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1. Overzicht toetsen 
 
 
Dossiertoetsen 
Periode    Domein (Stof                                                                     Duur Vorm Herk. 
 

 
1 

 
Dossiertoets Spreekvaardigheid 
Betoog over zelfgekozen onderwerp 
 

 
12 

 
 
Mondeling 
(presentatie; betoog) 

 
nee 

 
2 

 
Nederlandse Literatuurgeschiedenis 1880-heden,   
12 moderne Nederlandse literaire werken en 
leesdossier.  
Zie opmerkingen hieronder over keuze van titels.** 

 
20 

 
mondeling 

 
nee 

 
3 

 
Dossiertoets Schrijfvaardigheid 
Zakelijk opstel (betoog of beschouwing) 
(syllabus) 

 
120 

 
schriftelijk 
 

 
ja 

 
Handelingsdelen 
Periode  Domein, stof, data 
 

1 a Literatuur 
Presentatie literatuurgeschiedenis 1880-heden 
Presentatie in groepjes over de literatuurgeschiedenis (paragrafen uit Dautzenberg)

b Spreekvaardigheid 
Stof: (door docent verstrekt materiaal)  
Het niet in orde hebben van deze opdracht wordt gezien als een fout in de 
(noodzakelijke) planning** 
Datum: uiterlijk 28 september 2012 

2  Literatuur 
 leesdossier compleet: boekverslagen van 12 moderne literaire werken (1880-heden) 
gelezen in 4, 5 en 6 vwo. 
Zie toelichting!* 

3  Schrijfvaardigheid 
Schrijfopdrachten voor schrijfdossier met studielast van ca. 180 minuten 
Leerstof : Syllabus Nederlands en literatuur 6v en door docent uitgereikt materiaal 
Het niet in orde hebben van deze opdracht wordt gezien als een fout in de 
(noodzakelijke) planning; zie toelichting 
Inleverdata eindversies: 2 weken voor inleverdatum eerstvolgende opdracht en toets 

 
*NB Keuze van titels 
Er moet gekozen worden uit een lijst die altijd 
beschikbaar is op www.maerlant-lyceum.nl  
Slechts bij uitzondering en met goedkeuring van de 
docent mag er afgeweken worden.  
 
 
 
**NB Voorbereiding toetsen schrijfvaardigheid en 
spreekvaardigheid 
De voorbereiding van de toetsen Schrijfvaardigheid en 
Spreekvaardigheid is een proces. Vorderingen die in dit 
proces gemaakt zijn worden beloond met punten. Te laat 
inleveren of werk waaruit die vorderingen niet blijken, 
levert geen punten op.  
Een gespecificeerde toelichting (op de cijferbepaling) van 
dit proces staat gepubliceerd op de website. 
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2. Handelingsdeel en dossiertoets literatuur  
 
2.1 Handelingsdeel 
Je leesdossier bevat de boekverslagen die je verzamelt en/of maakt ter voorbereiding van je 
dossiertoets. Daarnaast moet je verdiepingsopdrachten maken, een presentatie houden en 
een poëziebundel samenstellen en analyseren. 
 
2.1.1 Presentatie 
Dit jaar zul je een presentatie moeten houden in groepjes over de literatuurgeschiedenis 
1880-heden (paragrafen uit Dautzenberg). De onderwerpen worden door de docent bepaald 
en verdeeld. Uiteraard heb je inspraak. In de les op en op de website zullen verdere 
instructies gegeven worden. 
 
2.1.2. Verdiepingsopdrachten 
Boek 9 t/m 12 literatuurgeschiedenis en poëtica 
Bestudeer van je boeken die je leest in 6V in de secundaire literatuur de relatie tussen het 
leven van de schrijver en de tekst, de relatie tussen de poëtica van de schrijver en de tekst 
en de relatie tussen mens- en wereldbeeld van de schrijver en de tekst. Pas de gevonden 
informatie toe op het boek dat je gelezen hebt. Geef een correcte titelbeschrijving en een 
samenvatting van je bron(nen). 
 
