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VOORAf 

SteedS Sterker trekt het water
	 	 Tomas	Tranströmer 	 (ver ta l ing 	J . 	Bern lef )

rivier, o rivier jy’S die  
diepSte woord wat ek ken
	 	 Ger t 	V lok	Ne l

In Nederland en Vlaanderen wordt de alledaagse woordenstroom op donderdag 26 januari 2012 

onderbroken, want dan vindt de dertiende Gedichtendag plaats. Stichting Poetry International en 

Stichting Lezen Vlaanderen bieden scholen uit het voortgezet en secundair onderwijs ter 

gelegenheid daarvan deze lessuggesties aan over het thema van deze Gedichtendag: stroom.

Het eerste waar je bij het woord ‘stroom’ aan denkt, is water: water dat zich verplaatst. Soms wordt 

‘stroom’ zelfs gebruikt als een ander woord voor rivier. Maar je hebt ook andere stromen. 

Luchtstromen bijvoorbeeld. En elektriciteit is stroom. Veel mensen die zich verplaatsen vormen 

een stroom. Je hebt verkeersstromen en informatiestromen.

En niet alleen om ons heen, maar ook binnen in ons stroomt er van alles: adem, bloed, 

zenuwprikkels. Van gevoelens kun je zeggen dat ze je doorstromen. 

Er is een beroemde spreuk, die (waarschijnlijk niet helemaal terecht) wordt toegeschreven aan de 

Griekse filosoof Heraclitus: ‘Panta rhei’, of: ‘Alles stroomt’. Het volledige citaat luidt: ‘Alles stroomt en 

niets blijft’. Heraclitus zou ook hebben beweerd dat je niet twee keer in dezelfde rivier kan stappen. 

Wat oorspronkelijk met die uitspraken precies werd bedoeld, houdt eigenlijk niemand meer zo bezig. 

Iedereen geeft er zijn eigen betekenis aan. Bijvoorbeeld dat alle dingen vergankelijk zijn. Of dat alles 

voortdurend in ontwikkeling is. Of dat niets stilstaat en je dus niets echt kan kennen. Of dat het 

leven iets ongrijpbaars is. 

En bij ‘alles’ in ‘alles stroomt’ denken we opnieuw niet alleen aan de dingen om ons heen, maar ook 

aan onszelf. Alles in ons stroomt, en daarom is er eigenlijk niet zoiets als een vaste ‘identiteit’. We zijn 

steeds anders. Je kunt jezelf niet ‘vastleggen’. In zijn gedicht ‘Tot de rivier’ schrijft de Poolse dichter 

Zbigniew Herbert, met een variant op de uitspraak van Heraclitus: ‘ik stap steeds weer anders in je’.
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De levensvragen die de stromen in ons en buiten ons oproepen, leiden zelf ook weer tot stromen: 

stromen van gedachten, stromen van woorden.

Al die verschillende stromen hebben dichters van oudsher geboeid. Sommigen vonden dat het de 

taak van de poëzie was de stromen stil te zetten. Bertus Aafjes begint zijn gedicht ‘Panta rei’ zo:

 ‘In verzen brengt men ademloos tot stand

 wat in de wereld stroomt en vaag vervliet:

 men dwingt het in de bedding van een lied

 en plant de Chaos in een klaar verband.’ 

Anderen vonden juist dat poëzie het stromen moest tonen. Weer anderen dat zij tegen de stroom 

in moest gaan. In het gedicht ‘Credo’ schrijft Remco Campert: 

 ‘Ik geloof in een rivier

 die stroomt van zee naar de bergen

 ik vraag van poëzie niet meer

 dan die rivier in kaart te brengen’

Gerrit Komrij ziet het nog anders. Hij vergelijkt dichten met het onder stroom zetten van taal.

Het zal niet verbazen dat er nogal wat ‘stroomdichten’, gedichten over rivieren, zijn geschreven, te 

beginnen met Vondels ‘De Rijnstroom’, en dat de rivier in veel poëzie figureert als een belangrijk 

beeld. Zoals Gerrit Kouwenaar dicht: ‘De rivieren weten meer dan de mens. / De mens ziet hen aan 

en vindt / metaforen uit.’ In het ene gedicht verbeeldt de rivier de tijd die verstrijkt, in een ander de 

eeuwigheid, in weer een ander het leven. Soms ziet de dichter zichzelf als een rivier.

 

Door elf van die ‘stroomdichten’, in ruime zin, laten we ons in deze lessuggesties meevoeren. •
 

Tw e e  k a r p e r s  i n  e e n  w a t e r v a l , 
Katsushika 	Hokusa i 	 (1760-1849) 	 foto: 	S imon	Led ingham
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stROOmDiChteN: Zes LesseN
In deze lessuggesties zijn ‘stroomdichten’ van dichters uit Nederland, Vlaanderen en de rest van  

de wereld bijeengebracht. In verschillende lessen kunnen leraren in de aanloop naar Gedichtendag 

2012 deze gedichten met hun leerlingen lezen en bespreken. De docent kan ook uit de aangeboden 

lessen kiezen. In de lessen maken de leerlingen gezamenlijk kennis met de geselecteerde  

gedichten, door ze grondig te lezen en zich er vragen bij te stellen. De vragen bij de gedichten 

nodigen uit tot beter lezen en zijn bedoeld om leerlingen enthousiast te maken voor poëzie.

