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MOTTO

Literatuurgeschiedenis

Het lied losgemaakt van zijn melodie

werd een gedrukt intellectueel vermaaksel

niet meer geademd van mond op oor

maar van de hand in het oog gehouden

straks wordt er alleen nog maar 

afstand geschapen

Dana Hokke 

(In: Hollands Maandblad 257, 1969)

https://dbnl.org/tekst/_hol006196901_01/_hol006196901_01_0108.php?q=dana%20hokke%20literatuurgeschiedenis#hl3


VERVAGENDE 
GRENZEN

https://www.abc.net.au/news/2019-10-15/pharrell-williams-denounces-blurred-lines-sexism/11603696


WAT IS ER
INTERESSANT
AAN EEN
GEDICHT?

1. Boodschap / betekenis

- inhoud / parafrase

- taalspel & motieven



POËZIE?

“Rap is poetry, but its popularity relies in part on people 

not recognizing it as such.  After all, rap is for the good 

times; we play it in our cars, hear it at parties and at clubs. 

By contrast, most people associate poetry with hard work; 

it is something to be studied in school or puzzled over for 

hidden insights. 

Poetry stands at an almost unfathomable 

distance from our daily lives, or at least so 

it seems given how infrequently we seek it out.”

Bradley (2009) 



POËZIE?

“Rap is poetry, but its popularity relies in part on people 

not recognizing it as such.  After all, rap is for the good 

times; we play it in our cars, hear it at parties and at clubs. 

By contrast, most people associate poetry with hard work; 

it is something to be studied in school or puzzled over for 

hidden insights. 

Poetry stands at an almost unfathomable 

distance from our daily lives, or at least so 

it seems given how infrequently we seek it out.”

Bradley (2009) 



WAT IS ER
INTERESSANT
AAN EEN
GEDICHT?

1. Boodschap / betekenis

- inhoud / parafrase

- taalspel & motieven

2. Communicatieve situatie

- perspectief & aanspreking

- vertolker, verteller, persona, personage(s)

Robert Zimmerman 

of Bob Dylan?

Freddie Mercury of 

Farrokh Bulsara?

Jay-Z of 

Shawn Carter?
Willie Wartaal of 

Olivier Locadia?



WAT IS ER
INTERESSANT
AAN EEN
GEDICHT?

1. Boodschap / betekenis

- inhoud / parafrase

- taalspel & motieven

2. Communicatieve situatie

- perspectief & aanspreking

- vertolker, verteller, persona, personage(s)

3. Context

- historische & sociale context

- oeuvre & genre

- muzikale en visuele omlijsting / podiumpresentatie
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INTERESSANT
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GEDICHT?



Naar de stad Trots op Nederland Moordliederen

Popsongs & rockmythes Empowerpop



NAAR
DE STAD



ANTWERPS
LIEDBOEK

(1544)

Een schoon lie-dekens. Boeck

inden welcken ghy in vinden sult. 

Veelderhande liedekens. Oude ende 

nyeuwe Om droefheyt ende 

melancolie te verdrijuen. Item hier sijn

noch toeghedaen Meer dan 

Veertichderhande nyeuwe liedekens

die in gheen ander liedekens boecken

en staen. 

Dese liedekens boecken vintmen te 

Coope Tantwerpen ouder Onser

lieuervrouwen toren tot. Ian Roulans
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ANTWERPS
LIEDBOEK

(1544)

Fragment van lied 42 (‘Een oudt liedeken’)

Een jonck herteken, goed van prijse, 

Ghinck voor een joncfrouwe staen.

Hi seyde: ‘Joncfrouwe, met goede avijse

Mochte ic in uwen boomgaert gaen,

Ick soude van den bladerkens plucken

Ende die rooskens laten staen.’

Si seyde: ‘Jonckheere, dat is wel verstaen,

Met ten sal also niet zijn: 

Daer en is maer een alleyn

Die van mijnen boomken reyn

Plucken sal een bladekijn,’

https://www.dbnl.org/tekst/_ant001antw01_01/
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TOP 40 VAN 
DE GOUDEN

EEUW

https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/top-40-van-de-gouden-eeuw-28/


TROTS OP 
NEDERLAND



NEDERLANTSCHE
GEDENCK-

CLANCK (1625) 

Adriaen Valerius
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NEDERLANTSCHE
GEDENCK-

CLANCK (1625) 

Adriaen Valerius

“Alles dienende tot stichtelijk vermaeck ende leeringhe, van 

allen Lief-hebbers des Vaderlants.”



