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VOORAF
Donderdag 31 januari 2013 is het weer zover: dan is het Gedichtendag. 

Die dag hoor, zie en proef je overal gedichten. Op het station, op de radio  

of in de supermarkt om de hoek. Ook docenten nodigen we warm uit om  

die dag gedichten als eregasten op school te onthalen. Stichting Poetry 

International en Stichting Lezen bieden scholen in het voortgezet onderwijs 

ter gelegenheid van Gedichtendag deze poëzielessen aan.

‘Muziek’, zo luidt het thema dit jaar. Dus smeden we de banden tussen deze bij uitstek verwante genres. 

Dichters worden wel vaker met componisten vergeleken. Door de buitengewone aandacht voor klank, rijm, 

ritme en metrum is poëzie immers een sterk muzikaal genre. 

Maar de relatie tussen poëzie en muziek beperkt zich uiteraard niet tot het vormelijke en het tonale alleen.  

Ze ‘werken’ ook op eenzelfde manier. Muziek heeft geen woorden nodig. Muziek overspoelt je, sleurt je mee, 

gaat daar waar woorden niet gaan kunnen, raakt je onverschrokken en laat je een tikje verdwaasd achter. Is dat 

niet precies wat een goed gedicht ook doet? In poëzie wordt met weinig woorden veel gezegd en toch zit de 

diepste betekenis vaak nog in wat er niet staat, in het wit tussen de regels en tussen de woorden dus. ‘Lees 

maar, er staat niet wat er staat’, bezwoer Martinus Nijhoff al in zijn gedicht ‘Awater’. Net het wit tussen de 

regels neemt je mee naar daar waar woorden sprakeloos zijn. Of hoe je met poëzie en muziek verhalen kan 

vertellen die je zelf niet kent.

In deze lessenreeks worden poëzie en liedteksten een tweemaal letterlijk naast elkaar gezet: Ali B. naast 

Bredero; Guus Meeuwis naast Brodsky. Daarmee wordt niet beweerd dat het allemaal een pot nat is; het gaat 

juist om de vergelijking. Iemand die graag vergelijkt is dichter Ted van Lieshout: “Door twee dingen bij elkaar  

te plaatsen, zoals twee gedichten, ga je je onmiddellijk afvragen: waarom staan die bij elkaar? Je gaat 

automatisch vergelijken, en vergelijken = beter kijken. Door overeenkomsten en verschillen te zien kom je 

dichter tot het gedicht, zonder dat het ene gedicht het andere gedicht tekort doet.” 1

Het is belangrijk dat leerlingen regelmatig in aanraking komen met poëzie. Door het bijzondere taalgebruik 

wakkeren gedichten immers de taalgevoeligheid van leerlingen sterk aan. Minstens zo belangrijk is cultuur-

overdracht: leerlingen zouden tijdens hun schoolloopbaan toch op z’n minst kennis moeten nemen van grote 

dichters en hun werk.

Deze lessenreeks wil docenten (verder) op weg helpen om poëzie in de klas te brengen. Op Gedichtendag  

zelf, maar ook in de aanloop naar deze dag. Om leerlingen met gedichten vertrouwd te maken, is regelmaat 

belangrijk. Af en toe een les over gedichten inplannen is veel doeltreffender dan kinderen op één dag met 

gedichten te overstelpen. Vier dus geregeld ‘Gedichtendag’!

 1  Uitgesproken tijdens een lezing op 15 september 2012 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het vergelijken van gedichten 

past Van Lieshout veelvuldig toe in zijn bloemlezing “Jij ende ik”.
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HANDLEIDING 
De lessuggesties zijn niet geschikt om integraal te kopiëren en uit te delen aan de klas. Ze zijn bedoeld als 

handreiking aan de docent. De gedichten zelf worden losbladig aangeleverd zodat deze eenvoudig kunnen 

worden gekopieerd en uitgedeeld. U vindt in deze lessuggesties suggesties voor vragen over de gedichten – en 

veelal ook de antwoorden. 

U kunt natuurlijk ook afzonderlijke lessen afdrukken. De lessen hebben de volgende thema’s:

Les 1:  Eerste Liefde, met een liedtekst van Guus Meeuwis en een gedicht van Joseph Brodsky

Les 2:  Liefdesverdriet verwoord, met een liedtekst van Ali B. en een gedicht van Bredero

Les 3:  Klank en zang, met een gedichten van Paul van Ostaijen en Jan Engelman

Les 4:  Rouw, met het Egidiuslied en een gedicht van W.H. Auden
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EERstE LIEFDE
In deze les wordt een vaak terugkerend thema in zowel de muziek 

als de poëzie uitgediept: de eerste liefde. Eerst uitgewerkt in de als 

eenvoudig bekend staande meezinger ‘Het is een nacht’ van Guus 

Meeuwis. Maar is het wel zo’n eenvoudig lied? Het markeerde hoe dan ook 

zijn debuut in de top tien in Nederland.  

Daarna een debuut van heel andere orde: het gedicht ‘Debuut’ van Joseph 

Brodsky. Ook hier wordt een liefdesnacht beschreven, de eerste nog wel. En al 

verkeren de geliefden net als de verteller bij Meeuwis in ongeloof over hetgeen is 

voorgevallen, beter lijken ze zich er niet van te voelen. 

1.



6

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret.

Het is twee uur ‘s nachts, we liggen op bed,

in een hotel in een stad, waar niemand ons hoort,

waar niemand ons kent en niemand ons stoort.

Op de vloer ligt een lege fles wijn

en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn.

Een schemering, de radio zacht

en deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht

refrein:

Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet,

het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied,

het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou –

maar vannacht beleef ik hem met jou 

Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond

en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon,

het zomaar ervandoor gaan met jou,

niet wetend waar de reis eindigen zou.

Nu lig ik hier in een wildvreemde stad

en heb net de nacht van mijn leven gehad.

Maar helaas: er komt weer licht door de ramen,

hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan.

(refrein)

Maar een lied blijft slechts bij woorden,

een film is in scène gezet,

maar deze nacht met jou – 

is levensecht!

(refrein) (3 x )

Guus Meeuwis

HEt IS EEN NacHt
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OVEr DE autEur
Guus Meeuwis (1972) is in Nederland een van de bekendste Nederlandse zangers van dit moment. Hij brak in 

1994 meteen door met zijn eerste lied, ‘Het is een nacht’. Daarna volgden ‘Per spoor (Kedeng Kedeng)’, 

‘Brabant’ en nog vele andere hits. Hij werkte met tal van artiesten samen.

INLEIDING
Je hoeft niks van de achtergrond van een lied te weten om ernaar te kunnen luisteren. Maar soms is het aardig 

om de achtergrond te kennen. Guus Meeuwis was nog helemaal onbekend toen hij een romantisch weekend 

beleefde in Brugge met zijn vriendin Valérie. Daarover schreef hij een lied, en dat is het lied geworden waarmee 

hij in het najaar van 1995 in één klap bekend is geworden: dit lied ‘Het is een nacht’. 

VOrM
Het is gemakkelijk om de tekst van dit lied ergens op internet te vinden, maar het is ook goed om zelf, al 

luisterend, de tekst van een lied te noteren. Vaak zie je dan veel beter hoe het in elkaar zit, en waar het eigenlijk 

over gaat. Vandaar de volgende suggesties:

>����Luister naar het lied en laat leerlingen de tekst noteren. Iedere leerling voor zich, of in groepjes, of per 

couplet een groepje, of met de hele klas. 

>������Laat de leerlingen inzien dat de tekst vaak niet helemaal met zekerheid is vast te stellen. Wie zijn eigen 

versie vergelijkt met de versies op internet, dan zal bijna altijd zien dat er verschillen zijn: in komma’s en 

punten, in woorden, in zinswendingen, in regelafbrekingen. De eerste oefening levert vragen op die met 

de leerlingen besproken kunnen worden. Zoals:

1. Hoe bepaal je waar een regel in een liedje ophoudt? 

2. Hoe moet je de regels onder elkaar schrijven? 

3. Weet je wat een refrein is en hoe herken je het refrein? 

4. Moet je een refrein steeds weer uitschrijven? 

5. Moet je soms halve regels opschrijven, omdat er in het lied na zo’n halve regel een lange pauze volgt? 

6. Wanneer begint en eindigt een couplet? 

7. Begint dit lied met een couplet van acht regels of met twee van vier? (Of doet dat er niet toe?) 

8. Meestal is er in een lied wel een rijmschema. Hoe zit dat hier? 

9. Vallen de pauzes in het lied samen met een rijmwoord? 

10. In een lied gaat een zanger vaak licht variëren op een tekst. Moet je dat dan ook opschrijven?

In het lied zingt Meeuwis aan het eind, na het refrein, ook nog deze regels:

 en vannacht beleef ik hem met jou

 en ik hou alleen nog maar van jou

 en ik hou alleen nog maar van jou

>����Moet je die ook opschrijven?
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GEDIcHtEN
Gedichten roepen dezelfde vragen op, maar van een gedicht bestaat meestal een officiële uitgave, goedgekeurd 

door de dichter. Bij liedjes is zo’n uitgave er vaak niet. 

BEtEkENIS
Voor wie zo een tijdje naar de buitenkant van het lied heeft gekeken, komt de inhoud meestal vanzelf naar 

boven. 

>�������Waar gaat dit lied over?

 Antwoord: het gaat over een eerste liefdesnacht.

>����En waarover nog meer?

Antwoord: het lied gaat eigenlijk vooral over dat de zanger nog steeds niet kan geloven dat hij zo’n mooie 

eerste liefdesnacht aan het beleven is. Dat zie je vooral in het refrein.

>����Kun je wat plaatsen aanwijzen waar de zanger over zijn ongeloof spreekt?