Overzicht van de aangebOden lessen: 

i  eeN WAteRDRuPPeL 
 Gedicht van Wisława Szymborska

2  ALLes stROOmt Of ALLes BLiJft
 Gedicht van Gerrit Komrij

3 DONDeRse ROLLeRs
 Gedicht van Antjie Krog

4 VAARWAteR
 Gedicht van Reine de Pelseneer

5 stROOmOPWAARts
 Gedicht van M. Vasalis

6 geDAChtestROOm
 Gedicht van Eva Gerlach
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algemene suggesties vOOr de lessen

 ���Vraag de leerlingen welke associaties en gevoelens het woord ‘stroom’ bij hen oproept: 

positieve, negatieve?

��Vertel de leerlingen met behulp van informatie uit de algemene inleiding bij deze lessuggesties 

iets over het thema ‘stroom’ in de poëzie.

 ��Kopieer uit deze lessuggesties voor alle leerlingen het gedicht en eventueel de korte inleiding

van de uitgekozen les. Laat het gedicht voorafgaand aan de les door de leerlingen lezen en vraag 

hun in de bibliotheek of op internet informatie over de dichter te zoeken. 

��Tijdens de les wordt het gedicht vervolgens door diverse leerlingen voorgelezen. Door de 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 het gedicht na.

��Vraag aan de leerlingen of ze het gelezen gedicht mooi of boeiend vinden en waarom. Laat ze er 

onderling over in discussie gaan.

 ��Behandel vervolgens de vragen die in deze lessuggesties bij het gedicht zijn opgesteld. Sommige 

vragen zijn open vragen. Probeer het met de leerlingen eens te worden over het antwoord 

Soms worden tussen vierkante haken achter de vraag mogelijke antwoorden aangereikt.

��Vraag de leerlingen daarna of ze naar aanleiding van deze ‘nadere studie’ iets nieuws in het gedicht 

hebben ontdekt.

 ��En vraag ook of hun oordeel over het gedicht nog hetzelfde is. Zijn er tegenstanders van een 

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 WaterdruPPel

eeN WAteRDRuPPeL
een voor ons leven op aarde cruciale stroom is de stroom van het water. deze les gaat over 

een gedicht waarin die vloeistof centraal staat: ‘Water’ van Wisława szymborska.

Wisława szymborska (1923) is een van de grootste moderne 

Poolse dichters.  In 1996 ontving zij de Nobelprijs voor de 

Literatuur. Haar werk is in vele talen te lezen. Szymborska’s 

gedicht ‘Water’ verscheen in 1962 in haar vierde bundel Sól 

(‘Zout’). ( f o t o :  M a r i u s z  K u b i k

1

LiNks NAAR meeR iNfORmAtie OVeR WisłAWA sZymBORskA 

•  documentaire einde & begin: een ontmoeting met Wislawa szymborska van John albert 

Jansen, tot stand gekomen in samenwerking met Poetry international. de film is ook als 

dvd te bestellen bij Oogland Producties [ www.oogland.com].

•  video met foto’s en documenten over szymborska 

http://www.nps.nl/page/programma/238/het-uur-van-de-wolf/archief
www.oogland.com
http://www.youtube.com/watch?v=PfYXunbmRj4]
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een WaterdruPPel

water
Er is een regendruppel op mijn hand gevallen,

gegoten uit de Ganges en de Nijl,

uit de ten hemel gevaren rijp op een zeehondensnor,

uit het water in de gebroken potten van de steden Issos en Tyros.

Op mijn wijsvinger

is de Kaspische Zee een open zee

en mondt de Stille Oceaan kalmpjes uit in de Rudawa,

dezelfde die als wolkje boven Parijs dreef

op zeven mei om drie uur ’s morgens

in het jaar zeventienhonderdvierenzestig.

Er zijn te weinig monden, water, 

om je vluchtige namen uit te spreken.

Ik zou je in alle talen moeten noemen,

alle klinkers in een keer articulerend,

en tegelijkertijd zwijgen – voor het meer

dat geen enkele naam mocht ontvangen

en niet op aarde bestaat – als ook aan de hemel

geen ster is die erin weerspiegeld wordt.

Iemand verdronk, iemand riep stervend om jou.

Dat was lang geleden, dat was gisteren.

Je hebt huizen geblust, en huizen meegesleurd

als bomen, en bossen meegesleurd als steden.

Je was in doopvonten, in baden van courtisanes.

In kussen en lijkwaden.

Stenen bijtend, regenbogen voedend.

In zweet en in dauw van piramides, van seringen.

Wat is het licht in een druppel regen te zijn.

Hoe teer raakt de wereld me aan.

Wat ook maar waar en wanneer is gebeurd,

staat geschreven in het water van babel.

Wisława	Szymborska

Vertaling Gerard Rasch

Uit: Einde en begin, Meulenhoff, Amsterdam, 1999 
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een WaterdruPPel

vragen biJ het gedicht

 ����De eerste regel van Szymborska’s gedicht kan niet alledaagser, maar meteen al in de tweede 

regel laat de dichter zien dat zij een bijzondere kijk op het alledaagse heeft. Kan een druppel 

tegelijk uit de Ganges en uit de Nijl komen? Hoe komt zij erbij te zeggen dat die druppel uit de 

Ganges en de Nijl is gegoten, denk je? Zou je dat ook meteen begrepen hebben als ze maar één 

rivier had genoemd, en niet twee rivieren waarvan de stroomgebieden zo ver van elkaar af liggen?