2.1.3 Poëzie 
Boek 11van je leeslijst voor je mondeling is een gedichtenbundel. Je mag zelf een 
gedichtenbundel samenstellen of één van de bundels uit de keuzelijst kiezen. De gedichten 
analyseer je volgens een stappenschema. De theorie staat in de volgende  paragraaf  van 
deze reader en in Dautzenberg  (hoofdstuk 4 en 14 resp. blz 74 t/m 79 en blz 330. 
 

2.2 Dossiertoets 

In 6V krijg je in de tweede periode een dossiertoets literatuur voor Nederlands. Dit is een mondeling 
van twintig minuten over de door jou samengestelde boekenlijst, van in totaal minimaal 12 boeken. 
Een uitgebreide toelichting staat in je syllabus. 

 
Inleveren boekenlijst 
Begin december moeten de boekenlijsten worden ingeleverd. De precieze datum staat in de 
studieplanner. Let wel: dit is een uiterlijke inleverdatum; wanneer er op die dag geen lijst is ingeleverd, 
gaan we ervan uit, dat je gekozen hebt voor de standaardboekenlijst (zie hieronder) 
  
Let bij het maken en inleveren van de lijst op het volgende:  

• De lijst moet in tweevoud worden ingeleverd . 
• De lijst moet getypt zijn.  
• De boeken moeten chronologisch gerangschikt zijn. 
• Je boeken moeten door verschillende schrijvers geschreven zijn. Je mag bij uitzondering  

van maar één schrijver 2 boeken lezen. 
• Let erop dat één van je boeken door Harry Mulisch of WF Hermans is geschreven. 
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Geen boekenlijst  
of  
te laat?  
 
Standaard-boekenlijst! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Naam:  Bert Weter 
Klas:  6V1 
Docent: S van Tatenhove 
Datum: 17 mei 2009 
 
Boekenlijst moderne Nederlandse literatuur 
 
1880-1970 
L. Couperus: De stille kracht 
G. Reve: De avonden  
H.Lampo: De komst van Joachim Stiller 
W.F. Hermans: Nooit meer slapen 
 
Na 1970 
J. Wolkers: Kort Amerikaans 
F. Kellendonk: Mystiek lichaam 
R. Dorrestein: Ontaarde moeders 
L. de Winter: De ruimte van Sokolov  
T. Rosenboom: Publieke werken 
H. Mulisch: Siegfried 
T. Wieringa: Joe Speedboat 
 
Poëzie 

    J.J. Slauerhoff: Verzamelde gedichten 
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3. Poëzie 
 
In de klas oefenen met we enkele gedichten uit Dautzenberg en er zullen mogelijk enkele 
kopieën van gedichten worden uitgedeeld. Die gedichten leer je analyseren. Tijdens je 
mondeling zul je een zelfgekozen gedicht voorgelegd krijgen uit de bundel die je op je lijst 
hebt gezet. De examinator stelt enkele vragen over dit gedicht en vraagt naar verbanden met 
de overige gedichten. 

3.1 Analyseren van gedichten: stappenplan 
Er zijn verschillende manieren om poëzie te analyseren. Het hierna volgende stappenplan 
kan je helpen een juiste interpretatie van de inhoud te geven én de vorm van het gedicht te 
beschrijven. 
 
Stap 1: globaal lezen, 
Je leest het gedicht om een eerste indruk te krijgen van de inhoud. Bij deze eerste 
kennismaking is soms meteen duidelijk waar het gedicht over gaat. Bij andere gedichten 
moet je wat meer moeite doen om de inhoud te begrijpen. 
 
Stap 2: grondig lezen 
Je leest het gedicht heel nauwkeurig. Je staat stil bij elk woord of beeld dat je niet begrijpt. 
Je leest en herleest, je probeert woorden en woordgroepen met elkaar in verband te 
brengen. Voor elke onduidelijkheid probeer je een oplossing te bedenken. 
 
hoe verklaar je de titel? 
moeilijke woorden zoek je op in het woordenboek 
hoe zit de zinsbouw in elkaar? 
hebben sommige woorden een dubbele of diepere betekenis? 
welke verwijzingen kom je tegen? 
wordt er beeldspraak gebruikt? 
wat is de betekenis van de gebruikte beelden? 
bevat het gedicht stijlfiguren? 
bestaat het gedicht uit delen en wat hebben die delen met elkaar te maken? 
 
