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Studievereniging NNP
Over NNP

Studievereniging Nieuw Nederlands Peil (NNP) is de studievereniging van de opleiding Nederlandse
taal en cultuur en de opleiding Dutch studies aan de Universiteit Leiden. Ze organiseert
studiegerelateerde activiteiten. We zijn niet voor niets de gezelligste studievereniging van
Nederland(s)!

Commissies
De Nederlandse ActiviteitenPlanners (NAP)
Deze commissie verzorgt gedurende het academische jaar educatieve, creatieve en gezellige
activiteiten! Heb je suggesties voor een (digitaal) evenement of andersoortig samenzijn dat NAP
zou kunnen organiseren? Stuur dan een mailtje naar activiteiten.nnp@gmail.com.
Hoogwatercommissie
De Hoogwater is het tijdschrift van onze studie. Studenten vormen samen een redactie en
streven naar het uitbrengen van drie mooie Hoogwaters waarin poëzie, wetenschappelijke
artikelen, verhalen, columns bij elkaar worden gebracht. Het is een gezellige commissie waarbij je
nieuwe mensen leert kennen, in aanraking komt met het doen van journalistieke taken en
waaraan je niet te veel tijd kwijt bent.
Leidse Leesclub
De Leidse Leesclub is inmiddels alweer een paar jaar een actieve commissie. Het streven is om
elke tweede dinsdag van de maand een romanleesclub te organiseren en elke derde donderdag
van de maand een poëzieclub. We kwamen op die dagen traditiegetrouw bijeen in Café De
Keyzer om onder het genot van een drankje ons te richten op mooie literatuur.
Onderwijscommissie
De onderwijscommissie maakt sinds dit jaar officieel deel uit van de commissies binnen het NNP!
Het is geen geheim dat onze prachtige opleiding niet heel populair is onder middelbare
scholieren, maar de Onderwijscommissie wil hier verandering in brengen! De commissie zal zich
richten op het informeren en enthousiasmeren van middelbare scholen.
NNPodiumcommissie
Terug van weggeweest, de NNPodiumcommissie! Speelde jij op de middelbare schol al de sterren
van de hemel? Krijgt jouw schrijftalent het publiek geheid aan het lachen (of huilen)? Zit regie in
jouw bloed? Dan kan je helemaal losgaan bij deze commissie!
Algemene informatie
Postadres
Postbus 9515
2311 BD Leiden
Bestuurskamer
Kamer S.018 (In het P.J. Vethgebouw
van de Universiteit Leiden

Bestuur 2021/2022 - Komt Wel Goed
Voorzitter: Goran Bouaziz
Secretaris: Jip Schoonbeek
Penningmeester: Julia Laurens
Assessor Intern: Emma de Man
Assessor Extern: Sophie Chavernac

nnpagina.nl
nnpbestuur@gmail.com

instagram.com/nnplaatjes
facebook.com/studieverenigingnnp
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COLOFON
Hoogwater is een tijdschrift
van studievereniging Nieuw
Nederlands Peil. Het verschijnt
driemaal per jaar. Ook een
stukje schrijven voor de volgende editie? Mail je artikel naar
hoogwater.nnp@gmail.com. De
redactie behoudt zich het recht
wijzigingen aan te brengen en/
of in te korten.

Eindredactie
Romy van den Akker
Vormgeving
Pam Boltjes
Auteurs
Romy van den Akker
Ruth Oosterveen
Vincent de Groot
Jip Schoonbeek
Goran Bouaziz
Malte Koot
Femke Weerdmeester

Oplage
50 exemplaren

VOORWOORD
van de redactie
Lieve allemaal,
Deze editie van de Hoogwater liet lang op zich wachten.
Door deadlines, ziekte en het uitvallen van een commissielid
zat het ons niet mee.
Gelukkig is het ons toch gelukt uiteindelijk een mooie editie
neer te zetten. Het gaat over (on)vrijheid, waar de meest
uiteenlopende variaties op zijn gevonden. Gedichten, proza,
een strip, een interview, alles komt voorbij!
Voor deze Hoogwater sprak de redactie met Joost Oomen,
neerlandicus en schrijver. Als student was hij hoofdredacteur
van de Groningse ‘Hoogwater’: Meneer Pen. Joost zei: ‘Dan
was je maandenlang bij iedereen aan het bedelen om
teksten, maar niemand wilde wat schrijven, en dan schreef je
zelf maar weer zes stukken..’ Een herkenbaar probleem, en
daarom willen we jullie met klem vragen: Schrijf een stuk!
Want zonder jullie bijdragen is er geen Hoogwater.
Interview eens een neerlandicus, schrijf over jouw leukste (of
ergste) studie-ervaring, of doe iets compleet anders, in
ieder geval: klim in die pen!
We hopen dat jullie allemaal weer met frisse moed het
nieuwe studiejaar in gaan. Daarnaast willen we alle
eerstejaarsstudenten van harte welkom heten bij de studie
en de supergezellige studievereniging NNP!
Met veel liefs,
De Hoogwaterredactie,
Romy van den Akker
Pam Boltjes
Lara van der Veer
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In gesprek met
Joost Oomen
DOOR: ROMY VAN DEN AKKER

