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voorwoord

Je houdt de eerste volwaardige publicatie in Vlaanderen over poetry 
slam en slam poetry vast en daar hoort het geluid van een champag-
nekurk bij:

Geef me je glas, lezer, opdat ik je de woorden van deze handleiding 
inschenk. Woorden die je de geschiedenis van poetry slam schetsen 
en de kenmerken van slam poetry beschrijven, die aan de dichter in 
jou de nuttige tips geven om voorbereid op het podium te stappen en 
aan de organisator in jou om een succesvolle poetry slam op poten 
te zetten. Je kan je laveloos drinken aan deze woorden, maar je mag 
er ook bij tussenpozen aan nippen, enkel die woorden eruit halen die 
voor jou op dat ogenblik inspirerend zijn. In deze champagne vloeien 
vele druivenranken samen en zo mag je ze ook degusteren.

De handleiding ontstond in de open geest die ook de slam poetry 
kenmerkt. Slammers van de eerste generatie hebben hun ervarin-
gen, anekdotes en niet te veronachtzamen tips gedeeld. Een grote, 
mannelijke knuffel aan Sammy, Seckou, Gijs, Bernhard, Antoine, ACG, 
Stijn, Jee, Gina en Peet. Zij vormen de bubbels in deze handleiding 
met hun 3-minutenteksten vol adviezen.

Men noemt poetry slam soms een boksmatch met woorden. Daar-
om deelden we deze handleiding in drie rondes in. De eerste ronde 
schreef ik zelf, geholpen door de input van Sascha Reunes en Tunde 
Adefioye. Deel twee is van de hand van Joost Stockx, alias Jee Kast. 
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Deel drie komt uit de koker van Philip Meersman, de podiumdichter 
die met een aanstekelijke glimlach vele talen en klanken bespeelt. Hun 
teksten zijn nog aangevet en geredigeerd door mij, zodat ik de eind-
verantwoordelijkheid draag voor wat je vandaag in handen houdt.

Verder bedank ik het team van Creatief Schrijven vzw dat het initia-
tief voor deze publicatie nam. In het bijzonder denk ik aan Maarten, 
die het hele project begeleidde, An en Nina, die in de finale fase mijn 
extra paar ogen waren.

Gunther Fobe is de vormgever die er vanaf zijn eerste ontwerpen he-
lemaal op zat. Hulde!

Tot slot bedank ik Ilse die moest verdragen dat ik in het weekend om 
half zeven opstond om verder te schrijven aan deze handleiding en 
niettemin blijft zeggen dat ze trots op me is.

Xavier Roelens

Xavier Roelens stond in 2005 en 2006 in de finale van het NK Poetry Slam, 
organiseerde in 2007 het eerste BK Poetry Slam en publiceerde ondertus-
sen twee dichtbundels.

ronde 1
waar in rode 
broek het 
wedstrijd
concept ‘poetry 
slam’ en in 
blauwe broek 
het sociaal
culturele 
fenomeen ‘slam 
poetry’ naar 
het midden van 
de ring komen 
en elkaar in de 
ogen kijken.naar inhoudspagina

http://www.xavierroelens.be/


76

verspreiding naar europa  
en de hele wereld

Het competitievirus verspreidde zich in de jaren negentig naar de andere 
Angelsaksische landen. Van daaruit kwamen ook andere Europese landen 
in de ban van de slam. In Duitsland zendt men nationale competities op te-
levisie uit. In Frankrijk werd de slammer Grand Corps Malade een vedette 
na het uitbrengen van een cd met zijn (muzikaal ondersteunde) teksten. In 
Nederland vond een eerste nationaal kampioenschap plaats in 2002. De win-
naar Erik Jan Harmens haalde de voorpagina’s van de kranten en het duo  
De WoordDansers dat in 2003 de finale won, werd zelfs uitgenodigd in 
een gerenommeerd Nederlands televisieprogramma. In 2004 organiseer-
de Poetry International in Rotterdam het eerste World Slampionship.  
Het WK Poetry Slam verhuisde daarna naar Parijs. Ook bestaat er sinds 2010 
een Europees Kampioenschap. Dat vindt op 15 december 2012 in Antwer-
pen plaats.

in belgië

In België kwamen de eerste slams er in Brussel (2001) en Antwerpen (2002). 
Vooral in Brussel, Luik en Gent (en later ook Bergen en Namen) ontstonden 
er snel regelmatige slams. In 2007 vond het eerste Belgisch Kampioenschap 
Poetry Slam plaats, gewonnen door de Brusselaar Poum Tchak. Dit kampi-
oenschap was onmiddellijk ook tweetalig, net als de tweede editie in 2010, ge-
wonnen door Youness Mernissi, eveneens uit Brussel. Op 1 december 2012 
vindt in Espace Magh in Brussel het derde “Championnat Belge – Belgisch 
Kampioenschap” plaats.

1. poëzie als wedstrijd:  
poetry slam

het ontstaan

Het begon allemaal midden de jaren tachtig. De eerste wereldwijd gemedi-
atiseerde Olympische Spelen vonden plaats in Los Angeles. De voormalige 
acteur Ronald Reagan werd met een ongeziene score herverkozen tot presi-
dent van de Verenigde Staten. En in datzelfde jaar 1984 startte de bouwvak-
ker Marc Kelly Smith in Chicago samen met enkele vrienden een nieuw 
poëziepodium op in het plaatselijke Get Me High Jazz Club.

Het podium was zo laagdrempelig mogelijk. Iedereen die zijn gevoelens en 
gedachten op papier zette, kon er het podium op. Ze wilden bovendien geen 
saai podium waar elke kuch als een godslastering zou klinken. Er mocht 
schwung in zitten. Daarom bedachten ze een wedstrijdformule, waarbij het 
publiek interactief kon en moest reageren op de dichter op het podium. Ze 
mochten aanmoedigen of uitjoelen. Ze mochten zelf beslissen wie de beste 
dichter van de avond was of door hun decibels de jury proberen te beïnvloe-
den. Een poëzieavond groeide uit tot een evenement, waar het fun was om 
deel van uit te maken.

In 1986 verhuisde Smith met zijn concept naar de Green Mill Jazz Club en 
noemde hij zijn maandelijkse poëzieavond de Uptown Poetry Slam. De 
term ‘poetry slam’ was geboren. En de bal ging aan het rollen. Het concept 
verhuisde naar andere steden, het legendarische Nuyorican Poet’s Café in 
New York nam het over en gaf er mee een internationale uitstraling aan. De 
wedstrijd zelf groeide uit tot eerst een landelijk en vervolgens zelfs een inter-
nationaal gebeuren. In 1990 vindt voor het eerst een Amerikaans Kampioen-
schap Poetry Slam plaats. Na voorrondes in verschillende steden doorheen 
het hele land ontmoeten de beste slammers elkaar in een grote, zinderende 
finale. Vanaf 1996 neemt de non-profitorganisatie Poetry Slam Inc. (PSI) het 
administratiebeheer van de poëzieslamregels en de promotie van slampoë-
zie als discipline op zich.

naar inhoudspagina

http://www.youtube.com/results?search_query=poetry+slam+zdf.Kultur&oq=poetry+slam+zdf.Kultur&gs_l=youtube.3...3363.3363.0.5491.1.1.0.0.0.0.57.57.1.1.0...0.0...1ac.1.IDAgZi-NT0M
http://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs
http://www.poetryslam.nl/
http://www.erikjanharmens.nl/
http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=cik7DM9LTyI
http://www.poetryslampionship.nl/
http://www.grandslam2012.fr/
http://www.beslam.be/
http://www.youtube.com/user/MrPoumTchak
http://www.youtube.com/watch?v=0WLq9Do42D4
http://marckellysmith.com/
http://greenmilljazz.com/
http://www.nuyorican.org/
http://www.poetryslam.com/
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Zeker voor een beginnende dichter is zo’n avond interessant. Je ontmoet 
mensen met eenzelfde passie voor taal, je ontdekt hoe anderen met taal tot 
een gedicht komen en je kunt de rest van de nacht met hen over poëzie en 
andere levensbelangrijke zaken discussiëren. Je kunt gedichten uitwisselen, 
wie weet een nieuwe poëtische beweging oprichten. Vaak zijn er ook men-
sen uit een andere stad die je dan uitnodigen om ook bij hen eens te komen 
optreden. En dat doe je dan, in ruil voor een slaapplek, zodat je het ook daar 
ontiegelijk laat kan maken.

een voorlopig profiel  
van de slamdichter

Eigenlijk is de competitie maar een alibi om volk te lokken en er een gezel-
lige avond van te maken. Dichters gaan dan wel in competitie met elkaar, 
aan het einde wint altijd de poëzie. Of zoals een legendarische uitspraak het 
verwoordt: ‘The points are not the point, the point is poetry.’

Toch brengt het podium zijn eigen spelregels mee. Het echte face-to-face-
contact met het publiek heeft eigen wetmatigheden. Zo heeft de luisteraar 
niet, zoals de lezer, de kans om een gedicht te herlezen en het langzaam, op 
een eigen ritme, te laten doordringen. De luisteraar drijft mee op het ritme 
van de voordracht van de dichter. Om dat publiek te overtuigen zal de dich-
ter – en zeker de competitiebeesten onder hen – daarop inspelen.

Op die manier ontstond er in die bijna dertig jaar en door de wereldwijde 
schaal waarop poetry slam vandaag leeft een prototype van de slamdichter. 
En daaraan gekoppeld een eigen vorm van poëzie: slam poetry. Ik schets die 
hieronder, met alvast mijn excuses dat ik mij tot de hij-vorm beperk. Er zijn 
evengoed erg veel en even boeiende vrouwelijke slamdichters.

De slamdichter mikt op een directe impact bij de luisteraar. Hij vertrekt daar-
voor vanuit de stem, de mens en de tekst. Hij kan kiezen om een van die 
drie op de voorgrond te plaatsen, maar alle drie zullen ze in zekere mate 
aanwezig zijn.

Een slamdichter wil ten eerste iets vertellen. Hij kan het over zijn liefde voor 
zijn overleden grootvader hebben, zijn maatschappelijke verontwaardiging 
uitschreeuwen, zijn taalplezier uitzingen of uitleggen waarom hij ‘s morgens 

2. poëzie als sociale 
zelfrealisatie:  
slam poetry

 op minder dan dertig jaar tijd heeft 
poetry slam de wereld veroverd.  
maar wat betekent de slam voor de 
poëzie, los van de competitie?

ontmoetingsplaats voor dichters

Er zijn in de loop van bijna dertig jaar verschillende formules gegroeid voor 
een poetry slam, van meer competitieve tot meer openpodiumachtige. De 
klassieke vorm brengt een beetje van beiden. Een poetry slam opent met 
een open podium, bij voorkeur onder het motto: 1 gedicht brengen = 1 gratis 
consumptie. En neen, je brengt dan niet je verzameld werk, maar je houdt je 
aan de tijdslimiet van drie minuten per persoon en krijgt per optreden het 
begeerde drankbonnetje. 

Het open podium zorgt ervoor dat werkelijk iedereen die zijn of haar poëzie 
wil laten horen, dat kan doen. Je hoeft je niet in de competitie te gooien als het 
bijvoorbeeld je eerste keer op een podium is, als je nog te onzeker bent, of als 
je nog niet genoeg gedichten hebt. Je kunt ook op het open podium een fonkel-
nieuw gedicht uitproberen, zonder onmiddellijk de druk van de punten te hoe-
ven voelen. In het tweede deel van de avond treden wie zin heeft, met elkaar in 
de wedstrijdring. 

Een slam is voor alles een ontmoetingsplaats voor dichters. Mensen van alle 
leeftijden zijn welkom, net zoals alle soorten dichters: sonnettenschrijvers 
en verhalenvertellers, hermetische dichters en eenvoudige rijmelaars, intie-
me liefdesdichters en bombastische wereldverbeteraars. Ze luisteren naar 
elkaar, zorgen ervoor dat iedereen de tijd krijgt om zijn of haar gedicht te 
brengen en in de pauze en achteraf raken ze met elkaar in gesprek bij het 
drinken van die gratis consumptie die ze net gekregen hebben.

naar inhoudspagina
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confituur op zijn boterham met kaas smeert. Wat de slamdichter wil vertel-
len doet er niet toe, tot hij het op zo’n manier vertelt dat het er wel toe doet. 
En het publiek aan het eind van de performance wil uitroepen: ‘Ja!’ Of ‘Zo had 
ik het nog niet bekeken.’ Ook een lachsalvo is teken dat de slamdichter zijn 
publiek raakt. Of een geladen stilte. En natuurlijk het oorverdovende applaus 
achteraf. Een slamdichter lokt een spontane reactie van het publiek uit met 
zijn tekst en dat is de maatstaf.

Daarbij is de stem het werkinstrument van de slamdichter. Hij kan ook wel 
met bewegingen en met zijn lichaamshouding zijn tekst accentueren en ver-
rijken, maar de stem is onontbeerlijk. Vooral het ritme waarmee de slam-
dichter de tekst brengt, getuigt daarvan. Het is niet verwonderlijk dat veel 
mensen bij poetry slam aan rap en hiphop denken. De ritmische zegging, de 
rijke rijmen en het spel met strofen en refrein zie je geregeld ook bij slam-
mers opduiken. Maar ook Jamaïcaanse dub (met een trager, meer gedragen 
en vertellend ritme) en de Europese twintigste-eeuwse dada- en klankpoëzie 
(met aandacht voor alle geluiden die je met je mond, keel en stembanden 
kan produceren) zijn bronnen van invloed. Vaak treedt de slamdichter zon-
der papieren het podium op. Zo kan hij zijn publiek aankijken tijdens zijn 
gedicht en opnieuw die directe impact hebben.

Maar het belangrijkste en tegelijkertijd het meest onvatbare van een slam-
dichter is de authenticiteit en de overtuigingskracht waarmee hij het podium 
betreedt en zijn tekst brengt. Hij staat daar als mens en het is vanuit dit 
naakte mens-zijn dat hij zijn gedicht geloofwaardig brengt. Jezelf blijven is 
dan ook de basisregel voor elk optreden.

