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VANDAAG

DEEL I

• Interactief minicollege (20 minuten)

DEEL II

• Schrijfopdracht (20 minuten)

DEEL III

• Afsluiting (2 minuten)

DEEL IV

• Vragen en voordrachten (voor wie wil)



DEEL I
MINICOLLEGE



OP WELKE MANIEREN 
KOM JIJ WELEENS IN 

AANRAKING MET POËZIE?

( J E  MAG JE  ANTWOORDEN IN  DE  CHAT TYPEN)



Gratis te 

downloaden via 

Lezen.nl

https://www.lezen.nl/nl/publicaties/poezie-in-nederland
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10. Poëzie zomaar tegenkomen op een website

9. Poëzie zomaar tegenkomen op de radio

8. Poëzie zomaar tegenkomen op social media

7. Naar poëzie luisteren tijdens een live besloten voordracht (bijv.
tijdens huwelijk, uitvaart, speech)

6. Poëzie zomaar tegenkomen in de krant

5. Poëzie zomaar tegenkomen in het huis van iemand anders (bijv.
op een muur, kussensloop, poster, scheurkalender)

4. Poëzie zomaar tegenkomen in een tijdschrift

3. Poëzie zomaar tegenkomen in de openbare ruimte (bijv. een
muurgedicht)

2. Poëzie zomaar tegenkomen op televisie

1. Poëzie zomaar tegenkomen tijdens een gelegenheid (huwelijk,
uitvaart, speech etc.)

Top 10 manieren waarop volwassenen in Nederland 
in aanraking komen met poëzie 

(in percentages van de hele volwassen bevolking)



1. POËZIE TIJDENS 
GELEGENHEDEN (84%) 



2. POËZIE OP TV (72%)



3. POËZIE IN DE OPENBARE 
RUIMTE (70%)



4. POËZIE IN TIJDSCHRIFTEN 
(68%)



5. POËZIE TEGENKOMEN IN HET 
HUIS VAN IEMAND ANDERS (68%)



6. POËZIE IN DE 
KRANT (67%)



7. NAAR POËZIE LUISTEREN TIJDENS 
EEN PRIVÉGELEGENHEID (66%)



8. POËZIE OP SOCIAL MEDIA 
(64%)



9. POËZIE OP DE 
RADIO (61%)



10. POËZIE OP WEBSITES (57%)



57

61

64

66

67

68

68

70

72

84

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

10. Poëzie zomaar tegenkomen op een website

9. Poëzie zomaar tegenkomen op de radio

8. Poëzie zomaar tegenkomen op social media

7. Naar poëzie luisteren tijdens een live besloten voordracht (bijv.
tijdens huwelijk, uitvaart, speech)

6. Poëzie zomaar tegenkomen in de krant

5. Poëzie zomaar tegenkomen in het huis van iemand anders (bijv.
op een muur, kussensloop, poster, scheurkalender)

4. Poëzie zomaar tegenkomen in een tijdschrift

3. Poëzie zomaar tegenkomen in de openbare ruimte (bijv. een
muurgedicht)

2. Poëzie zomaar tegenkomen op televisie

1. Poëzie zomaar tegenkomen tijdens een gelegenheid (huwelijk,
uitvaart, speech etc.)

Top 10 manieren waarop volwassenen in Nederland 
in aanraking komen met poëzie 

(in percentages van de hele volwassen bevolking)



WAT VALT OP AAN DE TOP 10?

• Allemaal ‘zomaar tegenkomen’

• Veelal mondeling

• Veelal sociaal en collectief

• Veelal gratis

• Allemaal ‘losse gedichten’

• Allemaal buiten het boek



97% VAN DE NEDERLANDSE 
VOLWASSENEN KOMT IN 
AANRAKING MET POËZIE

97%

3%

Percentage

volwassenen dat

in aanraking komt

met poëzie

Percentage

volwassenen dat

niet in aanraking

komt met poëzie



INSTAGRAMPOËZIE



INSTAGRAM

• Oktober 2010: lancering door Kevin Systrom en Mike Krieger

• Binnen 2 maanden: 1 miljoen gebruikers

• Binnen 10 maanden: 150 miljoen foto’s

• September 2011: 10 miljoen gebruikers

• 9 april 2012: gekocht door Facebook voor 1 miljard dollar

• 2017: in Nederland 1 miljoen dagelijkse gebruikers

• 2020: wereldwijd 1 miljard gebruikers en per dag worden er 

ruim 100 miljoen nieuwe foto’s en video’s geüpload 





RUPI KAUR
(@RUPIKAUR_)