Antwoord: zie de vergelijking met een film. Zie de vergelijking met het mooiste lied. Zie de vergelijking met 

iets onvoorstelbaars – en dat onvoorstelbare is nu toch uitgekomen.

EcHt GEBEurD?
Als je de titel van dit lied opzoekt, zie je achter de titel ook vaak staan, als een soort ondertitel: ‘Levensecht!’ 

Dat verwijst naar het slot van het lied. Is het nu allemaal een droom, of is het allemaal echt (levensecht) 

gebeurd? Dat ongeloof zie je vaak in liefdesliedjes terugkeren. Heel vroeger al, maar nu nog steeds. Kijk (en 

luister) maar eens naar het beroemde lied ‘Dromen zijn bedrog’ van Marco Borsato: ‘Dromen zijn bedrog, / 

maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog.’

DaGEraaDSLIED
Wat je in zulke liefdesliedjes ook vaak terugvindt is de treurigheid bij de gedachte dat het allemaal weer voorbij 

gaat. De nacht was geweldig, de liefde was geweldig, maar nu wordt het weer licht, de dag breekt aan, en nu 

moeten we weer terugkeren naar het gewone leven. Liederen waarin dat onderwerp voorkomt worden wel 

dageraadsliederen of morgenliederen genoemd (omdat de dag of de morgen weer aanbreekt). Er hoort altijd 

een gevoel van spijt bij – of ergernis.

>����Waar vind je dat gevoel in het lied van Guus Meeuwis?

Het antwoord op die vraag moet wel dit couplet zijn:

 Nu lig ik hier in een wildvreemde stad

 en heb net de nacht van mijn leven gehad.

 Maar helaas: er komt weer licht door de ramen,

 hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan.
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NIEt zO GEMakkELIjk
‘Het is een nacht’ geldt als een gemakkelijk, toegankelijk lied, dat iedereen altijd graag uit volle borst meezingt, 

maar de laatste twee regels van dit couplet zijn nog helemaal niet zo gemakkelijk. 

>�����‘Maar’, ‘helaas’, ‘hoewel’: wat wil de zanger hier eigenlijk beweren? 

Antwoord: vannacht heeft de wereld voor ons gevoel stil gestaan, maar uit het licht worden moeten wij 

concluderen dat dat niet werkelijk het geval is geweest.

cOVEr
Kempi heeft van dit lied een bijzondere uitvoering gemaakt. Hij zingt de tekst op zijn eigen wijze, en wordt 

daarbij alleen door een gitaar begeleid. Die uitvoering is bekend geworden via De wereld draait door.

>����Welke versie vind je beter: de vrolijke verliefde studentikoze versie van Guus Meeuwis, of de doorleefde, 

gruizige, soulvolle straatversie van Kempi?
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DEBuut

1

Van de tentamenlast bevrijd, had zij

voor zaterdag een vriendje uitgenodigd;

‘t was avond, en op tafel stond in ‘t kaarslicht

de stevig dichtgekurkte rode wijn.

Maar zondagmorgen ving met regen aan;

en de logé sloop, een ervaring rijker,

steels weg en nam zijn kleren van de spijker,

die losjes in het pleisterwerk bleef staan.

Ze pakte van ‘t bureautje bij de muur

een beker, goot een restje thee naar binnen.

De woning sliep nog op dit vroege uur.

Ze lag in bad en voelde hoe in ‘t midden

de bodem bladderde, en plotseling

kroop toen de leegte, licht naar badschuim geurend,

haar lichaam in door nog een opening,

die na vannacht bekend was met de wereld.

2

De hand, die stil de deur geopend had,

was – hij schrok op – besmeurd; hij stak hem weg en

het geld, nog van de wijn teruggekregen,

liet horen dat het in de voering zat.

De straat was leeg. Er dreven peukjes rond

in ‘t water, stromend uit de regenpijpen.

Hij zag opnieuw het stucwerk en de spijker,

en van zijn opgezwollen lippen klonk

een vloek. De leegte bleef onaangedaan,

hij bloosde hevig en – bewust van ‘t vreemde

van zijn gedrag – was door de grond gegaan,

als daar de trolleybus niet was verschenen.

Weer thuisgekomen, kleedde hij zich uit,

niet kijkend naar de sleutel, die nu afhing,

op vele deuren past en stonk naar zweet,

verbijsterd door de allereerste draaiing.

 

joseph Brodsky

vertaling Peter Zeeman
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OVEr DE autEur
Joseph Brodsky (1940–1996) was een belangrijke Russische dichter. In 1972 werd hij door het regime 

gedwongen Rusland te verlaten. Hij kwam in Amerika terecht en werd toen nog bekender, ook als essayist. 

Nobelprijs voor literatuur 1987. Zijn gedicht ‘Debuut’ is uit 1970. De vertaling, van Peter Zeeman, is te vinden in 

de bundel De herfstkreet van de havik. Een keuze uit de gedichten 1961-1986.

INLEIDING
Dit is een gedicht van de Russische dichter Joseph Brodsky. Hij schreef het in 1970. Hij noemde het ‘Debuut’. 

Het gaat over de eerste liefdesnacht, maar eigenlijk vooral over de verwarde gevoelens na afloop van die eerste 

liefdesnacht – eerst bij het meisje, daarna bij de jongen. De situatie is herkenbaar. Het gedicht bevat geen 

moeilijke taal. Hier volgen een paar punten om bij stil te blijven staan.

EErStE cOuPLEt
>����Regel 4: “de stevig dichtgekurkte rode wijn”. Welke associaties roept dit beeld op?

Mogelijk antwoord: een fles rode wijn is een traditioneel attribuut voor een romantisch avondje bij 

kaarslicht. Dat de fles van een kurk is voorzien is eigenlijk een overbodige mededeling, want bijna alle 

wijnflessen waren vroeger van een kurk voorzien. Ook de toevoeging ‘dicht’ (in ‘dichtgekurkt’) is wat 

overbodig: het wezen van de kurk is nu eenmaal dat hij de fles afdicht. En dat met die kurk de fles ‘stevig’ 

dicht zit, is ook geen verrassing: dat is altijd zo. 

Veel overbodige toevoegingen, maar het heeft toch een functie: daardoor wordt die simpele fles wijn een beeld 

voor de gespannen verwachtingen en voor de al lang gistende verlangens. Tot nu toe werden die verlangens 

bedwongen (want eerst moesten de tentamens achter de rug zijn), maar op deze avond gaat dan eindelijk de 

kurk van de fles.

twEEDE cOuPLEt
>�������‘De logé’ en ‘rijk’ (van ‘rijker’) klinken in dit verband afstandelijk en ironisch. Leg uit.

Antwoord: Deze logé is een ervaring rijker, zegt de Nederlandse vertaling. Bij zijn vertrek ziet hij een spijker 

die losjes in het pleisterwerk blijft staan. Dat wijst op enige armoede: de studente heeft geen geld voor een 

fatsoenlijke kapstok. 

>�������Het is ook mogelijk om in die losse spijker een beeld te zien voor wat er die nacht is voorgevallen. 

Waar moet je aan denken?

Mogelijk antwoord: de spijker herinnert de jongen aan zijn geslacht. En dat die spijker losjes in het 

pleisterwerk blijft staan, zou kunnen aangeven dat het die nacht allemaal niet zo bevredigend is verlopen.
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DErDE cOuPLEt
>����Welke tegenstelling zit er in de beschrijving van de thee en de wijn uit het eerste couplet?

Antwoord: Er zit een grote tegenstelling tussen de stevig dichtgekurkte fles rode wijn van de vorige avond 

en het restje thee dat zij op deze treurige zondagmorgen naar binnen giet: lauw of koud geworden, en vast 

zonder veel smaak.

VIErDE cOuPLEt
>����Welke overeenkomst is er tussen het loszittende pleisterwerk en het bladderen 

van de bodem van het bad?

Antwoord: beide wijzen op achterstallig onderhoud, armoede, verval. Bij het bladderen van de bodem zou je, 

net als bij die spijker, ook aan iets lichamelijks kunnen denken; gescheurd maagdenvlies, verloren 

maagdelijkheid, geestelijke afbladdering.

VIjfDE cOuPLEt
>����������Waardoor zou de hand van de jongen ‘besmeurd’ zijn?

Antwoord: het gedicht geeft er geen duidelijk antwoord op. Kalk van het loszittende pleisterwerk?  

Een veeg lipstick? Gemorste wijn? Of toch opgedroogd bloed, gevolg van de ontmaagding?

zESDE cOuPLEt
>����Hier keert het beeld van de spijker terug. Waarom, denk je?

Antwoord: Dat betekent vermoedelijk wel dat het niet zomaar een los detail is. Is het een beeld voor zijn 

ongelukkige debuut in de liefde?

zEVENDE cOuPLEt
>����Vergelijk regel 14 (‘en plotseling / kroop toen de leegte’) met regel 25 (de leegte bleef onaangedaan’’). 

Welke overeenkomst zie je?

Antwoord: zowel de studente als haar vriendje ervaren een grote leegte. Ze zijn ‘een ervaring rijker’, maar 

goed voelt dat duidelijk niet.

acHtStE cOuPLEt
Opvallend: niet alleen het meisje, maar ook de jongen gaat zich na de mislukte eerste liefdesnacht opnieuw 

uitkleden. Ze doen het nu ieder voor zich, in hun eigen huis.

>����Wat bedoelt de dichter met de sleutel? De afhangende, ongewassen, stinkende sleutel die op vele deuren 

past?

Antwoord: dat kan niet anders dan zijn geslacht zijn.

>����Is dat een treffend beeld?

Daarover kan gediscussieerd worden. Er is een zekere overeenkomst in vorm en in gebruik. 
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>����De sleutel die ‘op vele deuren past’: dat klinkt wel goed, maar is het echt zo?