Stap 3: interpretatie 
Je vertelt in je eigen woorden wat er volgens jou in het gedicht staat. Je interpretatie moet 
een verklaring geven voor alle elementen van het gedicht. 
 
Stap 4: beschrijving verstechniek 
Je beschrijft de volgende technische aspecten: 

• versvorm (strofenbouw) 
• rijm 
• metrum  

 
Stap 5: oordeel: je persoonlijke waardering 
Je geeft een zo genuanceerd mogelijk oordeel over het gedicht: welke betekenis heeft dit 
gedicht voor jou? 
Daarbij bespreek je: het thema (onderwerp) van het gedicht, de manier waarop dit thema 
onder woorden is gebracht, de opbouw en het taalgebruik of de stijl. 
Je licht je mening toe met argumenten. 
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3.2 Proza en poëzie 
 
Bij het onderscheid tussen proza en poëzie gebruiken we vaak de volgende criteria: 
 
1. Proza is minder gebonden aan regels en conventies dan poëzie. 

Een prozazin biedt veel meer plaats- en speelruimte dan een versregel; een 
prozatekst is verdeeld in alinea's, een gedicht in strofes. Rijm komt vaker voor 
in poëzie; metrum komt tamelijk veel in poëzie voor en bijna nooit in proza en 
is daarom nogal distinctief. 

 
2. Poëzie is veel meer geconcentreerd dan proza. 

De omvang van een roman is veel groter dan die van een dichtbundel. In een 
gedicht kan in weinig woorden heel veel worden gezegd: poëzie is impliciet, 
terwijl proza expliciet is. Bovendien werkt een dichter vaak met associaties. 

 
3. Proza en poëzie verschillen wat betreft de gebruikte inhoudelijke elementen of 

motieven. 
Een roman bevat vele motieven die op de een of andere wijze samen hangen.  
In een gedicht wordt één gedachte, één feit, één visie uit het gecompliceerde 
samenspel van het leven geïsoleerd. 

 
4. In poëzie is herhaling van bijzonder groot belang. 

Juist omdat het in een gedicht maar om één geïsoleerd gegeven draait, zal de 
dichter dit in allerlei toonaarden gevarieerd herhalen. 

 
5. Een opvallend verschil tussen proza en poëzie is de bladspiegel met zijn 

ruimtewerking en witeffecten. 
Bij proza is de bladzijde grotendeels gevuld, bij een gedicht wordt er veel meer 
met 'wit' gewerkt. 

 
6.  Het meest wezenlijke verschil tussen proza en poëzie is de sterke ambiguïteit  

(= meerduidigheid) van de poëtische taal. 
Ambiguïteit betekent dat een woord of zin meer dan één betekenis heeft. 
Prozaschrijvers proberen dit te vermijden. In poëzie is het verschijnsel niet 
abnormaal en soms zelfs gewenst. 
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3.3 Strofebouw en het sonnet 
 
Strofebouw 
Een strofe wordt als onderdeel van een gedicht vrijwel altijd aangeduid met een regel 
wit. Soms, met name in een sonnet, wordt een nieuwe strofe aangegeven door 
inspringen. Op grond van het aantal versregels onderscheiden we: distichon, terzine 
of terzet, kwatrijn, kwintet, sextet, septet, octaaf en novet, strofes van respectievelijk 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 versregels. 
 
sonnet: van het Italiaans 'sonare' = klinken, in de 17e eeuw daarom ook wel 
'clinckdicht' genoemd; veel voorkomende dichtvorm, in Nederland vooral tijdens de 
Renaissance en door de Tachtigers beoefend, bestaande uit 2 kwatrijnen (octaaf) en 
2 terzinen (sextet) . Er bestaat een inhoudelijke relatie tussen de 2 delen van het 
sonnet, bij voorbeeld een overgang van het algemene naar het bijzondere, van 
objectief naar subjectief, van natuurbeschrijving naar persoonlijke beleving. Deze 
overgang, meestal tussen octaaf en sextet, heet wending, val, chute of volta. In het 
traditionele, Italiaanse sonnet was het rijmschema abba, abba, cdc, dcd, maar al 
spoedig ontstonden, vooral in het sextet, allerlei variaties. 
De hierboven beschreven vorm is een Italiaans of Petrarca sonnet; een andere vorm 
is het Shakespeare-sonnet, dat is opgebouwd uit drie kwatrijnen en een distichon. 
 
