zin of versregel). Wat is het effect van dit steeds herhaalde ‘En’ aan het begin van de tweede, 
derde en vierde regel ?

0 In het gedicht staan bovendien twee varianten op dezelfde oxymoron (de stijlfiguur die twee 
tegengestelde begrippen combineert tot één begrip). In regel 4 : ‘En elk zijn is tot niet zijn 
geschapen’. In regel 12 : ‘Is elk wezen zwanger van de dood’. Wat benadrukt de dichter met deze 
twee oxymorons ? Kun je ook ‘de wieg het graf ’ in de laatste regel als een oxymoron zien ?

0 De tweede strofe wordt meestal niet als de sterkste van het gedicht beschouwd. Kort samen-
gevat staat er dat zowel voor grijsaards als voor knapen ‘de doodsklaroen klinkt’, en dat  
de strijd of de wil om te leven daarbij vergeleken niets voorstelt, ‘onmachtig’ en ‘schriel’ is. 
Waarin verschilt de taal van deze strofe van die in de andere strofen ? (De taal is hoogdravend 
en complex, terwijl Bloem in de rest van het gedicht tamelijk gewone woorden en simpele 
constructies gebruikt.) Ben je het ermee eens dat deze strofe minder sterk is ?

0 In de derde strofe maakt de dichter een vergelijking. Waarmee vergelijkt hij het kind dat in  
de schoot van een vrouw groeit ? Een lezer op internet suggereert dat dit gedicht over abortus 
gaat en een rouwgedicht over een gestorven kind zou kunnen zijn. Zie jij een mogelijkheid  
om het gedicht zo te lezen ?

0 Een tijd voordat Bloem ‘Insomnia’ schreef maakte hij de volgende aantekening : ‘Ik heb eens 
horen zeggen, dat slapeloosheid te verklaren is uit (soms onbewuste) angst voor de dood.  
Dit lijkt mij bijzonder plausibel. Altijd als ik ga (trachten te) slapen, denk ik : zou ik morgen 
nog wel wakker worden. En die gedachte vind ik veel erger dan die van een bewust sterven, 
hoe verschrikkelijk dat ook moet zijn.’ Is het de gedachte aan de dood of de angst niet meer 
wakker te worden die de ‘ik’ in ‘Insomnia’ wakker houdt ?

0 Bloems poëzie is doortrokken van het besef dat wij op deze wereld zijn gezet om te sterven. 
Aanvaardt ook ‘Insomnia’ deze gedachte ? Stelt de dichter daar in het gedicht iets tegenover ? 
Het gedicht is heel constaterend, bijna berustend van toon. Het drukt geen angst of verzet uit. 
Toch geeft de titel, ‘Insomnia’, aan dat de dichter er niet in kan berusten, er niet bij in slaap 
kan vallen. Kun je het maken van dit gedicht zelf misschien toch als een vorm van verzet zien ?

0 ‘Insomnia’ betekent ‘slapeloosheid’. Tsvetajeva schrijft Insomnia met een hoofdletter, waarom ?

0 Tsvetajeva voert Insomnia op als een toverende, sprekende persoon. Hoe heet de vorm van 
beeldspraak waarbij niet-menselijke zaken menselijke eigenschappen toegedicht krijgen ? 
(Personificatie.)
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0 Er zijn in dit gedicht twee ‘ikken’ : de ‘ik’ die het over ‘mijn ogen’ heeft in de eerste strofe, en 
de ‘ik’ die Insomnia is, zoals uit de laatste regel van de zesde strofe blijkt. Waar, na de eerste 
strofe, neemt Insomnia het woord ? Waaruit kun je dat opmaken ? (Meteen na de eerste strofe. 
Dat blijkt uit de plotselinge verandering in toon ; uit het ‘Wat !’ aan het begin van de tweede 
strofe, dat duidelijk aangeeft dat het om een reactie op de eerste strofe gaat.)

0 Mensen die slecht slapen krijgen donkere kringen onder hun ogen. De ‘ik’ in de eerste strofe 
zegt dat Insomnia die maakt. Ze zegt dat twee keer (waarbij ze de tweede keer het beeld van 
een ‘kroon’ gebruikt), en noemt twee keer de naam Insomnia. Wat is de functie van die 
herhaling ? (Die functie blijkt misschien pas in de tweede strofe, als Insomnia zegt dat ze is 

‘aangeroepen’ ; het aanroepen van een god – d.w.z. ‘om zijn bijstand roepen’– gaat vaak 
gepaard met herhaling, en het herhaald noemen van diens naam. Doordat de ‘ik’ haar twee 
keer noemt is Insomnia als het ware in het gedicht in het leven geroepen.)

