
WERKBUNDEL 
POËZIE EN HIPHOP





NOOT VOORAF BIJ DEZE WERKBUNDEL

Deze werkbundel is opgesteld in het kader van het aankomende optreden van Brihang, waar 
u met uw leerlingen heen gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een goede introductie is om 
leerlingen affiniteit te laten krijgen met poëzie in al haar vormen, zeker omdat hiphop vaak zeer 
nauw aansluit bij hun leefwereld. Daarom werkten wij deze werkbundel uit, zodat u eventueel één 
of meerdere lessen aan het thema kan wijden, voorafgaand aan het optreden. Deze werkbundel 
is, meer dan educatief, vooral te beschouwen als een informatief document. U beslist helemaal 
zelf hoe u de lessen concreet wenst in te vullen, wij hebben vooral getracht om zoveel mogelijk 
achtergrondinformatie te verzamelen die u hierbij kan helpen. Het staat u vrij deze info naar eigen 
goeddunken te gebruiken.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat u over poëzie veel meer weet dan ons, hebben wij hier vooral 
gekozen om het in de eerste stukken te hebben over de verschillende aspecten van hiphop en 
over de raakvlakken met poëzie. Daarom is het eerste stuk een beknopte ontstaansgeschiedenis 
van het genre, met hier en daar links naar nuttig audiovisueel materiaal, dat hier veel dieper 
op ingaat. In het tweede deel gaan we op zoek naar de gelijkenissen en verschillen tussen 
geschreven poëzie en hiphop. Vrij theoretisch en misschien wat droog voor leerlingen, maar het 
is naar onze mening wel relevante informatie wanneer u hier lessen aan wenst te wijden. In het 
derde deel bespreken we enkele relevante Nederlandstalige voorbeelden op het vlak van hiphop 
en poëzie. We hebben hiervoor nummers uit diverse periodes samengebracht. Ook hier geldt 
opnieuw dat u de vrije keuze hebt om deze nummers al dan niet te betrekken in uw lessen, maar 
ze zorgen er wel voor dat u extra affiniteit met het hiphopgenre kan krijgen.

Het vierde deel is volledig gewijd aan Brihang. Eerst geven we wat achtergrondinformatie mee 
over  de artiest zelf en vervolgens bespreken we chronologisch verschillende nummers een 
stuk grondiger. We hebben ons in deze map beperkt tot de weergave van een deel van de 
desbetreffende nummers, omdat dit op zich al een heel goed beeld geeft van wat we willen 
zeggen. Indien u de volledige liedjesteksten wenst te gebruiken, kan u ze eenvoudig vinden op 
de website genius.com. Misschien nog belangrijk om mee te geven dat Brihang tijdens het 
aankomende optreden zeker de nummers ‘wieder’, ‘fruitig’, ‘kleine dagen’ en ‘Steentje’ zal brengen, 
dus daar kan u altijd extra focus op leggen tijdens de les.

Wij hopen dat u met deze werkbundel voldoende materiaal heeft om de leerlingen in te wijden 
in de wondere wereld van hiphopteksten. En, als het even kan, hen warm te maken voor andere 
vormen van poëzie.

https://youtu.be/DOgU_waPSsk
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EEN BEKNOPTE 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

VAN HIPHOP

Hiphop ontstond vanuit de straatcultuur eind de jaren ‘70 in enkele armere wijken in New York. 
Figuren als de Lost Poets, Grandmaster Flash en Afrika Bambaataa oefenden een pioniersrol uit in 
de begindagen van het genre en effenden het pad voor veel andere artiesten. Het muziekgenre 
werd vooral gekenmerkt door de centrale functie van de tekst. Daarbij was vooral de grote 
focus op rijm, storytelling en een kritische ondertoon sterk vernieuwend. Hiphop en rap was van 
meet af aan een instrument voor de onderklasse, en het genre gaf hen een stem waarin ze zich 
artistiek konden uitdrukken. We kunnen het dan ook bestempelen als een zeer directe vorm van 
straatpoëzie.
 
Extra materiaal: ‘The Get Up’, de Netflixreeks over de begindagen van het genre, of ‘ HYPERLINK 
“https://www.youtube.com/watch?v=-kSsqWNSQqs”Big fun in the big town’, een documentaire uit 
1986 over de beginjaren.

In de jaren ‘80 en ‘90 groeide het genre gestaag verder in andere steden in Amerika. Over het 
algemeen was het genre nog steeds vrij obscuur, zeker in de jaren ‘80, maar desondanks werd 
het omarmd door zowel de zwarte jongeren in rauwe ghetto’s, als door blanke jeugd in rustige 
suburbs. Rappers vonden steeds meer hun eigen stem en signatuur: zo staan de poëtische 
teksten van Rakim, Nas, A Tribe Called Quest of Slick Rick vandaag de dag nog steeds overeind. 
Het bleef een militant genre, maar toch was er ook plaats voor andere inhoudelijke invullingen.