Ter overweging: heeft de jongen deze nacht inderdaad gemerkt dat zijn sleutel op vele deuren past, of 

misschien toch niet? Het kenmerk van een goede sleutel zou moeten zijn dat hij maar op één slot past.

HEt GEDIcHt aLS LIED
Een gezongen versie van het eerste deel van dit tweeluik is te vinden op de cd Sarah (1996) van Herman van 

Veen. Deze vertolking zou, mits in bezit, met de klas geluisterd kunnen worden. 

>����������Wat vind je van die vertolking? Wordt het gedicht daar anders van?
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LIEFDEsVERDRIEt
VERwOORD
klassieke poëzie en moderne rap in straattaal: de twee  

lijken mijlenver uiteen te liggen. Maar is dat wel zo? 

ali B staat bekend als een gewone jongen die het ver, heel ver heeft 

geschopt. Voor het televisieprogramma ‘ali B op volle toeren’ reisde hij  

stad en land af om kennis én muziek te maken met de groten der aarde  

op muziekgebied – zij het in het populaire genre.

Bredero, voluit Gerbrand Adriaenszn. Bredero, staat bekend als een dichter die 

een voorkeur had voor het volkse. Hij hield van de Amsterdammers en gebruikte 

hun taalgebruik veelvuldig in zijn werk. Straattaal uit de zeventiende eeuw?

De twee teksten die in deze les worden besproken hebben ook thematisch veel 

gemeen: er is duidelijk iemand aan het woord die ‘het heeft gehad’ met zijn 

voormalige lief. Ze mag gaan. Het is voorbij. 

De jeugd van tegenwoordig zal moeten wennen aan de straattaal van vroeger, 

maar ‘Genakt’ kan daartoe een mooie opmaat zijn. 

2.
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Ik BEN jE zat

Refrein:

Ik ben je zat geloof mij nou ik heb het echt gehad

Het leven is geen spel nee het leven is geen Wedden Dat?

Ik geef het toe vuile bitch je hebt me echt genakt

Nu heb je spijt maar je hoeft niet meer te bellen schat!

Sorry lieve schat maar ik moet je nu verlaten

Ik vind het best wel jammer ik kon altijd met je praten

We waren met zijn twee zo verenigd als de staten

Maar achterom mijn rug zat je te flirten met mijn maten

Ik had alles in de gaten maar ik maakte me niet druk

Mensen hadden me gewaarschuwd maar ik gaf geen ene fuck

Want ik wist het zeker nee ik dacht niet aan misschien

ik heb mijn eigen ogen ik heb alles toch gezien

want ik ben niet blind al ben ik verliefd

nou asjeblieft

pak je spullen en vertrek je maakt jezelf depressief

je kan mijn hart niet stelen want ik ben zelf een dief

wanneer ik het uitmaak is het voor definitief

Refrein 

De eerste keer dat ik je zag was je een hele losse meid

Het maakte mij niet uit ik had een hele toffe tijd

Ik wou het daar bij laten maar je had me toch verleid

Onze relatie was een feit en achteraf toen had ik spijt

Want ik ging met de verkeerde

Zoals jij je presenteerde

leek het alsof je de ware was en niemand protesteerde

over dat er wat mankeerde en ik het eigenlijk moest laten

maar ja achteraf is altijd makkelijker praten dan gedaan

het is gedaan want ik kreeg het voor mijn kiezen

je zag het als een spelletje en ik moest hem verliezen

ja ik kon ook niet weten dat ik ging met een actrice

want je speelde een schone meid maar je was gewoon een vieze.

Refrein

Je begon meteen te zeiken als ik even naar je vroeg

Gaf je alles wat je wou maar je vond het niet genoeg

Ik had mijn vrouwtje liever thuis maar jij wou chillen in de kroeg

En was net een domme sletje zoals jij je daar gedroeg

Je zoop je zelf klem begon te strippen op de bar

Mensen vonden het bizar je bent een beetje in de war

Als je denkt dat dit kan terwijl ik op je zit te wachten

Een ding moet je weten ik ben er bij met mijn gedachten

Nu wijs ik je de deur heb genoeg van je gezeur

Denk maar niet dat ik nog treur over wat er is gebeurd

Check het fikkie is gestookt en nu zal je hem moeten blussen

Maar ik neem je niet terug ook al zou je mijn voeten kussen.
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OVEr DE autEur
Ali B, artiestennaam van Ali Bouali (1981), is een Nederlandse rapper van Marokkaanse afkomst. Hij brak in 

2004 door met zijn album Ali B vertelt het leven van de straat en met zijn single ‘Ik ben je zat’. Hij werkte 

daarna samen met heel veel andere rappers en zangers. Hij is ook werkzaam als stand-up comedian en als 

televisiepresentator.

INLEIDING
In dit lied neemt Ali B afscheid van zijn liefje. De titel is meteen duidelijk: ‘Ik ben je zat’. De beginregel ook: ‘Ik 

ben je zat, geloof mij nou, ik heb het echt gehad.’ Het is de beginregel van het refrein, dat aan het begin van het 

lied twee keer wordt gezongen, door zanger Brace, voordat Ali B aan zijn eerste rap begint. Op dat moment is al 

helemaal duidelijk dat de liefde voorbij is.

rIjM
In de rap-gedeelten van Ali B zitten veel dichterlijke elementen. Om te beginnen het rijm. De rap loopt over van 

het rijm, al meteen vanaf het begin (verlaten – praten – staten – maten – gaten). 

>��Loop met de leerlingen snel alle rijmwoorden langs. Zit het rijm alleen aan het eind van de regels, of ook 

binnen de regels? Is er een rijmschema? 

Op sommige plekken zitten hele reeksen van rijm: verliefd – asjeblieft – depressief – dief – definitief, meid – tijd 

– verleid – feit – spijt, verkeerde – presenteerde – protesteerde – mankeerde, bar – bizar – war, deur – gezeur 

– treur – gebeurd. Je zou al haast van rijmknoedels kunnen spreken.

>��Vind je dat knap? Of is het niet zo moeilijk, zulke rijmelarij?

In een normaal gedicht spreek je wel van rijmdwang als je de indruk hebt dat de dichter door het rijm 

gedwongen wordt een bepaald woord te kiezen. In deze rap, met al zijn rijmen, kun je moeilijk van rijmdwang 

spreken, maar toch klinken niet alle rijmen even geslaagd.

>��Welke rijmen vind je minder gelukkig? Noem er een paar. 

taaLGEBruIk
Het Nederlands van Ali B is een heel grappig mengsel van allerlei talen en taaltjes. Hij gebruikt ook, al dan niet 

door het dwangmatige rijmen aangemoedigd, verhaspelingen van uitdrukkingen, en nieuwe manieren van 

zeggen. 

>��Wijs er een paar aan.

Antwoord:   1. Achterom mijn rug (in plaats van ‘Achter mijn rug om’) 

2. Ik heb mijn eigen ogen (betekenis: ‘Ik heb het zelf gezien’) 

3. Is het voor definitief (meestal laat men ‘voor’ weg) 

4. Ik ben er bij met mijn gedachten (betekenis: Ik heb het heel goed door)
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Dit lied is een scheldlied, maar door zijn grappen blijft het tegelijk ook vriendelijk, en charmant. 

>��Geef voorbeelden van taalgrappen in de tekst.

 Antwoord:    1.  Beeldspraak: ‘We waren met zijn twee zo verenigd als de staten’. (Grappig, want er zijn veel 

meer dan twee Verenigde Staten.)

    2. ‘Je kan mijn hart niet stelen want ik ben zelf een dief’ (Is die redenering logisch?) 

     3.  Een contaminatie (verhaspeling) als ‘Achteraf is altijd makkelijker praten dan gedaan’ 

(samentrekking van ‘Achteraf is het altijd makkelijk praten’ en ‘Dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan’).

    4.  Het letterlijk opvatten van het woord ‘schoon’ in de zin: ‘Je speelde een schone meid, maar je 

was gewoon een vieze’.

Veel van de woorden die Ali B gebruikt behoren tot de zogenaamde straattaal. 

>��Wat is de betekenis van ‘je hebt me echt genakt’?

Antwoord: ‘Nakken’ staat (nog) niet in Van Dale. Wat het betekent, daarover zullen de meningen 

waarschijnlijk verschillen, maar vermoedelijk komt het in de buurt van ‘verlinken’, ‘bedriegen’, ‘naaien’.

>��Wat zou jouw woordenboekomschrijving van ‘nakken’ zijn?

>��Maak een lijst van andere straattaalwoorden, of woorden die niet standaard Nederlands zijn.

Antwoord: vuile bitch; ik gaf geen ene fuck; zeiken; check; fikkie; chillen; domme sletje; klem zuipen.

>��Maak ook een lijstje van de wat chiquere uitdrukkingen in dit lied.

  Antwoord: ik wou het daar bij laten; onze relatie was een feit; zoals jij je presenteerde leek het alsof je de 

ware was; nu wijs ik je de deur.

BEtEkENIS
Wat de bewering is van het lied is wel duidelijk: je bent een bedriegster, en ik wil niets meer met je te maken 

hebben. Ali B wil het doen voorkomen alsof alle schuld bij het meisje ligt. Hij stelt zichzelf graag voor als een 

brave huisvader. ‘Ik had mijn vrouwtje liever thuis maar jij wou chillen in de kroeg.’

>��Klinkt dat overtuigend? Of horen we hier het natrappen van een jongen die het niet zo goed kan 

verdragen dat hij is afgedankt en vervangen door een ander? Is Ali B hier oprecht boos of is hij jaloers?
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kLaEGH-LIEDt.

Stem: Hoe lang sal ick met heete tranen &c.

Moy Aeltjen is’t soo haest vergheten

Myn lang vervolg van dagh en nacht?