Sonnet 
 
 a  
 b kwartrijn 
 b  
 a  
  
 a  
 b k watrijn 
 b  
 a  
         wending  
 c  
 d terzine 
 c  
  
 d  
 c terzine 
 d  

 

 
 
acrostichon: dichtvorm waarbij de eerste letters van iedere versregel of van iedere 
strofe van boven naar beneden gelezen een naam of spr euk vormen. Een bekend 
acrostichon uit onz e literatuur is het Wilhel mus; de eerste letters van iedere strofe  
vormen samen de naam Willem van Nassov. 
 
vrij of dynamisch vers: dichtvorm zonder vaste strofenbouw en zonder vast 
rijmschema en metrum. 
 
visuele poëzie: de typografie of schrijfwijze illustreert de inhoud van het gedicht. 
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3.4 Beeldspraak 
 
Beeldspraak = vergelijking of naamsoverdracht of figuurlijk taalgebruik om een 
speciale reden. 
Object = datgene dat ergens mee wordt vergeleken Beeld = datgene 
waarmee het object vergeleken wordt 
Beeldspraak kunnen we onderverdelen in metaforen, vergelijkingen en metonymia. 
 
Metaforen: object en beeld lijken op elkaar; daarom vindt er een naamsoverdracht 
plaats. 
 
1. Metafoo r in strikte zin:  het te vergelijken object wordt direct vervangen door het 

beeld. Alleen het beeld wordt dus genoemd. 
 

Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning (=lichaam) J.C. Bloem 
 
2. Concretiser inq (vitalisering en personificatie) 

Bij de vitalisering worden levenloze dingen en abstracte begrippen van wege 
hun ov ereenkomstige eigenschap(pen) al s leve nde wezens gezien en z e 
krijgen als  zodanig een naam. Bij de per sonificatie kunnen ook dieren en 
planten, die we niet  tot de levenloz e dingen mogen rekenen, als lev end 
persoon worden voorgesteld. 

 
Achter de wuivende duinenlijn  
Stoeien de wind en de wilde zee.  
P.C. Boutens 

 
Het ondergronds geburchte droeg een 
stilte, die met tegenzin mijn tred verdroeg.  
G. Achterberg 

 
3. Synesthesie  (zintuiglijke vermenging) 

De indruk van een bepaal d zint uig wordt me:: die van een ander zintuig  
verbonden, bij voorbeeld bittere verwijten, schreeuwende kleuren. 

 
Een akkoord van marm'ren klank. 
 J.A. dèr Mouw 

 
Vergelijkingen: tussen object en beeld  v indt geen naamsoverdrac ht plaats, zoals bij 
de metaforen, maar ze worden met elkaar vergeleken: De zon speelt aan mijn voeten 
als een ernstig kind. Paul Rodenko vergelijkt de zon me t een ernstig kind, waarbij de 
zon 'zon' blijft heten. 
 
1. Vergelijking met als: het te vergelijken. object en het beeld worden beide genoemd 

en met elkaar verbonden door als, zoals, gelijk. 
 

Een vrouwenhart is als een zomerweide.  
Herman Gorter 

 
2. Asyndetisc he vergelijking: het verbindingswoord blijft achterwege. 

En langs zich, zwart fantoom, ziet: hij j den stoet verdwijnen. 
Geerten Gossaert 

Rebel, mijn hart, gekerkerd en geknecht...  
Jan Campert 
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3. Verq elijkinq met 'van' of via een tweede naamval, zoals in een schat van een 
kind, een beer van een vent. 

Het witte boerendorp ligt in het Brussels kant der .hongerden. 
 (de bongerden zijn als Brussels kant)  
Bertus Aafjes 

Metonymia: naamsverwisseling met verschuiving. De meest voorkomende betrekkingen 
tussen object en beeld zijn: 

1. het  voorwerp en het materiaal waarvan dit voorwerp gemaakt is 
...schiet ik voort op het staal (=schaatsen) en ik duik in de wind. 
Clara Eggink 

 
2. het voorwerp dat iets bevat en de inhoud daarvan 

Geef mij nog maar een kopje. (kopje thee)  
 
3. de maker en het gemaakte voorwerp 

Hij bezat een echte Van Gogh. 