Extra materiaal: ‘ HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=8e_jNcCKFH0”Grab the mic’ is een 
goede documentaire over die periode binnen hiphop.

Midden jaren ‘90 maakte het genre ook de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk en bij 
uitbreiding de rest van Europa. Hiphop vond nu ook heel veel beoefenaars én luisteraars in 
landen als Frankrijk, Duitsland en Nederland. Oorspronkelijk was dit vooral Engelstalig, naar hun 
Amerikaanse voorbeelden, maar na verloop van tijd werd de eigen moedertaal steeds meer 
geprefereerd. Dat is uiteraard een logische evolutie: de teksten zijn stukken persoonlijker en veel 
eenvoudiger om directe expressie mee uit te drukken. Interessante namen uit die Europese 
begindagen zijn Extince in Nederland, Assassin en Saian Supa Crew in Frankrijk of Roots Manuva in 
het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf 2000 werd hiphop wereldwijd een dominant genre, zowel commercieel als qua invloed 
op populaire cultuur. Namen als Eminem, Outkast of Kendrick Lamar – die ook tekstueel 
heel belangrijk zijn – werden mondiale supersterren en dat is maar een kleine greep uit het 
overweldigend aanbod. Ook in Europa vonden heel erg interessante evoluties plaats, vooral 
op het vlak van rap in de moedertaal. Het werd volstrekt logisch om daarin te schrijven en het 
merendeel van de artiesten doet dat dan ook. Zo ontrolden zich lokale evoluties en genres die niet 
zelden zowel muzikaal als tekstueel interessanter klonken dan wat er zich tegelijkertijd in Amerika 
afspeelde. In de Benelux nam het genre een hoge vlucht, vooral boven de Moerdijk. Namen als 
Opgezwolle, Typhoon, De Jeugd Van Tegenwoordig, The Opposites, Tourist, Zwangere Guy en 
Brihang zijn hierin absolute voortrekkers en bepalen de smaak. Hiphop in deze regionen heeft een 
heel eigen identiteit ontwikkelt en tekstueel gebeuren hier dan ook zeer interessante zaken.
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HIPHOP EN POËZIE

Rapteksten zijn van meet af aan altijd beschouwd geworden als een soort muzikale poëzie en er 
zijn nu eenmaal behoorlijk wat overeenkomsten met het literaire genre. Desondanks zijn er ook 
een aantal verschillen, die we verder ook kort zullen overlopen

Overeenkomsten

Inhoudelijk

Thematische vrijheid: rap stemt overeen met poëzie in die zin dat alles geschreven mag worden. 
Er zijn geen inhoudelijke grenzen en expressie wordt net aangemoedigd.

Individuele expressie: zoals dichters een hoogstpersoonlijke visie kunnen uitwerken in gedichten 
of verzen, wordt van rappers ook verwacht dat ze vanuit hun eigen ervaringen vertrekken bij het 
maken van hun teksten. Bovendien is er binnen hiphop ook wel een bepaalde erecode, anders 
dan in andere muziekgenres, die bepaalt dat rappers altijd hun eigen verzen horen te schrijven. 
Hoewel er uiteraard altijd uitzonderingen zijn op die regel, geldt dat nog steeds.

Vormelijk

In hiphop is het gebruik van rijm erg dominant, net zoals in de lange geschiedenis van poëzie. 
Zo zou je makkelijk linken kunnen leggen tussen de Rederijkers van vroeger en de rappers van 
vandaag. Zowel enkelrijm, dubbelrijm, binnenrijm als klankrijm worden erg frequent gebruikt 
binnen hiphop en de reden daarvan leunt sterk aan bij de reden waarom dat in oude poëzie 
ook het geval was. Consequent gebruik van rijmvormen geeft namelijk muzikaliteit aan een tekst 
en zorgt ervoor dat, wanneer die tekst gedeclameerd of gerapt wordt, de luisteraar voldoende 
kapstokken heeft om aandachtig te blijven volgen. De originaliteit van de gebruikte rijm is binnen 
hiphop uiterst belangrijk, vandaar dat klankrijm vaak wordt gehanteerd. Dat biedt namelijk veel 
meer vrijheid en een groter arsenaal aan bruikbare woorden om te gebruiken binnen een tekst. 
Uiteraard gebruiken hedendaagse dichters niet langer rijm op een rigide manier, maar de traditie 
om dat te doen bestaat uiteraard al eeuwenlang.