NEDERLANTSCHE
GEDENCK-

CLANCK (1625)

Adriaen Valerius

http://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoek=9353&actie=melodienorm&sorteer=jaar&lan=nl


NEDERLANTSCHE
GEDENCK-

CLANCK (1625)

Adriaen Valerius

'Ik heb droefheid vernomen',
sprak daar een Spaanse Poet,
'hier is kwâ tijding gekomen,
die ons verzuchten doet
dat al ons fraai Seignoeren
moeten naar Spanje koen.
Wat zullen wij Spaanse hoeren
nu allemaal gaan doen?'

'Des moet de Duivel wagen!
Ooit Spanjaard te hebben geloofd,
van vrienden en van magen
zo hebt gij ons beroofd.
Gij wou ons maken gravinnen
van steden en dorpen mooi,
nu mogen wij gaan spinnen
en brood bedelen om gooi.'

http://www.liederenbank.nl/text.php?recordid=94481&lan=nl

http://www.liederenbank.nl/text.php?recordid=94481&lan=nl


NEDERLANTSCHE
GEDENCK-

CLANCK (1625) 

Adriaen Valerius

Wilt heden nu treden voor God den Heere,

Hem boven al loven van herten seer,

End' maken groot zijns lieven namens eere,

Die daar nu onsen vijant slaat terneer.

https://www.wsj.com/articles/SB113234570513601660


NEDERLANTSCHE
GEDENCK-

CLANCK (1625) 

Adriaen Valerius

We gather together to ask the Lord’s blessing

Wir treten zum Beten vor Gott dem Gerechten

虔诚聚集, Qiánchéng jùjí

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_van_Duitsland


KINDERLIEDEREN 
(1844-1859)

Jan Pieter Heije

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,

De zilveren vloot van Spanje?

Die had er veel Spaanse matten aan boord

En appeltjes van Oranje!

Piet Hein!, Piet Hein!

Piet Hein zijn naam is klein,

Zijn daden bennen groot

Zijn daden bennen groot

Hij heeft gewonnen de zilveren vloot,



MOORDLIEDEREN



MOORDLIEDEREN

Moordliederen: Het drama van Putbroek



MOORDLIEDEREN



MOORDLIEDEREN

In het veld, dicht bij het bosch gekomen,

Knalden schoten plotseling keer op keer

't Drietal wilde zeker ras nog vluchten

Doch getroffen stortten ze allen neer.

Ofschoon gewond maar toch nog niet ten doode

Werden zij door de bandieten verder

Net als wilde beesten afgeslacht.

Lees meer over het Drama van Putbroek op: 

https://www.bidprentjesbank.nl/putbroek/drama.htm

https://www.bidprentjesbank.nl/putbroek/drama.htm


MOORDLIEDEREN



MOORDLIEDEREN

Via Delpher zijn meer straatliederen van Frans Rombouts en 

Henri la Meuse te vinden. 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/results?query=frans+rombouts&page=3&maxperpage=36&coll=ngvn
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/results?query=henri+la+meuse&page=1&maxperpage=36&coll=ngvn


MURDER BALLADS

Spotify-playlist met bekende ‘murder ballads’ van o.a. Johnny Cash en Nick Cave

“Where the Wild Roses Grow”

“For her lips were the colour of the roses”

“She was more beautiful than any woman I'd seen”

“The last thing I heard was a muttered word

As he knelt above me with a rock in his fist”

“I kissed her goodbye, said ‘All beauty must die’

And I lent down and planted a rose 'tween her teeth”

https://open.spotify.com/playlist/2zVRmxDjcR1EH3mA57Lb1H?si=fdK39T--S3q49heeWcoMYQ
https://www.youtube.com/watch?v=lDpnjE1LUvE


MURDER BALLADS

“Where the Wild Roses Grow”

“The fantasy of being loved to the point of obsession is a 

frequent one.  […] What I think lies at the heart of the 

allure of the murder ballads, is that the fantasy is linked 

with the desire to be desired – to incite love and lust in a 

lover to the point that he can no longer control his 

actions.”

https://www.youtube.com/watch?v=lDpnjE1LUvE
https://www.amazon.com/Kelly-Robinson/e/B07766G6CM%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share


POPSONGS & 
ROCKMYTHES



POPSONGS

“De popsong is uitgegroeid tot een van de meest veelzeggende 

en invloedrijke culturele uitingen in de naoorlogse westerse 

cultuur. 