Rosa Ana op Grab The Mic, 2012.  
Foto Katrijn Van Gielnaar inhoudspagina
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Toch hebben we nood aan klootzakjes die lak hebben aan alles en tegen 
onze schenen schoppen, alleen maar omdat ze er een cynisch genot in vin-
den. Die walgen van het compromis omdat het lauwe brak is. Die ons scherp 
houden en niet met doordeweekse gezapigheid in een volgevreten slaap 
doen dompelen. We hebben nood aan nieuwe slammers.

deel van een stadscultuur

Poetry slams is vooral een fenomeen in de grote steden, waar er voldoende 
dichters zijn die op zoek zijn naar een podium en een publiek voor hun tek-
sten. Maar je ziet vaak dat vooral de culturele minderheden de kans grijpen 
om hun identiteit uit te bouwen: de Afro-Amerikanen en Hispanics in de Ver-
enigde Staten, mensen uit de voormalige koloniale gebieden in het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk, migrantenkinderen, …

Er ontstaan ook vaak verbanden met de hiphopcultuur. Slamdichters zijn 
soms ook daarbij betrokken. Binnen in die stad bloeit de slam poetry. Men 
spreekt soms ook van urban poetry: poëzie die in de stad gevestigd is en 
van de veelkantigheid van een stad getuigt. De levendigheid en de wrijvin-
gen. Het nachtleven en de vuiligheid ‘s morgens vroeg. De burenruzies en de 
onbekende gezichten op straat.

Slam poetry draagt het multiculturele vaandel uit en betoont een groot res-
pect voor elke mening en voor de gevoelens en gedachten van iedereen. In 
Nederland bijvoorbeeld won in 2007 de Duitser Bernhard Christiansen het 
NK Poetry Slam, in 2008 de Marokkaans-Nederlandse Najiba Abdellaoui en 
in 2011 Kira Wuck, die half Fins en half Indonesisch is.

In België zie je het multiculturele duidelijk in het BK Poetry Slam. Al sinds zijn 
eerste editie in 2007 ontmoeten Franstalige en Nederlandstalige dichters er 
elkaar en strijden ze zij aan zij. De eerste keer won iemand met Franse roots, 
de tweede winnaar had een Marokkaanse achtergrond. Lezarts Urbains in 
Brussel promoot slam poetry samen met die bredere stadscultuur: rap, 
hiphop, graffiti. In Antwerpen zijn er avonden met slam poetry in OC Nova 
(op het Kiel), CC Berchem (door ‘Nuff Said) en Mama Metrea (Mama’s Open 
Mic). In Gent heb je ‘Djamila nodigt uit’. Op deze podia grijpen opvallend 
veel slamdichters met verschillende achtergronden de kans om hun stem 
te laten horen.

overal inspiratiebronnen

maatschappelijke woede

Oei, een bittere stem. Ook die zijn er geregeld in de poetry slam, maar weinigen 
weten zo cynisme aan tekstuele flair te koppelen als Sammy Deburggraeve, 
finalist van het BK Poetry Slam in 2007. Iedereen kreeg er van langs in zijn teksten: 
Patrick Janssens, maar ook Marie-Rose Morel. De moslims, maar ook mensen 
uit de sociale sector. Deburggraeve is dan wel het optreden en kwaadzijn moe, 
hij roept de nieuwe generatie slammers op een eigen manier te vinden om hun 
boosheid te uiten.

Toen ik net begon te performen kreeg ik gemiddeld twee derde van het pu-
bliek op mijn hand. De rest ergerde zich rot, maar bleef uit beleefdheid zitten 
of verliet de zaal terwijl ze de oren van hun kinderen bedekten. De walging 
amper onderdrukkend. En ik hield ervan.

Dit was de tijd dat het waardepatroon van ethisch links het politiek correcte 
denken domineerde. Die tijd is voorbij. De voorbije twee jaar heeft het lompe, 
brute rechtse discours de plaats van het wat naïeve linkse ingenomen. De 
klootzak die ik speelde op het podium, de racist, de seksist, de grote lompe nihi-
list is vandaag de gangmaker van het algemene denken. Vandaag telt enkel de 
mening van wie het hardst een lompe opinie boert. Wil je vandaag choqueren, 
dan moet je terug opkomen voor de rechten van minderheden, van de vrouw, 
enz … Daar is weinig gram te halen dus is een vroegtijdige pensionering voor 
mij de enige optie. In mijn kielzog zouden best alle grofgebekte performers 
van mijn generatie hetzelfde doen en erkennen dat wij hebben bijgedragen 
aan het verleggen van de grenzen van het aanvaardbare, het smaakvolle, het 
aangename. Wij, choquerende performers, hebben er zelf toe bijgedragen dat 
de balans naar de brutaliteit is overgeslagen.

Om op een podium een half uur vol te krijgen, kan je niet de hele tijd moker-
slagen uitdelen aan je publiek. Je moet af en toe gas terugnemen, heel sub-
tiel de liefde bezingen of mooie snaren bespelen om dan met een rechtse 
hoek op hun bakkes te slaan. Zelf noemde ik dit: ‘grasduinen op de grens van 
smaak en walging’. Het is een heel subtiele evenwichtsoefening waarvan het 
me toch een tien jaar heeft gekost om ze onder de knie te krijgen. Je zet in 
feite de hele tijd de mensen op het verkeerde been door met tegengestelden 
te werken en jezelf tegen te spreken.

Nu ik terugblik, besef ik dat slammen maatschappelijk weinig relevant is ge-
weest. Het heeft in het slechtste geval aan die bovenstaande transitie bijge-
dragen. Nu besef ik dat je met geslepen messen geen vooruitgang boekt. 
Door te choqueren ga je iemand met tegengestelde gedachten niet over-
tuigen. Door moslims te beledigen, doe je hen niet de dwaasheid van hun 
geloof inzien. Ik klink als een oude zeur, het zal die brandende ring om mijn 
vinger zijn.

naar inhoudspagina

http://www.bernhardchristiansen.nl/
http://najibaabdellaoui.wordpress.com/
http://kirawuck.hotglue.me/ 
http://www.lezarts-urbains.be/
http://www.nova-kiel.be/
http://www.nuffsaid.be/
http://www.mamamatrea.com/agenda/
https://www.facebook.com/mamas.openmic
https://www.facebook.com/mamas.openmic
http://www.youtube.com/watch?v=NFjFIbDOsBk
http://aninsideoutsock.wordpress.com/2009/11/14/met-dichten-en-rijmelarij-maakt-de-mensheid-ons-blij-sammy-deburggraeve/ 


14 15
Grab The Mic, Zomerfabriek 2012, Antwerpen.  
Foto Katrijn Van Giel
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Wiskunde (naar de song ‘Mathematics’ van Mos Def, Black on both sides: 
Rawkus, 1999)

1 universal law but
2 sides to every story
3 strikes and you’re in it for life mandatory 
4 mc’s murdered in the last 4 years, I’m not trying to be the 
5 th when the millennium’s there
6 million ways to die from the
7 deadly thrills
8 year olds getting found with 
9 mills, it’s
10 PM …

Alfabettekst (naar de song ‘Alphabet aerobics’ van Blackalicious,  
A2G: Quannum Projects, 1999) (van boven naar onder lezen)

Artificial Broken Casually
Amateurs Barriers Create
Aren’t Bounded Catastrophes,
At By the Casualties
All Bomb Beat.
Amazing Buildings are    
Analytically, I Broken.  
Assault Basically I’m   
Animate things Bombarding

Creativiteit is durven en proberen. Schrijf enkel de dingen die je wil schrijven 
want motivatie is àlles. Hoe graag wil jij? Waarom wil jij? Wat heb je meege-
maakt? Hoe voel je je daarbij? Wat is jouw visie erop? Wat wil je bereiken? 
Waar houd je wel en niet van in andermans teksten?

En, relax. Wat de buitenwereld van jouw tekst zal vinden doet er helemaal 
niet toe. Waarom niet?

Omdat je zo lang aan deze tekst kan werken als je wil. Hij is van jou en voor 
jou, niemand hoeft hem te zien totdat jij vindt dat hij klaar is. Dan pas moet 
je hem klaarstomen en gladstrijken.

Mijn tip van de week voor creativiteit is dus: Durf spelen!

Seckou Ouologuem heeft een Afrikaanse achtergrond, maar hij is vooral een 
perfecte vertegenwoordiger van urban invloeden in zijn slampoëzie, met referen-
ties aan rap, maar ook aandacht voor klassieke vormen. Momenteel toert hij 
zelfs met Chris Lomme langs de theaters. En aan jou geeft hij een inkijk in zijn 
werkkamer. Hoe ontstaat een tekst? Hoe vind je overal een beetje je inspiratie?

Ik zeg een zin en verzin onmiddellijk een woord dat er op rijmt. 
Naart schijnt is dit de basis van een hiphop freestijl. Tiptop als 
ik mijzelf in woord laat opgaan. In vier maal vier op een beat of 
gewoon in het niets, verzin ik dit hier op papier zonder te denken.

Rijm kenmerkt de inhoud maar ik kan gaan zonder oponthoud …

Als je niet weet wat te doen, leg je dan regels en/of vormen op. Je kunt be-
staande regels nemen of zelf verzinnen. In dit geval nam ik een variatie op 
een bestaande freestylevorm (normaal gezien ligt de focus op eindrijm) 
waarbij ik mijn tekst ondergeschikt maakte aan het rijm en de flow. Jammer 
genoeg kwam er niets bruikbaars uit maar ik heb geduld. Ik respecteer mijn 
gedachten en schrijf alles op. Later pas ga ik schrappen wat ik niet de moeite 
vind. Ik puzzel graag met rijm, ritme en betekenis en door te proberen en te 
durven, schrijf ik soms creatieve dingen.

Er zijn ontelbaar vele oefeningen om creativiteit te stimuleren. Hiervoor kun 
je kijken naar klassieke poëzie, andere dichters, schrijvers en rappers, …  
Je kunt op hun werk variëren. Ik geef enkele voorbeelden:

Haiku (Japanse vorm uit de zeventiende eeuw – 5, 7 en 5 lettergrepen)

Kan het simpeler
Ik ga haiku winkelen 
Alsof ik rijk ben

Gekruist rijm (abab-dichtvorm die in West-Europa al sinds de middeleeu-
wen bestaat)

Gij doet groot met uw maten
**** die janetten
wie legt dat brood op de tafel
vertrouwd* den die wette

*Veel taalneuroten zullen je komen vertellen hoe irritant ze het vinden dat jouw taalgebruik 
niet ‘correct’ is. Gelukkig doen we dit niet voor hen, trouwens zolang je je bewust bent van 
wat je aan het doen bent is dit dichterlijke vrijheid. Zorg er dan natuurlijk ook voor dat je 
keuze op iets gebaseerd is.
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slam poetry op school

Slam poetry heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren. Ze ontdekken 
een manier om zich te uiten en met hun gevoelens en gedachten naar bui-
ten te komen. Op het podium durven ze persoonlijke en maatschappelijke 
standpunten innemen en hebben ze bovendien een luisterend publiek.

In workshops poetry slam ontwikkelen jongeren zich emotioneel en soci-
aal. In de Angelsaksische landen lopen poëzietrajecten in probleemscholen. 
Het competitie-aspect daagt jongeren uit om het beste uit hun schrijf- en 
voordrachttalent te halen. Ze werken samen aan een groepsgedicht. Als ver-
tegenwoordiger van hun school leren ze verantwoordelijkheid dragen en 
door een wedstrijdformule tussen verschillende scholen leren ze leeftijdsge-
noten van heel andere sociale achtergronden kennen en groeit het weder-
zijdse respect.

In België geven ‘enV.I.E.S’ in Bergen en Urban Woorden in Leuven slamwork-
shops in scholen. Allebei willen ze een passie voor taal opwekken bij jongeren 
en de positieve kracht van het verwoorden van gevoelens uitdragen. Urban 
Woorden besteedt expliciete aandacht aan sociale en culturele diversiteit. 
Ze wil dat jongeren met verschillende achtergronden elkaar leren kennen en 
opkomen voor zichzelf. Jongeren leren een engagement aan te gaan en ver-
antwoordelijkheid te dragen. Urban Woorden werkt ook in gevangenissen.

In Luik, Namen, Brussel en Antwerpen komen slamworkshops in scholen van 
de grond. In het najaar van 2012 zet Creatief Schrijven vzw een slamproject 
op in Antwerpse scholen.

Sven De Swerts, Open Mic, Zuiderzinnen 2012. 
Foto Katrijn Van Giel naar inhoudspagina

http://rienquedesmots.blogspot.be/
http://urbanwoorden.be/ 
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3. tot slot
Iedereen mag aan poetry slams deelnemen. Je moet enkel poëzie brengen 
en je aan je tijd houden. En poëzie wordt bij poetry slams vaak gedefinieerd 
als: een persoonlijke, in taal gegoten ontboezeming.

Iedereen mag aan poetry slams deelnemen. Jong en oud. Of het nu met je 
eerste gedicht is dat je ooit schreef, dat je het podium bespringt, of je hebt al 
tien bundels gepubliceerd: het podium en het publiek is van jou.

Iedereen mag aan poetry slams deelnemen. Blank en zwart en geel en groen. 
Bakvis en grijze garnaal. Wulpse kat en jankende keffer. Muurbloem en glit-
terbol. Man, vrouw, travestiet, hermafrodiet en transseksueel.

Iedereen mag aan poetry slams deelnemen. Je hoeft niet bang te zijn om op 
je bek te gaan, een drankbonnetje krijg je toch. En je hoeft niet bang te zijn 
dat je gedicht nog niet perfect is, applaus krijg je toch. En later misschien wel 
opbouwende kritiek.

Iedereen mag aan poetry slams deelnemen. Je moet ergens beginnen. Je 
moet je kans grijpen. Je hebt altijd iets te vertellen, zelfs al zeg je, net als de 
Jamaïcaanse dichter MutaBaruka, tegen het publiek niets anders dan: “This 
poem is watching you trying to make sense from this poem.”

Iedereen mag aan poetry slams deelnemen. Is het vandaag niet, dan vol-
gende maand. Is Antwerpen te ver, Brussel te groot en Luik te Franstalig, 
organiseer er zelf één in Brugge. Of Bommerskonten. En laat iedereen aan 
poetry slams deelnemen.

ronde 2
waar de 
slammer vol 
zelfzekerheid 
de boksring 
betreedt en met 
enkele welge
mikte woorden 
zijn publiek 
en/of de jury 
in de touwen 
probeert te 
drijven.naar inhoudspagina
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1. slammer zkt publiek

je schrijft wat en wil  
er een publiek voor

Veel jonge dichters schrijven en klimmen op een open podium om hun pu-
bliek te vergroten. Jong en oud wagen zich vandaag aan het voordragen van 
hun gedichten en rekenen vaak op een geduldig, respectvol publiek. Mooi 
dat dit gebeurt, maar je komt wel eens dichters tegen die geen kaas hebben 
gegeten van op een podium te staan. Het zal ze ook worst wezen hoe ze over-
komen. Het is de tekst die primeert en zolang die goed is, zit het snor. Toch?