Enkelrijm
Heel eenvoudig: er wordt exact gerijmd op de laatste lettergreep van het woord.

Voorbeelden: stoel – doel – gevoel – koel – zwoel …

Dubbelrijm
Er wordt in deze vorm op de laatste twee lettergrepen gerijmd, zij het wel exact.

Voorbeelden: gevoel – bedoel – de stoel – te koel – ….

Klankrijm
In deze vorm van rijmen wordt niet letterlijk gerijmd, maar gebruikt men de klanken 
van lettergrepen om tot veel uitgebreidere rijmcombinaties te komen. Wanneer je dit 
leest lijkt dat niet te rijmen, maar wanneer je ze met dezelfde intonatie uitspreekt na 
mekaar, zal je merken dat dit wel het geval is.

Voorbeelden: evalueren – een van de velen – meer dan de meesten – geen kans gekregen – ...
OF: als het ware – achterlaten – kameraden – anderstalig – ….RI
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Zowel in poëzie als in rap is een correct gebruik van metrum cruciaal. Dat wil  zeggen dat het 
aantal lettergrepen een bepaald patroon hoort te volgen en de gebruikte klemtonen consequent 
verdeeld moeten zijn. Ook daarin speelden de oude technieken van overlevering een grote rol 
in: vroeger werd poëzie gedeclameerd, meer dan het gelezen werd. Door vernuftig gebruik van 
rijm en metrum waren de lange stukken tekst makkelijker te onthouden en konden luisteraars 
makkelijker blijven volgen. Het gebruik van metrum is nog steeds cruciaal binnen hiphop. Het 
geeft muzikaliteit aan teksten, waardoor de stem van de rapper als het ware te beschouwen valt 
als een extra instrument.

Verschillen

Geschreven poëzie laat zich, zeker tegenwoordig, niet meer noodzakelijkerwijs kenmerken door 
het gebruik rijmvormen. In hiphop is het gebruik ervan echter nog steeds de standaard.

In geschreven poëzie valt elk mogelijk metrum te gebruiken, maar dat gaat niet op voor hiphop 
aangezien niet alle metrum geschikt is binnen hiphopritmes.
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NEDERLANDSTALIGE VOORBEELDEN

Extince – ‘Spraakwater’ (1995)
Hoewel er al sinds begin de jaren ‘90 rapnummers werden gemaakt in Nederland, was Extince 
de eerste die origineel omsprong met dit Amerikaanse genre en ook één van de eersten die rap 
in het Nederlands goed deed klinken. Dit nummer haalde als eerste Nederlandstalige nummer 
de hitlijsten. ‘Spraakwater’ zette de opmars van hiphop in het Nederlands definitief in. Wat vooral 
aansprak is zijn soepele cadans en de manier waarop hij erin slaagde typische spreektaal op 
natuurlijke wijze in zijn teksten te brengen. Ook de luchtigheid van zijn raps vielen enorm in de 
smaak. (https://www.youtube.com/watch?v=z-mKtyX8II0)
 

Ik breng de binnenlandse funk op verzoek, die gaat erin als koek 
Ik zet stoute rappers in de hoek 
Want ik ben de meester weet je nog je wist ervan hip-hop is een vak 
En Extince is de vakman nou volgens menige ben ik de enige 
De uitverkorene, snap je daar valt niet aan te torenen 
Ik ben wreed goed zit nou eenmaal in m’n bloed, luister dan 
Hitgevoelig als Abba en flexibel als barbapapa 
Geloof me nou, ik swing de pan uit ik kom met vette hits 
Ga daar maar vanuit, ik bedoel dit is niks voor de X 
Ik doe dit al vanaf m’n melktanden 
Vanaf de aap noot mies en ik smeer mijn stembanden

Opgezwolle – ‘Eigen wereld’ (2008)
Opgezwolle, een groep die in Nederland en België een legendarische status wist te bereiken 
tussen 2000 en 2008, leverde met haar laatste album ‘Eigen wereld’ een waar meesterstukje 
af. Rappers Rico en Sticks behoren tot het absolute kruim van Nederlandstalige hiphop en 
deze titeltrack van dat laatste album is daar een mooi bewijs van. De wijze waarop ze klankrijm 
gebruiken om te blijven rijmen op wel vijf opeenvolgende lettergrepen en hun onnavolgbaar 
gebruik van niet voor de hand liggende woorden komt hierin perfect tot uiting.  
(https://www.youtube.com/watch?v=mUzFdRLBg2g)

