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Door Henk Naaijkens

De aandachtige beschouwer herkent het gedicht op de rechterpagina als een sonnet. Op het eerste oog

misschien niet bijzonder. Wel bijzonder is de wijze waarop dit sonnet tot stand kwam, want het gaat hier

om een grootmeestersonnet. Het
een raamwerk van

'14

x

'14

is

wiskundig gedestilleerd uit 196 sonnetten die bij elkaar inhaken via

sonnettenkransen. Bas Jongenelen (docent b¡i FLOÐ, die samen met Martijn

( 1r.., td-.)

Neggers (docent bi¡ ROC Tilburg) tot deze opzet kwam, vertelt over het idee achter dit literair experiment.
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Maar.Jongenelen en Neggers gingen een reusachtige stap verder.

'De sonnettenkrans

ontstaan in de 1 5e eeuw en is groot
gemaakt door Petrarca', vertelt hij. 'lemand heeft ooit bedacht:

Ze besloten een literaìr experiment te starten, met de vraag: is

als ik een sonnet schrijf en de laatste regel gebruik voor de eerste

schrijven? Jongelen: 'Om deze vraag te beantwoorden zrln 14 x

regel van het volgende sonnet, dan link ik ze aan elkaaç En als

14

ik dat veertien keer doe (een sonnet bestaat uit veertien regels)

veertien sonnetten. Als je alle eindregels van die 14 sonnetten

en de laatste regel van het veertiende sonnet

onder elkaar zet, krijg je een meestersonnet. En als je vervolgens

is

is

weer dezelfde

het mogelijk om een sonnettenkrans van een sonnettenkrans te

regel als waarmee het eerste sonnet begint, dan ontstaat er een

alle eindregels van die '14 meestersonnetten onder elkaar zet,

sonnettenkrans,'

krijg je een grootmeestersonnet. Dus samen leveren deze veertien

De sonnettenkrans leidde een.sluimerend bestaan en

werd in de

meestersonnetten één grootmeestersonnet op. Dìt is een nieuwe

.Je

literaire term die wij zelf hebben bedacht. De '196 sonnetten

uiterst rationele manier van poëzie maken.'

20e eeuw in 194'1 opgepakt door lVartien Beversluis (inderdaad,

zorgen voor 211 sonnetten in totaal. Voor zover ik weet is dìt

een ver familielid van de huìdige Tilburgse stadsdichter). ln 2006

nog nooit eerder gedaan.'

eelnl ¡:r,l

Leonard Pfeijffer er ook een.

Bas Jongenelen en

*t

laten inspireren als dichter

is

hier niet aan de orde. Het

is een
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'Je zou op deze manier ook een artikelenbundel kunnen
Je mag verwachten dat het een langdurend proces vergt om een

heeft Frank van Pamelen, cabaretier, schrijver en dichter, een
sonnettenkrans geschreven en twee jaar geleden schreef llja

r¡¡otmeeste

/oorþeeld rgmschema

= 196 sonnetten nodig: veertien sonnettenkransen van ieder

dergelijke sonnettensonnettenkrans tot stand te brengen.
Jongenelen: 'We hadden gedacht er heel 20 1 6 over te doen,

maken rondom een bepaald thema in het onderwijs',
is de suggestie van Bas Jongenelen. 'Bijvoorbeeld met een
geschiedenisonderwerp of bij het vak Wiskunde. Samen

op bovenstaande vraag: Ja, het kan dus. 'lVaar je hebt

maar, verrassend, we waren binnen twee maanden klaar.

rondom een thema artikelen schrijven, met een stev¡ge
redactie erop. Dan krijg je een hele diverse bundel met allerleì

Martijn Neggers gaven zelf het antwoord

een computermodel nodig om te weten waar alles heen

ledereen vond het zo'n maf idee, dat men dacht: dit kan niet,

invalhoeken verschillende stijlen. Net als bij de sonnetten

Hoe apan ook, tot zover niet echt iets nìeuws onder de zon.

springt. Het rijmschema van alle sonnetten moet kloppen en

daarom doen we mee! Meer dan 50 mensen hebben aan

Bas Jongenelen en lVartijn Neggers wilden zich in deze traditie

bovendien moeten alle rijmklanken op verschillende plaatsen

het project meegewerkt. Daarbij hebben we veel uit eigen

heeft iedere schrijver zijn eigen stem. En in de praktijk blijkt,
dat de beperking in de vorm juist kan leiden tot een grote

voegen en kregen het idee om een sonnettenkrans met meer

terugkomen. Dit vereist een complexe, boekhoudkundige,

gelederen gerekruteerd. Meer dan de helft van de sonnetten

creativiteit.'

mensen te schrijven in estafettevorm. Jongenelen: 'Dus iemand

vorm van dichten. Zonder een Excel bestand, of in ieder

schrijft een sonnet en de volgende gaat verder met de laatste

geval een spreadsheetprogramma,

regel. Op deze manier hebben we drie sonnettenkransen

patroon kloppend te maken. Het

samengesteld, waarvan de laatste werd gepubliceerd in

systematisch proces met automatrsche doonekening.

'De Titaan', literair blad uit het Zuiden.'

Nee,

door docenten, studenten en afgestudeerden
van FLOT. Maar ook experts uìt het veld hebben meegewerkt,
waaronder twee hoogleraren, enkele professionele dichters
en neerlandici. Hierdoor ontstond een grote diversiteit.
En eigenlijk is het ook een erg leuk alumniproject geworden.'
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Iukt het niet om het hele
is een berekend,

wiskundig,

je kunt het geen romantische kunstvorm noemen.

is geschreven

Van het Excel bestand wordt een boekje en een poster
gemaakt met behulp van een crowdfundactie.
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