Oefening baart kunst, ook op het podium. Het misverstand is begrijpe-
lijk. Enerzijds heb je de erkende schrijver die aan een kennerspubliek de 
lievelingspassage van hun favoriete auteur komt voorlezen, anderzijds de 
onbekende dichter die gewoon een tekst wil brengen op een podium. Bei-
den kunnen een teleurstelling zijn. Maar we moeten voorbij de teleurstelling 
kijken. Een roestige auto geeft nu eenmaal geen goede indruk, zelfs al loopt 
de motor nog zo goed als perfect. 

je schrijft wat en wil het  
voordragen aan een publiek

Op het podium staan is een vak op zich, anders zouden er geen toneelscho-
len, stagecoaches of regisseurs bestaan. Vaak kom je het argument tegen: 
‘Maar ik weet toch wat ik doe als ik op het podium sta?’ Als je dan doorvraagt, 
gaat het vaak niet verder dan: ‘Ik loop naar die stoel en ga erop zitten, dan 
sta ik daar op en bij die cue ga ik dat gedicht daar brengen.’ Maar weet je 
echt hoeveel keer je door je haar strijkt als je zenuwachtig bent, wat je met je 
vingers doet of waarom je je hand in je zak steekt als je optreedt?

Let goed op wat artiesten, dichters en performers allemaal doen op een 
podium en je zult merken dat er duidelijke verschillen zijn. Wat gebeurt er 
allemaal nog voor dat de artiest op de bühne begint te performen? Dan heb 
ik het niet over het decor. Van de eerste stap die hij/zij op het podium zet 
tot het eerste woord dat hij/zij brengt: het gaat om een bepaald bewustzijn. 

Hoe beweeg je op een podium, hoe sta je er, hoe kom je over op je publiek? 
Hou er rekening mee dat zodra je op het podium staat, je aan het spelen 
bent. Of je nu een gitaar vasthoudt, een trompet, een gedicht of de zoom 
van je operajurk. Het podium is een vergrootglas, maar geen microscoop. 
Alles wat je doet wordt uitvergroot. Niet voor niets beginnen veel toneelop-
leidingen met te reflecteren over: ‘Wat doe ik allemaal met mijn lichaam?’ Of 
anders gezegd: ‘Wat doet mijn lichaam allemaal zonder dat ik het bewust 
registreer?’

Een vergrootglas? Oei. Durf je nu helemaal niet meer op een podium te 
staan? Om wat te laten horen, moet je dapper zijn. Meer nog, mensen ko-
men kijken om te zien wat jij op een podium doet, dus zorg dat het de moeite 
is. Als je precies weet wat je gaat doen, is het nu eenmaal niet meer zo akelig.

Poëzie jureren is vorm en inhoud loskoppelen, beide beoordelen en 
naar de afwerking als een geheel kijken. Bij slam komt daar dan 
nog de performance bij. Losstaand van de persoon, kijk je hoe de 
performance wordt gebracht, wat gebracht wordt en waarom de 
speler de keuze heeft gemaakt het zo te brengen. (Uit het juryverslag 
van een voorronde voor het BK Poetry Slam 2012, Jee Kast)

Wat wil jij schrijven? Dat is één. Wie wil je dat het hoort? Schrijf je een tekst 
in functie van een publiek? Welk publiek? De poëzielezers? Het cultuurmin-
nend publiek? Maar welke cultuur? Schlagermuziek is ook cultuur. Dus schrijf 
je voor Jan met de pet of voor Jacques met de iPod? De wereldreizigers of de 
vensterbankkeuvelaars? Hoe beter je op die vragen antwoordt, hoe beter. 
Wil je bedrijfsfeestjes opfleuren en je schrijft deprimerende afscheidsgedich-
ten, dan heb je een probleem.

je schrijft wat, specifiek  
voor een bepaald publiek

Je kunt opdrachten krijgen van verenigingen of organisaties voor een speci-
ale gelegenheid. Wil je het professioneel aanpakken, documenteer je goed 
en schrijf ideeën in de kantlijn terwijl je je opzoekwerk doet. Het kan je op 
andere thema’s brengen dan wat je normaal zou schrijven. Behoed je op die 
momenten om te vervallen in karamellenverzen.

naar inhoudspagina

http://www.jeekast.be/


24 25

die ik standaard afwijs. Ik heb vanuit het niets mijn eigen stijl ontwikkeld en ik 
ben gek op rijm. Ik heb gemerkt dat er juist een uitdaging in zit om met rijm te 
werken en er dan nog poëzie van te maken. Tegen al die experten die de vrije 
vorm boven het rijm verheffen, zeg ik: ‘Schrijf eerst een perfect sonnet en als 
je dat kan, mag je verder doen met die onterechte ophemeling.’ Want rijm of 
vrije vorm maakt an sich nog geen poëzie, het gaat om de kracht van de taal 
en de plaatsing daarvan, met of zonder rijm.

Wellicht denken velen onder jullie bij rijm aan oubollige poëzie, omdat oude 
schooltrauma’s vol sonnetten, rondelen en kwatrijnen weer boven komen. 
Maar wie kan niet in vervoering raken bij de vormvaste poëzie van Komrij of 
Rawie? Hier zijn meesters aan het werk wier werk je zeker niet tot de rijmela-
rij kan rekenen, los van persoonlijke smaak en objectief beoordeeld.

Ook vandaag blijft rijm een krachtig instrument. Ik heb met mijn ‘rijmelarij’ 
meer poetry slams gewonnen dan elke andere dichter in Europa. Wat mijn 
geheim is, wordt me gevraagd. Maar er is geen geheim, geen trucje, het gaat 
om schrijven vanuit je hart en zelfkritisch zijn. Het gaat om weten wat je goed 
vindt en het willen benaderen. En dat kan in elke stijl met elke woordkeuze. 
Zo wordt mijn gedicht ‘Brief aan de internetpretentie’ gedragen op drie eind-
klanken: -eid, -and, en -ien. Het zit er vol mee, het gedicht explodeert bijna 
van rijm. Waarom het toch werkt? Het gedicht heeft flow, het ritme neemt de 
lezer of luisteraar tot het einde mee. Het gedicht ‘Wat dat is, poëzie’ steunt 
volledig op de o-klank gecombineerd met een onbeklemtoonde lettergreep 
en soms gevarieerd met oe of a: ‘het idioom dat is geboren om stromend de 
dans van de dood te ontkomen, met de blote vuist tot bloedens toe bij de 
gratie Gods uit rots geslagen, om eerst ingetogen doch zienderogen’ enz. 
Wie deze regels goed leest, ontdekt ook verschillende alliteraties (medeklin-
kerherhaling, zoals ‘De Dans van De Dood’), voor velen absoluut not done, 
maar je merkt het: ik schrijf wars van taboes.

Rijm is meer dan een strak eindrijm. Je kunt alliteratie inzetten, assonantie 
(klinkerrijm), acconsonantie (herhaling van de slotmedeklinkers van lettergre-
pen, bijvoorbeeld ‘wand’ en ‘hond’), pararijm (een combinatie van alliteratie 
en acconsonantie, bijvoorbeeld ‘rook’ en ‘raak’). We kunnen rijm in plaats van 
aan het verseind binnenin het vers of in het midden van een volgend herha-
len. Waar het om gaat is dat alles mag, er zijn geen regels dan die je jezelf 
oplegt. Elke nieuwe vorm van schrijven is een toevoeging aan de taal. Waar 
het om gaat is dit (en zoek daarin meteen naar de gebruikte rijmvormen):

schreeuwen van de daken
dat de klinkers
uit de straten springen

2. schrijven voor  
performance

Hoe begin je te schrijven? Heb je altijd een pen en boekje bij? Begin je met 
een idee? Of met een bepaald gevoel? Stuit je op mooie zinnen in je hoofd? 
Of zijn het net observaties die je hoofd in beslag nemen? Is het hard persen 
of spuw je alles in één keer op je blad?

schrijven en schrijven

Laten we wel wezen: papier is niet hetzelfde als het podium. Leerkrachten, 
cultuurhuizen en programmatoren klagen dat mensen de aandacht er niet 
meer bij kunnen houden en jij wilt een vierentwintigdelig gedicht brengen 
dat qua schrijfstijl bij de jaren vijftig aansluit. Dapper.

Toch blijft het vertrekpunt voor een goede slam een overtuigende tekst. 
Hiervoor gelden de basics die je in elke workshop poëzie op je boterham 
krijgt: het gebruik van klank, van ritme, van goed gekozen beelden. Hoe goed 
je ook voordraagt, je zult aan je tekst moeten schaven.

Al zijn de basisregels van het schrijven van poëzie dezelfde, je wilt dat je ge-
dicht gehoord wordt door een live aanwezig publiek. Die context zal je schrij-
ven beïnvloeden, of toch op zijn minst je keuze van gedichten die je brengt.

de kracht van rijm

Gijs ter Haar is een rijzige figuur met getatoeëerde armen die al van in het begin 
in het Nederlandse slamcircuit meedraait. Hij organiseerde ook lang de slam in 
Amersfoort en geeft poëzieworkshops in scholen. Hij koppelt een hedendaagse po-
etische authenticiteit aan een klassieke beheersing van rijm en metrum. Zijn voor-
liefde voor sonnetten en andere rijmvormen steekt hij niet onder stoelen of banken.

Op scholen vraag ik tijdens een workshop poëzie altijd: ‘Wat is poëzie?’

Het eerste antwoord is vaak: ‘Een soort verhaaltje dat rijmt.’

‘Moet het rijmen?’ vraag ik dan. ‘Nee, het moet niet, gelukkig, maar het mag 
wel,’ antwoord ik.

Ik krijg vaak van ‘experten’ te horen dat rijm de kracht uit de poëzie zou halen, 
dat we dan veeleer van rijmelarij spreken in plaats van poëzie. Nu trek ik me 
van de mening van experten weinig aan, noch van hun zogenaamde regels 

naar inhoudspagina
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Tijdens de finalebattle van het NK Poetry Slam 2007 was Marlies Somers 
mijn tegenstander. Bij zo’n battle reageer je steeds met gedichten op elkaar. 
Marlies is een charmante vrouw in de dertig die mij toen steeds met aanha-
ligheid lastigviel – die mij dus bijna letterlijk dood dreigde te knuffelen. Als 
antwoord deed ik toen o.a. ‘Advertentie’, maar dan met een kleine draai op 
haar geprojecteerd, waardoor de ‘onschuldige’ tekst ineens effectief venijnig 
werd: “Kameel, 38 jaar oud, uitgedroogd, op zoek naar nieuwe waterput …”

Soms heb ik de drang om iets te doen met ‘zaken van de wereld’. Maar om 
iets anders dan een vermoeid jaknikken van het publiek te krijgen, moet je 
de boel eerst voldoende omkeren of door elkaar schudden. Mijn gedicht 
‘Schrijnend’ ontstond als reactie op de voormalige Nederlandse minister van 
Asiel Rita Verdonk.

Verdonk heeft de term ‘schrijnende gevallen’ – voor asielzoekers die zij in haar 
eentje op hun ‘schrijnendheid’ beoordeelde – in Nederland populair gemaakt. 
Ik projecteer de term op een enkeling in het publiek: 

“jij bent een schrijnend geval, als ik naar jou kijk, heel goed naar jou 
kijk, dan denk ik, ja, jij bent een schrijnend geval, hoe je kijkt, hoe je 
staat, hoe het klinkt als je probeert te praten […] er zit een gezin ach-
ter je aan, dat jij al lang vergeten bent, een lelijk kindje dat jouw naam 
gaat roepen, schrijnend […]”

Zonder dat het gedicht in eerste instantie politiek lijkt, maakt het op een ab-
surde manier tastbaar wat het betekent om in het bakje ‘schrijnend geval’ 
terecht te komen.

De willekeur ervan: iedereen in het publiek kan mijn ‘slachtoffer’ worden. 
Eens gebeurde het dat ik me op de fotograaf richtte. Ik had ineens een be-
wegend doel en hij kreeg aandacht die niet paste bij zijn rol, wat voor hem 
verwarrend en voor het publiek erg grappig was. Het is mooi als het lukt om 
een gedicht te maken waarmee je op de een of andere manier speelt met het 
publiek, de omstandigheden en je eigen rol daarin.

wees toegankelijk,  
daag je publiek uit

Wil je een succesvolle podiumdichter zijn, dan moet je naar de toegankelijk-
heid van je gedichten kijken. Veel mensen denken dat poëzie iets onbegrijpe-
lijks is en als jij zorgt dat je direct begrijpelijk bent, scoor je al bij velen goede 
punten. Maar de mensen verwachten tegelijk van een gedicht meer dan 
een verhaaltje of een anekdote. Ze vallen voor een gevatte formulering, 
een klankspel.

Ze kunnen ook een gedicht heel mooi vinden zonder het te begrijpen. Je kunt 
een gedicht bewust net iets te snel brengen, zodat mensen achter de tekst 
moeten aanhollen, of onverstaanbaar spreken, zoals Toon Hermans doet in 
‘de voorzitter opent’. Ook gekke associatieve sprongen zullen soms net beter 
werken in een voordracht dan op papier, net omdat jij als performer je pu-
bliek gidst in jouw krekke, onlogische wereld. Je schenkt je publiek niet alleen 
een tekst, maar een hele gebeurtenis.

niet om de grap, maar om de humor

Je publiek gidsen heeft alles met timing te maken. Bernhard Christiansen, run-
ner-up in het NK Poetry Slam 2006 en winnaar in 2007, koppelt zijn absurde hu-
mor aan een gespeeld-onhandige présence en een feilloze timing. In zijn aparte 
wereld koppelt hij humor aan het gebeuren van het moment.

Humor speelt bij slams vaak een rol. Soms heel subtiel, bijvoorbeeld via een 
kleine relativering of woordspeling in een verder serieus of moeilijk gedicht; 
het maakt de tekst toegankelijker, de dichter sympathieker. Bij sommige ge-
dichten draait alles om de humor, om de spitsvondigheid van woordgrap-
pen, om knipogen naar herkenbare kwaaltjes en ongenoegens.

Interessanter vind ik het gebruik van humor als middel om met de verwach-
tingen van het publiek te spelen. Ik mik graag op het ‘hu?!’-effect. Het helpt 
hierbij om met een zekere onnozelheid en kwetsbaarheid op het podium 
te staan, niet zo zeer iemand te zijn die een knap kunstje doet maar eerder 
iemand aan wie de teksten lijken te overkomen. ‘Advertentie’ bijvoorbeeld 
is een gedicht van mij in de ik-vorm over liefdesverdriet, maar dan conse-
quent vanuit de rol van een kameel, met voor het publiek zowel herkenbare 
als vervreemdende beelden. Het publiek ervaart mij op dat ogenblik als een 
aandoenlijke, wereldvreemde loser.
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Een goede tekst is een combinatie van een hoop elementen. Maar op een 
podium moet je vooral een zekere oprechtheid uitstralen. Oprechtheid is 
niet voldoende – het gebeurt genoeg dat een dronkenlap oprecht wat komt 
lallen en van het podium gesleurd moet worden wanneer de plaatsvervan-
gende schaamte te groot geworden is – maar zonder een goed gespeelde 
oprechtheid gelooft je publiek je niet. En zijn al je streng geconstrueerde 
metaforen en hermetische klankenrijkdom parels voor de zwijnen.