Op zoek naar kwaliteit, je wordt rijkelijk beloond 
Eigen wereld, eigen zone, als een eiland onbewoond 
We bestijgen geen troon, dat gaat niet zo in Zwolle 
Zie ons bij de Burger King, koningen voor het volk 
Met Delic op de beat voor een single en een clip 
Hij maakt van een snippet al een hit 
Door dun en dik zit ik met Stickert in de click 
We geven het aanstekelijker dan een Cricket of een Bic 
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Jawel je weet, zie dit als het Zwols vlaggenschip 
Maanden op zee, ik weet niet eens wat voor dag het is 
Adembenemend, ST activist 
Ik dacht dat je begreep dat geen één in deze klasse zit 
Maar zo af en toe brabbel ik en babbel ik belabberd 
Wordt er onzin gepraat omdat Ricardo in de war is 
 
(nou, nou, nou, nou) 
Dan is het alles of niks 
Shit ik ben para van dat drankje van de Panoramix 
Manneke pis, niks aan te fixen, de bliksem slaat in de para 
Normaal begaafde, me verzen 
Direct gevolg van chemische processen in me hersens 
Het blijft vers, ik heb diverse interesses 
Vergeet je flessen drank met bessensap 
Ik schrijf net zo strak een mespunt scherp voor die zes letters 

Typhoon – ‘Surfen’ (2015)
Typhoon is een van de meest poëtische rappers in Nederland, met teksten die bol staan van 
de associaties en dubbele betekenissen. Op dit nummer slaagt hij erin om surfen op de zee te 
gebruiken als metafoor voor de moeilijke liefdesrelatie waarin hij zich bevindt, zonder dat dit 
geforceerd of gekunsteld aandoet. Ook andere nummers van zijn twee studio-albums zijn op 
dat vlak het ontdekken waard. Nog een mooie anekdote: de rapper in kwestie is een vrij hevige 
stotteraar, maar weet dat in zijn muziek te onderdrukken.  
(https://www.youtube.com/watch?v=t8pZ23KHFwA)

Ik kan surfen 
Mits de juiste baai 
Mits de juiste tijd, maanstand, windrichting en de onderstroom 
Zo veel variabelen dat je geen zin meer hebt om er aan te beginnen 
Ook als de zee het wel zou willen 
Eindstand is de golf laf en de zee droog 
Wax mijn surfplank en verzorg het zo, als verse olie voor een binnenmotor of een 
buitenboord 
Spoor de zee aan, fluister in haar oor 
‘Ik neem je niks kwalijk, misschien dan morgen 
En is het niet morgen, dan kies jij maar op welke dag dan wel en dan hoor ik het’ 
 
Ik wacht op de golven 
Steve Addington in Australië 
Windstil is niet veel als je surfen wil 
Droogstand? 
Niks virtueels, dat vervangt die dans 
Niks virtueels, dat vervangt die dans 
Niks virtueels, dat vervangt die dans 
De balans, de behoefte
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Jiggy Djé – ‘Superster’ (2009)
Mooi aan dit nummer is hoe de rapper in kwestie erin slaagt met heel helder woordgebruik en 
een zeer directe expressie zijn gevoelens te ventileren. Het nummer in kwestie valt te lezen als een 
soort geruststelling aan zijn ouders, over zijn keuze om te leven als muzikant, met alle financiële 
zorgen van dien. Hoewel Jiggy Djé bekend staat voor zijn gebruik van metaforen en taalspelletjes, 
gooit hij dat hier overboord om zich heel eerlijk te richten tot zijn vader en moeder.  
(https://www.youtube.com/watch?v=o7NcDlPJwas)

Ik hoop dat je begrijpt 
Je zoon is niet in de wieg gelegd voor een negen tot vijf 
In het leven dat ik leid is niets zeker 
Maar teveel zekerheid is geen leven voor mij 
Ik weet nog dat je zei: het is niet allemaal goed 
Soms moet je dingen doen die je liever niet doet 
Maar dat doe ik liever niet 
Nu is het allemaal goed maar dat zie je niet 
En ik zing het lied dat jij zong toen je jong was 
De zelfde ritmes, melodieën en akkoorden 
Maar nu in de vorm van woorden op een beat 
Maar het klinkt in jouw oren als toekomstmuziek 
Maar mijn toekomst is hier en nu 
Daar waar mijn hoofd rust is mijn thuis dus daar pak ik uit 
En als de tijd daar is dan ben ik weer weg 
Ergens in de ruimte op zoek naar een plek, yeah 