Joost Oomen (1990) heeft Nederlands gestudeerd
in Groningen en is dichter, schrijver, muzikant en
performer. Zijn meest recente boek, Visjes (2022),
gaat over de reis die hij in de coronacrisis maakte
naar het Italiaanse eiland Salina, waar hij de vissen
poëzie voordraagt. Oomen is op missie. Hij wil de
vrolijkheid in de wereld laten zien.
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In gesprek met
Joost Oomen

INTERVIEWEND

Op een zonnige lentedag begeef ik me naar
Amsterdam-West, waar ik om kwart over tien aanbel
bij een voormalige opvang voor verslaafden. Hier
woont de 31-jarige Joost Oomen, samen met dertig
huisgenoten. Het duurt lang voor hij opendoet: ‘Ik ben
pas net wakker.’
In de gedeelde huiskamer zet hij koffie voor me met
een percolator, ondertussen vraagt hij: ‘Waar wil je
me eigenlijk over interviewen?’ We praten over zijn
schrijverschap, de studie Nederlands en de staat van
de literatuur. En over de teckels van Harry Mulisch.
Wanneer ben je begonnen met schrijven?
‘Dat begon toen ik een jaar of vijftien was. Ik
drumde in een jazzbandje, maar wilde eens alleen
op een podium staan. Via Jules Deelder kwam ik
bij Remco Campert terecht en zo ontdekte ik de
Vijftigers. Na het lezen van Lucebert, die bij mijn
ouders in de kast stond, ben ik zelf dingen gaan
maken. Mijn gedichten, die toen nog héél slecht
waren, publiceerde ik in de schoolkrant. Tijdens
mijn studie ben ik met mijn gedichten gaan
optreden en van het een kwam het ander.’
Hoe kijk je terug op je vroegere werk?
‘Ik ben huisdichter van de universiteit in
Groningen geweest, waar ik Nederlands
studeerde. Aan het einde daarvan moest ik een
bundel uitbrengen. Die bundel is lief, maar echt
jeugdwerk. Ik was te jong. Het werd pas serieus
toen ik De zon als hij valt uitbracht in 2017, een
novelle. Mijn oeuvre bestaat nu dus uit twee
dichtbundels die ik wil vergeten, een novelle en
twee romans.’
Er komt iemand de woonkamer in gelopen. ‘Dat is
Simon, die woont hier.’ Terwijl Simon luidruchtig zijn
ontbijt maakt – er komt een blender aan te pas,
praten wij verder.

Waarom besloot je Nederlands te gaan
studeren? Twijfelde je tussen andere studies?
‘Best wel. Een tijdje dacht ik dat ik Rechten
moest studeren, ik ben heel blij dat ik dat niet
heb gedaan. Daarna twijfelde ik tussen het
conservatorium en Nederlands, maar mijn
ouders vonden dat laatste een beter idee. Toen
bij een meeloopdag het Egidiuslied werd
gedraaid, vond ik dat ook.’

Hoe heb je de studie ervaren?
‘Ik vond de studie deels heel vervelend. Er
kwam veel pragmatiek bij kijken, veel
klankleer en dat soort bullshit. Dat interesseert
mij geen klap, maar ik moest die vakken toch
halen. Het leukste vond ik om te leren over hoe
schrijvers tot hun werk komen.’
‘Een tijdje geleden vroeg Marc van
Oostendorp of ik een stukje voor Neerlandistiek
wilde schrijven over wat ik het meeste aan
mijn studie heb gehad. De belangrijkste kennis
die ik heb opgedaan, is dat schrijvers heel lief
zijn, creatief, maar bovenal mensen. Dat Harry
Mulisch altijd een teckel heeft gehad die
Schloempie heette. De afstand tussen jezelf en
de Grote Dode Schrijvers wordt minder
naarmate je meer over ze weet, waardoor je
zelf ook wat durft uit te proberen.’

"De belangrijkste kennis die ik
heb opgedaan, is dat schrijvers
heel lief zijn, creatief, maar
bovenal mensen."
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Steeds minder mensen kiezen ervoor om
Nederlands te gaan studeren. Mensen lezen ook
steeds minder en als ze het doen, dan in het
Engels. Hoe bezie jij de toekomst?
‘Hoe je het ook wendt of keert, het Nederlands
blijft bestaan. Maar op kunstacademies wordt
bijna uitsluitend Engels gesproken, ook onderling.
Dat is niet goed voor de Nederlandse literatuur.
Jonge schrijvers kiezen ervoor om in het Engels te
publiceren.’
‘Ik denk dat het goed zou zijn als de studies
Nederlands wat minder hard roepen dat je er geen
schrijver mee kan worden, want dat is gewoon
niet waar. Er zijn een heel aantal schrijvers die de
studie hebben gedaan, je mag best toegeven dat je
er schrijver mee kan worden als je dat graag wil.
Dat is geen zekerheid, maar er is ook geen
zekerheid dat je journalist wordt, terwijl ze wel
zeggen dat je dat er mee kan worden. Daarin valt
wat te halen. Jonge mensen die schrijver willen
worden kunnen prima naar de universiteit in
plaats van de kunstacademies.’
Waarom schrijf je?
‘In een gesprek met Arnon Grunberg vroeg hij
hetzelfde, maar hij snapte er geen klote van. Ik
schrijf omdat ik de wereld zo leuk vind en dat
graag wil delen op een betekenisvolle manier,
zowel door een verhaal te vertellen als door
gedichten, waar muziek en ritme in zit. Ik wil op
zo’n manier schrijven dat het aanstekelijk is en
mensen er vrolijk van worden.
Wat maakt de wereld zo leuk?
‘Dat ‘ie het doet! Dat is toch iets om enorm
gelukkig van te worden? Het is nu weer lente, het
is allemaal groen, alles begint te groeien en te
bloeien, en dan een manier vinden om dat in taal
uit te drukken, dat gevoel, dat is wat me
ontzettend bezighoudt.’