3. hoe verbluf ik mijn 
publiek? de broodnodige  
tips en tricks

OK, je hebt je meesterwerk geschreven, of je wilt op zijn minst ontdekken of 
het gedicht even verbluffend klinkt voor een uitgelezen publiek als het gonzen 
ervan in je eigen hoofd. Het is tijd om die grote stap te zetten: het podium op.

Maar je begint niet zomaar. Je bereidt je goed voor.

het repetitieproces

Repeteren? Waar is dat goed voor? Op het podium wil je niet overkomen als 
iemand die de tekst voor het eerst leest, want dit is jouw tekst. Je wilt respect 
van het publiek voor jouw tekst en dat dwing je maar af door op de eerste 
plaats zelf respect voor je tekst te hebben. Of je nu in de Arenberg staat, in 
een huiskamer optreedt, een open podium doet of in de lokale slam naar 
de plaatselijke beker dingt: het publiek verdient het dat je voorbereid bent.

In het begin lijkt de stap misschien te groot om papier los te laten. Maar 
het staat stoer als je je tekst uit het hoofd kent. Het geeft je de kans om 
oogcontact met het publiek te maken en de luisteraars zullen aandachtiger 
luisteren omdat ze je in de ogen kunnen kijken.

Print je tekst uit en lees hem elke ochtend op weg naar je werk, oefen luidop 
bij het afwassen, betrap jezelf erop dat je hem begint te mompelen terwijl je 
de hond uitlaat. Het kan ook helpen om jezelf op te nemen en die opname af 
te spelen. Als je je eigen stem verdraagt, natuurlijk.

hoor jezelf je tekst brengen 
tijdens het schrijven

Een tekst komt tot leven bij elke voordracht, ook als je hem gewoon in je 
keuken brengt. Oefen daarom al na een eerste versie onmiddellijk je tekst 
luidop. Als je ergens in je woorden hapert, als iets je niet mooi in de oren 
klinkt, als een zin jou al gaat vervelen, is het een teken dat de tekst niet goed 
zit. En mag je beginnen verbeteren.

Maar de auditieve vorm die je aan je gedichten wilt meegeven, kan zelfs ook 
tijdens het schrijven al de vorm en flow van je gedicht bepalen. Ga je in een 
gedicht over echtelijke ruzie na zin twaalf naar een escalatie van de gebeur-
tenissen en ga je staan tieren op het podium, of las je een fragment in waar 
de kinderen fluisteren onder bed? Je papieren tekst is altijd ook een partituur 
waar jij je performance uit afleidt.

neem afstand van je tekst,  
voor je hem gaat koesteren

This poem is too soon for you. (Buddy Wakefield)

Elke tekst die je schrijft voelt als een succesverhaal. Je mag er trots op zijn 
dat je hem geschreven hebt. Maar je bent toch beter een week, of zelfs een 
maand met andere zaken bezig voor je dat ene gedicht blogt of ermee op 
een podium springt. Want misschien ben je dan nog trotser na alle verande-
ringen die je bij herlezen eraan aangebracht hebt.

Je kunt je gedicht ook aan iemand laten lezen wiens mening je vertrouwt. En pas 
als je zeker bent dat je dat gedicht de moeite vindt om aan je repertoire toe te 
voegen, leer je het uit het hoofd en probeer je het eens uit op een open podium.

origineel hoeft niet,  
als je maar authentiek bent

Alles is al eens gedaan, ga daar maar van uit. Al hoef je er dan weer niet van 
uit te gaan dat de jury alles gezien of gelezen heeft. Maar je hoeft niet kramp-
achtig proberen op te vallen met een originele invalshoek. Je kunt krijsend 
als een varken voordragen, maar wat voegt dat toe aan je gedicht over het 
uitzicht op Antwerpen vanaf Linkeroever?

naar inhoudspagina
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gen, resonantieruimtes te ontdekken. In deze omgeving vol trillingen en re-
sonanties ben ik, heel natuurlijk, met de dieselmotor mee beginnen zingen, 
en beetje bij beetje de tweestemmigheid binnenin me gaan ontdekken.

Voor de band met het dier ga ik het bos in. Ik woon er vlakbij, dus om nie-
mand met mijn stemexperimenten te storen, begeef ik er mij vaak ‘s nachts 
om er te huilen en brullen zoveel ik wil. Op een nacht probeerde ik allerlei 
lage en wilde geluiden uit op een holle, volledig verduisterde weg. Tijdens 
een rustmoment hoorde ik iets in het bos juist boven mij: geritsel van bla-
deren en een luide ademhaling. Ik hernam mijn oefeningen alsof er niets 
gebeurd was. Ik begon te brullen en er weerklonk een nogal schrikwekkend 
dierengehuil, juist boven mij. Tot op vandaag heb ik geen idee welk dier 
het was, maar zijn of haar schreeuw deed in elk geval mijn bloed stollen. Ik 
stopte met brullen en hij stopte ook. Ik herbegon, hij herbegon. Ik stopte, hij 
stopte. Ik wandelde verder, hij wandelde mee, ik bleef staan, hij bleef staan. 
Uiteindelijk besloot ik dat ik beter niet meer brulde, hij zou het als een pro-
vocatie kunnen opvatten en me van boven bespringen – daar beneden in die 
holle weg. Ik ben stilletjes naar het einde van de weg gewandeld, die op een 
meer uitgaf. Door het meer was dat een helderder plaats en ik besloot er te 
wachten tot het dier zich vertoonde. Ik hernam even mijn lage klanken. Hij 
beantwoordde met zijn nachtelijk gehuil, vanop respectabele afstand, zodat 
hij onzichtbaar bleef. Zijn schreeuw vulde het hele bos. Een kikker uit het 
meer werd wakker en begon te kwaken. Het beest beantwoordde die met 
een andere schreeuw. De kikker antwoordde, luider, samen met twee-drie 
vriendinnen. Opnieuw antwoord van het beest, dat daarop nog meer kikkers 
wekte, zodat het hele meer met een helse herrie begon te kwaken, op de 
achtergrond gaf ook dit dier zich vol plezier aan het schreeuwen over, net als 
de waterkiekens en de eenden. Ik stond midden in deze onwaarschijnlijke 
nachtelijke geluidschaos en ik lachte als een gek.

de stem, tussen machine en dier

Antoine Boute combineert op podium zijn teksten met stemexperimenten. Hij 
warmt voor elk optreden geduldig zijn stem op. Als je ten volle de capaciteiten 
van je stem wil ontwikkelen, ben je volgens Boute best elke dag met je stem bezig.

Opwarmen voor een optreden
De opwarming voor een optreden doe ik bij voorkeur op straat, in de omge-
ving van het optreden, tussen voorbijgangers: ik adem traag, luister naar de 
geluiden die spontaan ontstaan, voed ze, eerst discreet, allerlei klanken wor-
den beetje bij beetje luider, tot er een tapijt van lage en tweestemmige klanken 
ontstaat. Op dat ogenblik beginnen voorbijgangers zich om te draaien, maken 
ze opmerkingen. Je moet de stem opwarmen, maar ook het sociale contact.

Zo’n opwarming is organisch: je volgt enkel de richtingen en bewegingen van 
het lichaam en de stem, je begeleidt die, nodigt die uit om dieper te graven. Ik 
doe het liefst deze opwarming nog voor de soundcheck. Zo beleef ik de sound-
check als een performance op zich, een performance waarin ik de ruimte met 
de stem exploreer. Je warmt niet alleen de stem op en je contact met de men-
sen, maar ook je plaats in de ruimte. Je laat de ruimte aan je stem wennen. Je 
vestigt een organische band tussen dit geheel aan werkelijkheden.

Die organische band is belangrijk. Hij schept een maximale vrijheid. Die vrij-
heid is voor mij bij vocale performances recht evenredig met het overschrij-
den van de ‘menselijke’ kant van de stem, van de aangeleerde norm van 
menselijkheid. De stemopwarming moet uiteindelijk mijn stem zo machinaal 
en zo dierlijk mogelijk maken. Het lichaam en de stem bevrijden zich van ge-
voelens, van psychologie, van het klassieke beeld van theater en bestaan nog 
slechts als machinaal, automatisch functionerend stelsel. Daarnaast laat ik de 
menselijkheid van mijn stem aan haar dierlijkheid raken. Aan haar buitenta-
lige, primitieve intelligentie; primitief als in: primair, noodzakelijk, instinctief.

Elke dag met je stem bezig 
Maar naast deze opwarming voor een optreden is er ook de wezenlijke, 
structurele opwarming. Die opwarming gebeurt dagelijks met mijn stem en 
mijn lichaam. Zo vaak mogelijk werk ik aan mijn stem. Zo vermijd ik dat ze 
vastroest en afstompt. Opnieuw loopt dit organisch, zo dicht mogelijk bij 
de intelligentie van het lichaam, zijn noden en zijn ervaringen. En opnieuw 
blijven de band met de machine en het dier waar. Ik oefen bijvoorbeeld 
wanneer ik alleen in de auto zit; de auto heeft me het meeste geholpen om 
tweestemmige geluiden te maken. Die geluiddichte klankkast nodigt uit tot 
stemexperimenten, maar vooral de motortrillingen helpen het lichaam om 
zich voor zichzelf open te stellen, er de stem helemaal in te laten doordrin-
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gesticuleren

Iedereen die voor de eerste keer op een podium staat, wordt zich plots hy-
perbewust van de handen. Heel vreemd. Beginnende slammers hebben dan 
de neiging om hun handen in de zakken weg te stoppen. Maar wie staat er 
nu met de handen in de zakken als hij optreedt? Alleen een clown, want het 
straalt een geweldige onbeholpenheid uit. Zo wil jij als slammer echter niet 
overkomen op een podium. Of breng je een gedicht over onbeholpenheid? 
Dan weet je nu alvast wat je moet doen.

Je kunt je papieren in je handen stoppen, maar door de zenuwen slaan ze 
aan het trillen en dat is ook niet de bedoeling. Als je je teksten niet geleerd 
krijgt, gebruik dan een boekje. Dat bibbert minder snel.

Zijn je handen leeg, strek ze dan niet krampachtig langs je lichaam. In een 
gewoon gesprek accentueren ze ook wat je zegt, dus waarom ze niet op het 
podium laten bewegen op de flow? Wel, het gevaar is dat je door de adrena-
line onnatuurlijk grote bewegingen maakt. De enige oplossing is dat je bij het 
oefenen thuis ook eens voor de spiegel staat, of jezelf eens filmt. Oefen je 
handbewegingen bewust in, dan worden ze nog overtuigender.

vlotheid

Ken je werk tot in de puntjes. Weet wat er komt in je tekst, weet waar je met 
de tekst naartoe wilt. Je hoeft de tekst niet uit het hoofd te kennen, maar 
zodra je je tekst begint af te lezen alsof je je zelfgeschreven tekst niet kent, 
val je door de mand.

een doordachte setlist

Veel dichters kruipen op een podium en als je vraagt wat ze gaan brengen, 
krijg je ‘mijn poëzie’ te horen. Met welke tekst ga je beginnen? ‘Ik dacht, mis-
schien, zou ik, dat zullen we nog zien … Of ja, ik weet het nog niet goed.’ En 
ze beginnen warrig door hun bladeren te rommelen.

Weet wat je gaat doen op een podium, bereid thuis een setlist voor. Is het 
publiek anders dan je verwacht, dan kan je altijd nog één of twee gedichten 
vervangen. Maar ken op voorhand de kapstokken en kies vooral die gedich-
ten waar jij op dat ogenblik zin in hebt. 

het podium opkomen

Het optreden start bij het betreden van het podium en eindigt pas wanneer 
je eraf stapt. Stap het podium op met de gedachte: dit wil ik doen. Je mag de 
zenuwen voelen gieren, je mag het eerste trapje half missen, het publiek mag 
al de naam van de groep na jou beginnen scanderen (echt meegemaakt!) … 
Dat leidt je niet af. Want je wilt dat podium op en daarmee basta. Dat is, ook 
na meer dan duizend optredens, op een hoge duikplank staan en denken: 
nu spring ik. En meteen na de sprong ebben die zenuwen al weg en stuwt de 
adrenaline je voort.

contact met je publiek

Je staat op het podium, de eerste zenuwen verdwijnen. Duik dan niet met-
een in je papieren weg. Slammen draait helemaal rond contact maken met 
je publiek. Kijk je publiek aan, ook als die verborgen zit achter die grote spot 
waaronder je staat te zweten, en neem diep adem. Spreek de mensen even-
tueel kort aan om het ijs al wat te breken. Want vergeet niet: het publiek zit 
ook vol spanning voor de volgende act, voor jou. Of hou gewoon een kleine 
pauze terwijl je in stilte het publiek aankijkt, kwestie van de spanning bij het 
publiek wat op te drijven. En gooi dan je eerste woorden de zaal in. Je bent 
begonnen.
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tekst uit elkaar. Daarmee verdampt gelijk de kans om een goede finale aan 
de performance te breien.

Een opbouw is belangrijk. Ik begin graag stevig, om onmiddellijk erna gas 
terug te nemen. Zo heb je van bij het begin de aandacht van het publiek. Het 
wordt dan ook gemakkelijker om jezelf te controleren en je voordracht in 
balans te houden.

Het kan nu klinken alsof een gedicht in een slam altijd een veelheid aan dy-
namieken moet hebben. Slam poetry zoekt vooral de eigen stem van jouw 
poëzie. Wanneer het past in je werk om te schreeuwen – laat dat niet ach-
terwege. Wanneer je poëzie een verstilling is – fluister in de microfoon en 
zie dat daardoor de zaal ook vol rust wordt. Gebruik je stem om stem aan 
je poëzie te geven. Zoek naar wat past bij je werk. Kijk, proef en ondervind 
in het praten wat je reikwijdte is. Wat wil je benadrukken? Dat zit in je eigen 
tekst. Aan jou de kans om ons dit te laten horen.