4. pars  pro toto: de naam van het onderdeel wordt gegeven aan het geheel. 
Men klaeght, indien de kiele (=schip) strandt. Vondel 

5. totum pro parte: het geheel wordt genoemd in plaats van het onderdeel. 
Nederland won op het nippertje. (het Nederlands voetbalelftal) 
 

6 het concrete symbool vervangt de abstracte betekenis 

Het pas verworven lintje opende interessante mogelijkheden voor haar. 

7. oorzaak en gevolg 
 Uit de beverige hand (=handschrift) van die brief blijkt dat de schrijver verslaafd of 

dronken moet zijn geweest. 
 
8. enke lvoud en meervoud 

Donna è mobile. 
 
9. bezitter i.p.v.. bezit 
 Onze overbuurman is afgebrand. (zijn huis)  

10.  leider i.p.v.. groep 
Hitler rukte razendsnel op naar de Russische grens. 

 
 
3.5 Stijlfiguren 
 
Stijlfiguren zijn retorische formules, bewuste afwijkingen van de gewone manier van 
zeggen, met de bedoeling één of ander effect te bereiken. 
 
inversie: omgekeerde woordvolgorde; niet het onderwerp, maar een ander zinsdeel staat 
voorop. 
 
In het donker weefgetouw van je vingers  
borduur ik een nacht van eenzaamheid  
veelkleurig veeleisend veranderlijk.  
 
Hans Lodeizen 
 
prolepsis: volledig geïsoleerde vooropplaatsing van een woord of zinsdeel zodat het 
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meer nadruk krijgt. 
Zijne kunstmoraal - hij vatte haar samen in zinvolle rijmpjes. 

C. Busken Huet 

repetitio: herhaling van woorden Gek, gek 

word ik van die man. 
 
parallellisme: een aantal volledige zinnen begint en verloopt op dezelfde wijze en ook de 
inhoud geeft parallellen te zien. 
 
Laten de vogels protesteren 
tegen de branding tegen het schuim  
tegen de vliegende vissen  
laten de vogels protesteren  
tegen de opgezette vogels 
tegen de vogelschemering...  
 
Guillaume van der Graft 
 
ellips: een zinselement, woord of woorddeel wordt weggelaten.  
Hij heeft natuurlijk de p... in! 
 
chiasme: kruisstelling; twee bij elkaar behorende zinnen of delen van een zin zijn, wat de 
woordrangschikking betreft, elkaars spiegelbeeld. 
 
Denkend aan de dood kan ik niet slapen,  
En niet slapend denk ik aan de dood.  
J.C. Bloem 
 
enumeratie: opsomming van een aantal namen, argumenten, enz. De opsomming kan 
zowel steeds sterker (climax) als steeds zwakker (anti-climax) worden. 
 
Want aan U draag ik mijn boek op, Willem den Derde, Koning, Groothertog, Prins... meer 
dan Prins, Groothertog en Koning... Keizer van het prachtig rijk van Insulinde dat zich 
daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd....  
Multatuli 
 
eufemisme: een woord dat onaangename gewaarwordingen oproept, wordt vervangen 
door een minder 'belaste' term. 
 
Wat wacht ick meer op aerd, waerom en scheid'ick niet? C. Huygens (scheid 
= sterf) 
 
retorische vraag: nadrukkelijke mededeling in de vorm van een vraag; vraag waarop 
geen antwoord wordt verwacht. 