 ����In de tweede tweeregelige strofe, een distichon zoals dat heet, noemt de dichter nog twee 

plaatsen waar de druppel vandaan komt. Het ‘water in gebroken potten’ in de vierde regel lijkt een 

onmogelijkheid. Wat bedoelt de dichter hier? [Issos en Tyros waren in de Oudheid belangrijke 

steden. De dichter bedoelt dat de druppel op haar hand uit potten in de Oudheid komen, die nu in 

scherven liggen. Het water kan dus niet alleen overal vandaan komen, maar is ook uit alle tijden: 

het water van toen is hetzelfde als het water van nu.]

 ����Vervolgens zegt het gedicht dat de Kaspische Zee een open zee is en dat de Stille Oceaan 

uitmondt in de Rudawa (een rivier in Polen). Welke drie dingen kloppen hier, vanuit aardrijkskundig 

oogpunt, niet? En waarom klopt het toch wel, vanuit het oogpunt van de dichter?

 ����Waarom noemt de dichter dat precieze tijdstip: 7 mei 1764, 03.00 uur? Om aan te geven dat het 

water op haar hand hetzelfde is als dat wat exact op dat moment in een wolkje boven Parijs 

zweefde? Of geeft ze met die overdreven precisie juist aan dat het ook elk ander wolkje op elke 

andere plek op elk volkomen willekeurig gekozen tijdstip kon zijn?

 ����Na de vijfde strofe is er een overgang in het gedicht. Na allemaal verschillende woorden te 

hebben gezocht om de (herkomst van de) druppel op haar hand te beschrijven, onderbreekt de 

dichter zichzelf. Wat zegt de dichter in de zesde en de zevende strofe? [Alle monden, talen, 

klinkers zouden niet genoeg zijn om het water in al zijn vormen te benoemen.] 

 ����In de achtste en negende strofe staat dat je ook zou moeten zwijgen om alle vormen van water te 

beschrijven, met het oog op een naamloos meer dat niet op aarde bestaat en waarin geen ster 

aan de hemel zich weerspiegelt. Waar denkt zij aan bij dat meer dat zich dus niet in dit heelal lijkt 

te bevinden, denk jij? Aan water buiten het heelal? Of zou het om een verdampt meer kunnen 

gaan? Om al die vormen van water die in het niets zijn opgegaan en nooit een naam hebben 

gehad?

 ����Waarom zou de dichter de namen voor het water ‘vluchtig’ noemen? [Omdat het water zelf 

vluchtig is, steeds van vorm verandert, stroomt, verdampt.]

 ����In de tiende strofe tot en met de dertiende strofe gaat de dichter toch door ‘namen’ te zoeken 

voor het water op haar hand, ofwel allemaal staten op te noemen waarin dat water zou kunnen 

hebben verkeerd. Daarbij kiest ze in elke regel voor een contrast: te veel water, ofwel verdrinken 

(‘iemand verdronk’), contrasteert met te weinig water, ofwel sterven van de dorst (‘iemand riep 

stervend om jou’ – want de ‘ jij’ in deze strofen is het water). Loop alle andere contrasten in de 

afzonderlijke regels van deze drie strofen langs. Waarom zou de dichter juist voor al die contras-

ten hebben gekozen? [Om nog eens te benadrukken hoe uiteenlopend de vormen zijn die water 

kan aannemen.]

 ����De dichter had al gezegd dat er ‘te weinig monden’ waren om al de ‘vluchtige namen’ van het 

water uit te spreken. Waarom gaat ze daar in de tiende strofe dan toch mee door? [Om de 

alomtegenwoordigheid van het water nog eens, op een andere manier, te benadrukken, te 



10
een WaterdruPPel

illustreren.] Zie je een verschil tussen de opsomming van ‘namen’ in de eerste vijf strofen en die in 

de tiende tot en met de dertiende strofe? [Misschien iets meer gericht op de invloed van water 

op de mens.]

 ����De laatste twee strofen van het gedicht lijken een soort samenvatting, een conclusie te geven. 

Als iemand met een regendruppel op zijn wijsvinger zou zeggen ‘Hoe teer raakt de wereld me 

aan’ zou je daar dan iets van begrepen hebben als je het gedicht verder niet kende? En waarom 

zou je dit een ‘samenvattende’ regel kunnen noemen?

 ����De regel ervoor luidt: ‘Wat is het licht in een druppel regen te zijn.’ (Ofwel: ‘Wat is het bestaan licht 

(in tegenstelling tot zwaar) als je in een druppel regen bent.’) Waarom is dat in feite een omkering 

van de regel ‘Hoe teer raakt de wereld me aan’? [In de eerste regel is de wereld, vanuit de druppel 

bezien, iets lichts, iets vluchtigs. In de tweede is de druppel zelf de wereld die, vanuit de ‘ik’ in het 

gedicht bezien, teer, lichtjes, op de hand van de ik drukt.]

 ����Kan er in water iets geschreven staan? Waarom gebruikt Szymborska deze uitdrukking? [Omdat 

zij als dichter niet alle namen van het water kan noemen, laat ze het water zelf ‘spreken’. En omdat 

het water meteen uitwist wat erin wordt geschreven, zoals ook de namen van water vluchtig zijn, 

en alles er dus in geschreven zou kunnen staan.]

 ����Uit de Bijbel kennen we de toren van Babel; daarbij denken we aan een verwarring van talen. 

Waarom zou de dichter daar hier ‘water van babel’ van maken? Op welk deel van het gedicht grijpt 

zij hier terug?

 ����Gerard Rasch, die de poëzie van Szymborska in het Nederlands vertaalde, beweert dat zij het 

leven in haar gedichten omarmt. Zie je dat in dit gedicht terug?