En pas op: je bent geen acteur. Ga niet een stemmetje spelen. Blijf trouw aan 
je eigen stem, want vanuit die stem is jouw tekst geschreven.

timing

Timing volgt met de vlotheid. Hiervoor moet je goed het ritme van je voor-
dracht aanvoelen. Bepaalde tekstfragmenten laat je best even inzinken bij je 
publiek – een kernzin, een onverwachte wending in je verhaal, een grappige 
doordenker – en dan is een pauze op zijn plaats. Dat roept opnieuw ook even 
wat verwachting op bij het publiek. Wat volgt er nog?

Aanvoelen wanneer je terug begint gebeurt intuïtief, je kunt dat niet bere-
deneren. Je moet wel geconcentreerd blijven. Sta bij elke milliseconde van je 
pauze klaar om de volgende zin uit te spreken, want als je eerst nog moet den-
ken hoe je tekst verder loopt, kom je hopeloos te laat. En begint het publiek 
misschien wel te applaudisseren omdat ze denken dat het gedicht ten einde is.

articulatie

Een goede uitspraak helpt altijd. Misschien begrijpen ze je dialect twee dor-
pen verder nog, maar je wilt toch niet in Bachten de Kupe blijven hangen? Je 
wilt toch ook in Gent, Antwerpen of zelfs Amsterdam optreden? Dan zul je 

fluisteren en schreeuwen: de 
dynamieken van een performance

ACG Vianen is een van de Nederlandse slampioniers. Hij stond verschillende 
keren in de finale van het NK Poetry Slam en trad ook vaak op in het buitenland. 
Zijn energieke voordracht en zijn naar het abstracte neigende teksten maken 
hem, samen met zijn kostuum, pijp, paardenstaart en zwarte schrijfboekje, een 
opvallende persoonlijkheid in de scene. Hij heeft niet alleen microfoontips voor je, 
maar toont vooral hoe belangrijk het is een dynamiek in je show te steken.

Bij een voordracht geldt voor alles dat je gedicht hoorbaar moet zijn voor je 
publiek. Mompelen, lispelen of stamelen is normaal gezien geen goed idee. 
Maar ook schreeuwen, roepen en praten als een sneltrein is nefast wanneer 
het alleen maar draait om het stemvolume. Op beide manieren vermorzel je 
wat je hebt geschreven.

Zorg eerst voor een goede microfoontechniek. Gebruik je eigen oren om te 
horen wat voor geluid je terugkrijgt. Als je het niet goed hoort, vraag iemand 
om je te adviseren. Praat niet te dicht bij de microfoon, dat levert een ver-
wrongen geluid op. De micro is geen lolly! Begin liever iets te ver van de 
microfoon en kom dan langzaam naar voren.

Ik raad een beginner af om de micro in de hand te nemen. Je zult al snel, in 
het enthousiasme van je voordracht, vergeten dat de micro geen lolly is. Het 
vergt oefening om je hand stabiel op de juiste afstand van je mond te houden.

Het is fijn om als slampubliek mee te worden genomen in een energieke 
voordracht. Het gedicht ‘De nacht dat een ontstoken kies mij wakker hield’ 
van Daan Doesborgh (winnaar NK Poetry Slam 2010) is een uitstekend voor-
beeld. Hierin zoekt en vindt Daan een manier om zijn stemvolume overeen 
te laten komen met wat hij heeft geschreven en ondergaan. Hij benadrukt 
het zinderende van trillende pijn. Laat vervolgens stem en tekst weer rustig 
worden. Om dan weer de kloppende, hamerende ontstoken kies in al zijn 
hevigheid los te laten barsten. Daarbij vermengt hij het geheel in ritme en 
tekst met de versuffende invloed van Ibuprofen.

Had hij de voordracht in een enkel stemvolume gedaan, dan was het eindre-
sultaat veel vlakker. Door verschillende dynamieken te gebruiken, klinkt de 
voordracht vanzelfsprekend. Tekst en voordracht zijn één geheel geworden.

Een groot gevaar is dat je te luid inzet door enthousiasme, zenuwen of te graag 
willen winnen. Het overkwam mij meerdere keren. Vervolgens schreeuw ik op 
een veel te hoog tempo door mijn gedichten heen. Ik ben amper nog te vol-
gen voor het publiek en het gedicht stuitert alle kanten op. Het valt in flarden 
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poëzie is te gek,  
te veel poëzie is kak

Stijn Vranken begon als podiumdichter, publiceerde ondertussen twee po-
eziebundels en een kinderboek en schrijft daarnaast columns, muziek- en 
theaterteksten. Hij richtte De Sprekende Ezels op en coördineert dit ‘vrij laag 
podium’. Als veelgevraagd presentator heeft hij veel ervaring met het verzin-
nen van bindteksten. Hieronder zet hij zijn tips voor jou op een rijtje.

Poëzie is geconcentreerde taal. Een goed gedicht is een meestal kort, maar 
altijd krachtig geformuleerd taalshot. Geen eenvoudige, hapklare luister-
stuff dus, maar soms zelfs driedubbel geladen übertaal waar je als perfor-
mer maar beter omzichtig mee omspringt. Er mogen dan wel freaks bestaan 
die met baarden vol kwijl urenlang naar gedichten kunnen luisteren, bij elk 
ander ietwat normaal publiek loert mentale uitputting meestal snel om de 
hoek. Luisteren naar poëzie vergt bijzonder veel aandacht van een mens.

Doseren dus die handel. Of zoals de titel al verklapte: Poëzie is te gek, teveel 
poëzie is kak. Een gouden regel.

Een manier om een overdosis te vermijden, zijn schrandere bindteksten. 
Frisse intermezzo’s die zuurstof geven aan je performance en de toehoor-
ders even op adem laten komen te midden van de stroom zinderende 
beelden en schokkende inzichten waarmee je hen ongetwijfeld gedicht na 
gedicht overspoelt. Beschouw ze als reclameblokken in je programma. Of 
mentale plaspauzes, zo je wilt. 

Maar als je het goed doet, zijn bindteksten natuurlijk veel meer dan dat. Zo 
kunnen ze bijvoorbeeld stiekem een lichtrode draad doorheen je verhaal 
weven en zelfs de meest uiteenlopende onderwerpen op verdacht elegante 
wijze met elkaar verbinden. Of ze leggen verrassende accenten of veroorza-
ken een plotse wijziging in toon die de mensen weer wakker schudt en op 
het puntje van hun stoel zet voor wat komt. 

Besteed er dus de nodige aandacht aan. Want al vormen ze niet de kern 
van je zaak (dat blijven natuurlijk je fantastische gedichten), ze maken net 
zo goed deel uit van je totale performance en kunnen de dynamiek en dus 
impact van je literaire voorstelling mee maken of kraken.

Enkele tips:

à Humor is niet verboden. Als natuurlijk je gedichten zelf al onweerstaan-
bare dijenkletsers zijn, houd je het tussendoor beter wat sober, maar 
probeer anders gerust om links of rechts een mondhoek aan de zwaarte-

een taal moeten spreken die ze over heel het Nederlandse taalgebied begrij-
pen. Je hoeft daarbij niet zo neutraal als een nieuwslezer te klinken. Zeker in 
Nederland vinden ze je Vlaamse accent schattig. Spreek al je medeklinkers 
duidelijk uit en laat je klinkers zo goed mogelijk klinken als de letters die op 
je blad staan. Antwerpenaars: de ‘i’ is geen ‘ie’. Limburgers: de korte ‘o’ is kort. 
West-Vlamingen: pas op voor een vette ‘e’. Enzovoort. Opnieuw: neem jezelf 
op en luister of jij op zijn minst je voordracht begrijpt.

Denk je dat je een hopeloos geval bent? Er zijn genoeg wegen om professio-
nele hulp te krijgen. Ga naar een conservatorium of academie om woord of 
voordracht te volgen. Ben je minder klassiek en wil je snel vooruitgang boe-
ken? Schakel een logopedist(e) in voor keel-, stem- en uitspraakoefeningen.

neem je tijd

Dit is jouw moment. Niemand vindt het erg als je aan het begin even op-
kijkt en kijkt wie er in het publiek zit. De momenten waar je op het podium 
een pauze inlast, zullen ongelooflijk lang lijken, terwijl het moment waarop 
je tussen je bladeren naar het volgende gedicht zoekt, voor het publiek on-
gelooflijk lang aanvoelt. Voorkom dus het tweede en maak je bij het eerste 
geen zorgen. Het publiek merkt het meestal pas dat je je tekst vergeten bent 
wanneer je het hen zelf vertelt.

bindteksten

Vaak durft een optreden tijdens bindteksten inzakken. Maak daarom zeker 
geen bindteksten die langer zijn dan het gedicht zelf. Je kunt een gedicht een 
persoonlijke touch meegeven door in de inleiding naar je moeder te verwij-
zen, maar als je het gedicht tot in de naad uitlegt, is de luisterzin er bij het 
publiek snel af. Of wek je het vooroordeel dat het gedicht zelf niet veel soeps 
zal zijn als het zoveel uitleg vraagt.

Bindteksten kunnen echter ook een leidraad zijn voor een geslaagd optre-
den. Ze kunnen de opbouw van je setlist versterken. Is het een slam en wil je 
geen bindtekst of uitleg? Doen. Vertrouw op de kracht van je gedichten. 
Baken wel duidelijk de gedichten van elkaar af met een pauze en een nadruk 
op de titel van je gedicht.
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alle gekheid op een stokje

Heb je een wild idee? Maak er wat van en kijk of dit bij je persoonlijkheid past. 
Het kan een interessante uitdaging zijn om te laten zien wat je allemaal kan. 
Misschien heb je weinig podiumervaring? Houd de tekst dicht bij je persoon-
lijkheid, in plaats van hem te brengen alsof je door een dubbeldekker vol 
kamelen bent overreden.

instuderen vs. spontaniteit

Een goede slammer brengt een tekst alsof hij die net bedenkt. Net als een 
stand-upcomedian: de routine en het vele instuderen vooraf zie je niet. Het 
is alsof hij het verhaal ter plekke verzint in plaats van er uren op te hebben 
gekauwd. Vaak realiseren we ons niet dat dit een deel is van het metier en 
dat hij de dag ervoor en de dag erna exact hetzelfde vertelt.

strategie

Is het een slam en weet je ongeveer wat je tegenstanders kunnen? Je kunt je 
gedichten zo kiezen dat ze opvallen tegenover je tegenstanders. Zelfs zon-
der wedstrijd is het belangrijk dat je goed inzet en goed eindigt. Een simpele 
basisregel is: neem je tweede beste gedicht om te beginnen en het beste om 
te eindigen.

Is het een slam in meerdere rondes: houd je beste gedicht niet voor de fi-
nale, of je krijgt mogelijk nooit de kans om het te brengen. Open in de eerste 
ronde, waar het kaf van het koren gescheiden wordt, met een betrouwbaar 
gedicht (of als de jury je al kent: met een nieuw gedicht maar waar jij al vol-
doende vertrouwen in hebt). Breng in de tweede ronde je sterkste gedicht, 
zodat je de finale zeker haalt. Hou je tweede beste gedicht voor de finale, 
maar kijk naar je tegenstander. Eventueel moet je durven een nieuw gedicht 
te brengen, als je denkt daarmee de andere te overbluffen.

kracht te onttrekken. En wees maar niet bang dat een (goede) grap de 
diepgravende ernst van je poëzie aantast. Het enige wat ernst aantast is 
te veel ernst.

à Leg je gedicht niet uit. Gruwelijk is het wanneer allerlei verklaringen 
vooraf het gedicht zelf langzaam maar zeker overbodig maken. Als een 
gedicht echt niet geschikt is voor een podium, laat het dan thuis.

à “Het volgende gedicht is getiteld …” is geen goede bindtekst. Zeker niet 
keer op keer.

à Bereid je tussenteksten voor, schrijf ze eventueel uit en oefen ze. Reken 
er niet op dat je zomaar spontaan strak uit je nek zal lullen. Dat is zeer 
weinigen gegeven. Spontaan lijken is al moeilijk genoeg en vergt flink wat 
oefening.

à Wees jezelf. Een dooddoener, maar niet voor niets. Ben je geen begena-
digd verhalenverteller, hou het dan kort. Ben je niet de grappigste non-
kel van de familie, probeer dat dan vooral niet op het podium plots wel 
te zijn. Een publiek doorprikt elke slecht gespeelde rol genadeloos.

à Wees niet noodzakelijk eerlijk. Als je, om een werkelijk weemoedig 
gedicht in te leiden, niets anders weet te verzinnen dan: “Ehm, en dit 
gedicht heb ik geschreven toen ik erg verdrietig was.” houd je beter je 
mond. Ook al is het de zuivere waarheid, het interesseert geen hond. 
De waarheid is van geen belang, op het podium is de kracht van je per-
formance het enige wat telt. Herschrijf dus die zuivere waarheid tot een 
hoogst onzuivere, intrigerende anekdote. Verzin iets spannends of ont-
regelends, iets dat de aandacht trekt en de mensen hongerig maakt naar 
wat komen gaat: alweer een schit-te-rend gedicht!

à Spreek eens iemand aan. Stel eens een vraag. Draag desnoods een heel 
gedicht op aan een akelig enthousiaste bejaarde op de eerste rij. Die 
donkere schimmen in de zaal zijn echte mensen, en zij weten dat jij weet 
dat ze er zijn. Laat hen dat dan voelen. Poëzie is geen theater.

à En tot slot: doseer je bindteksten. Af en toe een goed gedicht tussendoor 
wordt meestal wel geapprecieerd.

 Als toemaatje misschien nog dit, wegens toch ietwat in dezelfde lijn: stop je 
performance op tijd, en dat is meestal vroeger dan je denkt. Dat ‘nog eentje 
dan’ is er altijd eentje te veel. Wees dankbaar dat er überhaupt iemand naar 
je vreemde kronkels heeft geluisterd en ga van dat podium af. Gun anderen 
de eer om het publiek te vervelen.
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stoorzenders uit het publiek

Je brengt je tekst op het podium en een gsm begint een aria van Bach te 
spelen. Reageer je? Dat is een moeilijke beslissing die je in minder dan een 
seconde moet nemen. Niemand neemt het je kwalijk als je het niet doet, 
maar een geweldige ingeving on the spot zal extra gewaardeerd worden. Ze-
ker omdat het publiek er zich op dat moment ook aan ergert. Met een grapje 
maak je je band met het publiek sterker. Ook dit kun je oefenen: zet de radio 
aan tijdens je voordrachtoefeningen thuis en pik in op wat je hoort.