Wie van ons is volmaakt? 

hyperbool: overdrijving 
 
En als de morgenzon weer gloort, zit hij aan't vensterglas, En wacht de diligence 
en schreit een brakken tranenplas. Piet Paaltjens 
 
understatement: opzettelijke afzwakking 
 
Met Dirk bleef je lachen zoals die keer dat hij zijn hoofd op de spoorlijn legde toen er net 
een trein voorbij raasde. Pieter Beek 
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antithese: tegenstelling 
 
De zon is licht, het lichaam is bedorven. Anthonie Donker 
 
paradox: schijnbare tegenstelling 
 
Gij  zijt  er weer, al zijt  gij  er niet meer. 
Gerrit Achterberg 
 
litotes: sterke bevestiging door ontkenning v.h. tegengestelde 
 
Tusschen hem beiden en was ghene vrede. 
(Ze vochten dat de stukken er vanaf vlogen, uit Karel ende Elegast) 
 

ironie en sarcasme: er wordt een schijnbaar ernstige opmerking gemaakt met de 
bedoeling te spotten 
 
woordspeling: veel verschillende vormen, o.a.. met syntaxis en betekenis 
 
pleonasme: een eigenschap die het kernwoord al van nature bezit, wordt nog eens apart 
uitgedrukt. een witte schimmel; een oude grijsaard 
 
tautologie: het begrip wordt in zijn geheel herhaald 
 
Hij sprak en zeide in 't zaal zich wendend:... Geerten Gossaert 
 
neologisme: nieuw gevormd woord 
 
pedagoochumverhalen 
Lucebert 
 
 
3.6 Rijm 
 
Rijm =  ov ereenkomst in  klank  tusse n n iet te  v er uite enstaande b eklemtoonde 
lettergrepen. We delen rijm in op grond van de plaats in de versregel en op grond van de 
klank. 
 
Op grond van de plaats in de versregel onderscheiden we: 
 
Eindrijm  __________________________a  
 ___ _______________________a 
 
binnenrijm ___ _________ a _____ a ______  
 ____________   b_____ b_______ 
 
middenrijm ___ _________ a    _________  
  a  _________  
 
voorrijm a    ______________________  
 a    ______________________  
 
Ter illustratie de eerste strofe van De kinderballade van Gerrit Komrij. 
 
1  Hij was twaalf, had rappe leden, jongen uit de Hof van Eden  
2  Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. 
3 Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen  
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4 Leek hij op een tere engel uit een sierlijk bal masqué. 
5 Hij kon klaterhelder zingen,en zijn haar rook naar seringen  
6 Oh, hij was een waterprins die in zijn pak van goudlamee  
7 Was ontstegen aan de zee. 
8  Toen hij op geblaf van honden, dagen later werd gevonden  
9 Lag de blanke prins geschonden in het koren zonder fee. 
 
In dit voorbeeld is er in  de regels 2, 4, 6 en 7 sprake v an eindrijm: mee, masqué, lamee 
en zee. In de reg els 1 , 3 en 5 is er binn enrijm: le den-Eden, tan den-handen, zinge n-
seringen. 
In de laatste strofe van het gedicht heeft de waterprins een 
gruwelijk eind gevonden; de woorden 'honden' en 'geschonden, vormen een 
middenrijm. 
 
Op grond van de klank onderscheiden we: 
 
alliteratie: overeenkomst van medeklinkers aan het begin van beklemtoonde lettergrepen 
 
Een schelle schicht schoot schichtig uit den hoogen  
En sloeg mij. 
Jacques Perk 
 
volrijm: de beklemtoonde klinkers én de daarop volgende klanken zijn gelijk. 
 
(...) schoon en hartstochtelijk beginnen,  
opspringen uit een diepe slaap,  
wegdansen zonder te bezinnen.  
M. Vasalis 

 
Bij het volrijm maken we nog een indeling die ervan afhangt of na de beklemtoonde 
lettergreep nog iets volgt:  
mannelijk of staand rijm: hek - trek 
vrouwelijk of slepend rijm: bomen - dromen 
glijdend rijm: kinderen - hinderen 
De beklemtoonde lettergreep is respectievelijk de laatste, de voorlaatste en de twee na 
laatste lettergreep van de regel. 
 
halfrijm, onderverdeeld in assonantie en acconsonantie. 
 
assonantie: alleen de klinkers van de beklemtoonde lettergrepen rijmen. 
 
De schuimende koppen ruisen. 
 
acconsonantie: alleen de medeklinkers aan het eind van de beklemtoonde lettergrepen 
rijmen. 
 