De schoone tijd die’k heb versleten

En met u wil heb door ghebracht;

In vriendelijckheydt // in vrolijcheydt,

In vryicheydt // en soeticheydt van praet,

Van ’s nachts tot ’s morghens en des avonts laet?

Myn Vrienden smaet en ’s Vaders toren,

Die heb ick om u, in ’t begin,

Met sware dreyging moeten hooren:

Maer ’t gingh soo haest my uyt als in,

Dat bleeck soo dick // wanneer als ick

Een blinck of blick // van u schoon oogen sach,

Soo bleef ick by u den geheelen dach.

Hoe dick nam ick u ted’re handen

En druckten ’s aen myn slincker borst?

Daer my het binnenst scheen te branden

Van ‘t geen dat ick nauw spreken dorst:

Daer wenst ick myn // een vensterkijn,

Van Kristalijn // of van fijn spieghel glas,

Dat ghy mocht sien hoe ick te moede was.

So ’k by myn hart had konnen komen,

Ick hadd het met eerbiedicheyt

Stracx uyt syn legher-stee genomen,

En in u lieve schoot gheleyt,

Soo lief waerd dy // de siel van my;

Docht ick dat ghy // so wulleps waert van sin,

En so lichtvaerdich oock in uwe min?

Daer ick ter Weerelt heb genooten

De vreucht diemen verkrygen kan,

Daer wert my ny de deur gesloten

En men hout daar een ander an.

Hoe sydy nuw // voor my soo schuw?

Of wien heeft u // so schandelijck gheraen,

Dat ghy my hebt dees trots en spijt ghedaen?

Wat moochdy in u selven dencken,

Wanneer als ghy eens over siet:

Myn leurtjens en kleyne gheschencken?

Of ‘t geender by ons is geschiet?

Soo hier, so daer // ghy weet wel waer;

Met wat gebaer // en gantsch verslingert hert,

Was ick gestaech in uwe min verwert.

Wat woorden synder wel gesproken,

Bedencktse eensjens in uw geest?

Wat Eden hebje myn ghebroken?

’t Is wonder datje niet en vreest,

Dat ick u eens // met vry wat reens,

Yet ongemeens // sal spelen op een tijdt,

Is dat myn liefde noch verkeert in nijdt.

Gaet heen geveynsde Kourtesane,

Begoghelt d’oogen en het breyn,

Met uwe Kokedriele trane,

Van den verdwaesde Kapiteyn:

Dien blooten bloet // van wien ghy ’t goedt

Meer als ’t ghemoedt // en dat met reden acht,

Versteurt my niet, vaart wel en voort genacht.
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OVEr DE autEur
Gerbrand Adriaensz. Bredero (Amsterdam, 16 maart 1585 - aldaar, 23 augustus 1618) is een van de belangrijke 

Nederlandse auteurs uit de zeventiende eeuw, samen met P.C. Hooft en Joost van den Vondel. Hij schreef 

kluchten en toneelstukken (De Spaanse Brabander, o.a.). En gedichten en liederen. Die werden verzameld in zijn 

Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Liedboeck (1622).

INLEIDING
Dit is een lied uit de zeventiende eeuw, van G.A. Bredero. Ramsey Nasr nam het op in zijn selectie van twintig 

gedichten voor Dichter Draagt Voor. Er bestaat dus een ‘verfilming’ van het gedicht. Die kan handig zijn voor de 

introductie van het gedicht bij de leerlingen, maar de tekst kan natuurlijk ook zonder film worden bestudeerd.

VErtaLING
Er zijn acht coupletten (‘strofen’) van zeven regels. 

>��Lees de tekst klassikaal of maak acht groepjes waarbij elk groepje een couplet leest. 

>���Laat de leerlingen met behulp van de toelichtingen in de bijlage bij deze lessuggestie in hedendaags 

Nederlands omzetten. Verdeel eventueel de acht coupletten over acht groepjes. 

Het moet mogelijk zijn om dit gedicht (nadat de vertaalslag is gemaakt) min of meer te begrijpen, al blijven er 

ook dan vermoedelijk nog moeilijke plekken genoeg. Neem bijvoorbeeld regel 16: ‘n drucktens’ aen myn slincker 

borst’ Van ‘lincker’ weten we nu dat het ‘linker’ betekent. En ‘en myn slincker borst’ betekent dus ‘aan mijn 

linker borst’, oftewel: ‘aan of op mijn hart’. Maar is de vorm ‘n drucktens’’ nu ook duidelijk (‘en drukte ze’, ‘en 

drukte hen’)? En zijn de regels 17-18 goed te snappen, ook als we weten wat ‘aer’ en ‘auw’ betekenen?

ONDuIDELIjkHEDEN
Zo zijn er overal in dit lied wel kleine onduidelijkheden voor de leerlingen, ook met de toelichtingen erbij. 

Behandel deze tekst echter liever niet regel voor regel, maar ga er liever in vogelvlucht overheen, volg de grote 

lijn en blijf alleen op een paar plaatsen stil staan. Bijvoorbeeld hier:

>��regel 19-22, met het lieflijke, bijna kinderlijke beeld van een ‘vensterkijn van kristalijn of van fijn spieghel 

glas’ op de plaats van het hart. Als de zanger zo’n vensterkijn had gehad, had het meisje bij het hart van de 

zanger naar binnen kunnen kijken – en dan had zij gezien dat hij de waarheid, en niets dan de waarheid 

sprak.

>��regel 22-25, met het vervolg op dat beeld: de gedachte dat de zanger wel zijn hart uit zijn ligplaats 

(‘legher-stee’) had willen nemen om het in haar schoot (in haar ‘lieve schoot’ zelfs) te leggen.

>���het slotcouplet, met die getergde uithaal in de richting van de ‘geveynsde Kourtesane’. Hoe moeten we dat 

precies vertalen? De uitgave van Stuiveling zegt in de toelichting bij de tekst: ‘hoer, lichte juffer’. In andere 

uitgaven vind je wel ‘snol’. De oorspronkelijke, en de latere betekenis van ‘courtisane’ is meer verheven. In 

de bredere aantekeningen bij dit gedicht zegt de ed. Stuiveling: ‘geveynsde Kourtesane: huichelachtige snol; 

uit fr. courtisane, eig. hofdame, welgemanierde, wereldwijze vrouw; later eufemisme voor vrouw van lichte 

zeden.’ 

�

�
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>��Zie ook de aardige woordgroep ‘kokedriele trane’, zeventiende-eeuws voor ‘krokodillentranen’. Vraag 

aan de leerlingen: wat zijn krokodillentranen? En wie plengt ze hier: de zanger, Aaltje of haar kapitein? 

En waarom? 

Dit is wat de ed. Stuiveling er nog over zegt: ‘Kokedriele trane: De vorm kokedril voor krokodil komt in ouder 

Nederlands en in allerlei andere talen veel voor (Het bijgeloof dat de krokodil tranen stortte als hij zijn 

slachtoffer had verslonden, is sinds de middeleeuwen algemeen verbreid geweest.) Daarom werd de 

krokodil als een huichelachtig dier beschouwd. 

>��De aardige scheldpartij aan het adres van het nieuwe liefje van Mooi Aeltje. Hij wordt ‘de verdwaesde 

Kapitein’ genoemd, en ook wel ‘de bloote bloet’.

SaMENVattING
>��Als de leerlingen de tekst min of meer begrepen hebben en tot zich door hebben laten dringen, moet het 

niet zo moeilijk zijn om het lied kort samen te vatten.

Mogelijk antwoord: hier zingt een teleurgestelde jongen: ik ben bedroefd, ik kan niet geloven dat je onze 

mooie tijd alweer bent vergeten, ik wens je veel plezier (maar niet heus) met die ander.

>��Kijk naar de vorm van het geheel. Wat is het rijmschema? 

>���Kijk naar de versnellingen in de vijfde en zesde regel van elke strofe. Waardoor worden die veroorzaakt?

Antwoord: door steeds heel snel op elkaar drie of vier rijmwoorden op elkaar te laten volgen.

LIED?
>����De titel, Klaegh-Liedt, duidt erop dat dit gedicht een lied is/was. Hoe zie je dat?

Antwoord: Dat Klaegh-Liedt een lied is geweest, is wel zeker. Het staat in een liedboek. Er stond een 

aanduiding van de melodie bij (op de wijs van ‘Hoe lang sal ick met heete trane &c.’). De meeste van die 

melodieën zijn in de loop der tijd door musicologen wel achterhaald. 

>��Het lied heeft als titel ‘Klaegh-Liedt’. Is het een klaaglied? Of is het eigenlijk een liefdesliedje, verstopt in 

de vorm van een klaagzang? Of is het een scheldgedicht?

Antwoord: de editie Stuiveling zegt: ‘Lied van een ontgoochelde jonkman die zich erover beklaagt dat zijn 

geliefde met wie hij ondanks de tegenstand van zijn familie zo lang heeft verkeerd, hem nu de deur wijst en 

een rijke kapitein bij zich toelaat.’ 

MENING
>��Wat vind jevan dit lied?

>��Is het een overtuigend lied? 

>��Komt het serieus en gemeend over, of is het eerder een boertig liedje, te zingen in een volle kroeg? 

>��Is het niet veel te lang? 
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OVErIG
>��Zou Aeltje een echt dé vriendin van de zanger zijn geweest? Waarom?

>��Of was zij alleen maar een vluchtig contact? Of was zij zelfs dat niet eens?

BIj DE cLIP VaN DIcHtEr DraaGt VOOr
Ramsey Nasr neemt in zijn clip de rol aan van de teleurgestelde zanger die het woord tot zijn Aeltje richt. Zijn 

tekst is het Klaegh-Liedt, ingesproken in het antwoordapparaat (een voorloper van de voice mail) van de vaste 

telefoon van zijn Aeltje. 