Om te leren omgaan met dronken mensen in het publiek die luidruchtig la-
chen, ongepaste commentaar geven of zelf het podium op willen met hun 
in alcohol gedrenkte taalbrouwsels, zoek je best een sociaal assistent of een 
buitensmijter. Of zorg dat je voor hen visitekaartjes van de AA op zak hebt.

publieksparticipatie

Geroutineerde rappers lijken soms natuurtalenten in het opzwepen van pu-
bliek. Het is in elk geval een kunst op zich. Wil je het publiek wat laten neu-
riën, of een zin of woord laten zeggen, zorg dat het een eenvoudige zin is, 
of dat het woord niet ‘kajuitontwerpwedstrijd’ is. Te veel lettergrepen of te 
lange melodietjes doen je de das om. Je moet je publiek kennen en voor je 
het publiek iets vraagt, moet je het eerst ook iets gegeven hebben. Bedenk 
tot slot dat als een publiek actief betrokken is, het meer moeite zal hebben 
om gewoon te luisteren.

dankuwel

Dichters zeggen vaak ‘dankuwel’ na elk gedicht, maar zo snel dat het klinkt 
alsof het het laatste woord van het gedicht is. Deze ‘dankuwel’ hoort niet 
bij het gedicht. Haal daarom eerst wat adem na je laatste zin, alvorens het 
publiek te bedanken en het podium af te stormen. En neem toch maar eerst 
met de glimlach het applaus in ontvangst. Je hebt het verdiend.

ronde 3
waar de 
organisator 
van aan de 
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uitgeteld in de 
touwen hangtnaar inhoudspagina
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1. wat kan je organiseren?
Poëzievoordrachten bestaan in alle maten en gewichten: van literaire avon-
den, over guerrillalezingen en open podia tot slamcompetities. Ook al noe-
men we slechts die laatste echte poetry slams, ook de andere vormen zijn 
zeker interessant.

literaire avond

Bij een literaire avond vraagt een organisator aan een dichter om er op te 
treden. Vaak zijn dat bekende en gelauwerde dichters, al of niet gecombi-
neerd met plaatselijke namen. Klassiek krijgt iedere dichter dan tien minuten 
(terwijl elke leerkracht weet dat een publiek, in dit geval zijn leerlingen, na 
acht à tien minuten een eerste aandachtsdip krijgt) en om de drie dichters 
treedt het muzikale intermezzo op. Een gitaartrio, of een groepje met een 
etherische vrouwenstem. In elk geval een bezetting die snel op en af het po-
dium kan en een zekere ‘poëzie’ uitstraalt. Dit concept gaat al lange tijd mee 
en wordt vaak herhaald.

Voor een heel andere dynamiek zorgt het ‘vrij laag podium’ van de Spreken-
de Ezels in Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent. Elke aflevering programme-
ren ze een boeiende mix van muziek, stand-upcomedy en literatuur. Je kunt 
gewoon aanmelden dat je graag eens komt optreden en wat je wilt brengen. 
Dan geven ze je een plaatsje op een van hun volgende avonden. Een ge-
lijkaardige levendige mix mét telkens ook een snuifje literatuur vind je ook 
terug bij ‘Djamila nodigt uit’ bij De Vieze Gasten in Gent en bij ‘Nuff Said in CC 
Berchem. Tot slot zijn er de sprankelende avonden in OC Nova in Antwerpen.

open podium

Op open podia grijp jij de kans om jouw gedichten aan een publiek voor te 
schotelen. Je hoeft meestal niet vooraf in te schrijven. Je geeft ter plaatse je 
naam op bij de organisator. Dat is gewoonlijk die man of vrouw die vergroeid 
lijkt met de bar. Hij/zij schrijft je naam op een bierkaartje, op een blaadje 
papier of in een heus register. In de volgorde van inschrijven bestijg je het 
podium. Het is ook die man of vrouw aan de bar die je mag lastig vallen voor 
een drankbonnetje.

boekingen, geld en gedoe

Jee Kast heeft het hele land afgereisd met zijn poëzievoordrachten. Het ene op-
treden leidde al vaak tot het volgende, dankzij zijn verleidelijke taalspelletjes en 
zijn frisse aanwezigheid op het podium. Toch zegt hij niet onmiddellijk meer ‘ja’ 
op elke uitnodiging, zoals vroeger. En wel hierom.

Er zijn allerlei vaandeldragers die poëzieoptredens organiseren en elk ver-
dienen ze pluimen op andere vlakken. Allemaal zijn het enthousiastelingen 
die het gesproken woord mogelijk maken en energiek, uitbundig en welig 
beginnen te organiseren. Als performer is het geweldig om na de rush van 
het ene optreden voor een ander optreden gevraagd te worden. Het geeft 
een gevoel van overwinning. 

Maar de ervaring heeft me afgeleerd om direct ‘Ja, is goed’ te zeggen. Na in 
wat valkuilen beland te zijn, kies ik nu voor de wat formelere aanpak: ‘Zet me 
alles even op een mailtje morgen en dan bekijk ik het even.’

Het klinkt minder enthousiast hoewel ik nog steeds even geëngageerd ben. 
De eerste keer dat ik een open podium deed in Antwerpen stond er onmid-
dellijk een rij organisatoren van gelijkaardige podia. Op dat ogenblik zei ik 
natuurlijk overal ‘ja’ op en was daar ook erg blij mee. Maar nu wil en kan ik 
kiezen en mijn eigen grenzen bewaken.

Me aanspreken na een optreden, dat kan altijd. Me boeken? Dat hou ik even 
in beraad tot ik je mailtje zie. Enerzijds heb ik ook vaak mijn agenda niet bij 
de hand, anderzijds is het ook handig om, als ik weer met mijn voeten op de 
grond sta, even rustig te kijken wat je precies organiseert.

Ik check altijd even de organisator, vooral om te weten hoeveel geld ik zou 
kunnen vragen. Er lopen een hoop mensen rond die zeggen: ‘Ik heb geen 
budget.’ Dat gaat van provinciale organisatoren over undergroundfeestjes 
van zakenlui die hun budget opsouperen aan de beste kok van het land en 
aerodynamische bij-het-behang-passende servetjes, tot particulieren die je 
als Michael-Jackson-staat-in-mijn-woonkamer behandelen.

Je hebt vzw’tjes en vzw’s. Verenigingen zonder winstoogmerk, dat wil niet nood-
zakelijk zeggen dat ze geen geld hebben. De meeste grote festivals zijn ook nog 
steeds een vzw. Natuurlijk, bij een groot festival is de macht die je hebt om als 
heikneuterdichtertje een behoorlijk budget te vragen en geboekt te worden, 
ook miniem. Meestal gebeurt dit ook door middel van een vzw die voldoende 
macht heeft en dan een hoop kleinere artiesten op zo’n festival boekt.

Optreden in een kraakpand doe je voor de sfeer en het karakter, niet voor 
het geld. Maar toch slagen kleine organisatoren er vaak in om je te verlonen.
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slampodium en competities

Slampodia mét competitie komen in België eigenlijk weinig tot niet voor. 
Hiervoor moet je naar het Kunstenfestival Watou of naar Franstalig België, 
waar er in Luik en Bergen een zeer levendige slamscene bestaat. Nederlands-
taligen steken het best de grens naar Nederland over. In niet minder dan 
achttien steden vind je er slams.

Slampodia zijn eigenlijk de leukste en de meest interessante plaatsen voor 
een slammer. Een slam is een combinatie van een open podium voor de 
pauze met een wedstrijdformule erna. Je krijgt er de tijd om één gedicht te 
brengen in ruil voor een drankbonnetje, je hoort evengoed veel andere dich-
ters en je hoeft normaliter niet vooraf in te schrijven. Zeker op Franstalige 
podia is vroeg komen de boodschap. Meestal openen de inschrijvingen al 
een half uur voor de start van de avond en er zijn altijd meer dan genoeg 
kandidaten … Die open podia zijn ideale momenten om nieuwe dingen te 
proberen, je eerste stappen op het podium te zetten en ervaring op te doen. 
En wanneer iedereen de revue is gepasseerd, kan je opnieuw inschrijven 
voor de competitie en je sterkste teksten brengen.

In Nederland primeert de competitie. Het open-podiumgedeelte blijft daar 
vaak achterwege en je moet op voorhand aanmelden, want ze laten maar 
een maximaal aantal deelnemers per avond toe.

Slamcompetities met voorrondes en finales werden al heel vroeg opgericht. 
Er ontwikkelden zich ook bijna evenveel competitievormen als er compe-
tities zijn. Deze diversiteit is zeer verrijkend en geeft ieder wat wils, maar 
kan ook voor de bomen in het spreekwoordelijke bos zorgen.

In Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Angelsaksische landen evolueerde 
de slamcompetitie elk op een eigen manier. In Frankrijk en de VS legt men 
strakke regels op via nationale slamorganisaties, terwijl in de Duitstalige lan-
den de plaatselijke podia zelf de slamcompetities organiseren en af en toe 
(voor het Duitstalige kampioenschap bijvoorbeeld) samenwerken. In Neder-
land heb je enerzijds de plaatselijke slamorganisaties met regionale verschil-
len in de regels. Anderzijds coördineert het Poëziecircus het NK Poetry Slam 
en bepaalt het (aan de hand van het aantal voorrondes van de plaatselijke 
slam) hoeveel afgevaardigden iedere slam naar de halve finale mag sturen. 
Al wie in het Nederlands slamt, mag deelnemen.

Op een open podium stap je gewoon af. Het enige wat je nodig hebt, is lef. En 
je teksten. Bovendien ontmoet je er ook veel collega-dichters: je ziet, hoort en 
proeft het werk en de performance van anderen. Je bouwt een netwerk op en 
misschien vragen anderen wel eens om op hun podium te komen optreden.

Op enkele plaatsen organiseren ze maandelijks een open podium. Een van 
de jongste open podia in Antwerpen is Mama’s Open Mic. Op dinsdagavond 
om de twee weken kan je terecht bij Mama Metrea in de Lange Nieuwstraat 
13. Ook recent ontstond in Gent ‘Stemschot’. Elke derde dinsdag van de 
maand kan je terecht in taverne Jan Van Gent in de Annonciadenstraat 1. 
Om op te treden moet je je daar wel even aanmelden. In Leuven ten slotte 
biedt Urban Woorden zowel een open podium voor iedereen, een spannen-
de kruisbestuiving tussen jazz en poëzie voor die dichters die hun kunnen op 
het open podium bewezen hebben en organiseren ze jaarlijks ook een best 
off in de vorm van een Urban Woorden Week van de Poëzie. Ook voor slam-
workshops in scholen, gevangenissen en zo veel meer kun je ze inschakelen.

Bij sommige open podia openen ze de avond met één of meer uitgenodigde 
podiumdichters. De Muzeval van wijlen Herman J. Claeys en zijn vzw Pipe-
lines werkt al jaren met die formule in café Den Hopsack in de Grote Pieter 
Potstraat 24 te Antwerpen. Daar heeft menig beginnend dichter zijn of haar 
ei uitgebroed tot een literair kuiken.

guerrillalezing

Guerrillalezingen zijn poëzieperformances of slams die vooraf niet publie-
kelijk werden aangekondigd. Meestal zijn deze performances maatschap-
pijkritisch getint. Ze vinden in de publieke ruimte plaats en/of kaderen in 
een kunsten- of poëziefestival. Wees wel op je hoede, dat je weet wat je doet 
of gaat doen en dat je een duidelijke omkadering hebt, zodat de arm der wet 
je niet komt oppakken. Officieel moet je voor je manifestatie enkele weken 
op voorhand bij de politie toestemming vragen. Zij moeten op de hoogte zijn 
van het gebeuren, anders dreigt de GAS-boete.
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We veranderden een aantal regels. Wij (Alexis de Roode, Michaël Stoker en 
ik) vonden dat het hele publiek zichtbaar moest kunnen meestemmen. Wat 
is er nu leuker dan jouw held naar de overwinning te klappen, te stampen en 
te joelen? We lieten, samen met de Technische Universiteit Eindhoven, een 
betrouwbare applausmeter met beeldprojectie ontwikkelen. Deze applaus-
meting bezorgt ons nog steeds een hoop stress, want er zijn altijd mensen 
die denken dat we aan de apparatuur morrelen.

Daarnaast is er een vakjury. Die bestaat elk jaar uit een ervaren performer, 
een dichter met meerdere bundels en een poëziecriticus. Juryoordelen zijn 
altijd subjectief, maar zij kunnen hun persoonlijke mening staven aan kennis 
van het veld. Daarnaast hopen we dat ze, eenmaal thuis en achter de com-
puter, een lans breken voor de kandidaten aan het NK. En dat lukt geregeld. 
Slampion 2011, Kira Wuck, vermeldt haar overwinning op de achterkant van 
haar debuut Finse meisjes. Deelneemster Hanneke van Eijken kwam dankzij 
het NK Poetry Slam in contact met jurylid Esther Jansma, die haar helpt met 
de voltooiing van haar debuut.

Vakjury en publiek kiezen op gelijke voet de twee dichters die naar de finale 
gaan. In de finalebattle heeft de vakjury enkel nog een adviserende rol als 
stemwijzer. Het applaus van het publiek bepaalt de kampioen.

Woorden die van rubber worden 
In Nederland houden de meeste dichters met slammen op zodra ze hun eer-
ste bundel hebben. Ik vind dat jammer, want er kleeft evengoed een nadeel 
aan drukinkt: het plakt de woorden op papier. Dat leerde ik beseffen toen 
ik de schrijver Franz Kafka bestudeerde. Na zijn vroege dood verscheen al 
snel zijn verzameld werk op bijbelpapier, in hele kleine lettertjes en werd hij 
voer voor hermeneuten. Maar zelf hield hij van voorlezen, schreef op gehoor 
en publiceerde bij leven zijn boekjes in een 16-punts lettertype, zoals begin 
twintigste eeuw gebruikelijk was voor voordrachtsteksten. Met Kafka in het 
achterhoofd zet ik alles op alles om mijn bescheiden bijdrage te leveren aan 
de waardering van de voordrachtsliteratuur van de eenentwintigste eeuw.

Tegelijk nodigen we op het NK Poetry Slam uitgevers en critici uit om nieuw 
talent te komen ontdekken. Een bundel blijft voor veel dichters én voor het 
publiek de echte erkenning. De dichter heeft een concreet bewijs van de 
noeste arbeid in handen. Een uitgeverij wil geld stoppen in jouw woorden!

Ik ken eigenlijk maar één uitzondering: Sven Ariaans, Slampion 2004. Sven 
vindt het niet nodig dat zijn gedichten gevangen worden op papier, want ze 
zijn geschreven voor de voordracht. Ze staan wel op zijn computer, maar ei-
genlijk zitten alle teksten in zijn hoofd. Sven bedient de voordrachtsregisters 
weergaloos. Dat het meisje in de metro de dope in haar bloedbaan spuit, 

In de VS kan je – mits betaling – inschrijven en deelnemen aan diverse beta-
lende evenementen, podia en competities. In Frankrijk zijn er twee concur-
rerende organisaties die elk een nationaal kampioenschap, inclusief voor-
rondes, organiseren.