Gaat literatuur te veel over het lijden in de
wereld?
‘Ja, het is makkelijk om daarover te schrijven.
Er is een hele traditie van schrijven over leed.
Kunstenaars hebben de neiging om zich te
baseren op voorgaande kunstenaars, dat
verschaft legitimiteit. Ik begrijp het dus wel,
maar ik baseer me expres op andere mensen.’
‘Maar zo’n uitspraak doe ik ook om te rellen,
hoor en dat werkt, want,’ hij
hijschreeuwt:
schreeuwt:
‘iedereen komt er altijd op terug!’’
Ik verontschuldig
Ik verontschuldigme
meen
engooi
gooi ter
ter plekke
plekke
mijnvragenlijst
vragenlijst
we‘Nee hoor, het is niet erg. Ik
mijn
weg.
kies ervoor me zo te profileren. Daar zit, in een
blad voor neerlandici kan ik dat wel zeggen,
tactiek achter. Dat mijn houding bij Grunberg
op weerstand stuit, is precies de bedoeling.’
In al je boeken houd je een pleidooi voor
vrolijkheid. Wat is daar de keerzijde van?
Geldt niet Himmelhoch jauchzend, zum Tode
betrübt?
‘Er komt nu een periode aan waarin mijn
agenda tjokvol met boekingen zit. Ik moet veel
optreden en daar krijg ik soms stress van.
Persoonlijk ben ik dus heus wel eens sip, maar
artistiek gezien ben ik geïnteresseerd in
vrolijkheid. Ik vind het belangrijker om
daarover te schrijven dan over diepe dalen. De
diepe dalen moet je hooguit in je werk laten
zien om de mooie kant beter uit de verf te laten
komen. Puur over verdriet schrijven - ‘ik woon
in Amsterdam, loop langs de kades en heb een
rotjeugd gehad’ - dat interesseert me geen
klap.’
‘Ik kan het overigens wel leuk vinden om
over het lijden te lezen. John Fante
bijvoorbeeld lees ik graag. Hij is chagrijnig en
sip, maar schrijft ontzettend goed. Alleen
waren Fante en Grunberg jong in een periode
waarin het belangrijk was om die somberheid,
het nihilisme en het lijden een plek te geven..’
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Een nieuwe huisgenoot komt binnen en geeft me een
hand. Bram. Drie keer moet Oomen zijn zin opnieuw
beginnen. ‘Houd verdomme nou eens je mond! Drie
keer opnieuw, lekker dan!’
‘Om dat een plek te geven in de literatuur. Nu is
die plek allang bevochten en voel ik de neiging
om een plek voor geluk uit te kerven. Dat is iets
anders dan smaak – je kan het interessanter
vinden om over somberheid te lezen, maar als
schrijver heb je een verantwoordelijkheid voor de
literatuur. Je moet zorgen dat die zo breed
mogelijk is en blijft, daarom doe ik wat ik doe.’
Op welke schrijvers uit de wereldliteratuur
baseer jij je?
‘Och, zoveel. Richard Brautigan, Gérard Genette,
Apollinaire, wat is er nog meer allemaal heel
goed? Astrid Lampe. Momenteel verdiep ik me in
Federico García Lorca, die vind ik fantastisch.’
‘Maar ook Fritzi Harmsen van Beek, Eva
Gerlach… Ik dacht, ik noem ook nog maar wat
vrouwen. Leonora Carrington vind ik heel goed.’
Een nieuwe trend in de literatuur is autofictie.
Iedereen schrijft over diens persoonlijke sores.
Hoe bezie jij die trend? Je doet er nadrukkelijk
niet aan mee.
‘Nou, in Visjes zit heel veel.’
Vind je?
‘Ik zit er zelf in,’ lacht
lachtOomen.
Oomen. ‘Dat vind ik al heel
wat! Ik vind mezelf niet zo interessant om een
boek over te schrijven. Ik zou niet weten waar dat
over zou moeten gaan. Dat lijkt me geen goed
boek om te lezen.’

In de 21e eeuw moet je als maker geëngageerd
zijn, zei je in een interview, ofwel door te
agenderen, ofwel door de wereld een
tegenwicht te bieden door vrolijkheid te
belichten.
‘Ik ben niet de persoon om grote problemen te
agenderen, omdat ik daar, behalve de
woningnood, geen last van heb. Ik kan nuttiger
zijn door andere schrijvers een podium te
bieden die wel problemen ondervinden. Dat
doe ik met Poëzie is een daad [een
Instagramaccount waar dagelijks een gedicht
uit de Nederlandse literatuur wordt geplaatst,
red.] en straks in de redactie van de Revisor. Ik
vind dat ik me als organisator of programmeur
voor de literatuur in moet zetten.’
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'Het is niet alsof ik de wereld ontken door
alleen maar vrolijk te doen, ik weet dat de wereld
bestaat. Als schrijver wil ik laten zien dat er een
andere wereld mogelijk is. Dat is mijn vorm van
engagement.’