0 Onder de goden in de Griekse mythologie waren veel gepersonifieerde concepten, zoals  
Eros (Liefde), Hygieia (Gezondheid) en Hypnos (Slaap). Er was geen Insomnia bij.  
Zou Tsvetajeva daarop doelen als Insomnia zichzelf in de tweede strofe tot de ‘afgoden’ 
rekent ? Of zou ze bedoelen dat Insomnia niet een ware God is, maar een verzinsel ?

0 In het gedicht keert de kleur wit steeds terug. Waar ?

0 Ook de ‘kroon’ keert een paar keer terug. Waar ? (Vergeet niet het gebruik van het woord 
‘gelauwerde’ in de zevende strofe.)

0 In de laatste strofe staat dat slaap ‘heilig’ is, en in de slotstrofe beveelt Insomnia ‘Slaap vroom’. 
Heeft die keuze van de woorden ‘heilig’ en ‘vroom’ iets te maken met de ‘afgoden’ in de tweede 
strofe ? (Ze vormen een positief contrast met de afgodendienst aan Insomnia.)

0 ‘Sliep je met mij niet genoeg ?’ staat er in de vijfde strofe. ‘Slapen met de slapeloosheid’ lijkt 
een onmogelijkheid. Tenzij je het leest als ‘naar bed gaan met/de liefde bedrijven met de 
slapeloosheid’. Hoe heet zo’n schijnbaar onmogelijke combinatie van woorden ook alweer ?

0 Ook een soort oxymoron is dat de Slapeloosheid een wiegeliedje begint te zingen. En met 
succes. Waaruit blijkt dat ? (Het wiegelied zelf beschrijft in de elfde en twaalfde strofe het  
in slaap wegglijden van de ‘ik’ uit de eerste strofe. En de ‘ik’ van de eerste strofe neemt  
niet meer het woord.) In dit gedicht laat de dichter de Slapeloosheid dus afrekenen met  
de slapeloosheid !

0 De vertaler Marko Fondse schreef over de poëzie van Tsvetajeva : ’Door het samengaan  
van betekenis- en klankassociaties ontstaat een organisch gegroeid geheel, vergelijkbaar met  
een onomkeerbare chemische verbinding, waaruit de samenstellende delen niet meer terug  
te winnen zijn.’ Is de vertaler Anne Stoffel er in deze vertaling in geslaagd iets van dat elkaar 
wederzijds oproepen van klank en betekenis over te brengen ? Op welke plaatsen in het 
gedicht zie je dat vooral ?

0 Kun je uit deze twee gedichten opmaken of Bloem en Tsvetajeva over dezelfde dingen  
wakker liggen ?

0 De ‘ik’ bij Bloem ligt te malen. Kun je dat van de ‘ik’ uit de eerste strofe van Tsvetajeva  
(die de sprekende Insomnia van de rest van het gedicht oproept) ook zeggen ?  
Zie je dat verschil ook uitgedrukt in verschillen in stijl en toon van beide gedichten ?
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Nachtelijke ontmoetingen
Gedichten van Gerrit Achterberg en Hendrik de Vries

In de gedichten ‘Thebe’ van Gerrit Achterberg en ‘Droom’ van Hendrik de Vries wordt ’s nachts 
een andere wereld betreden, waarin een ontmoeting plaatsvindt.

Gerrit Achterberg (1905-1962) is een van de grootste Nederlandse dichters van de twintigste eeuw. 
In 1931 debuteerde hij met de dichtbundel Afvaart.

Het gedicht ‘Thebe’ is het openingsgedicht van de gelijknamige bundel, die in 1941 verscheen.
Op www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/ vind je een interview van H.U. Jesserun 

d’Oliveira, een bekende letterkundige, met de dichter.

Hendrik de Vries (1896-1989) is een van de grote Nederlandse dichters uit de vorige eeuw. In 1917 
debuteerde hij met de dichtbundel Het gat in Mars en het Milagrat.