In België organiseren verschillende partners uit Vlaanderen, Brussel en Wal-
lonië in 2012 voor de derde keer samen het BK Poetry Slam. Binnen de be-
staande slamplekken in Watou, Brussel, Luik of Bergen organiseren ze een 
voorronde voor het BK. Op andere plaatsen, in Hasselt, Gent en Antwerpen, 
vonden speciaal voor dit BK voorrondes plaats.

De landskampioenen worden jaarlijks uitgenodigd om tegen elkaar te strijden 
voor de wereldtitel en sinds 2010 is er ook een Europees Kampioenschap.

Poëzie was tussen 1912 en 1948 een Olympische sport. We kunnen dit, nu 
het niet meer het geval is, betreuren, maar de Olympische gedachte blijft 
bij elke slam wel doorleven: deelnemen is even belangrijk (en zeker even 
waardevol) als winnen. Slammers reizen rond door Europa en de wereld 
en worden op vrije voordrachten, slampodia of festivals uitgenodigd. Ook 
in Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Servië, de Scandinavische en 
Baltische landen, tot Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland toe zijn er 
slampodia, nationale, regionale en supranationale kampioenschappen en in 
steeds meer landen organiseren enthousiastelingen poëzie- en slampodia.

nk poetry slam, waar  
dicht bundels tot leven komen

Sinds 2006 vindt het NK Poetry Slam in Utrecht plaats. Gina van den Berg 
coördineert het NK als artistiek leider van Poëziecircus. Hieronder licht ze toe 
hoe die organisatie ontstond, wat hun doelstelling met het NK Poetry Slam is en 
waarom ze van het gesproken woord houdt.

Achter de schermen van het NK
Het was een zonnige juniavond in 2005, voorafgaand aan Poetry Internati-
onal, op het plein voor de Rotterdamse stadsschouwburg. Zeven slamorga-
nisaties kwamen bij elkaar om zich over de toekomst van het slamwezen te 
beraden. De Nijmeegse stichting De Wintertuin had net beslist om na vier 
jaar met de organisatie van het NK Poetry Slam te stoppen.

Als Poëziecircus besloten we die organisatie over te nemen. Zonder het re-
belse karakter te verliezen wilden we het genre uit de underground trekken. 
Het prachtige gezicht van het slamgedicht tonen aan de rest van de wereld.
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2. de beste omstandigheden 
voor een poetry slam

de goede locatie

Je hebt niet veel nodig om een poetry slam te organiseren. Als je in je lokale 
café, jeugdhuis of andere gezellige zaal gratis terecht kunt, is dat al fantastisch. 
Je onderhandelt met de uitbater en argumenteert dat je nieuwe klanten aan-
brengt en voor gratis entertainment zorgt en nu je toch bezig bent, probeer 
ook één (of meer) gratis drankbonnetjes per optredende dichter af te dingen.

Zorg dat je een goed gevoel hebt bij de uitbater en dat hij het ook echt ziet 
zitten. Je zult hem te vriend moeten houden, want zonder een gezellige 
plaats is er geen slam.

een podium

Uiteraard is het podium van De Vooruit, het Sportpaleis, de Lotto Arena of 
Vorst Nationaal met high-techbelichting en dito muziekinstallatie de ideale 
plaats voor het Gesproken Woord. En ja, een podium is mooi meegenomen, 
al is het maar om de slammers goed te zien. Maar net zoals in het Londense 
Hyde Park kan een omgekeerde bierkrat al genoeg zijn. Zelfs een kleine vrij-
gemaakte ruimte tussen de tafels en de stoelen volstaat soms en leidt zelfs 
tot een intiemer contact tussen dichter en publiek. Zo gaat het er bijvoorbeeld 
aan toe bij Mama’s Open Mic in Antwerpen en De Sprekende Ezels in Brussel.

Je bespreekt best met de uitbater wat mogelijk is en wat goed werkt. Hij kent 
zijn zaak het beste. Het podium is niet nodig, maar de inrichting van het café 
moet wel zo zijn dat iedereen zonder halsbrekende toeren de slammer kan 
zien en horen.

vertelt hij op het pulserende ritme van haar kloppende aderen, op de cadans 
van de metro.

In de zomer van 2012 programmeerde ik hem naast tweevoudig wereldkam-
pioen Poetry Slam Buddy Wakefield op het popfestival Lowlands. En daar zag 
je wat Nederlandse dichters missen ten opzichte van hun collega’s uit grote-
re taalgebieden: eindeloze optreedervaring. Performance bestaat nochtans 
uit oefening; een tekst zo goed kennen dat ie, en nu citeer ik Ellen Deckwitz, 
‘van rubber wordt’, en je er alle emoties, gedachten, gebaren en mimiek 
aan kunt toevoegen. Buddy Wakefield tourt al zo ontzettend lang, dat hij de 
woorden onder de knoet heeft en zijn hele performance geperfectioneerd 
is. Ieder handgebaar heeft een betekenis. Hij kan drie avonden achter elkaar 
hetzelfde gedicht voordragen en telkens fascinerender worden.

De gevolgen van slam zijn niet te overzien
In de loop der jaren zag ik wat het NK Poetry Slam kan betekenen. Een over-
winning kan een literaire doorbraak tot gevolg hebben, zoals bij Ellen Deckwitz, 
maar ook voor de perceptie van poëzie doet het NK veel. Deze week vertelde 
ik Bernard Wesseling nog het ontroerende verhaal van mijn schoonzusje, dat 
toen dertien was. Ze viel als een blok voor Wesseling, die op het podium met 
Amsterdamse bravoure zijn verzen spuide. Nog maanden lang had ze het over 
die dichter met dat rugzakje en schreef ze vellen vol puberpoëzie. Ik geloof 
dat het NK Poetry Slam voor veel mensen een ingang tot de poëzie betekent.
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een datum kiezen

Je hebt met de uitbater ook een datum voor je slampodium bepaald. Kijk 
toch eerst even of er in je buurt, stad en bredere omgeving niet al een slam-
podium op dezelfde dag plaatsvindt. Het heeft geen zin om elkaar te be-
concurreren. Dan werk je beter samen, opdat je een groter publiek bereikt. 
Bezoek zeker ook zelf de podia in jouw omgeving en maak daar promotie 
voor jouw podium.

Wil je van je slam een regelmatig terugkerend event maken? Kies een vaste 
datum in de week, elke eerste dinsdag van de maand bijvoorbeeld. Dat 
onthoudt gemakkelijk voor wie na een eerste positieve ervaring nog eens wil 
komen luisteren. Zo vindt De Sprekende Ezels plaats op maandag, elke week 
in een andere stad.

Om publiek te lokken, kan het handig zijn om je slampodium te koppelen aan 
een groter evenement, of op zo’n ogenblik met een best off-programma uit 
te pakken. De Gentse Feesten, De Zomer van Antwerpen, de cultuurmarkten 
een beetje overal in Vlaanderen, de Poëzieweek of de Week van de Amateur-
kunsten zijn ideale gelegenheden voor de organisatie van een slampodium.

technisch materiaal

Een van de meer legendarische slamplaatsen in Nederland, is Festina Lente 
in Amsterdam. In dit café zitten er op de bovenverdieping twintig man rond 
de dichter en staan er beneden nog een twintigtal te luisteren. Je treedt er 
onversterkt op en dat werkt geweldig. De slammer voelt het publiek.

Maar soms is de zaal groter en verwacht je meer publiek. Dan heb je toch op 
zijn minst een microfoon en een versterker nodig. De meeste jeugdhuizen, 
culturele centra en sommige cafés hebben audioversterking in huis. Privéfir-
ma’s verhuren materiaal, of je hebt vrienden die dit materiaal staan hebben. 
Vooral muzikanten hebben dat vaak staan. (Tip: geef ze een optredentje in 
de pauze.) Je hebt niet de juiste vrienden? Klop even aan bij de gemeente, de 
provincie of (voor Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscomissie. Zij lenen ook 
materiaal uit. Je moet dit wel lang op voorhand aanvragen.

Sascha Reunes, BK Poetry Slam, voorronde Antwerpen.  
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mooie ogen hebben is één ding, 
maar soms ... soms zijn er ook 
centen nodig

In Franstalig België en Frankrijk geldt voor slampodia meestal de regel ‘un 
poème dit, un verre offert’ (1 gedicht = 1 drankbonnetje). Spreek duidelijk 
met de uitbater af wat je mag weggeven en hoe je die gratis drankjes regelt.

Een presentator of gastdichter moet je mogelijk wat meer in de watten leg-
gen. Denk hierbij aan een reiskostenvergoeding, een hapje (warm of koud) 
en meer drankbonnetjes. Sommige slammers en dichters leven van deze 
optredens en moeten ook eten, drinken en huishuur betalen. Ze treden niet 
altijd gratis op, hoe mooi jouw ogen of lief je glimlachjes ook mogen zijn …

De slammers strijden op de eerste plaats voor de eer, de naam en faam, maar 
een extra in de vorm van wat geld of een boek(enbon) voor de winnaar van de 
avond is altijd welkom. Zoek daar eventueel een sponsor voor, of vraag een 
vrije bijdrage aan je publiek. In Luik hebben ze een deal met een plaatselijke 
poëzie-uitgever. Elke deelnemer mag aan het eind een boek van hen meene-
men, maar de winnaar mag als eerste kiezen.

promotie maken

Je moet actief je publiek overtuigen dat je evenement niet te missen is. Maak 
promotie via facebook en blogs. Maak een eigen website waar ook foto’s en 
geluidsopnames op terecht kunnen. Leg mailinglijsten aan: vraag bezoekers 
hun mailadres. Verdeel flyers in de bibliotheek, het Deeltijds Kunstonderwijs, 
jeugdhuizen, cafés en culturele centra. Por je vrienden en kennissen om te 
komen. En last but not least: promoot je podium ook op andere podia (bij 
dichters en publiek) en deel aan het einde van je slamavond de datum voor 
de volgende avond mee.

de master of ceremonies:  
de presentator

De presentator speelt een niet te onderschatten rol. Hij/zij heeft de nodige 
présence en flair om het publiek door de avond te gidsen. Hij/zij weet in 
detail hoe de avond verloopt, wat de timing is, wanneer de pauzes vallen. 
De presentator maant het publiek aan om te luisteren eerder dan te klet-
sen en luistert zelf ook naar de slammers, zodat hij/zij met een kwinkslag de 
slammer kan afkondigen. Hij/zij kent de volgorde van de optredende dich-
ters, enthousiasmeert het publiek, maar praat niet te veel. Niks is zo saai als 
opsommingen, onbenullige details of ellenlange cv’s. De basisregel van de 
presentator is: hou het simpel en hou het levendig.

Als je een slamcompetitie organiseert, legt de presentator de spelregels uit. 
Herhaal genoeg aan het publiek wat hun rol tijdens de avond is!

Tot slot: Alle podiumtips hierboven gelden onverkort voor de presentator. 
Bereid je voor, weet wat je doet en wees zelfverzekerd!

naar inhoudspagina
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Waar er dan weer geen consensus over bestaat, is de taal. Met taalverwarrin-
gen had men blijkbaar in het Chicago van de jaren ‘80 nog geen problemen, 
dus bestaan daar geen vaste regels over. Je mag dus met je dialect afkomen. 
Maar weet dat ze in Antwerpen je West-Vlaamse sappige taaltje niet zullen 
begrijpen. En vaak heeft men in de competitie toch liever geen anderstalige 
gedichten. In het reglement van het NK Poetry Slam staat dat je gedichten 
‘hoofdzakelijk Nederlandstalig’ moeten zijn.

De openheid van de slam voor alle soorten poëzie moet omgekeerd ruimte 
schenken aan mensen van verschillende achtergronden. Voor het BK Poetry 
Slam laten de organisatoren elke taal en nationaliteit toe op het podium. 
Enige voorwaarde is dat je woonplaats in België is.

het verloop van een 
slamcompetitie

In een competitie kunnen zowel individuele slammers, duo’s of slamteams 
het tegen elkaar opnemen. In De Verenigde Staten bestaan er in bepaal-
de steden zelfs schoolcompetities, waar een vertegenwoordiging van elke 
school zowel individueel als in team de kleuren van de school verdedigt.

Je kunt een competitie op verschillende manieren organiseren:

à Elke kandidaat treedt één keer op en daaruit kiest de jury één winnaar

à Elke kandidaat treedt twee keer op. Na elke ronde krijgt iedereen punten 
en de persoon met de meeste punten aan het einde van twee rondes, 
wint. Dit systeem zie je in de Waalse slams, maar de avond wordt wel erg 
lang als je veel kandidaten hebt. Je kunt ook in de tweede ronde enkel de 
besten terug laten komen. Zo gaat het er in de finale van het BK Poetry 
Slam aan toe.

à Alle kandidaten treden in de eerste ronde op. Een kleinere groep mag 
een tweede keer optreden. Een kleinere groep nog een derde keer, tot 
er een winnaar is. In Festina Lente in Amsterdam bijvoorbeeld mogen 
er van de twaalf deelnemers zes naar de tweede ronde. Daaruit kiest de 
jury er twee die het in de finale tegen elkaar opnemen.

à Je verdeelt de kandidaten in meerdere groepen. De winnaars van elke 
groep nemen het dan tegen elkaar op in de finale. Bij grote evenemen-
ten wordt dit vaak gedaan. Zo bestaat het NK Poetry Slam uit twee halve 
finales, waarbij de beste vier van elke halve finale het enkele dagen later 
in de finale tegen elkaar opnemen.

3. de regels van het spel
Je hebt een café, je publiek en de slammers zijn er, je presentator staat klaar 
om de avond op gang te trappen. Maar het belangrijkste heb je nog te vertel-
len: de spelregels van de avond. Zowel het publiek als de slammers weten 
graag waar ze aan toe zijn. Welke tijd krijg je als slammer en hoeveel rondes 
moet je voorbereiden? Mag je als publiek ook actief deelnemen aan het be-
slissingsproces of kan je achteraf vooral discussiëren over de keuzes van een 
professionele jury? En wanneer valt de pauze, zodat je kunt gaan plassen en 
een drankje bestellen?

Al deze vragen en nog meer beantwoord je in een set van regels. We overlo-
pen wat daar allemaal in moet staan.

wat mag en wat mag niet?