.. Ik kan niet in een hutje op de hei gaan zitten
en toch genoeg geld hebben om rond te
komen. Een heleboel schrijvers konden dat in
de 20e eeuw prima doen, met hun fucking
buitenhuis in Frankrijk...’

"Als schrijver wil ik laten zien dat
er een andere wereld mogelijk is."

Of Connie Palmen op de Herengracht.
‘Ja precies. Dat is leuk voor Connie en voor die
hele generatie en er zijn mooie boeken uit
voortgekomen, maar die tijd is echt voorbij.’

Waarom is dat engagement überhaupt nodig?
‘Waarom? Ik woon toch ook in de wereld? Ik
moet me ertoe verhouden.’
Je kunt je er ook van afkeren in je werk.
‘Dat kan als je de middelen daartoe hebt. Ik leef in
een generatie die het slechter heeft dan de
generatie ervoor...

@poezieiseendaad

Oomen staat op van zijn stoel. ‘Ik loop met je mee,
ik ga een sigaret roken.’ Bij de tramhalte kom ik
erachter dat ik mijn OV-chipkaart ben verloren, ik
moet een tram- en treinkaartje kopen om thuis te
komen en mijn kaart vervangen. De zon schijnt nog
steeds en ik wens dat ik Joost Oomen ben, maar ik
identificeer me meer met Grunberg.

In gesprek met
Joost Oomen
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TEKST: RUTH OOSTERVEEN

VRIJHEID IS
VOOR MIJ...
Vrijheid is voor mij
Goeie groentekroketten
In het Lipsius
Vrijheid is voor mij
Het vijfmeizwembad in mijn
Bloemetjes badpak
Vrijheid is voor mij
De donderdag met jullie
Het weekend vieren
Vrijheid is voor mij
Een vrijdags Froukje-ontbijt
Museum en zon
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TEKST: ANONIEM

Een teken
Is het oké als ik dit met je deel?

Ik voel me ook vaak alleen, niet lekker scheef
zoals die dichter dat beschreef, maar eenzaam
zoals de vraag waarom ik spijt heb
dat ik sommige dingen met je heb gedeeld,
maar troost vind in het idee dat naar verbinding verlangen
iets heel menselijks is, dat er vrijheid zit in jezelf
leren delen met mate en dat het een zaak is
van niets terugverwachten al wil je nog zo graag
dat er mensen zijn die niet vertrekken zo gauw
je de schaamte van je hebt afgewreven samen
eenzaam scheef kunnen zijn, steeds een beetje minder
voelen alsof je te veel weggegeven bent. Ik wil mezelf
zo graag vertellen dat je mensen niet kunt sparen
zoals spaarzegels op een spaarkaart, wel kunt stoppen
ze in hokjes proberen te proppen waar ze niet in geplakt
willen worden. Blijf me herhalen dat er vrijheid zit in niet altijd
van alles hoeven zijn voor iemand anders,
maar dat er soms ook iemand voor jou is, in af en toe
thuiskomen en zien dat de auto niet van de oprit mist,
dat vrijheid soms juist in samen een lekker potje janken zit.
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ONTWERP: VINCENT DE GROOT
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Vrijheid is als een open zee,
het blauw van het water
strekt zich uit tot ver voorbij
de horizon
- Herman Koch
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VOLGTIP:
(OP INSTAGRAM)
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@WOORDSCHITTERING
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TEKST: ANONIEM

Corona
kaartjes
Niels staat naast Luuk in de Victoriakas van
de Hortus in Leiden en wijst naar de witte
bloem van de Victoria Amazonica: ‘Het is een
nachtbloeier, maar als je hem in het donker
zet, dan denkt hij dat het nacht is en gaat hij
overdag bloeien. De natuur is prachtig!’

De Victoria Amazonica, koningin van de
waterlelies,
verspreidt
een
zoete
ananasachtige geur die Luuk ondanks de
warmte laat rillen. De eerste en laatste keer
dat hij ananas at, belandde hij op de eerste
hulp met een opgezette keel.

Luuks T-shirt plakt tegen zijn lijf. In de
tropische kas is het nog warmer dan buiten.
‘Is het natuurlijk om een plant tot bloei te
laten komen in een kunstmatige omgeving op
een voor de mens gunstig moment?’

Luuk had op het punt gestaan om naar het
strand te gaan, toen Niels belde dat de
Victoria Amazonica in bloei stond. Dat mocht
hij, volgens Niels, echt niet missen. Nu is Luuk
dus in de Hortus in plaats van op het strand.
Met de rug van zijn hand veegt hij het zweet
van zijn zonnebrandvettige voorhoofd.

Niels luistert niet. ‘Moet je kijken naar die
enorme bladeren. Ze zijn sterk genoeg om een
kind te dragen. En die geur! Fantastisch toch!’
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Niels glimlacht. ‘Fijn toeven hier toch? Leuker
dan een beetje in je eentje hangen op het
strand. Hier zie je tenminste nog wat. Ga jij
trouwens nog naar Lowlands volgende
maand? Met een coronakaartje had je
voorrang bij de kaartverkoop.