RUPI KAUR
(@RUPIKAUR_)



LARS VAN DER WERF
(@LARSVDWERF)



LARS VAN DER WERF
(@LARSVDWERF)



TIM HOFMAN
(@DEBROERVANROOS)



SIEL VERHANNEMAN
(@SIELVHM)



SIEL VERHANNEMAN
(@SIELVHM)



WIE IS JOUW 
LIEVELINGSDICHTER OP 

INSTAGRAM?

( J E  MAG JE  ANTWOORD IN DE  CHAT TYPEN)



WAT ZIJN DE KENMERKEN 
VAN INSTAGRAMPOËZIE?

• Potentieel groot bereik

• Vooral jonge lezers

• Opvallend veel veellezers en frequente poëzielezers

• Potentieel grote invloed op poëzieboekverkoop

• Veel kritiek



WAT ZIJN DE KENMERKEN 
VAN INSTAGRAMPOËZIE?

• Kort

• Toegankelijk

• Visueel

• Op publiek gericht

• Poëtische technieken: 

• NL: eindrijm, enjambementen en pointes

• In de traditie van light verse en cabaret

• ENG: vrij vers, enjambementen, beeldspraak

• In de traditie van poetry slam en spoken word

• Remediatie van vintage media



REMEDIATIE IN INSTAPOËZIE

• Remediatie van drie vintage media in Instapoëzie:

• polaroidcamera

• typemachine

• handschrift



ELIANNE VAN ELDEREN
(@VERVLOGEN)



RENEÉ OSKAM
(@RENEOSKAM)



LARS VAN DER 
WERF

(@LARSVDWERF)



LARS VAN DER WERF
(@LARSVDWERF)



ZIJN ER VRAGEN?

( JE  MAG JE  VRAAG IN DE CHAT ZETTEN)



DEEL II
SCHRIJFOPDRACHT



DE BETEKENIS VAN DE DRAGER

George Bornstein, Material Modernism. The Politics of 
the Page (2001):

• de linguïstische code:

• de verbale elementen van een gedicht 
(de tekst)

• de bibliografische code:

• de materiële elementen van een gedicht 
(de drager)

41



DE BETEKENIS VAN DE DRAGER

George Bornstein, Material Modernism. The Politics of 
the Page (2001):

• de linguïstische code:

• de verbale elementen van een gedicht 
(de tekst)

• de bibliografische code:

• de materiële elementen van een gedicht 
(de drager)

42

Volgens Bornstein dragen zowel de 

linguïstische code als de bibliografische code 

bij aan de betekenis van een gedicht.



DE BETEKENIS VAN DE DRAGER

George Bornstein, Material Modernism. The Politics of 
the Page (2001):

• de linguïstische code:

• de verbale elementen van een gedicht 
(de tekst)

• de bibliografische materiële code:

• de materiële elementen van een gedicht 
(de drager)

43

Volgens Bornstein dragen zowel de 

linguïstische code als de materiële code 

bij aan de betekenis van een gedicht.



OLGA KEMPEN
(@DOOR.ROOSJE)



MARLOES B.
(@LEESJUNKIE_NL)



NIELS KALKMAN
(@NIELSKALKMAN)



MEREL MORRE
(@MERELMORRE)



ADRIANA IVANOVA
(@HARTKAMERS)



JOOS JONGES
(@JOOSJONGES)



RUPI KAUR
(@RUPIKAUR_)



DE BETEKENIS VAN DE DRAGER

George Bornstein, Material Modernism. The Politics of 
the Page (2001):

• de linguïstische code:

• de verbale elementen van een gedicht 
(de tekst)

• de bibliografische materiële code:

• de materiële elementen van een gedicht 
(de drager)

51

Volgens Bornstein dragen zowel de 

linguïstische code als de materiële code 

bij aan de betekenis van een gedicht.