 ����Als Szymborska gevraagd wordt haar gedichten uit te leggen voelt ze zich, zoals ze in een 

bloemlezing van haar werk zei, ‘een insect dat om onbegrijpelijke redenen zelf achter het glas 

kruipt en zich aan een speld rijgt’. Eigenlijk zegt ze hiermee dat de taal in een gedicht leeft en dat 

de taal waarin ze de uitleg van het gedicht geeft niet meer leeft; ze brengt met de uitleg het 

gedicht om zeep. Als jij dit gedicht van Szymborska aan iemand zou proberen uit te leggen, zou 

het dan evenveel indruk maken, even levend zijn als het gedicht zelf, denk je? •
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alles strOOmt OF alles bliJFt

2
ALLes stROOmt Of ALLes BLiJft

de spreuk ‘alles stroomt’ van heraclitus speelt in vele gedichten een rol. zo ook in het 

gedicht ‘alles blijft’ van gerrit Komrij.

gerrit Komrij (1944) is een van de grote nederlandse 

dichters van dit moment. Van 2000 tot 2004 was hij de eerste 

Dichter des Vaderlands. Zijn gedicht ‘Alles blijft’ verscheen in 

2001 in de bundel Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk 

elegisch, in de afdeling ‘Mooie raadsels’. ( f o t o  K l a a s  K o p p e )

alleS blijft

Daar stond een muur die ik heb aangeraakt.

De muur werd afgebroken. Van het puin

Werd verderop een fundament gemaakt.

Ik plantte een fruitboom in mijn oude tuin.

Die werd geasfalteerd. Vijf meter diep

Houdt zich een wortelstronk nog grommend koest.

Vijf eeuwen lang desnoods. De Spaanse griep

Landt ooit op Mars omdat ik heb gehoest.

Er was een vriend aan wie ik heb geschreven,

Een rots waar ik mijn naam in heb gekerfd.

Je bent een deel van alles bij je leven

En alles blijft bestaan wanneer je sterft.

Gerrit	Komrij
Uit: Alle gedichten tot gisteren, De Bezige Bij, Amsterdam, 2004

LiNks NAAR meeR 
iNfORmAtie OVeR 
geRRit kOmRiJ

•  Filmpje van ‘alles blijft’ 

van gerrit Komrij 

•  voordracht van gerrit 

Komrij op de nacht van 

de Poëzie 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=XS7tsuWasrw
http://www.youtube.com/watch?v=XS7tsuWasrw
http://www.youtube.com/watch?v=-jwm_JkotzQ
http://www.youtube.com/watch?v=-jwm_JkotzQ
http://www.youtube.com/watch?v=-jwm_JkotzQ
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alles strOOmt OF alles bliJFt

vragen biJ het gedicht

 ����Komrij licht de bewering die hij in de titel van het gedicht doet steeds toe aan de hand van dingen 

die niet zijn gebleven of aan de hand van handelingen uit het verleden. Ga na hoe hij in de vijf 

voorbeelden die hij geeft steeds iets voorbijs aan iets blijvends koppelt.

 ����Zouden al deze voorbeelden ook als voorbeelden voor Heraclitus’ ‘Alles stroomt’ kunnen worden 

gebruikt? 

 ����Gerrit Komrij noemt zijn gedicht ‘Alles blijft’. Door met die ‘spreuk’ te ontkennen dat ‘alles 

stroomt’, ontdoet hij zich van een vastgeroeste wijsheid, zet hij die op losse schroeven. Waarom 

zou je ook kunnen zeggen dat hij zich daarmee juist aan de spreuk van Heraclitus conformeert? 

[Omdat hij de spreuk van Heraclitus onderuit haalt. Ook de spreuk zelf is onderhevig aan het 

principe dat ‘alles stroomt’.]

 ����In regel 6 staat dat de wortelstronk zich ‘grommend koest houdt’. Beeldspraak berust op een 

overeenkomst tussen twee zaken. Wat is de overeenkomst tussen een wortelstronk in de aarde 

met een laag asfalt erboven, en ‘ je grommend koest houden’, wat je van een hond zou zeggen?

 ����Het gedicht van Komrij heeft een vaste vorm: het zijn drie rijmende kwatrijnen. Dit is de versvorm 

waarin Komrij bijna al zijn gedichten schrijft. Heeft het gedicht van Komrij ook een wending of 

volta, zoals een sonnet die heeft?

 ����Je zou kunnen zeggen dat er in de op een na laatste regel een wending in het gedicht is, omdat de 

dichter daar van het opsommen van voorbeelden overgaat op een soort samenvatting. Toch lijkt 

vooral de laatste regel er opeens ‘in te hakken’. Waarom is dat?

 ����Wat is de paradox van de laatste regel? Waarom haalt deze regel eigenlijk de ‘waarheid’ van de titel 

van het gedicht volkomen onderuit? 

 ����Komrij zei ooit in een interview: ‘Het bestaan van de eerste regel en een algemeen idee, een 

situatie zijn absoluut noodzakelijk. Met de rest van de regels probeer ik dat idee, dat beeld of die 

situatie om zeep te helpen. De bedoeling is dat er uiteindelijk niets van overblijft. Het liefst zie ik ’n 

gedicht zo’n beetje als een zelfmoordcommando, een poëtische kamikaze. De vorm brengt de 

inhoud om. De laatste regel is de doodsteek. Je hoort – een kort moment – het zingen van een 

stervende zwaan of de ordinaire wind waarmee een ballon leegloopt: je vergaapt je éven aan het 

opflakkeren van een vlam; er trekt een gloed van Bengaals vuur over je gezicht, je innerlijke 

gezicht; of je hoort de snerpende kreet van een gillende keukenmeid, het reutelen van een 

zevenklapper; en dan is het voorbij. Dan is het “rond” – vanuit het niets naar het niets.’ Is dat een 

omschrijving van wat ook in dit gedicht gebeurt? [Is het toevallig dat dit gedicht eindigt met het 

woord ‘sterft’?] 