Niels is even stil en zegt dan: ‘Dus Sjoerd
gaat bij jou in de tent.’ Een vlinder landt op
zijn hand. Hij schudt hem van zich af.
‘Volgens mij hadden we vorig jaar
afgesproken dat we samen zouden gaan,
maar oké. '

‘Ja, ik heb een kaartje.’

‘We kunnen nog wel samen naar Lowlands
reizen. Dan zet ik mijn tent gewoon naast
die van jullie.’ Hij kijkt Luuk vragend aan.

‘Leuk! Kan ik dan bij jou in de tent? De lineup is vet dit jaar. Arctic Monkeys, Stromae,
The Kooks. Ik kan bijna niet wachten.’
‘Je hebt toch zelf een tent? We hebben
vorige zomer drie weken naast elkaar
gestaan in Zuid-Frankrijk.’
‘Ja, maar het is zo’n gesleep voor die twee
nachten. Weet jij al wat je wil zien?’
‘Ik ga naar Balthazar en James Blake met
Sjoerd. Verder weet ik het nog niet.’
‘Balthazar ken ik wel. Van James Blake heb
ik nog nooit gehoord. Zeker een of andere
obscure singer-songwriter dan? Had Sjoerd
ook een coronakaartje?’
Luuk knikt.
‘En hij blijft het hele weekend?’
‘Je koopt geen weekendticket om op
vrijdagavond weer naar huis te gaan, toch?’

‘Ik ga vanaf Arnhem.’
‘Arnhem?’
‘Sjoerd heeft zijn bachelor psychologie
gehaald en woont weer bij zijn ouders.’
‘Ik kan ook wel via Arnhem gaan. Zoveel
langer is dat niet.’
‘Niels.’
‘Best joh. Ik ga liever alleen dan dat ik het
hele weekend moet luisteren naar het
psychologische geleuter van die saaie drol
die zich jouw vriendje noemt.
Niels trekt zijn winterjas aan, roept:
‘bedankt voor het vergallen van mijn
Victoria Amazonica moment’ en rent de
Hortus uit.
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TEKST: JIP SCHOONBEEK

MISSCHIEN
IS
DIT...

vrijheid

Misschien is vrijheid dit :
Fietsen door de regen,
slapen in de zon
en liggen op een bank.
Of misschien is vrijheid dit :
Weten dat ze op je wacht.
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TEKST: GORAN BOUAZIZ

MIJN
BESTUURSJAAR
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Restrictie baart creativiteit -

triolet

TEKST: MALTE KOOT

De van origine Franse triolet is een zeer veelzijdige, maar al even verraderlijke
dichtvorm. Er is weinig zo bevredigend als een goed kloppende, geestige,
metrische triolet, maar ook weinig zo verschrikkelijk als een niet werkende,
afgezaagde, aritmische.
Een voorbeeld is vaak de beste meester, dus voordat we écht de materie in
duiken en uitzoeken wat een triolet zo mooi en lastig maakt, volgt hieronder
een exemplaar van Drs. P. (Hoe kan het ook anders?)

De eisen van een triolet
De winter komt er alweer aan
Bent u voldoende voorbereid?
Al leek de zomer door te gaan
De winter komt er alweer aan
Hoog tijd om strooizout in te slaan
Zodat u niet de weg af glijdt
De winter komt er alweer aan
Bent u voldoende voorbereid?
- Drs. P.

Zoals je waarschijnlijk ziet, kenmerkt de
triolet zich door veel regelherhalingen.
Vijf om precies te zijn. Regels één, vier
en zeven zijn identiek aan elkaar,
evenals regels twee en acht.
Bovendien moeten de overige drie
regels ook nog rijmen volgens het
schema ABaAabAb. Het metrum is
vrijgelaten. Dat betekent echter niet
dat een (goed) triolet geen metrum
heeft, de schrijver is alleen vrij in haar
keuze.
Dat is, wel beschouwd, een flink pakket
vormtechnische eisen. Het is je dus
vergeven als je denkt dat de
vormeisen de triolet zo uitdagend
maken. Maar dergelijke eisen helpen
vaak meer dan ze in de weg zitten.
Restrictie baart creativiteit. Bovendien
zijn er dichtvormen met strengere
beperkingen, die eenvoudiger te
maken zijn. Nee, wat de triolet zo lastig
maakt, is iets anders.
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Wat een triolet een triolet maakt
Trioletten zijn er in grofweg twee
soorten: klassiekers en komische.
Klassiekers zijn gedichten zoals de
Fransen in de dertiende eeuw al
maakten: vagelijk melancholiek, met een
waarschuwende
of
moraliserende
boodschap.
Beschrijvingen
van
romantische taferelen — zoals een
picknick in de zomer, het vallen van
herfstbladeren, een winterdorp —
lenen zich goed voor een eerste zin. De
herhaling zorgt er vervolgens voor dat
de boodschap of het tafereel een
diepere indruk achterlaat.
Bovenstaand wintertriolet is een
klassieker. Alhoewel het droogkomische
signatuur van Polzer (zodat u niet de
weg af glijdt) zeker aanwezig is, heeft
de tekst ook een waarschuwende
boodschap, extra benadrukt door de
vele herhalingen. (Probeer na dit
gedicht
nog
maar
eens
de
aankomende winter te vergeten…)

