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'Op welke manier kom jij weleens in aanraking met po-
ezie?' Met deze vraag openden wij op 20 november 2018
onze workshop op de Dag van het Literatuuronderwijs
in Rotterdam. In de krant, in de openbare ruimte en op
social media, antwoordden de deelnemers. Tijdens de
opleiding en in boeken, vulden anderen aan. Maar ook
op televisie en de radio, vertelden velen.

Poezie is overal en nagenoeg iedereen komt ermee
in aanraking. Dat blijkt niet alleen uit de antwoorden
van de negentig docenten Nederlands in opleiding
die wij die dag in Rotterdam spraken - een groep
met hoogstwaarschijnlijk een bias op het gebied
van poezie-ervaringen - maar ook uit een groot-
schalige enquete onder 1003 respondenten die een
representatieve steekproefvormen van de volwassen
Nederlandse bevolking. Bijna iedereen - 97 procent
van de Nederlandse volwassenen - komt in aanra-

king met poezie, laat het onderzoeksrapport Poe'zie in

Nederland zien, en dat gebeurt vooral buiten het boek
(Van derStarre, 2017).

Poezie op social media
Zoals afbeelding 1 laat zien, bestaat de top tien vaakst
voorkomende poezie-ervaringen onder Nederlandse
volwassenen geheel uit het zomaar tegenkomen van
poezie. Die poezie heeft veelal een mondelinge vorm,
wordt gepresenteerd als een los gedicht en wordt bijna
altijd gratis geconsumeerd. Hettegenkomen van poezie
op social media staat op plaats acht. Twee derde van de
Nederlandse volwassenen komt op die manier poezie te-
gen. Zelfdeelt bijna een kwart poezie via zulke kanalen.

Hettegenkomenvan poezie op social media staat op
de eerste plaats als je de vraag wijzigt naar 'Op welke
manier kom jij een keer per maand ofvaker in aanraking
met poezie?'. Een op de drie Nederlandse volwassenen
ervaart poezie op sociale media met deze frequentie.
Ook wat betreft het delen van poezie met anderen
staan social media helemaal bovenaan. Gender is een
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significante factor bij dit type poezie-ervaring: vrouwen
komen vaker dan mannen poezie tegen op social media
en delen via die kanalen ook vaker poezie. Daarnaast

speelt leeftijd een belangrijke rol: hoejonger iemand is,
hoe vaker iemand poezie zomaar tegenkomt op social
media.

Instagrampoezie
Met populairste sociale medium om poezie te versprei-
den is Instagram, de fotodeelapplicatie die in 2010 werd
gelanceerd en op dit moment 800 miljoen gebruikers
wereldwijd heeft, van wie 4 miljoen in Nederland. An-
ders dan bijvoorbeeld Tumblr, Facebook en Twitter, is
Instagram geen hoofdzakelijk tekstueel medium, maar
een expliciet visuele applicatie, met als hoofddoel foto's
(met filter) te delen. Des te opvallender is het dus dat
dichters over heel de wereld zo gretig gebruikmaken van
het platform om hun werkte delen.

Kenmerkend voor Instagrampoezie zijn de toeganke-
lijkheid en de beknopte lengte; het gedicht moet in 'het
vierkantje' passen en moet 'instantly' gelezen en begre-

I Poezie zomaar tegenkomen tijdens
ilegenheid (bijvoorbeeld huwelijk, uitvaart, speech)

2. Poezie zomaar tegenkomen op televisie

3. Poezie zomaar tegenkomen in de
openbare ruimte (bijvoorbeeld een muurgedicht)

4. Poezie zomaar tegenkomen in een tijdschrift

5. Poezie zomaar tegenkomen in
het huis van iemand anders (bijvoorbeeld op

een muur, kussensloop, poster, scheurkalender)

6. Poezie zomaar tegenkomen in de krant

7. Naar poezie luisteren tijdens
een live besloten voordracht

(bijvoorbeeld tijdens huwelijk, uitvaart, speech)

8. Poezie zomaar tegenkomen op social media

9. Poezie zomaar tegenkomen op de radio

10. Poezie zomaar tegenkomen op een website
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pen kunnen warden tijdens het scrollen. Ook de visuele
aspecten zijn belangrijk. Geregeld gaan Instagedichten
gepaard met een tokening offoto, en de typemachine
- het bij uitstek authentieke en vintage medium voor
ne-eeuwse online dichters - is een geliefd apparaat
en lettertype. Het toevoegen van hashtags, waarmee
ook niet-volgers de poezie kunnen vinden - #poezie en
#dichtersvaninstagram warden veel gebruikt - en het
verwijzen naar de plek waar een dichtbundel aange-
schaft kan warden - 'link in bio' - zijn daarnaast herken-
bare aspecten van een succesvolle Instadichter.