Ter ene en andre zijde rondt zich de kling der kust 
Naar een vervloeiden einder van zee, lucht, zand en mist. J.C. Bloem 
 
rijk of gelijk rijm: het rijmwoord wordt geheel herhaald 
 
Deze bloem 
op mijn hoed 
is geen bloem  
maar van goed.  
A. Koolhaas 
 
dubbelrijm: niet één maar méér beklemtoonde lettergrepen aan het eind van de 
versregel rijmen, soms met komisch effect. 
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Een oude man in Gaasterland 
Die nam een bronzen vaas ter hand 
En sloeg - niet zonder tegenzin - 
Zijn goede vrouw de schedel in 
Toen men hem daarop arresteerde 
En naar de reden informeerde, 
Zei hij - zonder plichtplegingen - 
‘Uit schoonheidsoverwegingen. 
Daan Zonderland 
 
Een gedicht kan het vaak (grotendeels) zonder rijm stellen; we spreken dan van blanke 
verzen. 
 
Rijmschema's 
 
Het op e en bepaalde manier rangschikken van eindrijm leidt tot de v olgende schema's, 
waarbij iedere nieuwe rijmklank een nieuwe letter krijgt. 
 
slagrijm  a a a a  
gepaard rijm  a a b b  
gekruist rijm  a b a b  
omarmend rijm a b b a  
gebroken rijm  a b a c  
verspringend rijm  a b c a b c 
 
Toelichting: we spreken van gebroken rijm als sommige klanken aan het eind van de 
regel wel rijmen, maar andere niet.  
We spreken van verspringend rijm als de rijmende regels door (minstens) twee regels 
met andere rijmklanken van elkaar gescheiden zijn. Meestal is dit het geval in de 
terzinen van een sonnet. 
 
3.7 Ritme en metrum 
 
ritme: een bepaalde afwisseling, veroorzaakt door het verschil tussen lettergrepen wat 
betreft klemtoon, toonhoogte en tempo. 
 
metrum: regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. 
 
 
scanderen: het v erdelen v an de v ersregel in v ersvoeten. In het alg emeen heeft ee n 
versvoet één bek lemtoonde let tergreep, naast é én of meer  onbek lemtoonde 
lettergrepen. Een beklemtoonde lettergreep geef je aan met - , een onbeklemtoonde met 
 
Het meest voorkomende metrum is de jambe: op een onbeklemtoonde lettergreep volgt 
steeds een beklemtoonde.  
 
In schema: 

   
stijgend metrum jam be ∪ — 
 ana pest ∪∪ — 
dalend metrum troche e — ∪ 
 dactylus  

 
— ∪ ∪ 

In het Nederlands worden zelden nog gebruikt:  
 amfib rachys ∪— ∪ 
 spon deus —   —  
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Aan het eind van een  versregel kan een, g ewoonlijk zwak be klemtoonde, lettergre ep, 
'overblijven' of 'wegvallen', de zogenaamde naslag. 
Bij het aangeven van het metrum is verder van belang: antimetrie: een 
afwijking van het metrum 
elisie: uitstoting van een onbeklemtoonde lettergreep omwille van het metrum 
epenthesis: het toevoegen van een onbeklemtoonde lettergreep omwille van het metrum 
(errug i.p.v.. erg) 
 
Wanneer wij 's avonds 't dorp inkwamen geurden 
de linden, of wij zagen voor het huis  
de meidoorns, die hun vage bloesem beurden  
in scheemring van zacht bladerengesuis.  
J.C. Bloem 
 
Het metrum van bovenstaande strofe is een jambe. Een elisie zie je in 'scheemring': de 
onbeklemtoonde 'e' wordt weggelaten. 
 
enjambement: het e inde van de versregel valt niet s amen met een natuurlijke pauze in 
de z in; zinsdelen d ie sy ntactisch b ij e lkaar horen, wo rden gescheiden. In h et 
bovenstaande fragment valt de natuurlijke pauze niet na 'geurden', maar na 'linden'; niet 
na 'huis', maar na 'meidoorns'. 
Er zijn 3 redenen voor een enjambement: 
1.  omdat het woord aan het einde van de versregel even wordt aangehouden, krijgt 

het meer aandacht 
2.  doordat er op een onverwachte plaats een korte pauze is, treedt er een zekere 

spanning op 
3.  rijmverdoezeling 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter van Straaten Literair leed 
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