Komische trioletten zijn een recentere
uitvinding. Het beste en bekendste
Nederlandse voorbeeld is van de hand
van Kees Torn:

Het zoontje van de buren zat
Te praten tegen zijn vriendin
En na een uurtje was die schat
Het zoontje van de buren zat
Natuurlijk stond ik zelf nadat
Ik zorgde dat geen tand meer in
Het zoontje van de buren zat
Te praten tegen zijn vriendin
– Kees Torn

De truc bij een komisch triolet is dat de eerste zin in de herhaling andere betekenissen
krijgt. In dit geval gebruikt Torn de veelzijdigheid van het woordje zat. Het resultaat ziet
er eenvoudig en licht uit, zoals het een plezierdicht betaamt, maar dat gaat niet
vanzelf. Vaak moet je er als dichter een enorme hoeveelheid werk in stoppen voordat
het gedicht eenvoudig oogt. En die regel geldt zeker ook voor de komische triolet,
zoals ik aan den lijve heb mogen ondervinden:
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Ondergewaardeerd
Nieuwe bovenburen plegen
dikwijls een enorm kabaal te maken
Doch, wees waakzaam als u moorden tegen
nieuwe bovenburen plegen
wil: Dat leidt maar tot een halve zege
Want ik zeg u dit vanachter spaken:
‘Nieuwe bovenburen plegen
dikwijls een enorm kabaal te maken’
– Ondergetekende

Het is je nu hopelijk duidelijk wat een
triolet nou zo lastig maakt: Je moet in
die acht zinnen, waarvan maar vijf
verschillend zijn, toch een romantische,
ontroerende, waarschuwende, slim
gevonden of komische boodschap
kwijt. Alhoewel het altijd zo is dat elke
regel in een gedicht uitmaakt, geldt
dat voor het triolet in het bijzonder: Je
hebt nauwelijks bewegingsruimte om
je punt te maken.
Het is gezien de moeilijkheidsgraad
begrijpelijk
dat
niet
veel
(amateur)dichters zich aan een triolet
wagen. Toch denk ik dat iedereen het
op zijn minst een keer geprobeerd
moet hebben. Niet geschoten is altijd
mis. Maar als een triolet raak is kan er
geen sonnet of ballade tegenop.
Ik sluit af met nog een triolet van eigen
makelij:

Het mooie van de verdwaler
is: de weg, zijn roeping,
is hij kwijt. Wat vind ik daar
het mooie van? De verdwaler
is altijd veel specialer
bezig met de weg richting
het mooie. Van de verdwaler
is de weg zijn roeping!
– Ondergetekende
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Vrij
- Toon Hermans

Uitkijken over zee
duiken in de golven
niet onder zorgen bedolven
ik voel me heel tevree
Wandelen in de duinen
de geur van wilde bloemen
liggen in het gras
dan voel je je vrijheid pas
Fietsen in de polder
de zon schijnt op je huid
de vogels zingen luid
het leven smaakt naar vrij
Mogen doen wat je kunt
en zijn zoals je bent
kom wie doet er met mij mee
dan proeven we het alle twee
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Inner

Child

TEKST: @REGENGEDICHTEN
(INSTAGRAM)

mijn innerlijke ik
zette jij
vrij
en niet dat jij
mij
rust gaf en ik me veilig voelde
zoals de poëten dat zeggen
(want dat doe je wel)

maar ik
(evenals poëet)
herleefde mijn jeugd
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je liet me alle dingen zien
die ik nooit had gezien
alle dingen
die ik van iedereen ooit moest hebben gezien
je liet me voelen
hoe het is
om onbezorgd te zijn
en nu wij
hier liggen
te lachen
kijkend omhoog
sterren mij
vertellen de sterren
ik ben vrij.
vrij.

HOOGWATER 29

TEKST: FEMKE WEERDMEESTER

DE GOUDEN KOOI
"Niet alleen was het code zwart waardoor men
hun huis niet zomaar mocht verlaten, het was
ook te gevaarlijk op straat."

Het hagelde op de dag dat we vanuit
Schiphol vertrokken. Ondanks dat de
lente al bijna een maand geleden was
aangebroken, bleef het in Nederland
koud, grauw, regenachtig en ellendig. Na
de briefing in het Hilton hotel en een
bedankje van een minister van VWS die ik
nooit eerder had gezien, was het tien uur
vliegen naar onze bestemming. Eenmaal
aangekomen in het Caribische deel van
ons koninkrijk werden we ontvangen door
de lokale pers, die verslag zou doen van
de hulptroepen uit Nederland. Met de bus
werden we vervolgens vanuit het
vliegveld naar het resort gebracht, ons
thuis de komende periode.
Een week eerder ontving ik een e-mail
van een organisatie die was opgezet aan
het begin van de pandemie.