The Opposites – ‘Sukkel voor de liefde’ (2013)
The Opposites scoorden met dit nummer en met een aantal andere nummers enorme hits, en 
bewijzen dat dit ook kan met lyrische, poëtische en melancholische teksten. Wat hen zo sterk 
maakt is hun vorm van sfeerschepping. Door een aantal details expliciet en pijnlijk eerlijk te 
benoemen, slagen ze erin luisteraars meteen te betrekken in hun verhaal en zorgen ze ervoor dat 
het nummer bijna filmische allures krijgt. (https://www.youtube.com/watch?v=CnNU-EwYjaQ)

Zes uur in de morgen, stad uitgestorven 
Bel voor een bootycall, maar niemand wil het horen 
Loop langs het huis van mijn ex 
Het liefst ben ik met haar, maar die gedachte maakt me gek 
Dus ik hou een taxi aan 
Zie mijn ingevallen wangen in de spiegel 
Ben de laatste tijd te hard gegaan 
 
Sukkel voor de liefde, Koning in de discotheek 
Omringd door chicks die willen hangen voor de fame (hangen voor de fame) 
Krioelen net als fokking slangen om me heen 
Tranen rollen langs me hart zo naar benee 
Mijn pijn hou ik verborgen, daarom lach ik met ze mee 
Ze willen hangen voor de fame (hangen voor de fame) 
Het is eigenlijk ook niet zo vreemd 
Ik ben een sukkel voor de liefde, Koning in de discotheek
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De Jeugd van Tegenwoordig – ‘Sterrenstof’ (2011)
Een overbekend nummer, maar toch de moeite waard om te behandelen in een les over poëzie. 
Want De Jeugd van Tegenwoordig is op dat vlak één van de allergrootste vernieuwers in de 
laatste jaren. De wijze waarop ze woorden verbuigen, nieuwe woorden verzinnen en betekenissen 
associëren, is hoogst uniek te noemen. Nonsens, volgens sommigen, maar het wil veel zeggen 
dat enorm veel schrijvers en dichters erg hoog oplopen met de teksten van deze Amsterdamse 
groep. (https://www.youtube.com/watch?v=cNMXSKfWfLQ)

Kaleidoscopische oogs 
Ik kijk omhoog m’n pupillen worden groot 
De wereld is weer plat ja 
Op je bolle bips na 
Een golflengte afstand 
Van je hemellichaam 
Ze is van spectrale klasse (ooh) 
Onaardse krachten (yeah) 
Losgebarsten, toen ze naar me lachte 
Je kijkt terug in de tijd 
Als je naar d’r kijkt 
Ja ze is praktisch 
Inter-me-galaktisch 
Sorry als ik overdrijf 
Sters als ik naar boven kijk 
Zelfs als ik ooit een deade ben 
Dan weet je dat ik ergens ben 
Dan ben ik alsnog, in de lucht als sterrenstof 
Dan ben ik loesoe in de sky met diamonds on my neck bitch,  
diamonds on my neck 
Loesoe in de sky met diamonds on my neck (bitch) 
Diamonds on my neck 
(diamonds on my neck) 
Diamonds on my neck 
(diamonds on my neck)

Winne – ‘Lotgenoot’ (2007)
Winne valt intussen te beschouwen als een veteraan in de Nederlandse hiphopgame, maar 
wel iemand die al heel wat mooie nummers voortgebracht heeft. Zijn haarscherpe articulatie 
en sterk rijmgebruik, maken van hem een naam die hier zeker vernoemd mag worden. In dit 
hoogstpersoonlijk nummer heeft hij het over het belang van jeugdvrienden, die hij bestempelt 
als lotgenoten. In de tweede strofe richt hij zich rechtstreeks tot Feis, zijn beste vriend, en iemand 
die begin 2019 tragisch vermoord werd. Het zorgt ervoor dat zijn woorden, die hij lang geleden 
schreef, nog een extra lading krijgen. (https://www.youtube.com/watch?v=pOhfD8PcGGw)
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Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot 
Samen uit, samen thuis, samen alles 
Dus rollen we samen tot de dood 
Tot de benzine op is 
Nee, we pushen dat ding 
Met z’n allen 
Rollen tot heel die whip kapot is 
Niemand breekt ons broer 
Omdat die shit van God is 
Je kent me, ik ben je 
Steun en toeverlaat 
Je niet als de block hot is 
Ben daar als je geluk op is 
Als die munt kop is 
En je shit niet meer ziet zitten 
Situaties verstikken, niet schrikken! 
Ben je hart, klop is 
Op die deur want hij gaat open voor je 
Als geluk in de winkel lag 
Zou ik het kopen voor je 
Snap dat, ik ben op het pad dat 
Leid naar het licht 
Dus ik leid naar het licht 
En ik blijf in je zicht volg 
Als we daar arriveren zullen we schijnen 
En tot die tijd 
Zijn al jou zorgen ook de mijne