Engelstalige Insta poets kunnen uitgroeien tot lite-
raire idolen. De 26-jarige Canadees-lndiase Rupi Kaur
heeft met haar poezie 3, 4 miljoen volgers verzameld en
verkocht vier miljoen poeziebundels over heel de wereld.
OokNederlandstalige Instadichters hebben relatiefveel
volgers en beTnvloeden de boekenmarkt. Onder ande-
ren Gewoon Jip (36. 000 volgers), Rene Oskam (21.000),
Lars van der Werf (18. 000 volgers), Siel Verhanneman
(5. 500) en Merel Morre (5. 000) zijn via Instagram groot
geworden.
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? i. Top 10 van manieren waarop volwassenen in Nederland in aanraking komen met poezie (in percentages van de hele volwassen bevolking)
it van in totaal veertig soorten poezie-ervaringen (Van der Starre, 2017, p. 18)

Uit een enquete, die met de hulp van meer dan
veertig Nederlandstalige Instagramdichters werd
verspreid en uiteindelijk door 422 Nederlandse en
Vlaamse Instagrampoezielezers werd ingevuld, blijkt
dat het getoetste publiek voornamelijk uit hoogopge-
leide (56,6%) vrouwen (81,3%) van gemiddeld 30, 2 jaar
bestaat(standaarddeviatie: 12, 0; modus: 26). *Gegevens

van Nederlandstalige Instadichters laten zien dat de
gemiddelde leeftijd van hun volgers nog lager ligt. Neem
bijvoorbeeld Rene Oskam: 17% van zijn volgers zijn
vrouwen tussen de 18 en 24 jaar en 40% is tussen de

Populaire Nederlandstalifle Instadichters
Lars van derWerf((a)larsvdwerf)
Rene Oskam ((Sreneoskam)
Siel Verhanneman ((Ssielvhm)
Merel Morre (@)merelmorre)
GewoonJIP (@)jip_gewoon)
Ruth Van de Steene (@)ruthvandesteene)
Nanne van der Leer (@)liefleven)

Populaire Engelstafige Instadichters
Rupi Kaur((a)rupikaur_)
Lang Leav ((Slangleav)
Warsan Shire (@wu_shire)
Najwa Zebian ((Snajwazebian)
Atticus ((Satticuspoetry)
Amanda Lovelance ((jDladybookmad)
R. M. Drake (@rmdrk)

Populaire Franstalifle Instadichters
Lili V. ((Sorangelipsandwhitelilies)
Noe Savage ((Snoesovage)
Aurel ((a)_a. u. r. e. l_)
Parisian Poetry ((Sparisian poetry)
StelenaWith Pen ((a)stelenawithpen)
By Gun Rose ((a)by_gun_rose)
IfYou Write ((Sifyouwrite)

Populaire Duitstalye Instadichters
Kea von Gamier (@)keavongarnier)
Max Osswald (@)max. osswald)
Nachtschichtgedanken((a)nachtschichtgedanken)
Sie lst(@)sie. ist)
Deno Licina ((a)der_poet_official)
Wortstarke ((pwortstarke)
Poelysium ((Spoelysium)

as.

25 en 34 jaar. De grootste groep van de respondenten
(59, 2%) leest (bijna) elke dag poezie op Instagram; een
uitzonderlijk hoge frequentie voor poezie-ervaringen,
vergeleken met de gemiddelde Nederlander (zie Van der
Starre, 2017) en extra opzienbarend in combinatie met
dejonge leeftijd van de lezers.

Instagrampoezie in de klas
De constatering datjonge mensen vaak poezie tegenko-
men op social media biedt belangrijke kansen voor het
poezieonderwijs. De verwachting is namelijk dat ook leer-
lingen poezie tegenkomen op sociale media, en dat zij op
bijvoorbeeld Instagram vaker zomaar met een gedicht
geconfronteerd warden dan in een willekeurige papieren
poeziebundel. Maarookals leerlingen op hun Instagram-
timeline geen poezie aantreffen, zou het onderwijskundig
gezien een gemiste kans zijn geen Instagramgedichten in
de lespraktijk in te zetten. Meer dan traditionele poezie
borgen Instagramgedichten namelijk de twee kerncom-
ponenten van de expertancy-ualue theory of achievement
motiuation, zoals getheoretiseerd doorWigfield en Eccles
(20oo). Omdat leerlingen bekend zijn met de conventies
van Instagram (en wellicht ook met gedichten die op het
sociale medium circuleren), zullen zij hun kans op begrip
vermoedelijk hoger inschatten dan in het geval van een
gedicht uit een papieren bundel (expectancy), terwijl hun
interesse in Instagram zal zorgen voor een relatiefhoge
intrinsieke motivatietijdensde les (ualue).