>��Wat vind je van deze vondst?

>��Wat vind je van zijn voordracht?

>��Is het overtuigend om deze zeventiende-eeuwse tekst in een eenentwintigste-eeuws decor uitgesproken 

te zien?
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I

haest  spoedig, gauw

vervolg  aandrang, toenadering, vrijerij

met u wil  met uw instemming

vryicheydt   vrije omgang, situatie waarin 

veel was toegestaan

II

Vrienden  familieleden

soo haest  even gauw

dick  dikwijls

blinck  glinstering, glimp

Soo  dan

III

slincker   linker; dus: de linkerkant van 

mijn borst, waar het hart is

Daer  waar

nauw  nauwelijks

IV

Stracx   dadelijk, aanstonds

legher-stee   de plaats waar het gelegen is

gheleyt   gelegd

waerd dy enz.  waart ge voor mijn ziel

Docht ick   hoe kon ik denken

wulleps   dartel, lichtzinnig

lichtvaerdich  wispelturig

V

Daer  daar waar

hout...an   houdt men het contact aan met; 

verwelkomt men geregeld

nuw  nu

so schandelijck zo’n schandelijke raad gegeven
gheraen  

trots en spijt  hooghartigheid en hoon

VI

moochdy  kun je

leurtjens  nietigheidjes, aardigheidjes

by ons   tussen ons. Deze versregel loopt 

over in de volgende

waer  na dit woord denke men een punt

verwert  verward

VII

eensjes  toch eens

Eden  heilige beloften

myn  tegenover mij

vry wat reens  vrij veel reden

Yet ongemeens enz.    op een ongewone manier wraak 

zal nemen

Is dat  indien het gebeurt dat

nijdt  vijandigheid

VIII

Kourtesane  hoer, lichte juffer

blooten bloet  bange sukkel

en dat met reden   en wel terecht; de man had dus 

meer geld dan karakter

Versteurt my niet  laat mij met rust

voort  verder

genacht  goeie nacht

BIjLaGE
Deze toelichtingen op Klaegh-Liedt zijn te vinden in de uitgave van G. Stuiveling e.a. van G.A. Bredero’s Boertigh, 

Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-Boeck (Culemborg, Tjeenk Willink Noorduijn, 1975, ook te vinden op 

www.dbnl.org):
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KLANK EN zANG
‘Lied’ en ‘gedicht’ zijn twee woorden met een verschillende 

betekenis. En toch hebben liederen en gedichten veel met 

elkaar te maken. Een liedtekst is soms niet te onderscheiden 

van een gedicht. En een gedicht is, als het voorgedragen wordt, vaak 

herkenbaar als gedicht omdat het gebruik maakt van ritme en rijm. De klank 

van de woorden maakt dat iedereen weet dat het een gedicht is, zelfs als je 

de taal niet spreekt. 

En terwijl men vaak in gedichten – meer nog dan in liederen – een diepere 

betekenis zoekt, willen sommige gedichten niet veel meer zijn dan ritme en klank. 

In deze les aandacht voor dit type gedichten. Met (alsnog) een zoektocht naar 

hun betekenis.

3.
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MELOPEE

    Voor Gaston Burssens

Onder de maan schuift de lange rivier

Over de lange rivier schuift moede de maan

Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet

langs de laagwei

schuift de kano naar zee

schuift met de schuivende maan de kano naar zee

Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man

Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee

Paul van Ostaijen
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OVEr DE autEur
Paul van Ostaijen (1896- 1928) was een Vlaamse dichter die al vroeg in aanraking kwam met moderne 

stromingen als het dadaïsme en expressionisme. Zijn werk draagt daar de sporen van. Zie bundels als  

Music-Hall, Het Sienjaal, Bezette Stad en De feesten van angst en pijn. Hij overleed op jonge leeftijd, aan tbc. 

Zijn gedicht ‘Melopee’ is te vinden in zijn Nagelaten gedichten (1928).

INLEIDING
Dit gedicht maakt een nogal tijdloze indruk. De lezer kan eigenlijk nergens aan zien wanneer het geschreven 

werd, en ook niet wanneer het zich afspeelt. Het enige dat zeker is, is dat het zich afspeelt ná de uitvinding van 

de kano. En waar speelt het zich af? Dit zou best een Chinees gedicht kunnen zijn. En het zou ook wel een 

gedicht van vele eeuwen oud kunnen zijn, want heel lang geleden schreven ze in China al zulk soort gedichten, 

met een vergelijkbare sfeer, en met dezelfde ingrediënten. 

>��Kijk maar eens naar dit korte vers van Du Fu (712 – 770), in de vertaling van W.L. Idema. We vinden hier 

ook een rivier, de maan, een bootje, oevergras, een bedachtzame sfeer, een kalme verteltoon, en een 

wezenlijke vraag aan het eind.

Gevoelens ’s nachts tijdens een reis

 

Het ijle gras in een bries op de oever,

De hoge mast van de boot alleen ‘s nachts.

De sterren dalen, ‘t vlakke veld is breed;

De maan welt op, de Grote Rivier stroomt.

Een naam – hoe konden teksten mij die maken?

Mijn ambt dien ik door ouderdom te laten.

Waar lijk ik op, ten prooi aan wind en golven?

Tussen hemel en aarde die ene meeuw.

OPDracHt:
>��Zoek nog een ander ‘Melopee’-achtig gedicht. Bijvoorbeeld in de Spiegel van de klassieke Chinese poëzie 

van W.L. Idema. Of in een andere taal.

INLEIDENDE VraGEN
Voor leerlingen die het gedicht niet kennen, volgen hier enkele quizvragen.

>���Wanneer werd dit gedicht geschreven? En waarom denk je dat? 

Antwoord: Jaren twintig van de vorige eeuw. Om precies te zijn: voor 3 september 1925, want we weten dat 

de dichter, de Vlaming Paul van Ostaijen (1896-1929), het toen ergens voorlas.

>���In welk land speelt het zich af? En waarom denk je dat?

Antwoord: een antwoord is niet goed te geven. Omdat Paul van Ostaijen uit Antwerpen kwam, en omdat hij 

wel eens langs de Schelde liep, zijn veel mensen geneigd hier een Vlaams gedicht in te lezen, maar dat hoeft 

natuurlijk helemaal niet. Voeren er voor 1925 eigenlijk al kano’s op de Schelde?
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>���Het gedicht heet ‘Melopee’. Wat is een melopee?

Antwoord: Dat is eenvoudig op te zoeken. Van Dale meldt: “1) ritmisch gezang als begeleiding van 

declamatie”. 2) benaming voor een vooral klankexpressief gedicht: de Melopee van Van Ostaijen.”

MuzIkaaL
Via de titel, en via de woordenboekomschrijving komen we bij wat iedere lezer vermoedelijk meteen wel zal 

benoemen als het meest opmerkelijke van dit gedicht: er zit iets muzikaals aan. Er is iets met de klank, of met 

het ritme, of met allebei. Het is wel duidelijk dat het geen ‘normaal’ vertellend gedicht, en ook geen gedicht 

waarin een dichter zijn gevoelens rechtstreeks uitzingt.

>���Wat maakt precies dat het gedicht zo muzikaal overkomt?

VOrM
Wat valt er over de vorm te zeggen? De volgende vragen kunnen een gesprek daarover gaande houden. 

>���Is er een indeling in coupletten?

>�Zijn de coupletten even lang?

>�Zijn de regels even lang?

>�Is er een rijmschema?

>�Is er rijm? Let ook op alle allitteraties, en alle klinkerrijmen?

>���Is er in de vorm een verschil tussen het eerste en het tweede couplet?

>�Heb je, als je het leest, niet de neiging om her en der wat punten en komma’s toe te voegen?

>�Zou voor jouw gevoel de regelindeling ook anders kunnen?

BEtEkENIS
Waar gaat het gedicht eigenlijk over? Het gedicht roept vragen op als: ‘waarom is de maan moe?’ Of: ‘wat is het 

doel van die kano?’ Of: ‘waarom schuift hij naar zee?’ Maar het is niet mogelijk er een bevredigend antwoord op 

te geven.

>��Beleef je dit gedicht als een gedicht? Of eerder als een spel met patronen?

Antwoord: er wordt niet echt iets meegedeeld. Er wordt geschoven met een aantal elementen (maan, rivier, 

schuiven, kano, zee, man). Maar het is wel gepresenteerd als gedicht. 

>��Doet de betekenis van de woorden er eigenlijk wel toe?

Antwoord: je zou het gedicht ook als louter ritme kunnen beleven, een ritmisch geheel van klanken en 

patronen – zoals je muziek beleeft. 

>��Maakt het veel verschil als je ‘maan’ vervangt door ‘zon’ en, om de klankovereenkomsten te behouden, 

‘man’ door ‘zoon’?

Je kunt nog veel meer vervangen. ‘De lange rivier’ door ‘de lange snelweg’, ‘de kano’ door ‘de file’, ‘het 

hoogriet’ door ‘de hoogbouw’ en ‘de laagwei’ door ‘de vangrail’. Of heel iets anders.

>��Maak je eigen melopee. Behoud van alle formele elementen (regellengte, aantal lettergrepen, aantal 

klankovereenkomsten, zinsbouw).  

Of:

>��Maak je eigen melopee. Formele elementen hoeven niet behouden te worden. 
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kLaSSIEk
‘Melopee’ is in de loop der jaren een klassiek gedicht geworden. Niemand weet precies waarom zoiets gebeurt.

>��Zou jij het weten? Vind je het een mooi gedicht? Word je er rustig van? Of droevig? Of nadenkend? Op 

een prettige manier of juist niet?