Popsongs zijn gedramatiseerde vertellingen, verzuchtingen, 

ontboezemingen, zedenschetsen, emotionele uitbarstingen, 

waarin een individuele uitdrukking wordt gegeven aan 

alledaagse, doorgaans banale, collectief gedeelde emoties en 

ervaringen. 

De taal van de popsongs put vooral uit de spreektaal, zij is een 

stilering van alledaagse clichés, zegswijzen, zogeheten ‘universele 

waarheden’ over leven, liefde en lijden, zogeheten ‘eeuwige 

menselijke tekorten’ als schuld, schaamte, boete en straf, 

zogeheten ‘oerkrachten’ als hartstocht, woede en haat, etc..”

Boomkens (1994)



POPSONGS

“Zonder enige uitzondering zijn [de vroege Beatles-

songs] allemaal pure liefdesliedjes. De teksten 

behandelen het complex aan gevoelens dat samengaat 

met verliefdheden.”

Tillekens (1998)
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https://youtu.be/C11MzbEcHlw
https://youtu.be/itRFjzQICJU
https://youtu.be/Q8UKf65NOzM
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POPSONGS

Doe Maar – De Laatste X
(tekst en muziek: Henny Vrienten)

regen op m’n hoofd

de hemel huilt voor mij

van m’n droom beroofd

het is nu ik, niet wij

maar het zal wel gaan  

gewoon van voor af aan  

zonder jou, alleen 

maar sterker dan voorheen

dit was de laatste keer

het is voorbij, ik wacht niet meer

https://youtu.be/1jS4ZS_yY-E


POPSONGS

Doe Maar - Smoorverliefd

(tekst en muziek: Henny Vrienten)

ik ben verward 

voel ‘s mijn hart

gaat veel te hard 

tot over m'n oren smoorverliefd op jou

ik voel me rot 

ik ga kapot

ik lijk wel zot 

tot over m'n oren smoorverliefd op jou

https://youtu.be/fHxgJvGtMhI


ROCKMYTHES



ROCKMYTHES

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/oct/02/songs-that-hate-women-and-the-women-who-love-them-why-im-still-a-fan-of-acdc


ROCKMYTHES

https://youtu.be/QMvE0yFnR0I


ROCKMYTHES

“It’s this context that, in the 

case of AC/DC, renders their 

lyrics daft as opposed to 

damaging. In seeing the band 

for what they really are – a 

bunch of archly sex-obsessed 

idiots with sharp tunes and 

some seriously killer riffs –

she might just grow up to love 

them critically, but love them 

all the same.”



RAP&HIPHOP

Stop Contact

Ik run die poppenkast

Kijk me chillen in je stopcontact

Kijk me chillen in je stoppenkast

Je kan niet eens bij het knopje gast

Kom eens bij me met je stekkerdoos

Techniek is elektero

En we gaan heel lekker zo

Stekker in je mond hou je bek gewoon

Een neuronenbom. Hersens overload. 

Probeer het schokken niet te stoppen, het is hopeloos. 

De spanning is te hoog. Daarom schrok je zo

Techniek elektro 
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RAP&HIPHOP

Shows in het weekend, geld op de bank

Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan

Hij wilde proeven van elke soort drank

Men probeerde hem te zeggen hij was telkens zo lam

En na een tijdje zat ie crazy in de put

Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck

Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug

En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs

Ik heb m'n Moccaprinsesje op m'n bankje

Stemklankje, brengt nog steeds brood op 't plankje

Soms denk ik terug, hef m'n drankje

Met de sterren in de lucht en zeg dank je
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RAP&HIPHOP

Homo-onvriendelijke woorden: 

(1) sissy, pansy, sodomite, nancy, fairy, faggot, bent, fag, jockey, tonk

Vrouwonvriendelijke woorden:

(2) whore, slut, skank, pussy, cunt, dyke, bitch, thot, prude, lesbo

https://towardsdatascience.com/how-has-the-usage-of-homophobic-and-misogynistic-slurs-in-rap-and-hip-hop-music-changed-over-time-cb30cb9a8436


RAP&HIPHOP

Top 3 homo-onvriendelijke hiphopartiesten: 

1. Snoop Dogg

2. Missy Elliott

3. Eminem 

Top 3 vrouwonvriendelijke hiphopartiesten: 

1. Lil Wayne

2. D12

3. Post Malone

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/06/als-de-leraar-over-de-profeet-begint-gaan-de-handen-voor-de-oren-a4019076
https://www.groene.nl/artikel/dat-klopt-niet-juf-het-staat-niet-in-de-koran