Hoe moeten zulke lessen er dan uitzien? Aan ons

voorstel daarvoor liggen twee vakdidactische uitgangs-
punten ten grondslag. Ten eerste vinden we dat poezie-
onderwijs niet gericht moet zijn op het zoeken naar een
'juiste' interpretatie van een gedicht onder begeleiding
van de decent, maar leeservaringen en interpretaties

van leerlingen als basis moet gebruiken voor een kriti-
sche uitwisseling (Dera, 2018). Daarnaast menen we dat
goed poezieonderwijs zich niet beperkttot hetlezen van
poezie, maar ook stelselmatig een plaats geeft aan de
scheppende vermogens van leerlingen. Creatief schrij-
ven kan leerlingen helpen zichzelfte leren uitdrukken,
wat belangrijk is in het kadervan de persoonsvormende
functie van onderwijs (Biesta, 2018). Bovendien sug-
gereert empirisch onderzoek dat er een relatie is tussen
creatief schrijven en literair tekstbegrip (Broekkamp,
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Janssen & Van den Bergh, 2009). Leerlingen zelf
Instagrampoezie laten maken zou kortom hun begrip
van het genre kunnen vergroten.

Een didactisch model dat aan beide uitgangspunten
tegemoetkomt, is het RES-model, dat leidend is in de
poetry therapy van Nicholas Mazza (2016). Als psycho-
therapeut gebruikt Mazza poezie vooral in klinische
context, bijvoorbeeld in afl<ickklinieken of in centra voor

jongeren met gedragsstoornissen. Juist daar is het van
fundamenteel belang dat het niet blijft bij gedichten
lezen en interpreteren, maar dat poezie gebruikt wordt
als middel voor zelfexpressie en -analyse. Het RES-
model omvat drie fasen, die Mazza vangt in de adjec-
tieven receptiue, expressive en symbolic. In de receptieve
fase neemt de gebruiker (in ons geval: de leerling) het
gedicht tot zich - in geschreven, gesproken ofandere
vorm. Daarbij wordt een bepaalde ervaring opgedaan,
dievervolgenshetvertrekpuntvormtvoordeexpressieve
fase. Daarin zet de leerling de particuliere (lees)ervaring
om in een eigen creatie - als het ware een reactie op wat
het gedicht teweegbracht in de receptieve fase. In de
symbolische fase wordt de beleving ten slotte afgerond
door middel van een performance ofeen ritueel. Dat kan
bijvoorbeeld een voordracht aan een publiek zijn, maar
ook - in het geval van een gedicht over liefdesverdriet
- het verscheuren of verbranden van dat gedicht om
de verbroken relatie symbolisch achterzich te laten (cf.
Dera, 2019).

Hoe het RES-model concreet toegepast zou kunnen
warden in een les (of lessenreeks) over Instagram-
poezie, demonstreren we aan de hand van een Instagram-
gedicht van Rene Oskam. Met betreft het kwatrijn in
afbeelding 2, dat onderdeel is van een langer gedicht
over de toerismeproblematiek in Amsterdam.

Met RES-model aan de hand van Oskam
De receptieve fase zou de vorm kunnen aannemen van
een klassengesprek. Voorafgaand daaraan noteren leer-
lingen in enkele steekwoorden de indrukken die het ge-
dicht bij hen oproept, bij voorkeur in de vorm van bijvoeg-
lijke naamwoorden ('schokkend', 'treurig', 'oneerlijk' et
cetera). Die notities vormen de basis van het gesprek, dat
dus een ervaringsgericht karakter heeft. De docent kan
daarin meer interpretatief-exploratieve vragen verwerken.
Naar wie verwijst bijvoorbeeld het dubbelzinnige 'ze' in
de eerste regel? Wat is de functie van de puntjes (die het
gedicht omsluiten zoals het meisje door de ramen omslo-
ten wordt)? Hoe moeten we de rol van 'r.o. ' (Rene Oskam)
duiden? Als 'geen mens' de heimwee ziet, is de dichter
daar dan boven verheven? En, van een heel andere orde:

het is precies waarvoor ze kwamen

een mooi meisje achter ramen

waarvan geen mens de heimwee ziet

naar het land dat zij verliet

r.o

Afbeelding 2. Een gedicht van Rene Oskam. Zie (Sreneoskam op
Instagram. Gereproduceerd met toestemming van de auteur

noodlot

een hand op haar telefoon

de andere op het stuur

haar ogen op haar schermpje

haar auto op een muur

er liggen bloemen op de plek

waar zij haar noodlot vond

'liefje ik ben bijna thuis'

stand in het whatsappje

dat zij als laatst verzond.

r. o

Afbeelding 3. Een gedicht van Rene Oskam. Zie @)reneoskam op
Instagram. Gereproduceerd met toestemmingvan de auteur
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Afbeelding 4. De woordwolk die de deelnemers aan onze
workshop maakten op 20 november 2018 op de Dag van het
Literatuuronderwijs in Rotterdam
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waarom kiestOskam in een digitaal medium vooreen let-
tertype dat herinnert aan een typemachine?

In de expressieve fase gaan leerlingen vervolgens
een creatieve confrontatie met het gedicht aan. Dat kan
op allerlei manieren. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld
hun gevoel bij het gedicht verwerken in een (al dan niet
fictieve) Instagrampost. Ook kunnen ze poetisch reage-
ren op het gedicht van Oskam, bijvoorbeeld in verzen
vanuit het perspectiefvan de 'zij' of in een gedicht over
'het land dat zij verliet'. In de symbolische fase, tot slot,
kunnen die gedichten warden voorgedragen tijdens een
thema-avond op school (of beperkter: in de les). Ook
kunnen ze warden verzameld op een website ofsociaal
medium, ofkomen ze symbolisch op de ramen van het
klaslokaal te hangen.

Een soortgelijke RES-systematiek brachten we tij-
dens de eerdergenoemde workshop op de Dag van het
Literatuuronderwijs in de praktijk. We gebruikten in dit
geval Oskams gedicht 'noodlot', zie afbeelding 3.

In de receptieve fase vroegen we de deelnemers
hun leeservaring van het gedicht samen te vatten in
drie bijvoeglijke naamwoorden, die we inventariseerden
via de applicatie MentiMeter. Dat resulteerde in een
woordwolk, zie afbeelding 4 (hoe groter het woord, hoe
frequenter hetwerd ingegeven).

Ter verwerking kozen de deelnemers een woord uit
de wolk dat zij verrassend vonden en wisselden hun
argumenten daarvoor uit met hun buur. Daarna zetten

vredig

na rustig overdenken

tussenvrediggroen

reed hij in het water

van dewildestroom

Afbeelding 5. Met gedicht 'Vredig', dat een deelnemer aan onze
workshop maakte op 20 november 2018 tijdens de Dag van het
Literatuuronderwijs in Rotterdam. Zie @>poem.artist op Instagram.
Gereproduceerd met toestemming van de auteur

we de expressieve fase in. De deelnemers schreven een
vierregelig gedicht over een auto-ongeluk dat ze vonden
passen bij het bijvoeglijk naamwoord dat zij selecteer-
den uit de woordwolk. Degenen die dat durfden, konden
aan het slot van de workshop hun gedicht delen via
Instagram, onder vermelding van een door ons voorge-
stelde hashtag. Dat leverde onder andere het gedicht op
uitafbeeldings.

Trending
In onze slotwoorden borduren wij graag voort op deze
regels van (ppoem. artist. Poezie is een wilde stroom die
je rustig moet overdenken. Dat maakt poezieonderwijs
bepaald geen gemakkelijk domein. Het gebruik van In-
stagrampoezie in de Idas kan de hobbel echtereenvoudi-
gertenemen maken. Het genre sluitaan bijde manieren
waaropjongeren in het dagelijks leven poezie tegenko-
men, leent zich uitstekend voor een ervaringsgerichte
benadering van poezie en biedt de mogelijkheid om op
laagdrempelige wijze het RES-model te doorlopen, op
alle leeftijden en op alle niveaus. Wat ons betreft is dat
een trending hashtagwaard.

NOOT

* De resultaten van deze Instagrampoezie-enquete warden in het nog
te verschijnen proefschriftvan Kila van derStarre over'poezie bui-
ten het boek' gepubliceerd.
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