NOGMaaLS: BEtEkENIS
Als een gedicht inhoudelijk nogal vaag is, gaan allerlei mensen er iets in lezen. Gevonden op internet: 

‘Het gedicht heeft een erg symbolische betekenis. Het is een verslag van Paul van Ostaijens leven. Het leven is 

een reis met een begin, een doorleven en een einde.

Het begin van zijn leven (“de lange rivier”) wordt in het ongewisse gelaten; het ligt ergens stroomopwaarts. Het 

einde van zijn leven (“de zee”) nadert langzaam: “schuift”, “schuivende”, “schuiven”. Een aantal zaken (“de 

maan”) heeft ervoor gezorgd, dat zijn leven, dat hem veel heeft bijgebracht (“de kano”), er één was van 

hoogtepunten (“het hoogriet”) en dieptes (“de laagwei”).

Van Ostaijen verzet zich niet tegen het naderende einde. Rustig ziet hij het tegemoet; hij is zich bewust van de 

zaken die zijn leven hebben beïnvloed en van de elementen die zijn leven zin gegeven hebben. Hoewel hij 

berust, stelt hij zich toch, maar zonder enige opwinding of ontgoocheling te laten blijken, de vraag naar het 

waarom van zijn leven.’

>���Wat vind je van zo’n ‘symbolische’ lezing?

>��Zegt die iets over het gedicht, of over deze uitlegger van het gedicht?
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VEra jaNacOPOuLOS
  

  Cantilene

Ambrosia, wat vloeit mij aan?

uw schedelveld is koeler maan

en alle appels blozen

de klankgazelle die ik vond

hoe zoete zoele kindermond

van zeeschuim en van rozen

 

o muze in het morgenlicht

o minnares en slank gedicht

er is een god verscholen

 

violen vlagen op het mos

elysium, de vlinders los

en duizendjarig dolen

jan Engelman
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OVEr DE autEur
Jan Engelman (1900 – 1972) was een Nederlands kunst- en literatuurcriticus. En dichter. Hij is vooral bekend 

geworden door zijn gedicht ‘Vera Janacopoulos’, en om de discussie die daarover al in de jaren dertig van de 

vorige eeuw ontstond: ging het om ‘vent’ of om ‘de vorm’, om persoonlijke getuigende poëzie of om ‘poésie 

pure’ (zoals Engelman die schreef).

INLEIDING
Dit gedicht van Jan Engelman is even beroemd als dat van Van Ostaijen. En het is rond dezelfde tijd ontstaan. 

Jan Engelman schreef dit gedicht op 15 februari 1926, meteen na een optreden van Vera Janacopoulos, een 

Braziliaanse zangeres van Griekse afkomst. Hij was erg onder de indruk van haar. En, als we de verschillende 

besprekingen en getuigenissen uit die tijd mogen geloven, hij niet alleen.

INLEIDENDE VraGEN
>��Wat voor eerste indruk krijg je als je dit gedicht leest, of hoort?

>��Krijg je een duidelijke voorstelling: is dit een portret van een zangeres of van een optreden? Of blijft het 

meer bij een sfeerbeeld?

Antwoord: Volgens de dichter zelf, jaren later, in een brief aan Jan H. Cartens (7 februari 1956), koos hij 

haar naam als titel omdat hij die zo mooi vond en omdat het gedicht door haar zang was ‘aangedreven’.  

Je zou dus kunnen zeggen dat de zang van Janacopoulos Engelman tot dit gedicht heeft aangezet, of 

geïnspireerd, maar het is er niet een rechtstreeks verslag van.

MuzIEk?
Iedereen zal dit gedicht wel ervaren als muzikaal, net als het gedicht van Van Ostaijen. Van Ostaijen noemde 

zijn gedicht een ‘melopee’. Engelman noemt zijn gedicht in de ondertitel een ‘cantilene’. Een cantilene is een 

zangerige melodie.

>��Vertoont dit gedicht meer overeenkomsten met muziek / een liedtekst? Welke?

Vragen die de leerlingen op weg kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vraag:

>��Heeft het gedicht een rijmschema?

>��Welke allitteraties zijn er? (alle – appels, gazelle – zoete – zoele – zeeschuim, muze- morgenlicht – 

minnares, violen – vlagen – vlinders, enzovoort).

>��Is er sprake van klinkerrijmen (zoete – zoele, verscholen – violen, enzovoort).

>��Welke ‘muzikale’ woorden vind je in het gedicht? (‘vloeien’, ‘aanvloeien’, ‘klankgazelle’, ‘muze’, ‘violen’).
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DIcHtErLIjkHEID
Het is moeilijk te zeggen wat iets tot een muzikaal of zangerig gedicht maakt, maar er hangt een zekere 

zangerigheid om dit gedicht heen. Maar ook iets wat dichterlijkheid wordt genoemd: je ziet en hoort meteen dat 

het een gedicht is.

>��Noem wat typisch dichterlijke woorden en begrippen, die je ook vaak in traditionele liefdesliedjes 

aantreft (maan, zeeschuim, rozen, muze, morgenlicht, minnares, violen, mos, vlinders).

>��Bij die dichterlijkheid horen ook nieuwe, vreemde woorden waarvan niemand weet wat ze precies 

betekenen, maar die wel mooi of goed klinken. Noem er een paar. (Ambrosia, schedelveld, klankgazelle.)

ParODIE
Is dit nu een muzikaal gedicht omdat het zo mooi klinkt? Dat is wat veel mensen erover zeggen. ‘Het klinkt 

allemaal zo mooi.’ Toch zijn klanken van zichzelf niet mooi of lelijk. Met dezelfde klanken, maar met andere 

woorden, kun je een parodie maken. Dat is ook wel eens gedaan, door E. du Perron bijvoorbeeld (‘Ambrosia is 

van de baan’), of door de Limburgse kleinkunstenaar Louis Verbeeck (‘Zenobia, gij loeit mij aan’). Die parodie 

klinkt ineens niet zo muzikaal meer. Wie geen Nederlands spreekt en alleen op de klank moet afgaan, hoort het 

verschil niet – dan klinkt de parodie even zangerig als het origineel. De muzikaliteit van dit gedicht zit dus niet in 

de klank, maar meer in de sfeer en de stemming en de suggestie die in woorden als ‘violen’ en ‘vlinders’ en 

‘koele maan’ verscholen zit.

>��Zoek een van de genoemde parodieën op internet op

BEtEkENIS
Net als bij het gedicht van Van Ostaijen roept dit gedicht allerlei verklaringen en uitleggingen op. Maar zijn ze 

ook zinnig? De volgende vragen helpen op weg:

>��Er is een overeenkomst in vorm tussen een bleke schedel en de (volle) maan. Betekent dat iets?

>��Er is een overeenkomst tussen een maan en een appel? Betekent dat iets?

>��Wat is een schedelveld eigenlijk?

>��Is met het schedelveld verwezen naar het hoofd van de zangeres Vera Janacopoulos?

>��Verwijzen de blozende appels naar de blozende appelwangen van Vera Janacopoulos?

>��Een schedel is bleek, en een maan ook, maar een blozende appel is vaak rood. Moeten die kleuren in 

verband worden gebracht met woorden en begrippen in de rest van het gedicht? (Een kindermond met 

witte tanden en rode lippen, rode rozen, wit zeeschuim?)

>���Bij ‘zeeschuim’ aan een Griekse godin die uit zeeschuim is geboren. Wie is die godin?

Antwoord: Afrodite (of de Romeinse Venus), de liefdesgodin, geboren uit zeeschuim, zie het beroemde 

schilderij van Botticelli. In dit geval zou het een verwijzing naar de Griekse godin zijn, Vera Janacoupoulos 

was van Griekse afkomst.

>��Welke toespelingen op de liefde en de erotiek bevat het gedicht?

Antwoord: blozen, mond, rozen, minnares, slank, vlinders, Griekse liefdesgodin.

>��Is dit een liefdesgedicht?
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rELIGIEuS?
Met ‘cantilene’ kan ook ‘kerkgezang in het algemeen’ bedoeld zijn, zegt Van Dale. Een aanwijzing dat het 

gedicht ook meer religieus kan worden opgevat. Er lijken wat toespelingen op het paradijs in te zitten: de 

dichter en zijn muze als Adam en Eva, een verwijzing naar de appel, het decor van gazellen en mos, de prille 

sfeer van een pasgeschapen wereld (‘o muze in het morgenlicht’), de duidelijke verwijzing naar een god (‘er is 

een god verscholen’), de duidelijke verwijzing naar een eeuwigdurend hemels verblijf (‘elysium’, ‘duizendjarig 

dolen’). 

>��Wat vind je daarvan? Aannemelijk of niet?

MENING
>��Wat vind je van ‘Vera Janacopoulos’? Vind je het een mooi gedicht? Of vind je het belachelijk?

>��Wat vind je ervan dat je er blijkbaar zoveel kanten mee op kan, zonder dat je kunt zeggen dat de ene 

lezing beter is dan de andere? En zonder dat je dat op een of andere manier kunt bewijzen?

>��Er zijn evenveel mogelijkheden als er lezers zijn. Misschien is dat wel een mooie gedachte. Of is dat nu 

juist ergerlijk?
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ROuw
‘Up in the mornin’, / out on the job / Work like the devil for my 

pay / While that lucky old sun has nothin’ to do / But roll around 

heaven all day.’ Zo bezingt Johnny Cash in ‘That Lucky Old Sun’ 

de zon: die hoeft niets te doen, terwijl de zanger voort ploetert op aarde. Hij 

smeekt God om ook te mogen sterven. 

Iets soortgelijks gebeurt in het aloude Egidiuslied: Egidius is dood, de zanger 

móet nog leven. Of hij nou wil of niet. Zelfmoord is immers geen optie. Voor de 

dichter niet, en ook niet voor de interpretatie. Dat zal ook de leerlingen duidelijk 

worden wanneer je deze les behandelt. 