Het gedicht ‘Droom’ verscheen in 1924, niet in een bundel, maar in het literaire tijdschrift  
De Gids. Later werd het in zijn Verzameld werk opgenomen onder de ‘Verspreide gedichten’.

Gerrit Achterberg Hendrik de Vries
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Thebe

Met leven toegerust voor beiden,
liep ik vannacht de gangen in,
die naar u leiden.
Het ondergronds geburchte droeg
een stilte, die met tegenzin
mijn tred verdroeg.

De muren stonden als verzadigd
van ruige schimmel ; lucht en licht,
voorgoed beschadigd,
beten mij uit ; de wil alleen
bij u te zijn in ’t jongst gericht,
hield mij ter been.

Het labyrinth verliep in schroeven
van eender, blinder cirkeling.
U ten behoeve ?
Ik weet niet meer hoe lang ik ging.
Hoe brachten zij, die u begroeven,
zover een ding ?

Totdat mijn voeten op u stuitten :
uit een volslagen duisternis
zag ik uw ogen opensplijten ;
uw handen, die ik niet kon tillen,
voelde ik langs het leven strelen,
dat in mij sloeg ;
uw mond, in dood verholen, vroeg.

Een taal waarvoor geen teken is
in dit heelal,
verstond ik voor de laatste maal.

Maar had geen adem meer genoeg
en ben gevlucht in dit gedicht :
noodtrappen naar het morgenlicht,
vervaald en veel te vroeg.

Gerrit Achterberg

Uit : Verzamelde gedichten, Uitgeverij Querido, Amsterdam 1964
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Droom

*
Nog mijm’rend vragend wat zij had gesproken
Betrad ik ’s nachts opnieuw de trappenstraat,
In stadslicht bleek gebaad, in sneeuw verdoken.
Een venster blonk, maar nergens haar gelaat.

Beneden gleden waag’nen zonder dreuning,
Dreef murm’lend zwart van mensen af en aan.
’t Bordes lag blank met blank-bevrachte leuning.
Door ’t smetloos laken was geen tred gegaan.

De sleutel had het zwijgen zwak verbroken
Maar niets weerklonk in die befloerste gang.
Ik vond een kamer, heb daar licht ontstoken,
En wachtte, stom en roerloos, urenlang.

Ik zag nog achter gaas de schoorsteendaken,
De muren, soms bestreken door de maan.
Toen hoord’ ik weer de sneeuw van schreden kraken.
Daar kwam zij. Wilde huivring greep mij aan.

Mijn hart verkromp, met plots verstomd gehamer.
Ik wist mij stellig in mijn vlucht bespied.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Een spiegelwand weerkaatste gans een kamer.
Ik schrok : Ik vond mijn eigen beelt’nis niet …

Hendrik de Vries

Uit : Verzamelde gedichten, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1993

0 De titel van Achterbergs gedicht, ‘Thebe’, verwijst naar een hoofdstad in het oude Egypte, 
vooral bekend om zijn necropolis (dodenstad), met vele dodentempels en graven. Waarom 
zou Achterberg dit gedicht zo hebben genoemd ?

0 Achterbergs gedicht roept de mythe van Orpheus en Eurydice in herinnering. Wat zijn  
de overeenkomsten tussen het verhaal van Orpheus’ afdaling in de onderwereld om zijn 
geliefde terug te halen uit de dood, en ‘Thebe’ ? (Zoek eventueel op internet informatie  
over de Orpheus-mythe.)

0 Waaruit kan je in het gedicht opmaken dat de ‘u’ in dit gedicht dood is ? (Zoek in regel 1 en 4 
van de eerste strofe, regel 5 en 6 van de derde strofe, en regel 7 van de vierde strofe.)

0 Waaruit blijkt allemaal dat de ‘ik’ niet welkom is in de onderwereld waarin hij zich begeeft ? 
(Uit de woorden ‘met tegenzin’ en ‘verdroeg’ in regel 5 en 6 van de eerste strofe ; uit de woorden 
‘beten mij uit’ in regel 4 van de tweede strofe ; en uit de mededeling in de derde strofe dat hij 
door een ‘labyrinth’ moet gaan.)
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0 Wat is ‘het jongst gericht’ in de tweede strofe ? (‘de jongste dag’, ofwel ‘de dag van het laatste 
oordeel’, het oordeel dat God over alle ooit geleefde mensen velt bij zijn sterven. )

0 In de eerste strofe lees je : ‘een stilte, die met tegenzin/mijn tred verdroeg’. Hoe heet het 
wanneer een niet-menselijk iets op deze manier menselijke eigenschappen krijgt toegedicht ? 
(Personificatie.)