Stikstof – ‘Gele Blokken’ (2018)
Het Brusselse collectief Stikstof – met onder meer Zwangere Guy in de rangen – bracht in 2018 
hun album ‘Overlast’ uit, een rauw relaas van het Brusselse straatleven. Vooral het nummer ‘Gele 
Blokken’ geeft, door haar rake beschrijvingen en haar sterke associaties, een mooi beeld van de 
troosteloosheid van het straatleven en de kleine en grote criminaliteit.  
(https://www.youtube.com/watch?v=wPqBr135UWM)

Gele blokken langs de macadam 
Twee oostblokkers in een Tiguan 
Vlijmscherp mes in de binnenzak 
Van de vest die hij kreeg toen hij binnen zat 
Drie sportzakken van de Basic Fit 
Geleverd door een man op een basic fiets 
Uit het niets gebeurt er niks speciaal 
Iedereen verdwijnt, alleen de fiets blijft staan 
Gele blokken langs de macadam 
Zwarte Audi richting Amsterdam 
En de Paki op de hoek, die 
Blijft nog even open als het moet 
Want zo gaat het 
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Op de hoek blijven praten 
Jongens over dames, mannen over wapens 
Politie op de achtergrond 
Snel, door de achterdeur, niemand die erachter komt 
Overdag blijven rolluiken dicht 
De buren weten alles maar ze zeggen van ni 
De Cola op de markt is niet van hier 
De agent in de wijk is een alcoholiek 
En dat is loowgis 
Het glas van de halte is stuk 
Door de steen naar de vrouw die nog net had gebukt 
Vier weken later ligt het glas op de grond 
Weer een halte van een bus waarvan de bus niet meer komt 
Gele blokken langs de macadam 
Helikopter boven miniramp 
Grijze Golf, die slaat linksaf 
Heli boven fietspad 
Kilo in de fietszak 
Ze spreken af onder brug 
Het is af en toe druk daar 
Een man die zich druk maakt
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BRIHANG

In welk hokje valt Brihang te plaatsen? Moet hij beschouwd worden als rapper, beeldhouwer of 
als poëet? Schijnbaar moeiteloos schakelt de Knokkenaar tussen genres en kunstvormen en toch 
slaagt hij er alsnog in iedereen een stapje voor te blijven door net datgene te doen wat niemand 
verwacht. Zijn debuutalbum ‘zolangmogelijk’ betekende alvast een totale doorbraak voor Brihang. 
Een hiphopplaat, jawel, maar dan wel één waarbij de grenzen van het genre constant afgetast, 
gekneed en verplaatst worden. Momenteel werkt Brihang in alle rust aan zijn tweede plaat, die in 
het najaar van 2019 zal uitkomen.

Weinig jonge artiesten die al zoveel adelbrieven konden voorleggen nog voor hun debuutalbum 
in de winkelrekken lag, dan de West-Vlaamse hiphopartiest Brihang. Sinds hij in 2014 gekroond 
werd tot winnaar van De Nieuwe Lichting nam zijn carrière een steile klim. Hij was te zien op de 
grootste zomerfestivals, stond in de mooiste zalen van ons land en werd een graag geziene 
gast op Studio Brussel. De verwachtingen voor zijn debuutalbum waren hooggespannen, maar 
Brihang loste ze op ‘zolangmogelijk’ quasi moeiteloos in. Hij onderscheidt zich dan ook van elke 
andere hiphopartiest in ons land. Alleskunner is misschien een beladen term, maar Brihang is op 
zijn minst een veelkunner. 

Op dit ambitieuze debuutalbum schuwde Brihang naar gewoonte de persoonlijke aanpak niet. 
Tekstueel ging hij breder dan ooit: zowel liefdesperikelen als de moeilijk te bewandelen grens 
tussen artistieke integriteit en commercieel succes zijn terugkerende thema’s, maar evengoed 
excelleerde hij in rake beschrijvingen van de kleine dingen des levens. Gevoelig, echter zonder 
te vervallen in pathos of sentiment. De vijf singles van de plaat kregen allen airplay op de 
grote zenders, en de clips bij die singles waren stuk voor stuk visuele hoogstandjes. De publieke 
waardering voor ‘zolangmogelijk’ bleef intussen enkel stijgen: zo kreeg hij begin 2018 nog twee 
felbegeerde MIA-nominaties (‘Nederlandstalig’ en ‘Urban’), en afgelopen september werd het 
intieme nummer ‘Kleine Dagen’ bij de 100 allerbeste Nederlandstalige liedjes gerekend in de 
prestigieuze Lage Landenlijst van Radio 1.