Binnen de diversiteit van de slam bestaat er een consensus over enkele ba-
sisregels. Deze ontstonden in de beginjaren van de poetry slam en werden 
voor het eerst in 1990 vastgelegd:

à De tekst die je op het podium brengt, is van jouw hand. Plagiaat is niet 
toegestaan. Uitzonderingen bevestigen de regel. In de recyclageslam in 
Utrecht moet je naast eigen werk ook een tekst uit de Utrechtse poëzieca-
non brengen.

à Je krijgt een maximale tijd per optreden. In de Amerikaanse poetry 
slam en internationaal wordt vaak de drie-minutenregel gebruikt, maar 
je kunt er altijd vier, vijf of zelfs tien minuten van maken. De slammer 
moet de extra minuten wel aankunnen. Tien minuten luisteren naar ie-
mand die al na drie minuten vervelend is, is geen geschenk aan je pu-
bliek. De drie-minutenregel is er niet voor niets: het is meer dan tijd ge-
noeg om te weten welk vlees je in de kuip hebt.

à Je brengt je optreden zonder muzikale begeleiding. De enige toege-
stane ‘muziek’ is die die je met je eigen lichaam kunt maken.

à Speciale kledij, kropsla, een ligbad, een ketchupfles, extrasize sandwi-
ches en andere accessoires zijn niet toegelaten. Enkel je tekst mag 
je op een handelbare drager bij je hebben. Ook op deze regel zijn er 
wel eens uitzonderingen. De absurde voorbeelden hierboven zijn ooit al 
daadwerkelijk tijdens een slam ingezet.
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à Een interessante formule voor een finale met twee personen is de battle. 
Twee slammers staan samen op het podium en duelleren met hun ge-
dichten. Het leidt tot een grotere interactiviteit tussen de slammers, laat 
ruimte voor het ‘freestylen’ – het ter plaatse improviseren van stukken 
tekst – en brengt, wanneer goed uitgevoerd, een bijzondere spanning 
teweeg.

and the points of the jury ...

Binnen deze formules kun je op verschillende manieren de winnaar van de 
avond aanduiden. Heel vaak krijgt het publiek ook een stem in het geheel. 
Op andere plaatsen kiest men dan weer voor een jury van professionals, of 
maakt men een combinatie van beiden. Hieronder bespreken we de vaakst 
voorkomende manieren van jureren:

à Marc Kelly Smith ontwikkelde een publieksjury en een quotering die 
ook internationaal vaak gebruikt wordt. Vijf personen worden uit het 
aanwezige publiek gekozen, geloot, of geven zich als vrijwilligers op. Zij 
zijn de jury van de avond. De jury geeft scores tussen 0 en 10. De hoogste 
en de laagste score worden niet meegeteld. De andere drie scores wor-
den opgeteld en vormen het eindresultaat op dertig voor een slammer. 
Hieraan gekoppeld zijn er ook strafpunten voor tijdsoverschrijding. Nor-
maal mag je tot tien seconden over je drie minuten gaan, maar vanaf 
dan verlies je per tien seconden een half punt.

à Je kunt het publiek laten stemmen. Aan de hand van een jeton, een 
stembrief, een roos of (bij een klein, intiem publiek) handopsteking geeft 
elke luisteraar aan het eind van een ronde zijn of haar voorkeur mee. 
Dit wordt vaak gebruikt, maar het gevaar is wel dat de thuisspeler of de 
slammer met de grootste fanclub wint. Je kunt dit enigszins opvangen 
door elke luisteraar op twee slammers te laten stemmen. Let wel dat die 
fans niet twee keer op dezelfde persoon stemmen.

à Het publiek kan door middel van applaus een winnaar aanduiden. Op 
het einde van een ronde komen alle kandidaten opnieuw het podium op 
en het publiek juicht, brult, klapt en stampt voor zijn favoriet. Een deci-
belmeter registreert het geluid en de kandidaat met de meeste decibels 
wint. Je kunt ook gewoon de oren van de presentator of van een organi-
sator als meetinstrument gebruiken, maar dit is toch minder objectief en 
heeft in het verleden al wel eens tot discussies met hoge decibels geleid.

AGC Vianen, jurylid BK Poetry Slam,  
voorronde Antwerpen. Foto Katrijn Van Giel naar inhoudspagina
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du bist ein star baby

Wat doe je met om het even welke jury’s? Peter M van der Linden heeft er 
genoeg voor gestaan, onder andere in verschillende finales van het NK Poetry 
Slam. Hij heeft ze leren relativeren. Zijn advies is dan ook: ontdek hoe ze ruiken 
en je weet wat ze waard zijn.

Poetry slam betekent een wedstrijdje matige poëzie voordragen voor juryle-
den die naar biefstuk ruiken, schreef ik al eens in het slamgedicht ‘Kunsten-
makers’. Poetryslammers worden meestal met twee consumptiebonnen af-
gescheept en de jury zit met het vet van biefstuk aan hun mondhoekjes klaar 
om de slammers van commentaar en kritiek te voorzien. Waarom zou je dan 
toch nog slammen? De voordelen: je komt eens in een andere stad, je leert 
andere invalshoeken op poëzie kennen, je blijft eens bij iemand slapen, met 
een beetje geluk zit er een uitgever in het publiek die jou ziet staan.

Zoals bij mij in 2004. De grote baas van het roemruchte Vassallucci zat in 
de zaal tijdens het NK en ik was in bloedvorm. Na twee ronden, die ik glans-
rijk doorkwam, zocht hij mij op in de kleedkamer. Hij bladerde mijn in eigen 
beheer uitgegeven boekje Snavel in de wind even door en vertelde me dat 
ik vanaf nu een uitgever had. In 2005 kwam mijn debuutbundel Ich bin ein 
star baby uit. Poetry slam was in die eerste jaren een hype en veel slammers 
maakten rond 2004-2005 hun papieren debuut.

Na mijn debuut heb ik niet veel meer geslamd. In 2009 deed ik wel nog mee 
aan het NK Poetry Slam, waar ik tweede werd achter Ellen Deckwitz. De over-
winning glipte me in de finaleset uit handen door een beginnersfout. Ik ging 
mij op de jury richten en verloochende mijn eigen stijl. Na twee zeer sterke 
sets ging ik hakkelend de mist in, terwijl ik eigenlijk nog de twee ijzersterke 
slamklassiekers ‘Speedboot van Noach’ en ‘Monoloog van een regenboog’ 
achter de hand had.

Dus wat jury’s betreft. Doe alsof ze er niet zijn en richt je volledig op het pu-
bliek. Jury’s zijn overal anders, de ene jury vind performance belangrijk en de 
andere zoekt het in de poëzie. 

Verdere tips? Begin de eerste set rustig en licht, stel je even voor met een 
hallo, goedenavond. Leer zoveel mogelijk uit het hoofd. Gebruik je toch pa-
pier, druk je tekst af op een makkelijk te lezen 18 punt en op 120 grams pa-
pier, dat helpt bij trillende handen. Probeer geen ‘nieuwe dingetjes’ uit, die 
zijn vaak gedoemd om te mislukken. Neem thuis twee sets van drie minuten 
op met een camera en kijk terug hoe je staat en hoe je klinkt. Drink nooit 
meer dan twee glazen alcohol tijdens de slam. Laat je niet imponeren door 
je tegenstanders, blijf gefocust op je eigen performance. En niet te vergeten: 
kam je haren, poets je schoenen, haal je zakken leeg, recht je rug, wees een 
ratelende kogelbiefstuk en zeg het drie maal daags: Ich bin ein star baby!

à Je kunt een professionele jury samenstellen met kennis van poëzie, 
slam, performance en/of podiumervaring. Meestal brengen ze dan aan 
het einde van de avond een verslag waarin ze hun keuzes van die avond 
verantwoorden. Dit systeem zie je vaak in Nederland, waarbij de jury 
meteen ook een visie op goede poëzie meegeeft aan alle slammers.

à Een professionele jury kan aan de hand van het puntensysteem van 
Smith oordelen, of je kunt een mengeling van professionals en mensen 
uit het publiek gebruiken voor je jury. Bij het eerste BK Poetry Slam in 
2007 hadden we zo’n mengeling van op voorhand gekozen juryleden en 
argeloze, uit het publiek geplukte mensen.

à Publiek en jury kunnen elk een winnaar aanduiden. Dan zijn er twee 
winaars aan het einde van de avond.

à Je kunt publiek en jury op een bepaalde manier laten samenwerken. Zo 
kan je de jury laten kiezen wie naar de finale gaat en het publiek daaruit 
de winnaar laten aanduiden. Of omgekeerd: het publiek kiest de finalis-
ten, de jury de winnaar. In het NK Poetry Slam bepalen jury en publiek 
dan weer samen wie er naar de finale mag. Het publiek beslist wie de 
uiteindelijke winnaar is.

Deze manieren van jurering komen het vaakst voor, maar er zijn natuur-
lijk nog een heleboel andere formules te bedenken. Zo kan je het publiek 
geld in de urne van elke individuele kandidaat laten stoppen. Elke kandidaat 
krijgt het bedrag dat in zijn of haar urne werd gestopt. De kandidaat met het 
meeste geld wordt tot winnaar uitgeroepen.

Ook een mooie is de Dobbel Slam in Utrecht. Dichters treden op en aan het 
einde van de avond bepaalt een gooi met de dobbelstenen de winnaar. Ver-
volgens krijgt de jury de taak om te verwoorden waarom net die dichter de 
beste van de avond was.
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extra time

boeken

‘Poetry slam’ levert bij bol.com en amazon.com duizenden resultaten. Onze 
selectie hieruit bevat die boeken die we bij het schrijven zelf vastnamen. 
 
Engels/

Cristin O’Keefe Aptowicz, Words in Your Face. Soft Skull Press, 2007, 371 p.

Mark Eleveld, The Spoken Word Revolution. Sourcebooks Inc, 2005, 256 p.

Marc Kelly Smith en Joe Kraynak, Stage a Poetry Slam. Sourcebooks 
Mediafusion, 2009, 275 p.

Marc Kelly Smith en Joe Kraynak, Take the Mic. Sourcebooks Mediafusion, 
2009, 295 p.

Susan Somers-Willett, The Cultural Politics of Slam Poetry. The University of 
Michigan Press, 2009, 192 p.

Frans/

Dominique Massaut et al., Zone slam - Anthologie. Maison de la Poésie, 
2011, 200 p.

Nederlands/

Jeroen Naaktgeboren, Poetry Slam, het festival. Een WoordDansers beleving. 
Douane, 2005. 112 p.

Pauline Reggers, Words at work. Spoken word, slam en rap in socioculturele 
projecten. Ongepubliceerde masterproef, KUL, 2012. 67 p.

Xavier Roelens, ‘Popipoëten? De inbreng van poetry slam in de 
Nederlandse poëzie’. In: Ons erfdeel, jrg. 49 (2006) nr. 1.

Xavier Roelens, ‘Poëzie in naam van het lichaam. Over de 
poëzievoordracht’. In: Kunsttijdschrift Vlaanderen, jrg. 55 (2006), nr. 1.
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Europa/

www.slam2012.de (Duits Kampioenschap 2012)

www.ligueslamdefrance.com (een Franse slamorganisatie)

www.slameur.com (een andere Franse slamorganisatie)

www.grandslam2012.fr (Frans Kampioenschap én  
Wereldkampioenschap 2012)

www.poetryslam.nl (alles over poetry slam in Nederland)

www.european-poetryslam.org (Europees Kampioenschap en 
ontmoetingsplaats voor Europese slammers)

www.beslam.be/euro (Europees Kampioenschap 2012) 

Belgie/

www.beslam.be (Belgisch Kampioenschap 2012)

Nederlandstalige poëzieorganisaties van open podia en slams:

www.desprekendeezels.be (Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel)

muzeval.blogspot.be (Antwerpen)

www.facebook.com/mamas.openmic (Antwerpen)

www.nuffsaid.be (Antwerpen)

www.dewolvenvanlamancha.com (Gent)

www.hiphopstraatgebeuren.be/open-mic-stemschot (Gent)

www.urbanwoorden.be (Leuven)

Franstalige poëzieorganisaties van open podia en slams:

www.lemanege.com (Bergen)

www.espacemagh.be (Brussel, plaats van het BK Slam)

www.theatredelavie.be/detail/slam/115 (Brussel)

www.lazone.be/slam (Luik)

rienquedesmots.blogspot.be (de blog van het collectief ‘enV.I.E.S.’)

film

Er zijn in het verleden enkele erg interessante documentaires over poetry 
slam en slam poetry gemaakt. Onze aanraders:

Paul Devlin, SlamNation: The Sport of Spoken Word. 1998.

Een erg geslaagd sfeerverslag van de nationale poetry slam in Portland, 
Oregon in 1996.

Jon Siskel en Greg Jacobs, Louder than a bomb. Siskel/Jacobs 
Productions, 2010.

‘Louder than a bomb’ is de grootste scholencompetitie in Chicago. Deze 
documentaire volgt vier deelnemers aan de wedstrijd en toont ook zeer 
mooi het sociale aspect en de geest van verbroedering van poetry slam.

Wilko Bello, Slammers. Selfmade Films en NPS, 1998.

Deze Nederlandse documentaire volgt vier slammers van het eerste uur 
op hun reis van de ene kroeg naar het volgende festival. Met Eus, Sven 
Ariaans, Erik Jan Harmens en Sieger M Geertsma.

websites

Slam poetry is op de eerste plaats performance. Op videokanalen als You-
Tube, vimeo … vind je ontelbare voorbeelden, van beginners tot wereld-
kampioenen. Grasduin en leer uit de fouten van iedereen en het succes van 
een enkeling. Zoekwoordtips: Poetry Slam, Marc Kelly Smith, Def Poetry, NK 
poetry slam ... Op facebook vind je talrijke interessante groepen: PoeJeZie, 
Mama’s Open Mic, Info Slam.be, Urban Woorden ...

Interessante sites zijn:

Verenigde Staten/

www.poetryslam.com (site van Poetry Slam, Inc.)

iwps.poetryslam.com (Individual World Poetry Slam)

snn.poetryslam.com (Slam National Newsletter)

en.wikipedia.org/wiki/National_Poetry_Slam (overzicht van alle 
Amerikaanse slamkampioenen)

www.myslam.net (overzicht van slams in de VS, Canada en Australië)

www.guerrillapoetry.org en www.guerrillapoets.org (over poëzie als 
straatactie)
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‘we’re here to 
celebrate the power 
of words. words 
help us to appreciate 
beauty and also 
understand pain; to 
inspire us to action, 
and to spur us on when 
we start to lose hope; 
to lift us up out of our 
daily existence  even 
if it’s just for a few 
moments  and return 
us with hearts that 
are a little bit bigger 
and fuller than they 
were before.’
barack obama, president van de verenigde 
staten, over poetry slam in 2009

colofon
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