SCHRIJFOPDRACHT

1. Lees het Instagedicht van Elianne van Elderen

(@vervlogen) op de volgende slide.

2. Noteer wat je opvalt aan de materiële code 

(je mag je observaties ook delen in de chat).





SCHRIJFOPDRACHT

1. Lees het Instagedicht van Elianne van Elderen

(@vervlogen) op de volgende slide nog eens.

2. Noteer wat je opvalt aan de linguïstische code 

(je mag je observaties ook delen in de chat).





SCHRIJFOPDRACHT

1. Lees het Instagedicht van Elianne van Elderen (@vervlogen) op 
de volgende slide voor een derde keer.

2. Stel jezelf de volgende vragen en maak notities:

a) In welke dieren herken jij jezelf?

b) Waarom? 

• Hangt de herkenning samen met hoe de dieren eruit zien? 

• Met wat de dieren doen? 

• Met waar de dieren zijn?

• Of hangt de herkenning samen met iets anders?



SCHRIJFOPDRACHT

1. Herlees je aantekeningen en schrijf op basis daarvan een 
Instagedicht.

2. Denk na over de linguïstische code:

a) Uit hoeveel regels bestaat jouw gedicht?

b) Gebruik je, net als @vervlogen, de ik-vorm?

c) Gebruik je wel of geen eindrijm?

d) Gebruik je wel of geen beeldspraak?

3. Denk na over de materiële code:

a) Welke lettertype ga je gebruiken?

b) Gebruik je, net als @vervolgen, objecten en een foto?

c) Welk bijschrift ga je toevoegen?

d) Welke hashtags ga je gebruiken?



DEEL III
AFSLUITING



DRIE LEESTIPS!



EERSTE LEESTIP

• Artikel over Instapoëzie
door mij in een 
themanummer van 
DietscheWarande & Belfort 
(DW B) over ‘Het literair 
klimaat 2010-2019’.

• Zie 
https://www.uitgeverijvrijd
ag.be/dw-b voor meer info 
over het themanummer

https://www.uitgeverijvrijdag.be/dw-b


TWEEDE LEESTIP

• Artikel over Instapoëzie 
in de klas door Jeroen 
Dera en mij in Levende Talen 
Magazine

• Zie 
https://www.academia.edu/3
9605924/Instagrampo%C3%
ABzie_in_de_klas._In_Leve
nde_Talen_Magazine_106_
2019_5_4-9 voor een pdf 
van het artikel

https://www.academia.edu/39605924/Instagrampo%C3%ABzie_in_de_klas._In_Levende_Talen_Magazine_106_2019_5_4-9


DERDE LEESTIP

• Poëzie-doe-boek woorden 
temmen van Babette Zijlstra 
en mij

• Zie 
https://www.grafon.info/acti
es/ voor meer info over een 
actie van onze uitgever 
rond het boek (t/m 1 juni).

https://www.grafon.info/acties/


STRAATPOËZIE

• Op https://straatpoezie.nl/ vind je 

een interactieve kaart met 

gedichten die te lezen zijn inde 

openbare ruimte van Nederland 

en Vlaanderen.

• Ik richtte deze site in 2017 op als 

onderdeel van mijn onderzoek 

naar poëzie in de openbare 

ruimte.

https://straatpoezie.nl/


KILA VAN DER STARRE

• Op http://kilavanderstarre.com/ is meer 

informatie te vinden over mijn onderzoek aan de 

Universiteit Utrecht naar ‘poëzie buiten het boek’, 

zoals artikelen en interviews.

• De zes casussen in mijn proefschrift over ‘poëzie 

buiten het boek’ in Nederland en Vlaanderen zijn:

• Poëzie op gebruiksvoorwerpen (Plint)

• Poëzie op de radio (Candlelight)

• Poëzie op social media (Instagram)

• Poëzie in de krant (rouwadvertenties)

• Poëzie op het lichaam (poëzietatoeages)

• Poëzie in de openbare ruimte (straatpoëzie)

• Ook ben ik te vinden op Instagram en Facebook

Foto: Joost Bataille

http://kilavanderstarre.com/


DEEL IV
VRAGEN EN VOORDRACHTEN

(VOOR WIE  WIL )