Wie Brihang de voorbije jaren op een van zijn vele optredens aan het werk zag, weet dat die 
experimenteerdrift doorgetrokken wordt naar zijn liveshows. Zijn aanpak is bijna theatraal te 
noemen, en net dat zorgt ervoor dat hij zich ook live onderscheidt van elke andere hiphopact 
uit ons land. Verschillende tours langs alle grote podia en zomerfestivals vestigden zijn naam 
definitief bij het grote publiek. Zolangmogelijk eendagsvlieg? Vergeet het, Brihang is een blijver. 
Het onweerlegbare bewijs daarvan volgt ongetwijfeld op zijn tweede album.
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POËZIE IN DE NUMMERS VAN BRIHANG

PERIODE JALISCO (2013)
Als beginnende rapper is Brihang tijdens de eerste jaren nog vooral bezig met het zoeken van een 
eigen, hoogstpersoonlijke stijl. Wanneer hij echter op een dag een dichtbundel van Herman De 
Coninck openslaat, beseft hij welke weg hij moet bewandelen: die van de poëtische hiphop. Dat 
zegt hij ook met zoveel woorden in een later interview met De Morgen.

‘Hiphop? Ik ben meer geïnteresseerd in poëzie. Die liefde voor gedichten kwam er trouwens uit 
noodzaak: ik lijd aan dyslexie. Pas aan het eind van het zesde leerjaar kon ik écht lezen. Ik lees 
nog altijd heel traag, dus zijn boeken te vermoeiend. Op de kunstschool hielden ze daar gelukkig 
rekening mee: ik mocht er een boekbespreking maken van een gedicht. Een hele wereld ging toen 
voor me open. Op mijn gemak kon ik zo’n gedicht een paar keer herlezen, en dat vertelde mij vaak 
méér dan een heel boek. Mijn favoriete dichter? Herman de Coninck. Geen bundel die ik zo vaak 
heb opengeslagen als ‘Onbegonnen werk’. Qua literatuur ben ik helemaal niet onderlegd, maar 
het spelen met woorden heb ik wel altijd fijn gevonden. Ik vraag me altijd af waarom iets scheefs 
niet mooier zou zijn dan iets wat recht staat.’

De eerste resultaten van die nieuwe weg, vallen te horen op ‘Periode Jalisco’, zijn EP uit 2013. 
Daarop staan ook verschillende expliciete verwijzingen naar poëzie, iets wat tot dan toe zelden tot 
nooit gebeurd was binnen Belgische hiphop. In de tracklist staan zelfs twee nummers die expliciet 
naar poëzie verwijzen, namelijk ‘Poëzie vo losers’ – waarin hij het heeft over de afkerige reacties 
van de hiphopscene wanneer het gaat over poëzie – en het toepasselijk getitelde nummer 
‘Over poëzie’. Hierin beschrijft Brihang als het ware hoe hij zijn eerste stappen in die nieuwe stijl 
zet en hoe hij de twee genres, hiphop en poëzie, zal proberen vermengen met elkaar. De tekst is 
persoonlijk, intuïtief en ook zeer helder. We horen daarnaast nog behoorlijk wat invloeden van de 
Nederlandse rapper Typhoon, iemand die een zeer grote indruk heeft achtergelaten op de jonge 
rapper Brihang. (https://www.youtube.com/watch?v=ZyWkhuTbiLo)

‘En over smaak, en over kleur 
Valt er niet te discussiëren 
We recycleren het verleden, excuseren en bedanken 
Tekst brengt hem de vormen en de klanken 
De klank was de ontwikkeling apart 
Terwijl dat de rest gevoelsmatig meekwam 
Op het ritme van de beat en het ritme van de tekst 
Het ritme zit zichzelf in de weg 
Over zitten gesproken, ja ik was zat 
Zonder drank, vang de klank 
En, hup, begin de track gelijk de kunst 
Wandeling door de stad 
Gent is de plek die m’n geliefde bevat 
Val niet voor haar, check je balans 
Evenwicht, bedank voor die kans 
Nu groei ik, tope met bekrompen zijn 
Nu voel ik, de oprechtheid van bezopen zijn 
Ik ben nuchter, juist gelijk mijn ontwikkeling 
Juist gelijk mijn tekst over poëzie
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Een ander nummer op ‘Periode Jalisco’ dat zeer vermeldenswaardig is in deze werkmap, is 
‘Lichaam’, waarin hij samenwerkte met goede vriend en dichter Janes Zeghers. Hij vertrok 
vanuit een gedicht dat die laatste had geschreven en bouwde hij er vervolgens een volledig 
rapnummer omheen: een mooi huwelijk van de beide disciplines. In ‘Lichaam’ gaat hij dieper 
in over hoe we ons schijnbaar volstrekt onbewust zijn van de vele kleine handelingen binnen 
ons lichaam, zelfs wanneer we niet lijken te bewegen. Het is een ode aan de onderliggende 
mechanieken van het menselijk lichaam en spoort de luisteraar aan om hieraan meer aandacht 
te schenken. Om bewuster om te gaan met onszelf en met elkaar. Op een tweede niveau hangt 
hij het nummer op aan de vrouw aan wie hij zijn hele plaat heeft opgedragen, zijn muze, zo je wil. 
De tekst valt dus te interpreteren op verschillende niveaus, iets wat binnen hiphop niet erg vaak 
voorkwam en -komt, maar binnen poëzie uiteraard wel.  
(https://www.youtube.com/watch?v=Qw7bcBoQ8EQ)