 ����In de laatste strofe heeft de dichter het over het schrift, het geschrevene dat blijft. Gaat het er de 

dichter in dit gedicht om het blijvende van geschriften (van poëzie) te benadrukken? [Het gaat 

Komrij er duidelijk niet om met dit gedicht de eeuwigheid van de poëzie te bezingen. Eerder lijkt hij 

een geijkte wijsheid (‘Alles stroomt’) onderuit te willen halen door het tegendeel te beweren 

(‘Alles blijft’), om dan vervolgens die nieuwe wijsheid ook weer onderuit te halen. Hij toont daar-

mee de vluchtigheid van al het talige.]

 ����Dit gedicht van Komrij verscheen voor het eerst in de bundel Luchtspiegelingen. Gedichten, 

voornamelijk elegisch, in de afdeling ‘Mooie raadsels’. Verandert het feit dat Komrij dit gedicht 

misschien als een elegie (een klaagzang) zag, je kijk op dit gedicht? Een elegie hoeft niet per se 

een klaagzang te zijn, het kan ook een meditatief (nadenkend) gedicht over het menselijk bestaan 

zijn. Is dat meer wat Komrij bij dit gedicht bedoelde?

 �����Waarom zou Komrij dit gedicht hebben opgenomen onder de afdelingstitel ‘Mooie raadsels’? •
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dOnderse rOllers

DONDeRse ROLLeRs
een zacht kabbelend beekje of een met geweld omlaag stortende waterval; in gedichten zijn 

de vormen die stromend water kan aannemen vaak beelden voor het gemoed van de dichter. 

in deze les worden een gedicht gelezen waarin dat het geval is: ‘ik sta op een gigarots aan zee 

bij Paternoster’ van antjie Krog.

Ik sta op een gigarots aan zee bij Paternoster

de zee slaat slingers de lucht in

lichtgroen schuim

onverschrokken kijk ik elke donderse roller

 in zijn smoel voordat hij stukslaat

de rots siddert onder mijn zolen

mijn bovenbeenspieren spannen zich

mijn bekken knikkert de aangeleerde gelaten knak eruit

schijt aan alles ik ben rots ik ben steen ik ben duin

helder zingen mijn tieten een koperklepgeluid

mijn handen pakken Moordbaai en Bekbaai

mijn armen scheren extatisch boven mijn hoofd:

ik ben

ik ben

de here hoort mij

een vrije vrouw verdomme

Antjie	Krog
Vertaling Robert Dorsman en Jan van der Haar
Uit: Hoe zeg je dat, Uitgeverij Podium, Amsterdam, 2009

3

antjie Krog (1952) 

is een prominente 

zuid-afrikaanse 

dichter en schrijver. 

Het gedicht ‘ik sta op 

een gigarots aan zee bij 

Paternoster’ (in het 

Afrikaans: ‘ek staan op  

’n moerse rots langs die 

see by Paternoster’) 

verscheen in 1995 in  

de bundel  

Gedigte 1989-1995.
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dOnderse rOllers

vragen biJ het gedicht

 ����Paternoster is een vissersdorp in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap; Moordbaai en Bekbaai 

zijn baaien aan de kust bij Paternoster. Is het nodig dat je die locatie kent om dit gedicht te 

begrijpen? 

 ����Komen de namen Moordbaai en Bekbaai de dichter van pas in dit gedicht? Zou je je voor kunnen 

stellen dat Krog ze uit haar duim had gezogen?

 ����De dichter bedient zich in dit gedicht van behoorlijk gespierd taalgebruik, krachttermen: wat je in 

het Engels slang noemt, in het Frans argot en in het Nederlands bargoens, platte taal, of straattaal. 

Loop het gedicht eens na op dit soort straattaal.

 ����In het Afrikaanse origineel staat in regel 9 niet letterlijk ‘schijt aan alles’, maar ‘se moer’. En in de 

laatste regel staat in het Afrikaans niet ‘verdomme’, maar ‘’n vrij fokken vrouw’. Se moer is een 

samentrekking van you ma se moer , ‘ je moeders schoot’. En fokken is een Afrikaanse 

verbastering van het Engelse fucking. In het Engels zou je die woorden met de krachttermen up 

your mother’s cunt en fucking vertalen. Zijn de vertalingen die de Nederlandse vertalers hebben 

gekozen krachtig genoeg, vind je? Zou jij in het Nederlands iets beters weten?

 ����De Afrikaanse krachttermen se moer en fokken hebben betrekking op seksualiteit. Denk je dat de 

dichter daar in dit gedicht bewust voor heeft gekozen? Speelt de seksualiteit van de ik in het 

gedicht een rol? Waar kun je dat uit opmaken? [stotend bekken, klepelende tieten, ‘ik ben (…) een 

vrouw’]

 ����Is het toevallig, volgens jou, dat de dichter in de beginregel de plaats Paternoster (ofwel ‘Onze 

Vader’ – ‘Paternoster’ is ook de naam van het gebed dat begint met de woorden ‘Onze Vader die 

in de hemelen zijt’) en in de op een na laatste regel ‘de here’ opvoert? Is het vergezocht om te 

denken dat ze deze woorden bewust heeft gekozen, omdat het gedicht over haar vrouw-zijn 

gaat?