0 Wat bedoelt Achterberg met de vraag ‘U ten behoeve ?’ in de derde strofe ? De ‘ik’ vraagt zich af 
of het labyrint is aangelegd ‘ten behoeve van de u’. Hij vraagt zich af of het om haar is dat de 
afdaling moeilijk is gemaakt, en dus ook de terugkeer naar de bovenwereld. Vraagt hij zich ook 
af of het om haar bestwil is ? Twijfelt hij aan zijn onderneming de u terug te halen uit de dood ?

0 In de vijfde strofe verstaat de ‘ik’ de taal van de u ‘voor de laatste maal’. Dat betekent dat de ‘ik’ 
de u nu voor altijd kwijt is (zoals Orpheus zijn Eurydice toen hij haar in de onderwereld had 
aangekeken). Maar het betekent ook dat hij de taal die hem toegang had kunnen geven tot  
de dood voor altijd kwijt is. In de laatste strofe ‘vlucht’ de ‘ik’ ‘in dit gedicht’ en noemt hij  
het gedicht ‘noodtrappen naar het morgenlicht’. Wat is het gedicht dus eigenlijk voor de ‘ik’ ? 
Het gedicht is de trap waarlangs hij (via de treden van de verzen) afgedaald is, om in de 
slotstrofe met een paar reuzenstappen weer omhoog te klimmen : een mislukte poging  
om in taal de grens tussen leven en dood te overschrijden.

0 De dichter Paul Rodenko schreef in een beschouwing over Achterbergs poëzie : ‘Talloze 
dichters hebben verzen geschreven voor een gestorven geliefde ; verscheidene dichters 
hebben in de dood van de geliefde een aangrijpingspunt gevonden voor metafysische of 
mystieke speculaties omtrent het raadsel van leven en dood ; geen dichter misschien heeft  
de dood van de geliefde zozeer tot de spil zelf van zijn dichten en denken gemaakt, tot  
de hefboom als het ware waarmee hij de hele kosmos uit zijn voegen tracht te lichten als 
Gerrit Achterberg.’ Rodenko betoogt dat Achterberg in zijn gedichten keer op keer een soort 
toverformule zoekt die hem toegang moet verschaffen tot de dode geliefde. In dit gedicht 
komt ook zo’n soort ‘geheime code’ voor, die hem net ontglipt. Waar ?

0 In de eerste strofe van het gedicht ‘Droom’ van Hendrik de Vries betreedt de ‘ik’  
een ‘trappenstraat’. Beklimt de ‘ik’ deze of daalt hij af ? (Zie regel 5 en 13.)

0 Waar in het gedicht blijkt dat de ‘ik’ er ’s nachts op uit gaat om een ‘zij’ te ontmoeten ?

0 In regel 3 staat : ‘in sneeuw verdoken’. ‘Verduiken’ is ‘verbergen’ of ‘verstoppen’ of ‘verzwijgen’. 
Wat zou de dichter hier bedoelen ? Dat de ‘ik’ wegzakt in de sneeuw ? Dat de sneeuw hem 
omhult ? Dat niemand hem hoort in de sneeuw ?

0 In het gedicht zitten veel elisies (klinkerweglatingen : mijm’rend ; waag’nen, murm’len). 
Waarom gebruikt De Vries die ?

0 In regel 7 staat : ‘blank-bevrachte leuning’. Bedoeld is de sneeuw die in een laag op de leuning 
ligt. Dat noem je een metonymie : een woord vervangen (in dit geval ‘sneeuw’) door een woord 
dat er mee te maken heeft (‘blank’). Welke klanktechnische reden had De Vries om deze 
metonymie te gebruiken ? Zoek ook naar andere alliteraties en assonanties in dit gedicht.

0 Wat kan het ‘gaas’ in regel 13 zijn ? Vitrage ? Gebruikt de dichter het woord misschien ook  
om aan te geven dat de ‘ik’ de wereld door een soort sluier ziet, als in een droom ?