EMPOWERPOP



EMPOWERPOP

‘Resilience’ (Veerkracht) – “Look! I Overcame”

1. De pijn die is aangericht wordt getoond

2. De pijn wordt overwonnen en leidt tot nieuwe kracht

3. Deze overwinning wordt beloond (bijv. door erkenning)

4. Met deze beloning inspireert het slachtoffer anderen tot 

veerkracht

https://www.legacy.com/news/celebrity-deaths/billie-holiday-the-tragic-life-of-lady-day/
https://www.mic.com/articles/173894/what-happened-miss-simone-3-ways-the-singer-influenced-music-and-social-justice-today
https://www.udiscovermusic.com/stories/legend-of-bessie-smith/
https://www.theguardian.com/music/2006/mar/24/popandrock


EMPOWERPOP

‘Resilience’ (Veerkracht) – “Look! I Overcame”

1. De pijn die is aangericht wordt getoond

2. De pijn wordt overwonnen en leidt tot nieuwe kracht

3. Deze overwinning wordt beloond (bijv. door erkenning)

4. Met deze beloning inspireert het slachtoffer anderen tot 

veerkracht

https://www.spectator.co.uk/article/the-mad-bad-and-sad-life-of-dusty-springfield
https://www.latimes.com/entertainment/tv/la-ca-st-tori-amos-sexual-violence-20160918-snap-story.html
http://www.mtv.com/news/1661950/adele-beyonce-rolling-stone/
https://www.independent.co.uk/life-style/women/florence-welch-battle-social-media-sober-eating-disorder-vogue-a8951886.html


BEYONCÉ

“Flawless”
feat. Chimamanda Ngozi Adichie

“I know when you were little girls

You dreamt of being in my world

Don't forget it, don't forget it

Respect that, bow down, bitches

I took some time to live my life

But don't think I'm just his little wife”

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY


BEYONCÉ

“Flawless”
feat. Chimamanda Ngozi Adichie

“I know when you were little girls

You dreamt of being in my world

Don't forget it, don't forget it

Respect that, bow down, bitches

I took some time to live my life

But don't think I'm just his little wife”

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY


BEYONCÉ

“Flawless”
feat. Chimamanda Ngozi Adichie

“Imagine a person that doesn't believe in you.

And look in the mirror and say, 'Bow down, bitch' 

and I guarantee you feel gangsta!”

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY


BEYONCÉ

“Flawless”
feat. Chimamanda Ngozi Adichie

“Mama taught me good home training

My Daddy taught me how to love my haters

My sister told me I should speak my mind

My man made me feel so God damn fine

Don't think I'm just his little wife”

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY


BEYONCÉ

“Flawless”
feat. Chimamanda Ngozi Adichie

“We teach girls to shrink themselves, 

to make themselves smaller.  We say to 

girls, 'You can have ambition, but not 

too much.  You should aim to be 

successful, but not too successful. 

Otherwise you will threaten the man.‘”

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY
https://ideas.ted.com/beware-of-feminism-lite/


BEYONCÉ

“Flawless”
feat. Chimamanda Ngozi Adichie

“We teach girls that they cannot be 

sexual beings in the way that boys are.”

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY
https://ideas.ted.com/beware-of-feminism-lite/
https://pridesource.com/article/68228-2/
http://eprints.bournemouth.ac.uk/33131/3/Beyonc%C3%A9%20Feminism%20NWeidhase.pdf


BEYONCÉ

“Partition”

’’Les hommes pensent que les 

féministes détestent le sexe. 

Mais c'est une activité très 

stimulante et naturelle que les 

femmes adorent.’’

https://www.youtube.com/watch?v=pZ12_E5R3qc
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2013/12/13/beyonc_french_lyrics_on_partition_did_beyonc_sample_the_big_lebowski.html


BEYONCÉ

“Video Phone”

The ‘male gaze’

“Take me on your video phone

I can handle you

Watch me on your video phone

On your video, video

If you want me you can watch me on your video phone”

https://www.youtube.com/watch?v=CGkvXp0vdng


BEYONCÉ

‘Resilience’ (Veerkracht) – “Look! I Overcame”