LiNks NAAR meeR iNfORmAtie OVeR ANtJie kROg

•  interview met antjie Krog door de iKOn, fragment over het kennen van de 

‘hartklop’ van de ander 

•  voordracht van een gedicht door antjie Krog 

• nog een voordracht van een gedicht door antjie Krog 

• Poëzieclips op de internationale poëziewebsite poetryinternational.org:

• clip 1 

• clip 2

• clip 3

•  interview door Jeroen van Kan in het vPrO-radioprogramma de avonden met antjie Krog 

over de gedichtendagbundel Waar ik jou word

http://www.youtube.com/watch?v=RgufqfP1G94
http://www.youtube.com/watch?v=RgufqfP1G94
http://www.youtube.com/watch?v=nxpZwzlqSg4
http://www.youtube.com/watch?v=_RQVyHCzFfI
http://www.poetryinternational.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=6073
http://www.poetryinternational.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=13863
http://www.poetryinternational.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=13885
http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/40966359/items/41368403/
http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/40966359/items/41368403/
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 ����Krog beschrijft de krachtige stroom van de zee. Wat is het effect daarvan op haar gemoed? 

 ����De Nederlandse dichter Willem Kloos schreef eens: ‘Er stroomt door mijn gemoed in stormend 

klateren / een wilde zee, waarop ik rijs en daal’. Is dat vergelijkbaar met wat in dit gedicht gebeurt, 

of juist niet? [In dit gedicht vergelijkt de ik zich met de rots; zij voelt in zichzelf eenzelfde kracht als 

die van de zee, maar één die tegen de kracht van de zee in gaat, die tegen de zee op kan.]

 ����De ik in het gedicht beschrijft hoe ze een soort natuurkracht in zichzelf voelt stromen. Waaruit 

kan je opmaken dat het om een kracht van verzet gaat?

 ����De volgorde waarin de dichter de verschillende lichaamsdelen langs loopt, is niet willekeurig. 

Waarom versterkt deze de energie die door het gedicht stroomt?

 ����Waar denk je aan bij het woord ‘knak’ (‘geknakt’/‘knakken’)? Wat stel je je voor bij de ‘aangeleerde 

gelaten knak’ van het bekken?

 ����Waarom denk je bij de regel ‘helder zingen mijn tieten een koperklepgeluid’ aan een triomfzang? 

Hoe komt de dichter op deze beeldspraak?

 ����Waarom staat er twee keer ‘ik ben’? [De eerste keer lees je: ‘ik leef!’, de tweede keer ‘ik ben vrij!’]

 ����Een personage uit een roman van de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee noemt Krogs werk 

‘witheet’. Heb je na lezing van dit gedicht een idee waarom hij dat woord gebruikt?

 ����Gaat Krogs gedicht over emancipatie, volgens jou? •
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VAARWAteR
in het gedicht ‘vaarwater’ van reine de Pelseneer is het stromende water een beeld voor het 

leven van de ik.

 reine de Pelseneer (1982) is een vlaamse 

kinderboekenschrijver en dichter. Het gedicht ‘Vaarwater’ 

verscheen in 2005 in haar debuutbundel Doorgrond.

vaarwater

Nauwelijks merkbaar gaat alles hier bergaf

zoals de vliet die sloom het veld doorvloeit.

Dit loos gekabbel maakt mij stil

en stom. Als ik nog langer wacht

droogt elk verlangen talmend op.

Ik wil een snelle stroom, ik wil

een roes die raast, een bruisend spel

dat om een speler vraagt, een stem, een hand.

Ik wil een ander land.

Reine	de	Pelseneer
Uit: Drooggrond, Uitgeverij P, Leuven, 2005

4
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vragen biJ het gedicht

 ����In de eerste regel van het gedicht van De Pelseneer staat dat ‘alles bergaf gaat’. Heeft dit alleen 

de letterlijke betekenis van ‘naar lager gelegen gebied gaan’? Welke figuurlijke betekenis kan het 

ook hebben? Zijn er argumenten om te denken dat De Pelseneer ‘bergaf gaan’ in dit gedicht ook 

figuurlijk bedoelt? [Het gebruik van het woordje ‘alles’; de negatieve adjectieven in de eerste helft 

van het gedicht: ‘sloom’, ‘stil en stom’, ‘talmend’; het feit dat ik in de tweede helft van het gedicht 

naar iets anders verlangt.] 

 ����In de eerste regel begint de dichter met een metafoor, die in alle drie de strofen van het gedicht 

verder wordt uitgewerkt. Wat is die metafoor? Welke woorden uit het gedicht functioneren 

allemaal binnen die metafoor?

 ����De laatste regel van de eerste strofe breekt af na het woordje ‘stil’. Zo’n afbreking van de versre-

gel midden in een zin, die op de volgende regel doorloopt, noem je een enjambement. Door een 

enjambement krijgt het laatste woord op de regel vaak extra nadruk. In dit geval wordt de  

betekenis extra versterkt. Hoezo? [Het wit na het afgebroken woord illustreert de betekenis van 

dat woord, en versterkt zo de betekenis ervan. Dit noem je iconisch taalgebruik: de vorm van de 

taal versterkt de betekenis.]

 ����Dit gedicht is opgebouwd uit twee delen: een sloom deel en een snel deel (vanaf regel 6). Hoe 

wordt die tempowisseling ook in de zinsbouw weerspiegeld? [Het gedicht begint met langere 

volzinnen zonder komma’s. In het tweede deel staan korte stukjes zin, gescheiden door veel 

komma’s.]

