
Ik dicht protest aan ! Onderstaand citaat komt uit VERLICHTE GEDICHTEN (Omgaan met poëzie 

voor jongeren en hun leraren/opleiders), Joris Denoo, Acco Leuven/Den Haag, maart 2017  

Ik dicht protest aan! 

Woorden kunnen macht uitoefenen. Ze hebben slagkracht. Ze kunnen overtuigen. Ze 
kunnen betogen en desgewenst tegenbetogen. Omdat ze uitdrukkelijk iets willen zeggen. De 
dichter engageert zich en neemt een standpunt in. Vaak kiest zo’n dichter voor een 
minderheid ( … die misschien later wel gelijk krijgt en recht van bestaan verwerft … ) 
Gewoonlijk ijveren geëngageerde dichters voor vrijheid en democratie, want die heb je nodig 
om goed te schrijven. Het is niet toevallig dat vroeger bij bijvoorbeeld een militaire 
staatsgreep onder andere ook dichters werden opgepakt, opgesloten of verbannen (Pablo 
Neruda, Eduard Limonov, Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin). Ze werden als gevaarlijk 
beschouwd, omdat hun woorden een grote invloed op de mensen hadden. Sommige 
schrijvers werden later zelfs, in andere tijden, de leider van hun land. Of ze streden mee naar 
het presidentschap (Mario Vargas Llosa, Václav Havel, Michael Higgins). Er zijn ook dichters 
die actief zijn voor het milieu, het klimaat en de algemene gezondheid. Denk maar aan de 
Lappersfort Poets Society, die in Brugge het Lappersfortbos in bescherming neemt, samen 
met activisten. De sleutel om dergelijke gedichten te vatten en te appreciëren, ligt natuurlijk 
voor het grijpen. De concrete wereld is hier allerbelangrijkst: politiek, cultuur, economie, 
natuur, milieu, welzijn, welvaart. Engagement is het grote woord. Typisch vormelijke 
elementen zullen op de tweede plaats komen, al kunnen muzikaliteit, herhaling, ritme en rijm 
een hoofdrol spelen bij het memoriseren van dergelijke teksten en helpen bij de mondelinge 
verspreiding ervan, zodat veel mensen ze kunnen nazeggen. Joris Denoo  

www.natuurenbos.be/lappersfortbos http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php  
www.poeziebos.be https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-
wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84 

http://jorisdenoo.skynetblogs.be/ http://vreeslijkeverhalen.skynetblogs.be/ 
http://romaneskeboeken.skynetblogs.be/ http://ericaangel.skynetblogs.be/ 
http://blog.seniorennet.be/joris_53_marius81/ http://blog.seniorennet.be/ericotonne/ 
http://blog.seniorennet.be/geraldine_roslare/ http://blog.seniorennet.be/donderdag_007_4/ 
http://blog.seniorennet.be/romansDNO http://miljardenflarden.bloggen.be/ 
www.tinedefilm.be http://itsgreyhound.tumblr.com/ http://jorisdenoo.wordpress.com 

PERSBERICHT VERLICHTE GEDICHTEN 

Na ‘Amuzementen’ (Leerboek met concrete sessies Muzisch Taalgebruik) publiceert uitgeverij Acco 
Leuven/Den Haag nu ‘Verlichte gedichten’ (Leerboek over omgaan met poëzie + bloemlezing 
gedichten) van Joris Denoo. De doelgroep is opnieuw jongeren van 9 tot 14 plus hun juffen, meesters, 
leraren, docenten of begeleiders. Ook buiten een schoolcontext kan ‘Verlichte gedichten’ functioneren. 
Leuk, concreet en leerzaam. Net als ‘Amuzementen’ dat kan. Denkt u hieraan ter vervanging van het 
klassieke paasei, de nieuwe vulpen, het zoveelste kookboek voor een verjaardag, het moeizaam 
bedachte sintcadeau, de eindeschooljaarsgift aan uw teamgenoten of bij bezoek aan de Boekenbeurs. 
U kan dit leukste en leerrijkste poëzieboek voor jongeren en ex-jongeren ook vlot bestellen via 
www.acco.be  rubriek Uitgeverij. Ook voor ‘Amuzementen’ kan dit nog. Lukt dit niet, sein me dan via 
joris.denoo@telenet.be  of 0479630279. Hier kan u ook een concrete Taalmuzische workshop voor 
juffen en meesters bestellen, en voor uw pedagogische studiedagen, waarin de beide leerboeken 
geconcretiseerd worden.  

 September 2017 publiceert de Nederlandse uitgeverij Kleinood & Grootzeer ook mijn dichtbundel 

‘Zwaartekracht’. De gedichten hebben een specifiek thema. Laat u me even wat weten bij interesse? 
Amuzementen. Muzische momenten met taal, Acco, ISBN 9 789033 480591 
Verlichte gedichten. Omgaan met poëzie, Acco, ISBN 9 789463 441216 
Zwaartekracht. Gedichten, Kleinood & Grootzeer (Nl), ISBN/EAN 978-90-76644-83-7 
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