1. De pijn die is aangericht wordt getoond

2. De pijn wordt overwonnen en leidt tot nieuwe kracht

3. Deze overwinning wordt beloond (bijv. door erkenning)

4. Met deze beloning inspireert het slachtoffer anderen tot 

veerkracht



LADY GAGA

“Paparazzi” /

“Telephone”

https://www.youtube.com/watch?v=d2smz_1L2_0


LADY GAGA

“Paparazzi” /

“Telephone”

https://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U


LADY GAGA

“Bad Romance”

The ‘male gaze’

https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I


TABITHA

“Het spijt me niet”

Vanaf nu maak ik geen grappen meer

Ben onderschat, maar dat is afgeleerd

Excuse you, het is je vergeven

Met zo'n ego zou ik ook niet beter weten

Wat ik doe, doe ik voor mezelf

Nee, jij hoeft niet te helpen

Wat ik doe, doe ik voor mezelf

Nee, jij hebt niets te zeggen

https://tiktakevents.com/blog/tiktalk-episode-5-met-tabitha/
https://www.youtube.com/watch?v=EzKzU7X-uG4


LATIFAH

“Self love”

Praatjes, praatjes, boy

Ik ken ze al, val niet in je val

Als ik voor je val dan ben ik echt dom

Waarvoor ik nu val, dat is een som

Fuck love, sta meteen op als ik kom

Wat ik zocht had niks te maken met ons

Jij dacht aan m'n liefde, ik dacht aan een ton

Ik wil alles voor mezelf

Veel te lang gewacht dus nigga fuck de helft

Heb je me nodig, ja, dan weet je wel te bellen

Maar niemand vraagt me hoe het gaat

Denken dat ik overdrijf totdat ze in m'n schoenen staan

https://www.youtube.com/watch?v=0lzNVkKFcUQ


VEERKRACHT

‘Resilience’ (Veerkracht) – “Look! I Overcame”

1. De pijn die is aangericht wordt getoond

2. De pijn wordt overwonnen en leidt tot nieuwe kracht

3. Deze overwinning wordt beloond (bijv. door erkenning)

4. Met deze beloning inspireert het slachtoffer anderen tot 

veerkracht



VEERKRACHT

‘Resilience’ (Veerkracht) – “Look! I Overcame”

1. De pijn die is aangericht wordt getoond

2. De pijn wordt overwonnen en leidt tot nieuwe kracht

3. Deze overwinning wordt beloond (bijv. door erkenning)

4. Met deze beloning inspireert het slachtoffer anderen tot 

veerkracht

Maar ook de gevestigde orde beschikt over veerkracht:  

1. De bestaande orde wordt aangevallen

2. Het tegengeluid krijgt een podium en wordt erkend

3. Het tegengeluid wordt in de bestaande orde opgenomen

4. Met enkele aanpassingen houdt de bestaande orde stand



JAY-Z & 
PHARRELL

“Enterpreneur”

In this position with no choice

A system imprison young black boys

Distract with white noise

The brainwashed become hype boys

Third eye dilate

You ain't supposed to make it off Section 8

Robbin' Peter just to pay Paul

Prepare to risk everything

https://www.youtube.com/watch?v=bTOoY5MIkvM


JAY-Z & 
PHARRELL

“Enterpreneur”

https://www.youtube.com/watch?v=bTOoY5MIkvM


TABITHA

“My land is jou land”
(Lied van Ruth)

Maar ek sal sterk wees

En ek sal oorleef

Want ek wil naas jou staan

Al sal dit moeilyk wees

En wanneer die donker kom

En jou mense my ontwyk

Sal ek my liefde gee

Totdat die haat verdwyn

https://www.youtube.com/watch?v=Wru_7v1u9f8
https://www.youtube.com/watch?v=xaJFR1FjmSM


FAMKE
LOUISE

“Op me monnie”

Aan jou nooit meer tijd verspillen

Ben op me monnie, ben op selfish

Wat jij zou doen om mij te zijn

Het is ongelofelijk, het is ongelofelijk

Al die boys ja ze willen mee

Maar dat gaat niet zo makkelijk

Ik ben op m'n monnie, 

Waar is het de way

Maar m'n sannie is verraderlijk

https://www.youtube.com/watch?v=wBgsQXXkNgg
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5192762/famke-louise-vindt-het-lastig-om-coronavragen-voor-te-lezen
https://www.tzum.info/2020/09/nieuws-stichting-lezen-huurt-influencer-famke-louise-in-om-vmboers-aan-het-lezen-te-krijgen-bij-de-weddenschap/
https://m.kro-ncrv.nl/how-to-be-young/paniek-in-boekenland-krijgen-deze-drie-leescoaches-de-jeugd-aan-het-lezen
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