 ����In het tweede deel van het gedicht staat drie keer ‘ik wil’; wat is het effect van die herhaling? [De 

herhaling maakt dat de wil als iets heel dringends overkomt.]

 ����Het gedicht van De Pelseneer heeft geen eindrijm, maar wel andere soorten van rijm: alliteratie 

en assonantie. Zoek de alliteraties en assonanties in het gedicht. Versterken deze rijmen de 

betekenis van het gedicht? [Zijn er aan het begin bijvoorbeeld ‘langzame’ klanken en aan het eind 

‘vlugge’?]

 ����In de slotregel van het gedicht, ‘Ik wil een ander land’, kan ‘land’ letterlijk en metaforisch worden 

opgevat: als ‘Ik wil in een ander land gaan wonen’ of als ‘Ik wil een ander, bruisender leven.’ Hoe 

moet je de slotregel lezen, denk jij? 

 ����De titel van dit gedicht is ‘Vaarwater’. In het woordenboek vind je dat ‘vaarwater’ vaak figuurlijk 

wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in de uitdrukking: ‘in iemands vaarwater komen’. Is diezelfde figuur-

lijke betekenis ook hier van toepassing?

 ����De ik wil ‘een stem’, staat in de op een na laatste regel. Op welk ander deel van het gedicht slaat 

dit terug? Zegt dit gedicht ook iets over het dichterschap? Wat voor een dichter zou de ik in dat 

geval willen zijn?

 ����De recensent Yves Joris schreef in het webmagazine Meander naar aanleiding van het debuut van 

De Pelseneer: ‘Verwacht van deze dichteres geen verrassende zinswendingen of onverwachte 

stormen van poëtische razernij. Ze neemt je mee aan boord voor een heerlijke woordencruise op 

een rimpelloos meer.’ Is dat commentaar op dit gedicht van toepassing, vind je? Is dit ‘de stem’ 

die de dichter zou willen hebben?

 ����In een interview in hetzelfde webmagazine zegt De Pelseneer: ‘Verrukking en verdriet, of eender 

welke emotie, hebben zelden een onmiddellijke invloed op mijn gedichten. Sterke emoties lijken 
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mij niet meteen een goed uitgangspunt voor het schrijven van poëzie. Je moet eerst afstand 

kunnen nemen van iets, voor je er over kan schrijven. Anders krijg je toch maar wat sentimenteel 

geleuter. Dat kan misschien deugd doen voor jezelf, maar lezers hebben daar geen boodschap 

aan. Langs de andere kant wil ik ook geen koele, klinische gedichten schrijven waaruit elke emotie 

is verdwenen. Ik denk dat het er op aan komt het juiste evenwicht te vinden tussen gevoel en 

afstand.’ Heeft De Pelseneer dat evenwicht tussen gevoel en afstand in dit gedicht bereikt, naar 

jouw mening? •
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stROOmOPWAARts
het verstrijken van de tijd wordt in veel gedichten vergeleken met het stromen van water. in 

het gedicht ‘de tijd, het stromend getij’ van m. vasalis gaat het over de behoefte zich tegen 

het verstrijken van de tijd te verzetten, en zich stroomopwaarts te bewegen.

m. vasalis (1909-1998) is een nederlandse dichter.

‘De tijd, het stromend getij’ verscheen in 2002 in de postume 

bundel De oude kustlijn.

 

De tijd, het stromende getij

gaat nu zo snel en het verval

zo steil, alles werd weggespoeld.

Kom nu forellen, mijn herinneringen

spring met de verse krachten

en met de eerste wilde geuren

tegen de stroom.

M.	Vasalis
Uit: De oude kustlijn. 
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2002

5

LiNks NAAR meeR 
iNfORmAtie OVeR 
m. VAsALis

•   Korte biografie met 

beelden van vasalis 

•  dichter hagar Peeters 

leest het gedicht ‘tijd’ 

van vasalis

http://www.youtube.com/watch?v=X1Wrbt0RABQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=X1Wrbt0RABQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Cf0ALIfUWmU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cf0ALIfUWmU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cf0ALIfUWmU&feature=related


20
strOOmOPWaarts

vragen biJ het gedicht

 ���De beginregel van Vasalis’ titelloze korte gedicht luidt: ‘De tijd, het stromend getij’. Het getij is de 

periodieke verandering van de zeewaterstand, van eb naar vloed. Waarom kiest de dichter deze 

metafoor voor de tijd? Denkt de dichter hier aan de stroming van een droogvallende zee, of aan 

opkomende vloed? Welke woorden in de eerste drie regels wijzen daar op?

 ���Het woord ‘verval’ in de tweede regel kan een uitwerking van de metafoor in de eerste regel zijn: 

de tijd stroomt heel snel weg, zoals water snel wegstroomt waar het steil naar beneden gaat 

(‘verval’ in de betekenis van ‘het verschil in hoogte van de waterspiegel’). Moeten we hier ook aan 

een andere betekenis van ‘verval’ denken?

 ���Na het woordje ‘verval’ begint de dichter een nieuwe regel. Dat heet een enjambement: de zin 

loopt door in de volgende dichtregel. Zo’n afbreking van de versregel midden in een zin noem je 

een enjambement. Door een enjambement krijgt het laatste woord op de regel vaak extra nadruk. 

In dit geval wordt de betekenis extra versterkt. Hoezo? [Het gedicht ‘valt’ hier letterlijk een regel 

naar beneden. Dit illustreert de betekenis van dat woord, en versterkt zo de betekenis ervan. Dit 

noem je iconisch taalgebruik: de vorm van de taal versterkt de betekenis.]