0 Ga na welke rol stilte en geluid in dit gedicht spelen. Hoe gebruikt De Vries beide in  
dit gedicht om spanning/beklemming op te bouwen ?
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0 Uit de regel ‘Ik wist mij stellig in mijn vlucht bespied’ in de laatste strofe blijkt dat de ‘ik’ er  
bij het horen van de voetstappen vandoor gaat. Hij heeft het gevoel dat iemand hem daarbij 
gadeslaat. Bedoelt de ‘ik’ dat ‘zij’ hem ziet vluchten ?

0 Dan volgt in het gedicht een regel met allemaal liggende streepjes. Waarom zou De Vries deze 
regel met streepjes hebben ingevoegd ? Is het een typografische weergave van de ‘spiegelwand’ 
in de regel die erop volgt ? Of geeft de regel een grote ommekeer weer ? (Om zich heen kijkend 
of iemand hem bespiedt, ziet hij in de spiegel ineens dat hij er zelf niet is.) Misschien geeft  
de regel met streepjes aan dat de ‘ik’ een grens overschrijdt : na die regel is hij er niet meer, 
daarvoor wel, of dat veronderstelde hij tenminste. Alsof hij de grens tussen zijn en niet-zijn 
heeft overschreden.

0 Het gedicht heet ‘Droom’. Blijkt ook verderop in het gedicht dat het om een droom gaat ? 
(Slaapt hij ergens in of wordt hij wakker ?)

0 Jan van der Vegt, de biograaf van Hendrik de Vries, schreef : ‘Een belangrijk deel van de poëzie 
van Hendrik de Vries is aan de droom gewijd. Hij is niet de romanticus die daarin vlucht  
om aan de wereld te ontkomen, hij is de hartstochtelijke dromer die de woeste beeldenstroom 
uit het onbewuste beheerst door hem in maat en rijm van zijn verzen te bannen.’ Zie je dat  
ook in dit gedicht ?

0 Zowel in ‘Thebe’ als in ‘Droom’ is aan het eind duidelijk sprake van een vlucht. Vergelijk  
de twee vluchten met elkaar. Vluchten de twee ikken om dezelfde reden ?

0 De gangen in ‘Thebe’ leiden omlaag, de trappenstraat in ‘Droom’ omhoog. ‘Thebe’ gaat 
duidelijk over de zoektocht naar een dode geliefde. Is de ‘zij’ in ‘Droom’ ook dood ?





5
‘Onpoëtische’ manen
Gedichten van J.H. Leopold en Vladimir Majakovski

De maan en de maneschijn zijn cliché-ingrediënten van veel middelmatige poëzie. Maar in 
‘Verloren ergens in het leege zwart’ van J.H. Leopold figureert niet het clichématige, ‘poëtische’ 
beeld van de maan, evenmin als in ‘Maannacht’ van Majakovski.

J. H. Leopold (1865-1925) is een van de grootste Nederlandse dichters van de twintigste eeuw.  
Hij debuteerde in 1893 met ‘Zes Christus-verzen’ in het tijdschrift De Nieuwe Gids, gedichten  
die hij later zou bundelen in Verzen (1912). Hij publiceerde daarna nog ‘Cheops’ (1916) en 
Oostersch (1924), maar een grote hoeveelheid gedichten van de dichter, die een teruggetrokken 
bestaan leed, bleef tijdens zijn leven ongepubliceerd en ook onvoltooid.

‘Verloren ergens in het leege zwart’ is zo’n onvoltooid gedicht uit de nalatenschap. Het maakt 
deel uit van een reeks van zestien maangedichten.

Vladimir MajakovskiLeopold
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Vladimir Majakovski (1893-1930) is een Russische dichter. Hij was een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van het futurisme aan het begin van de twintigste eeuw, en een voorvechter 
van de Russische Revolutie. De smet van ‘sovjetdichter’ die hem aankleefde, heeft de waardering 
voor zijn werk lange tijd in de weg gestaan. Tegen het eind van de jaren twintig raakte Majakovski 
meer en meer gedesillusioneerd in het bolsjewisme. Hij maakte uiteindelijk een einde aan zijn leven.