Hier konden zorg-medewerkers zich
aanmelden die tijd over hadden om in
deze crisis te helpen, en via deze
organisatie werkte ik al een paar
maanden als covid-verpleegkundige. Nu
kregen we de vraag wie er op korte
termijn mee kon naar Curaçao. . Het was
daar op dat moment code zwart, het
ziekenhuis was zwaar overbelast en de
bevolking moest zo snel mogelijk
gevaccineerd worden. Veertig verpleegkundigen en artsen zijn uiteindelijk een
week later vertrokken, waaronder ikzelf.
We werden ingedeeld in twee groepen.
De ene groep werd in het ziekenhuis
ingezet en de andere groep in het
vaccinatieteam van de lokale GGD.
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Ik werd ingedeeld in het vaccinatie-team
en werd veertig uur per week aan het
werk gezet op de vaccinatie-locaties. Vijf
dagen per week werden we ’s ochtends
met een busje van het resort naar een
vaccinatielocatie gebracht en aan het
eind van de dag weer met datzelfde
busje teruggebracht. Soms was dit ritje
slechts een paar minuten, maar zelf naar
deze locatie lopen was ons verboden.

Niet alleen was het code zwart
waardoor men hun huis niet zomaar
mocht verlaten, het was ook te
gevaarlijk op straat. Al weken verkeerde
het land in lockdown waardoor een grote
groep bewoners in armoede leefde en
geen inkomsten had. De kans om door
hen beroofd te worden was te groot.

"Uren heb ik zonder bestemming in de regen rondgereden"
Ondanks dat we opgesloten zaten in het
hotel, hebben we ons geen moment
hoeven vervelen. Het resort waar we
woonden,
beschikte
over
een
privéstrand, drie zwembaden, een
waterpark,
een
koffiecorner,
een
cocktailbar en een groot restaurant
waar we onbeperkt konden eten en
drinken wat we wilden. Op de dagen dat
we niet hoefden te werken, konden we
snorkelen of met een instructeur tot
twaalf meter diepte duiken. Daar waar
het weer in Nederland nog bar en boos
was, genoten wij elke dag van een
temperatuur van minimaal 30 graden en
de zon op onze snoet. Je hoefde geen
moment na te denken over wat je aan
zou trekken en maakte je alleen zorgen
over of je bikini al droog was en welke
cocktail je die avond aan het strand zou
drinken.
Eenmaal in het resort aangekomen na
een dag vaccineren, had ik al snel een
routine ontwikkeld. Eerst een uurtje of
twee zwemmen, trots op mijzelf zijn dat
ik had gesport en daarna naar het
restaurant om samen met mijn collega’s
te eten.

Na het eten nog even borrelen bij de
cocktailbar aan het strand, om aan het
einde van de avond moe en voldaan naar
bed te gaan. Achteraf kijk ik terug op een
geweldig en onwerkelijk avontuur. Binnen
de muren van het resort en de
vaccinatielocaties heb ik een maand lang
gewerkt, gelachen, vrienden gemaakt,
geflirt, gefeest en bovenal genoten.
Toen de situatie op het eiland
verbeterde en wij niet zo nodig meer
waren, zijn we weer terug naar ons
koude kikkerlandje vertrokken. We
kwamen aan het begin van de middag
weer aan in Nederland. Het was er nog
even grauw en regenachtig als hoe we
het een maand geleden hadden
achtergelaten. Nog een uur met de auto
en dan was ik eindelijk weer in het mooie
Rotterdam. Eenmaal thuis zette ik mijn
bagage in de gang en pakte ik mijn fiets.
Uren heb ik zonder bestemming in de
regen rondgereden, genietend van
mijn
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vrijheid.

NNPleur het er maar in
Maarten: wat is een NNPleur?
Katja: ‘Ik begeleid Maarten naar de hel.’

Het mannetje in de maan

Joep: ‘Als je die pleur ziet, zie je wel dat wij niet nadenken voordat we iets zeggen.’
Julia: ‘Eerste rondje is van ons!’
Iedereen: *juicht*
Julia: ‘...wel allemaal kraanwater alsjeblieft.’
Jos: ‘Als je mij als bodyguard hebt, kun je net zo goed meteen doodgaan.’
Joshua (tegen Goran): ‘Wil jij niet een eigen Grote Goran Show?’
Emma: ‘Dat is NNP al dit jaar.’
Sjef Barbiers: ‘Taalkunde is geen wiskunde.’
Sophie C: ‘Goed voornemen: een kind.’
Faye: ‘Bomen is sowieso hel.’
Goran: ‘Wil iemand voor het eten nog bidden tot mij of andere goden?’
Sietske: ‘Ik ben ook niet heel lang. Ik ben 1,36.’
Olga van Marion: ‘Als je niet aan dit boek kan komen, doe iets illegaals.’
Olga van Marion: ‘Wat leuk is aan deze omgeving, is dat we kinderarbeid zien.’
Femke: ‘Je moet het ook niet lezen, je moet het voelen.’
Julia: ‘Mijn vriend wil ook trouwen. Maar niet met mij.’
Sophie K: ‘Als je een achternaam hoort, weet je gewoon dat diegene Sophie heet.’
Vincent: ‘Onder het mom van zelfverdediging steek ik hem dan neer. Ik hoef hem niet dood
te maken, ik steek hem alleen neer.’
Joep: ‘Hij is vast heel slim, er staat iets achter zijn naam.’
Ludwig Bechstein.

