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WORKSHOP POËZIE

MAAK JE
GEDICHTEN BETER
IN VIJF DO’S EN
VIJF DON’TS

Iets over poëzie vertellen heeft wat weg van
een voorspelling doen: eer je woorden koud
zijn, kunnen ze al achterhaald zijn. En toch,
als voorafje, heb ik één regel die volgens mij
altijd overeind blijft in de poëzie: zorg voor
een evenwichtige balans tussen prijsgeven
en verbergen.

Door Peter Mangel Schots

Schrijf niet wat je wilt schrijven.
Dat is meteen een stevige binnenkomer! Hoezo, zul je je afvragen, wat
moet ik dan wel schrijven? Enkele
jaren geleden stelde de dichter Robert
Anker in een essay: ‘Een gedicht is niet
een poging om woorden te zoeken bij
een reeds bestaand idee of gevoel.’
Dat legt hij nadien omstandig uit, maar
de kern is: een gedicht zoekt voor een
stuk zijn eigen weg. Via associaties,
ingevingen, klankspel en combinaties
voegen zich nieuwe woorden toe aan
degene waarmee je begint. Het is
evenveel luisteren naar een inwendige
stem als het in woorden willen dwingen van gedachten of gevoelens. Laat
de taal daarbij meer een gids zijn dan
de inhoud.

en ingevingen gerust met je aan de haal
gaan, maar blijf je wel bewust van wat
je precies schrijft. Een van mijn meest
getalenteerde studenten kwam eens
op de proppen met een knap gevonden
vergelijking tussen de liefde en het spelen van Dokter Bibber. Ze liet zich daarbij
verleiden tot dit: ‘niet eruit halen / maar
erin leggen, zonder de rafelige randen te
raken / die je lichaam als een vloedgolf
opwerpt’. Haar medestudenten waren
onder de indruk van deze lyrische regels. Er zitten ook knappe dingen in, als
was het maar de melodische alliteratie
ra-ra-ra. Maar lees eens wat er staat: je
lichaam werpt rafelige randen op als een
vloedgolf. Dat is erg vreemd. Wou ze dat
echt zo zeggen? Heeft ze niet al slaapwandelend stappen gezet zonder goed
te beseffen waar ze zou uitkomen?

Wees geen slaapwandelaar.

Poëzie is geen pap.

Dit plaatst meteen een kanttekening bij
het vorige. Laat associaties, ritme, klank

Je hoeft je gedichten dus niet bij de
lezer naar binnen te lepelen. Een sterk

gedicht bewaart wat mysterie, laat zich
niet van de eerste keer helemaal vatten,
nodigt uit tot meermaals herlezen. Ook
zonder dat je een gedicht volledig doorgrondt, kan het ijzersterk zijn. Of zoals
een andere student van me zei over een
gedicht van een collega-cursist: ‘Ik denk
dat ik dit heel mooi vind.’ Die zachte
onzekerheid! Wat een heerlijke combinatie van denken en voelen. Let op: je moet
de lezer wel de nodige elementen geven
om in het gedicht ‘binnen’ te geraken.
Als je hem of haar geen enkele sleutel
geeft, dan blijft het gedicht hermetisch
gesloten en daar zullen veel lezers op
afknappen. Maar zelf een beetje je weg
kunnen zoeken in een gedicht, dat is fijn.
De stelling mag achteraf weer weg.
Het is me zelf al enkele keren overkomen. Je hebt een idee voor een gedicht,
ontstaan vanuit een bepaalde beginregel. Zo gaat dat vaak: één flits van
inspiratie waarna uren van transpiratie
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5 KERNWOORDEN
Door het analyseren van gedichten kun je
nagaan wat werkt en wat niet en daar voordeel uit halen voor je eigen poëzie. Uit de
cursussen die ik zelf geef, blijkt dat het altijd
dezelfde elementen zijn die men in een gedicht aantrekkelijk vindt.
METAFOREN
Gedichten leven van taal. Hoe rijker de taal,
hoe gezonder het gedicht. Dat betekent niet
dat je moeilijke woorden moet bovenhalen.
Je kunt ook eenvoudige woorden op een
originele manier gebruiken in vergelijkingen,
beelden, metaforen en ongewone combinaties.
BEELDEN
Opgelet: hiermee worden niet metaforen
bedoeld. Wat dan? Wel, wees beeldend!
Schrijf aanschouwelijk, zodat de lezer in
gedachten iets kan ‘zien’. Blijf niet in beschouwingen, ideeën en emoties hangen,
maar beeld uit, schrijf taferelen, laat iets
concreets gebeuren in je gedicht.

“Die zachte onzekerheid!
Wat een heerlijke
combinatie van denken
en voelen.”
volgen om van die ene regel tot een heel
gedicht te komen. Het gebeurt dat die
ene regel het gedicht draagt, maar het
is me ook al overkomen dat collega’s
in een feedbacksessie me vertelden:
eigenlijk wordt het gedicht beter zónder
die eerste regel. En ze hadden gelijk. Dat
is niet zo gek. Die beginregel is soms
niet meer dan de aanzet van het gedicht,
waarin de situatie geschetst wordt. Vanaf de tweede regel gaat het los. In dat
geval doet die beginregel alleen maar
dienst als stelling voor de bouw van het
gedicht. Het loont dus steeds de moeite
om, wanneer je gedicht afgewerkt is,
toch nog eens achterom te kijken om te
zien of die initiële regel, waarmee alles begon, ondertussen niet overbodig
geworden is. Of je de lezer niet beter

meteen het gedicht binnen trekt met
wat aanvankelijk de tweede regel was.
Want de beginregel is als de façade van
een gebouw: hij geeft de eerste indruk
en nodigt uit om naar binnen te gaan.
Dan is het jammer als er nog een stelling
voor staat.
Niet lezen is niet schrijven.
Ja, hierin moeten we streng zijn: wie sterke poëzie wil schrijven die anderen beroert
en wie zijn gedichten beter wil maken,
moet poëzie lezen, véél lezen. Je mag
zoveel talent hebben als je wilt, wanneer je
geen idee hebt waar je je tegenover verhoudt, mis je iets essentieels. Dan kun je
wel veel schrijven, maar zul je nooit beter
worden. Vergelijk het met een kok voor die
nooit eens proeft van wat anderen klaarmaken. Daar lust je geen euh… pap van.
Peter Mangel Schots is dichter en
schrijfdocent bij Wisper. Zijn werk
wordt uitgegeven door PoëzieCentrum, Gent.

DETAILS
Schrijf raak. Wees zo precies mogelijk.
Stefan Hertmans zei eens: ‘Een matige
schrijver heeft het over een vogel in een
boom, een goeie schrijver over een merel in
een wilg.’ Dat klopt bijna altijd.
KLANKRIJKDOM
Poëzie stamt uit de lyriek en die banden
zijn niet helemaal doorgeknipt – denk maar
aan slam. Ook al lees je een gedicht alleen
maar op papier, in gedachten spreek je het
uit. Ritme, muzikaliteit, cadans, alliteraties,
zelfs rijm als het mooi gedoseerd en niet te
nadrukkelijk is: ze geven schwung aan een
gedicht.
EFFECT
Een gedicht moet ‘iets’ met een lezer doen,
anders blijft het steriel. Dat kan van alles
zijn: een emotie oproepen, ontroeren, aan
het glimlachen brengen, intellectueel uitdagen, een mooie clou bieden of een traan
doen wegpinken. Als het de lezer maar niet
onverschillig laat.