Het gedicht ‘Maannacht’ behoort tot zijn vroege lyriek ; het is geschreven in 1916.
Op www.gedichtendag.com/2011/lessuggestiesVO/ vind je een collage van film- en foto-

materiaal over Majakovski en oude opnamen van voordrachten van Majakovski (Fragment 17).

Verloren ergens in het leege zwart
de beenen schedel,
rondom geworpen, duizelend verward
met gunstgebedel
van weer en wind, als hij den weg langsrolt
en bonst ophortend, dat hij suizebolt ;
gonzende doos, verdord en weggeschrompeld
omhulsel, ingedeukt foudraal,
vergooid
verschopt     

terwijl de botte lip nog mompelt

een doffe vloek in onverstane taal.

J.H. Leopold

Uit : Verzamelde Verzen II, Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1990

Maannacht
Landschap

Straks komt de maan.
Daar heb je d’r,
een beetje al.
Kijk, nu, vol aan de hemel,
hangt tussen sterren zij.
Daar roert vast God
met een heerlijke
zilveren pollepel
wat rond in de melkwegbrij.

V.V. Majakovski (vertaling Marko Fondse)

Uit : Werken, Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 1993

}



 5 / ‘Onpoëtische’ manen

0 Als je Leopolds gedicht voor het eerst leest, zie je dan meteen dat het een gedicht over  
de maan is ?

0 Wat zijn de overeenkomsten tussen een schedel en de maan ? (kleur, zwarte plekken, vorm)

0 Het gedicht is het zevende in een reeks van zestien maangedichten. Maar Leopold schrijft 
niet ‘de maan is als een schedel’. Hij begint gewoon over een schedel te spreken, zonder 
ergens de maan te noemen. Het beeld van de schedel vervangt volledig het beeld van de maan. 
Wat is het effect hiervan ? (Dat je het ook als een gedicht over een rollende schedel kunt lezen ; 
dat het beeld zelfstandig wordt.)

0 In regel 2 staat : ‘de beenen schedel’. Een schedel is altijd van been, dus dit is een pleonasme 
(net als ‘witte sneeuw’). Waarom zou Leopold de eigenschap ‘benen’, die al in ‘schedel’ 
besloten ligt, willen benadrukken ? (Omdat hij de kleur wit – als die van de maan – wil 
benadrukken ? Welke klanktechnische reden kan hij bovendien hebben gehad ?)

0 De maan draait om zijn as en legt een baan af door de ruimte. Die twee bewegingen (tollen  
en een baan volgen) maakt de schedel in dit gedicht ook. Zoek alle woorden die naar  
die bewegingen verwijzen.

0 Een schedel is een levenloos ding, maar Leopold gebruikt woorden die van de schedel  
iets levends maken ; dat heet personificatie. Welke personifiërende woorden gebruikt hij ? 
(‘duizelend’, ‘suizebolt’, ‘mompelt’)

0 Aan de andere kant benadrukt hij het lege, levenloze van de schedel. Met welke woorden ?

0 De schedel maakt ook een beweging die niet strookt met het karakter van de maan. Welke ? 
(‘bonst ophortend’ – hieruit blijkt dat het beeld bij Leopold een zelfstandig leven is gaan 
leiden, los is geraakt van dat waar het naar verwijst : de maan.)

0 Welk woord is verborgen actief in het woord ‘botte’ in de op twee na laatste regel ?  
(‘bot’ in de zin van ‘been’)

0 De korte ‘o’-klank speelt een belangrijke rol in dit gedicht. Past die klank bij de holle schedel 
waarover het gedicht handelt ? En bij de maan ?

0 Heeft Leopold, afgezien van de uiterlijke overeenkomsten, nog andere redenen om de maan 
met een schedel te vergelijken ? (De schedel is leeg en een symbool van de dood. Hoe lijkt  
de dichter het ons omringende heelal te zien ?)

0 Het gedicht besluit met ‘een doffe vloek in onverstane taal’ van de maan. Zie je dat als  
een antwoord op het ‘gunstgebedel/ van weer en wind’ in regel 4 en 5 ?

0 Wat voor levensgevoel spreekt uit dit gedicht, vind jij ? Kan je het gedicht ook op de dichter 
zelf en zijn dichterschap betrekken ?