Lucas: ‘Slaap is een keuze.’
Joep: ‘De sfeer is autonoom’
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NNPleur het er maar in
Hanne: ‘Bram is echt slim’
Inez: ‘Ik mis het begin van het verhaal. Waarom ben je met oude mannen aan het praten?’
Evi: ‘Ik vind dat er budget is.’
Goran: ‘Derde Wereldoorlog? Op Urk zijn ze nog bezig met de Tweede.’
Evi: ‘Als ik mijn ogen dicht doe, hoef ik dan geen scriptie meer te schrijven?’
Bram Ieven: ‘Compleet irrationeel, desalniettemin begrijpelijk.’
Sophie B tijdens Mario Kart: ‘Ik ben in weken niet meer zo gefocust geweest.’
Sophie C: ‘Ik hou van sokken, ik draag ze elke dag.’
Iris K: ‘Meerderwaardigheidspersoon.’
Ruth: ‘Ik heb de Van Dale geschreven.’
Ruth: ‘Wat een goed idee, Kinderen voor Kinderen, die hebben een hoop protestliedjes.’
Mila: ‘Mannen hebben nooit spullen in hun huis.’
Goran: ‘Verliefd op Ibiza is voor mij wel echt de grens.’
Ruth: ‘Chaotisch zijn is echt duur.’
Mick: ‘Ook in een anarchistische samenleving is er een boekhouder nodig.’
Ruth: ‘Mijn gevoel zegt altijd kroketten.’
Hanne: ‘Ik ben echt goed met messen.’
Vincent: ‘Ik gilde niet, het was meer een mannelijke oerkreet.’
Jip: ‘Tulpen zijn roze, rozen zijn rooier, Goran, doe die zonnebril af, je lijkt net een pooier.’
Joep: ‘Mijn hart zegt: “Maak je onderzoek af.”’
Evi: ‘Het zijn lijpe tijden.’
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NNPleur het er maar in
Julia: ‘Een master is eigenlijk een bachelor, maar dan nog steeds met vakken.’
Joep: ‘Ik snap god niet zo.’
Denise: ‘Ik ben even aan het strippen jongens, tolereer het vooral.’
Evi: ‘Postzegels zijn een maatschappelijk geaccepteerd excuus om in het openbaar te likken.’
Ruth (over café Schommelen): ‘Het leesbrilgehalte is hier behoorlijk hoog.’
Iris K (tegen Jip): ‘Jij bent zo iemand die gaat barbecueën als het miezert.’
Denise: ‘Mijn toekomstplannen zijn allemaal armoede-gerelateerd.’
Sjef Barbiers: ‘Ik teken elke dag wel een boom in Word.’
Iris K: ‘Hoe kom je op een scriptie-onderwerp?’
Emma: ‘Vooralsnog niet.’
Evi: ‘Ik kan het niet op commando.’
Goran: ‘Die opmerking maakte ik als lul, niet als BHV’er’
Jip: ‘Wetenschappelijk onderzoek is ook gewoon lullen.’
Inez: ‘Ik doe m’n inleiding volledig op vibes.’
Joris tegen Joep: 'Als je bij mij blijft slapen krijg je morgen een boterham'
Evi: 'Onder de douche zie je pas echt wie iemand is'
Joshua (5:11): 'Goals be like'
Joris: 'Mijn krieltjes, onze krieltjes'
Evi: 'Harry Potter en de tweede kamer!'
Joris: 'Ik bied mensen best vaak boterhammen aan maar niemand wil blijven slapen'
Hanne: 'Babies? je krijgt ze!'
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NNPleur het er maar in
Joep: als ik een vriendin zou hebben zou ik ook gewoon tegen haar zeggen: mama
joris: behalve geen leuk leven heeft ze ook nog twee kinderen
Joep: er valt echt geen kip te beleven
Femke: mijn binnenpretjes zijn altijd buitenpretjes
Femke: alle dingen beginnen ironisch
Femke: ik ben een hoeker ja
Jip: elke doos is een stapeldoos, ik zeg altijd maar
Evi: mijn ogen gaan altijd tranen van andere mensen
(Hanne staat op het punt over een heg te springen)
Evi: als iemand het nou filmt kun je wel goed aan de dokter laten zien hoe het misging
Joris vertelt hoe hij in de verkeerde wijk in Leidschendam was beland: ik dacht: mama je
had me wel even kunnen appen dat de halve wijk was veranderd!
Joep: als één fietslichtje het niet doet, gebruik ik gewoon geen fietslichtjes want dan zien
ze je ook niet fietsen!
Emma: de kledingmeneer moet nog even flink naaien
Sophie stelt een vraag aan Julia over de begroting: hebben jullie ook een post voor
bedankjes, bijvoorbeeld voor als je iemand regelt?
Joep: ik ga niet dansen, maar ik beweeg
Femke: niet zo snel fietsen, dat kan mijn fiets niet aan! En ik ben mijn fiets
Joris: ik heb alleen maar handen geschud vandaag, het was echt gezellig
Maurits bij 30 seconds: hebben we geen punten gehaald, helemaal niks?
Niek: we hadden lol
Julia: geen stress, ik ben een spa rood-fles
HOOGWATER 35

nnpagina.nl