Daarna kun je de sprong maken naar onze tijd. Met een van de hier aangeboden 

hertalingen van het Egidiuslied of een moderne liedtekst met hetzelfde thema.

Of met ‘Funeral Blues’ van W.H. Auden. Zo niet een modern, dan toch zeker een 

tijdloos gedicht, dat lange tijd vrijwel onbekend was tot het via de film ‘Four 

Weddings and a Funeral’ opeens een groot publiek bereikte.  

4.
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Egidius, waer bestu bleven?

Mi lanct na di, gheselle mijn.

Du coors die doot, du liets mi tleven.

Dat was gheselscap goet ende fijn.

Het sceen teen moeste ghestorven sijn.

Nu bestu in den troon verheven

Claerre dan der zonnen scijn,

Alle vruecht es di ghegheven.

Egidius, waer bestu bleven?

Mi lanct na di, gheselle mijn.

Du coors de doot, du liets mi tleven.

Nu bidt vor mi: ic moet noch sneven

Ende inde weerelt liden pijn.

Verware mijn stede di beneven:

Ic moet noch zinghen een liedekijn.

Nochtan moet emmer ghestorven sijn.

Egidius, waer bestu bleven?

Mi lanct na di, gheselle mijn.

Du coors die doot, du liets mi tleven.
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OVEr DE autEur
Het Egidius-lied is waarschijnlijk het bekendste middeleeuwse lied uit de Nederlandse literatuur. Het heeft geen 

titel. Het gaat over de dood van een vriend, Egidius. Het lied is, met muzieknotatie, te vinden in het Gruuthuse-

handschrift, dat dateert van rond 1400. De schrijver van het lied is onbekend.

INLEIDING
Het Egidiuslied is een lied uit de veertiende eeuw, (dus) geschreven in Nederlands uit de veertiende eeuw. Het 

gaat over de dood van Egidius, een vriend van de anonieme dichter (wie het geschreven heeft is onbekend). Het 

is maar een kort gedicht.

INLEIDENDE VraGEN
>��Probeer de tekst te ontcijferen. Doe dat klassikaal of in kleine groepen, die ieder een couplet bekijken, 

of ieder voor zich. 

Ga liever niet klassikaal de tekst regel voor regel ontcijferen, maar ga er vluchtig overheen. Besteed daarna 

aandacht aan moeilijke woorden en constructies, bijvoorbeeld:

>���‘Mi lanct na di’. (Mij langt naar jou, In mij verlangt het naar jou, Ik verlang naar jou, Ik mis je.)

>��‘Du coors die doot, du liets mi tleven.’ Het is niet zo moeilijk om aan ‘tleven’ te zien dat het een 

verkorting is van ‘het leven’. En dat ‘mi’ een oude vorm is voor ‘mij’. En dat ‘liets’ dan wel een oude vorm 

zal zijn voor ‘liet’. Dus dan betekent ‘du liets mi tleven’: jij liet mij het leven.

>���Maar wat staat daarvoor? Wat betekent ‘Du coors die doot’?

Antwoord: Bijna iedereen zal denken dat daar staat: ‘Jij koos de dood’. En bijna iedereen zal geneigd zijn te 

denken dat Egidius (dus) een zelfmoordenaar was, betreurd door zijn vriend. Maar het Middelnederlandse 

‘coren’ betekende niet zozeer ‘kiezen’ als wel ‘keuren, proeven, ondervinden’. ‘Du coors die doot’ betekent 

niet dat jij de dood koos, maar dat jij de dood hebt ondergaan, hebt leren kennen.

zONDE
Er is nog een andere reden waarom Egidius, tot wie in het lied het woord wordt gericht, geen zelfmoord 

gepleegd kan hebben. Dan moeten we weten dat in de middeleeuwse opvatting een zelfmoordenaar een 

zondaar was, aan wie de toegang tot de hemel was ontzegd. Uit het vervolg van het lied blijkt dat Egidius zich in 

de hemel bevindt: ‘in den troon’ betekent zoiets als ‘in de hemel, in het hemelrijk’. Hij bevindt zich dicht bij de 

troon van God, waar het heel licht is. ‘Claerre’ is een vergrotende trap: ‘klaarder’, ‘helderder’. ‘Claerre dan der 

zonnen scijn’: nog lichter, nog helderder, nog schitterender dan de zon kan schijnen.
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Er zijn nog meer plekken om bij stil te staan: 
>��Over regel 4 en 5 zijn de geleerden het niet eens. De zanger haalt herinneringen op aan de tijd waarin zijn 

vriend Egidius nog leefde, toen ze nog samen waren: ‘Dat was gheselscap goet ende fijn. / Het sceen teen 

moeste ghestorven sijn.’ Sommigen denken dat ‘teen’ een samentrekking is van ‘te een’, met de betekenis 

‘tegelijk’, ‘samen’. Dan moeten we dus zoiets lezen als ‘het leek wel of we samen moesten sterven (zo goed 

was de vriendschap)’. Anderen denken dat we hier te maken hebben met een samentrekking van het 

woordje ‘at’ en ‘de een’. Dan zou de gezongen regel een samentrekking zijn van ‘Het sceen at de een moeste 

ghestorven sijn’: ‘het bleek dat de één moest sterven’.

>��In het tweede deel van het lied (vanaf regel 12) gaat het vooral om het droeve lot van de achtergebleven 

dichter. ‘Nu bidt vor mi: ic moet noch sneven / ende in de weerelt liden pijn.’ Wat betekent ‘sneven’? Je zou 

misschien denken ‘sneuvelen’ of ‘sterven’, maar hier betekent het ‘ongelukkig zijn’.

VErraSSEND
Het lied neemt hier, voor een moderne lezer, toch wel een verrassende wending. Het is niet zozeer de dode die 

betreurd wordt, maar de dichter die zijn eigen lot beklaagt. Hij beklaagt zich erover dat hij nog niet zijn plaats 

naast Egidius kan innemen in de hemel, maar nog even moet doorwerken (doorploeteren, ongelukkig zijn) op 

aarde. Dit is zijn zware taak: ‘Ic moet noch zinghen een liedekijn.’

>��Kunnen we dit gevoel begrijpen? Ervaren we dit als echt leed? Wordt er zo, via de klacht over het zingen 

van het lied, getreurd om de overleden vriend? Of ervaren we dit toch ook een beetje als gespeeld leed? 

Is het zelfbeklag? 

De enige troost voor de zanger is dat hij ooit ook, net als Egidius, de dood zal mogen ondervinden. ‘Nochtan 

moet emmer ghestorven sijn’ 

>��Hoe moeten we die regel vertalen? 

Antwoord: uiteindelijk zal er altijd gestorven moeten worden, sterven moet iedereen.

cONcLuSIE
Wie het hele gedicht goed heeft bestudeerd kan zich nog altijd afvragen: is het Egidiuslied nu de klacht om de 

dood van een goede vriend? Of is het de klacht van een achterblijver die zich bedroefd afvraagt waar de ander 

nu is, de oerklacht die altijd klinkt als een dierbare vriend overlijdt: waar ben je nu? ‘Egidius, waer bestu 

bleven?’

VErVOLGOPDracHtEN
>��Ga op zoek naar liederen (popliedjes, volksliedjes, in het Nederlands en in andere talen) waarin op een 

vergelijkbare manier een verdwenen of gestorven geliefde aangeroepen wordt.

>��Maak met de hele klas, in groepjes, of per leerling een prozaïsche vertaling (of beter: een hertaling): 

woord voor woord, regel voor regel. 

>��Maak met de hele klas, in groepjes, of per leerling een dichterlijke vertaling. Met rijm of zonder rijm. Wie 

wil rijmen, zal her en der keuzes moeten maken. Misschien is het zelfs mogelijk om te komen tot een 

(zingbare) liedvertaling. 
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HEr- EN VErtaLINGEN

Op Wikipedia vinden we deze hertaling:

Egidius, waar ben je gebleven?

Ik verlang naar jou, mijn vriend

Jij smaakte de dood, je liet mij het leven (1)

Dat was gezelschap goed en fijn

Het leek dat wij tegelijk zouden sterven (2)

Nu ben je opgenomen in de hemel

Stralender dan de zonneschijn

Alle vreugde is aan jou gegeven

Egidius, waar ben je gebleven?

Ik verlang naar jou, mijn vriend

Jij smaakte de dood, je liet mij het leven

Nu bid voor mij, ik moet nog ongelukkig zijn

En in de wereld pijn lijden

Bewaar mijn plaats naast jou

Ik moet nog een liedje zingen

Toch moet ook ik eens sterven (3)

Egidius, waar ben je gebleven?

Ik verlang naar jou, mijn vriend

Jij smaakte de dood, je liet mij het leven

Met deze voetnoten:

(1)   ‘coors’, van ‘coren’ (‘cueren’): keuren, proeven, smaken, onderzoeken, beoordelen, kiezen, bepalen, 

beproeven.. De regel wordt ook wel hertaald met ‘Jij koos de dood, je liet mij het leven’ (‘kiezen’ is echter 

sterker uitgedrukt dan het oorspronkelijke ‘coren’ of ‘cueren’). Een mogelijke interpretatie zou ook kunnen 

zijn ‘Jij verkoos de dood’, in de zin van: het hemelse verkiezen boven het aardse.

(2)   De regel wordt ook wel hertaald als: ‘het scheen één moest sterven’, waarbij de ‘t-’ voor ‘een’ wordt 

weggelaten.

(3)  Of: ‘toch moet iedereen eens/ooit sterven’.
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Hier volgt een vertaling van Willem Wilmink:

Egidius, waar ben je gebleven?

Ik mis je zo, mijn kameraad.

Jij koos de dood, liet mij het leven.

Je vriendschap was er vroeg en laat,

maar ‘t moest zo zijn, een van ons gaat.