0 Leopolds gedicht ‘Verloren in het lege zwart’ bleef onvoltooid. Het werd aangetroffen in 
Leopolds nalatenschap. De dichter P.N. van Eijk verzorgde in 1935 een uitgave van de 
nagelaten gedichten. Daarbij voerde hij naar eigen inzicht verbeteringen door en maakte hij 
een keuze uit de verschillende varianten die Leopold in zijn manuscripten nog open had 
gelaten. Later verzorgde H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sötemann een 

‘historisch-kritische editie’, waarin zo nauwkeurig mogelijk is weergegeven hoe de gedichten 
in de nalatenschap zijn aangetroffen, met alle open plekken, varianten en onvoltooidheden 
vandien. Zo had Leopold in dit gedicht geen keuze gemaakt tussen ‘vergooid’ en ‘verschopt’ 
(zoals de Van Vliet-uitgave met een accolade aangeeft). P.N. van Eijk schrapte in zijn uitgave 
‘vergooid’ en koos voor ‘verschopt’. Welke variant heeft jouw voorkeur en waarom ?

0 Van Eijk veranderde het woord ‘ergens’ in de eerste regel in ‘vallen’. Waarom zou hij dat 
hebben gedaan denk je ? Vind jij het een verbetering ? (Lees wat er verder over de beweging 
van de schedel staat en denk aan de tollende beweging van de maan, en de baan die zij volgt.)
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0 Leopold wordt vaak geroemd om het vloeiende van zijn gedichten : om de manier waarop 
beelden, klanken en betekenissen elkaar oproepen en in elkaar overvloeien. Zoek in  
het gedicht voorbeelden van dit vloeien en vervloeien.

0 Leopold is vaak een duistere dichter genoemd en ook een dichter bij wie het niet zozeer  
om gedachten zou gaan als wel om taalgevoel. De dichter Martinus Nijhoff meende echter  
dat Leopold een dichter is die ‘iets te zeggen heeft, waarvoor woorden te kort zouden 
schieten, indien zij niet versterkt en verhevigd werden door de vorm van zijn poëzie, die dus 
verre van de woorden voor de lezer onbegrijpelijk te maken hen voor de dichter uitsprekelijk 
doet zijn.’ Begrijp je wat Nijhoff hier bedoelt ?

0 De tweede regel van Majakovski’s gedicht ‘Maannacht’ (in de vertaling van Marko Fondse) 
luidt : ‘Daar heb je d’r’. Dat ‘d’r’ is niet wat je verstaat onder deftig taalgebruik. Zie je  
die alledaagse toon ook elders in het gedicht ?

0 Welk beeld kiest Majokovski voor de maan in dit gedicht ? Wat zijn de twee overeenkomsten 
tussen dit beeld en de maan ?

0 Doordat Majakovski de pollepel laat ‘roeren’, ontstaat er nog een overeenkomst tussen  
de maan en een pollepel. Welke ?

0 Hoe is Majakovski op het woord ‘melkwegbrij’ in de laatste regel gekomen, denk je ?  
(Hij zocht een woord dat bij ‘roeren’ paste, maar ook bij de sterren en de maan.)

0 Het gedicht zegt dat het vast God is die met de maan/pollepel door de melkwegbrij roert. 
Waarom is dit een geestig en verrassend beeld ? (Omdat God meestal niet wordt voorgesteld 
als een kok, en omdat hij door een ‘brij’ roert ; dat beeld van een ‘brij’, van chaos, associeer je 
normaal niet met God, die juist orde zou hebben geschapen in de chaos.)

0 Vergelijk de taal van Leopolds gedicht met die van Majakovski’s gedicht. Wat valt je op ?

0 Vergelijk Leopolds maan en de maan van Majakovski met elkaar. (Bij Leopold is zij omringd 
door het ‘leege zwart’, bij Majakovski is zij het instrument van God.) Denk je dat Majokovski 
in het heelal inderdaad een bezield verband zag, of is zijn gedicht ironisch en geeft de keuze 
van het woord ‘brei’ aan dat hij ook geen houvast ziet ? Hoe verhouden Leopolds maan en 
Majakovski’s maan zich tot het ‘poëtische’ beeld (de maan als getuige van de ontmoetingen 
van geliefden) dat traditioneel van de maan wordt gegeven ?
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Ik hou van handen
Kussen, ik hou van
Namen geven en ook van
Deuren
Opengooien
Bij donkere nacht !

Marina Tsvetajeva  

(vertaling Anne Stoffel)