 ���Als de dichter niet de metafoor van het water voor de tijd in haar hoofd had gehad, wat had zij dan 

kunnen zeggen in plaats van ‘alles werd weggespoeld’?

 ���Het gedicht is niet in strofen opgedeeld, maar je kunt er toch twee delen in onderscheiden. 

Welke? [Een deel stroomafwaarts en een deel stroomopwaarts.]

 ���De dichter lijkt in het tweede deel van het gedicht van metafoor te wisselen: in het eerste deel 

heeft ze het over de zeestroming, en in het tweede over een rivier. Waar kun je dat uit opmaken? 

Vind je het storend dat ze de metafoor van de zee niet tot het eind toe volhoudt?

 ���Waarom kiest de dichter de metafoor van forellen voor herinneringen?

 ���Waarom zou de dichter schrijven ‘spring met de verse krachten / en met de eerste wilde geuren’? 

Zegt ze daarmee iets over de manier waarop de ik zich wil herinneren? [Levendig, sterk.]

 ���Eigenlijk zegt de ik in dit gedicht dat hij/zij aan het snelle verval wil ontsnappen door tegen de tijd 

in te gaan. Leven door achteruit te leven. Zou de ik in dit gedicht een jong iemand kunnen zijn?  •
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geDAChtestROOm
Onze geest springt, soms zonder duidelijke logica, voortdurend van de ene gedachte op  

de andere. die continue stroom van gedachten van een persoon is het onderwerp van het 

gedicht ‘stroom’ van eva gerlach.

 eva gerlach (1948) is een nederlandse dichter. 

‘Stroom’ verscheen in 1998 in de bundel kindergedichten 

Hee meneer Eland.

Stroom

Altijd gaan mijn gedachten door me heen,

een drukke stroom, als ik lang genoeg stilzit en staar

kan ik hem zien, hoe hij door me heen stroomt vol vissen

en voeten van vogels. Daar 

kan je veel mee doen, met je gedachten,

soms als ik me verveel wanneer ik moet wachten

speel ik gewoon in die stroom een spelletje Aanvang,

dat je de bal zo en zo, en tussen je armen,

en zesentwintig keer, tot Zitten toe; 

dan is de tijd zomaar om.

Soms als ik kwaad word en gil staan ze allemaal stil

alsof ik een stuwmeer maak. Maar als ik verliefd ben,

zoals laatst op jou, dan is het

het allerleukst: hoe ze vliegen, net schuim over water.

Net of je in de Roll-Over heel hoog dubbelslaat.

Eva	Gerlach	
Uit: Hee meneer Eland. Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1998

6

LiNks NAAR 
geDiChteN VAN  
eVA geRLACh

•  Opnames van twee 

voordrachten door  

eva gerlach in het 

radioprogramma 

vPrO-boeken 

http://boeken.vpro.nl/personen/22550730/
http://boeken.vpro.nl/personen/22550730/
http://boeken.vpro.nl/personen/22550730/
http://boeken.vpro.nl/personen/22550730/
http://boeken.vpro.nl/personen/22550730/
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vragen biJ het gedicht

 ���In het gedicht ‘Stroom’ gebruikt Eva Gerlach het beeld van de stroom voor de gedachten van de 

ik. In de loop van het gedicht komt ze steeds op dit beeld terug, werkt ze het als het ware uit; ga 

eens na waar in het gedicht dat allemaal het geval is. 

 ���De gedachtestroom van de ik zit ‘vol vissen / en voeten van vogels’. Hier lijkt de dichter de 

metafoor los te laten, en opeens over een letterlijke stroom te spreken. Wat is het effect daarvan? 

[Dat de metafoor van de stroom wordt vermengd met een beschrijving van een echte stroom 

werkt komisch. Of zou ze met die vissen en vogels toch iets willen zeggen over de loop van 

gedachten?]

 ���Waarom zou de ik eerst lang stil moeten zitten en staren voor hij/zij de gedachtestroom ziet? Het 

woord ‘staren’ gebruik je als je iets of iemand niet loslaat met je ogen. Maar ook wanneer je ze 

strak op een bepaald punt richt zonder iets te zien. Wat is hier bedoeld?

 ���In de tweede strofe wordt beschreven hoe je met je gedachten je verveling kan verdrijven. Wat is 

het ‘spelletje Aanvang’ voor een spelletje? Is het een bestaand spel, of is het door de ik verzon-

nen? Komt er een echte bal aan te pas? Doe je zelf wel eens van die gedachtespelletjes waarbij je 

jezelf allemaal regels oplegt?

 ���De laatste strofe geeft het contrast tussen kwaadheid en verliefdheid weer met twee contraste-

rende beelden: dat van het stuwmeer en dat van het schuim dat over het water vliegt. Een 

stuwmeer ontstaat door met een stuwdam de loop van een rivier te stoppen. Waarom zou voor 

kwaadheid het beeld van een stuwmeer zijn gekozen? Had het ook een gewoon meer kunnen 

zijn? Bij een stuwmeer zou je aan opgekropte woede kunnen denken: ook in dit gedicht? Of gaat 

het er hier meer om dat je niet verder komt met je gedachten, dat je almaar hetzelfde blijft 

denken?

 ���Dit zijn twee plaatjes van kermisattracties die Roll Over worden genoemd. Welk soort Roll Over 

zou het best in dit gedicht passen, vind je, en waarom?

 ���Is de ik in Gerlachs gedicht een kind? Waaruit zou je dat op kunnen maken? [Taalgebruik, gekozen 

beelden (kermis), het ‘spelletje’.] •
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