Nu ben je in ‘t hemelrijk verheven,

helderder dan de zonneschijn,

alle vreugd is jou gegeven.

Egidius, waar ben je gebleven?

Ik mis je zo, mijn kameraad.

Jij koos de dood, liet mij het leven.

Bid nu voor mij, ik ben verweven

met deze wereld en zijn kwaad.

Bewaar mijn plaats naast jou nog even,

ik moet nog zingen, in de maat,

tot de dood, die elk te wachten staat.

Egidius, waar ben je gebleven?

Ik mis je zo, mijn kameraad.

Jij koos de dood, liet mij het leven.

MuzIEk?
Het Egidiuslied wordt vaak als een gedicht behandeld, maar het is natuurlijk van oorsprong een lied. Kijk maar 

naar de vorm. Het is een zogenoemd rondeel, met maar twee rijmklanken, en herhalingen van regels, en een 

duidelijk refrein. Er hoorde ook een melodie bij. In het Gruuthuuse-handschrift is bij de tekst de melodie 

genoteerd, met kleine verticale streepjes op een notenbalk zonder sleutel. Zo hebben musicologen min of meer 

de melodie kunnen reconstrueren. Er bestaan verschillende uitvoeringen van het lied (Camerata Trajectina, 

Ensemble Aventure, Fala Musica, Threeality, onder andere). Een eenvoudige en indringende uitvoering is van 

het Paul Rans Ensemble, uit 1992.
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fuNEraL BLuES

Stop all the clocks, cut off the telephone

Prevent the dog from barking with a juicy bone

Silence the piano’s and with muffled drum

Bring out the coffin, let the mourners come

Let aeroplanes circle moaning overhead

Scribbling in the sky the message: he is dead

Put crêpe bows round the white necks of the public doves

Let the traffic policemen wear black cotton gloves

He was my North, my South, my East and West

My working week and my sunday rest

My noon, my midnight, my talk, my song

I thought that love would last for ever, I was wrong

The stars are not wanted now: put out every one

Pack up the moon and dismantle the sun

Pour away the ocean and sweep up the wood

For nothing now can ever come to any good

w. H. auden
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OVEr DE autEur
Wystan Hugh Auden (1907 – 1973) was een belangrijke en invloedrijke Engelse dichter, essayist en 

literatuurcriticus. In de jaren dertig kreeg hij veel belangstelling voor het marxisme. In 1939 emigreerde hij met 

zijn vriend Christopher Isherwood naar de Verenigde Staten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verschoof 

Audens belangstelling van het marxisme naar het christendom, de godsdienst waarin hij was opgevoed.

INLEIDING
Auden schreef dit gedicht in 1936. Het was het elfde gedicht van een reeks van twaalf, ‘Twelve Songs’. Het heeft 

geen aparte titel, maar wordt vaak ‘Funeral Blues’ genoemd. Het was nooit een veel gelezen of veel geciteerd 

gedicht, totdat het plotseling over de hele wereld bekend werd bij het grote publiek door de film Four Weddings 

and a Funeral (1994). Daarin draagt acteur John Hannah het gedicht voor, op indrukwekkende wijze, bij de 

begrafenis van zijn vriend. 

INLEIDENDE VraGEN
>�Neem de oorspronkelijke tekst door. Zijn alle woorden bekend? Zijn alle gebruiken bekend?

>��Kunnen we ons iets voorstellen bij vliegtuigen die een boodschap in de lucht schrijven?

Antwoord: Dat zou louter symbolisch bedoeld kunnen zijn: de condensstrepen van hun uitlaatgassen lijken 

een boodschap in de lucht achter te laten. Maar het kan ook verwijzen naar een praktijk die vroeger (ver 

voor de tijd van het massale vliegverkeer) wel bestond: dan vloog een vliegtuig bepaalde figuren, onder het 

uitstoten van witte rook, zodat grote letters in de lucht ontstonden. Dat werd ook wel gebruikt voor 

reclamedoeleinden.

>��Kunnen we ons iets voorstellen bij de gewoonte om in tijden van rouw zwarte bandjes van crêpepapier 

om de witte nekken van de stadsduiven te doen? Zou dat werkelijk wel eens gebeuren?

Antwoord: zo ja, dan toch alleen in het geval van de dood, en de bijbehorende majestueuze uitvaart, van een 

koning, een koningin, een keizer, een president, een paus of een ander belangrijk persoon.

VErVOLGOPDracHt
>��Vertaal het gedicht. Eerst in proza. En daarna in de vorm van een gedicht, met prozazinnen. En daarna 

eventueel nog als een rijmend gedicht.

VOrM
Het gedicht heeft een strakke vorm. Zie bijvoorbeeld het rijmschema. 

>��Noteer het rijmschema.

Ook de rijmwoorden zijn zeer gelijkvormig: het zijn allemaal woorden van één lettergreep. 

>��Hoe noem je zulk rijm?

Antwoord: mannelijk rijm. 

Mannelijk rijm is in de praktijk krachtiger dan vrouwelijk rijm (met nog een onbeklemtoonde lettergreep 

erachteraan; bijvoorbeeld lopen – kopen) of slepend rijm (met nog twee onbeklemtoonde lettergrepen 

erachteraan; bijvoorbeeld kinderen – hinderen).
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Ook de zinsbouw is bijzonder van vorm. Die blijft van begin tot eind vrijwel gelijk: steeds maar weer die 

gebiedende wijs, steeds maar weer die korte zinnen. 

INHOuD
Ook inhoudelijk is het gedicht van Auden een strak gedicht. Tel maar eens het aantal voorbeelden van het 

gebruik van de gebiedende wijs (‘Stop’, ‘cut off’, ‘prevent’, ‘silence’, ‘bring out’, ‘let come’ – en zo verder). Het 

gedicht hangt van de geboden aan elkaar.

MuzIEk?
Het gedicht maakt deel uit van een serie ‘Liederen’ (‘Songs’), en het wordt ook wel een ‘blues’ genoemd, maar 

eigenlijk is er weinig muzikaals aan. Het gedicht lijkt meer op een wet-tekst, een serie bevelen, een agressieve 

monoloog, een salvo uit een repeteergeweer dan op een lied.

>��Ben je het daarmee eens? Zo ja, wat zou daarvoor een verklaring kunnen zijn?

Mogelijk antwoord: het gedicht wordt overduidelijk uitgesproken bij de dood, en de begrafenis, van iemand 

– en niet zomaar iemand, maar een heel dierbaar iemand. Het is begrijpelijk dat je bij zo’n gelegenheid tot 

zulke hamerende teksten komt. Soms liggen verdriet en woede (nog) heel dicht bij elkaar. Misschien is het 

verdriet nog te groot – en dan uit het zich wel eens in de vorm van woede. Misschien is de spreker in dit 

gedicht volledig ontredderd en wil hij (of zij) uit alle macht proberen de controle weer terug te krijgen, door 

alles te willen regisseren.

>��Loop de tekst door op zulke regie-aanwijzingen.

Antwoord: voorschriften voor klokken, telefoons, huisdieren, muziekinstrumenten, vliegverkeer, de 

aankleding van straatduiven, de aankleding van verkeersagenten, enzovoort.

In zekere zin probeert de treurende spreker (of spreekster) alles stop te zetten: de tijd, het openbare leven, de 

wereld. Je zou hier wel van overdrijving kunnen spreken, ofwel hyperbool.

>�Noteer enkele hyperbolen uit dit gedicht.

fOr EVEr
Dit gedicht lijkt van begin tot eind een rouwgedicht. De overledene was een grote liefde, zonder verdere 

nuanceringen (‘He was my North, my South, my East and West.’). En het verdriet is immens, zonder verdere 

relativeringen (‘For nothing now can ever come to any good.’) Maar tussen al die dwingende zinnen valt de 

twaalfde regel wel op: ‘I thought that love would last for ever: I was wrong.’ 

>��Snap je deze uitspraak?

Antwoord: hij is alleen te begrijpen vanuit het besef van een atheïst: er is geen hiernamaals, liefde stopt bij 

de dood, álles stopt bij de dood. En dat besef is zo onthutsend, dat hij of zij nog wel verder zou willen gaan: 

zet alles stop nu, alles moet nu stoppen, hu hoeft het voor mij niet meer.
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VErtaLING
Los van de rest van het gedicht kun je die regel (‘I thought that love would last for ever: I was wrong’) ook nog 

anders opvatten. Dan zou het de uitspraak kunnen zijn van iemand die teleurgesteld is geraakt in de liefde. Het 

lijkt erop dat Willem Wilmink deze regel zo opvat, als je kijkt naar zijn vertaling ervan – en dan vooral naar zijn 

slotregel:

Begrafenisblues

Zet stil die klokken. Telefoon eruit.

Verbied de honden hun banaal geluid.

Sluit de piano’s, roep met stille trom

de laatste tocht van deze dode om.

Laat een klein vliegtuig boven ‘t avondrood

de witte boodschap krassen: Hij Is Dood.

Doe crêpepapier om elke duivekraag

en hul de luchtmacht in het zwart, vandaag.

Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost,

hij was al mijn verdriet en al mijn troost,

mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn lied,

voor altijd, dacht ik. Maar zo was het niet.

Laat in de sterren kortsluiting ontstaan,

maak ook de zon onklaar. Begraaf de maan.

Giet leeg die oceaan en kap het woud:

niets deugt meer, nu hij niet meer van me houdt.

cONcLuSIE
Als je deze vertaling leest, zou je kunnen denken dat niet de dood van de geliefde de oorzaak van de rouw is, 

maar het aflopen van de liefde, eerder al, voordat hij stierf. 

>�Wat vind je daarvan? Hoe lees je dit gedicht: rouw om de dood, of rouw om de liefde?
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