‘Het is zoals een huis, maar dan met pezen in plaats van stenen. 
Rond haar lijf mijn lijf, 
leek langer te worden maar ze schikte me. 
Met liefde peisde ze pezig 
De gebouwen kraste ze aaneen. 
Hoorbaar 
Voelbaar 
Zichtbaar 
Waarin de dagen drupten in mekaar als een plas in mijn maag zat ze daar. 
Weet je wel wat je wil? 
 
Weet je wel wat je wilt? 
Haar lichaam danst, 
gelukkig dat je stilzit 
In profiel, haar gezicht, natuurlijk zonder lipstick 
En de plooi van haar glimlach blinkt gelijk 
Haar stem spreekt de woorden van haar handschrift 
Enkele letters verdwaald van het alfabet 
We spreken de nieuwe taal 
Ik ga niet zeggen dat ‘t geen seks is, nee 
Je moet niet spreken 
Ik analyseer de controle van je lichaamsbeweging 
Check je elleboogscharnier voor je arm spelen 
En de duimen opponeerbaar voor de handgreep 
Pak een glas vast, drink het leeg 
En ontdek die beweging plus de ketting van je spierweefsel 
Speeksel plakt de postzegel 
Speeksel plakt de postzegel 
 
Herontdek die lichamelijke waardes 
Vlees over been, bloed stroomt door de aders 
Herontdek die lichamelijke waardes 
Been over vlees, overleef de gevaren’
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‘ZOLANGMOGELIJK’ (2016)

De overwinning in ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel en de vele optredens die tussen 2013 en 
2016 volgden, sterkten Brihang in de overtuiging dat de weg die hij was ingeslagen, de juiste was. 
Met dat zelfvertrouwen puurde hij zijn poëtische stijl nog verder uit. Waar hij op zijn vorige EP nog 
vooral beïnvloed werd door andere rappers, liet hij zich bij het maken van deze plaat veel meer 
inspireren door mensen buiten het hiphopgenre. Dichters als Herman De Coninck, liedjesschrijvers 
als Flip Kowlier, Spinvis of Wannes Capelle en kunstenaars als Marina Abramovich: het zorgde voor 
verzen met teksten die nog rijker waren, maar tezelfdertijd toegankelijk bleven.

‘wieder’ is daar een mooi voorbeeld van. ‘Wieder’ is West-Vlaams dialect voor ‘wij’. In dit nummer 
wil Brihang dus vooral de mensheid in al haar aspecten ontleden: de mooie kanten en de lelijke 
kanten, zonder daarbij een oordeel te vellen. Hij weet immers dat hijzelf even goed tot de ‘wieder’-
groep behoort en dus niet met de vinger moet zwaaien. Het mooie aan dit nummer is dat Brihang 
een mooi evenwicht vindt tussen sérieux en luchtigheid, waardoor zijn boodschap nog meer 
overkomt. Daarnaast zijn er ook een aantal inventieve taalspelletjes te bespeuren en dubbele 
bodems die de meeste luisteraars niet meteen zullen horen (‘Dus alle echte dingen zijn ook fake’ 
slaat op zijn muzieklabel Fake Records, en ‘Toeristen van de horizon’ is een verwijzing naar het 
nummer ‘Horizon’ van de Antwerpse rapper Tourist Lemc). Deze extra ladingen zijn zaken die pas 
aan de oppervlakte komen na meerdere luisterbeurten en bewijzen dat er lang is nagedacht 
over deze verzen. (https://www.youtube.com/watch?v=RE-PgdHobLI)

Ja tzijn wieder, die altijd alles willen vergelijken 
Wieder schrijven dingen over wieder in de boeksjes 
Rond wondes winden we doeksjes 
We zien vrienden in verschillende groepsjes 
De meisjes zo stoer en de jongens gevoelig 
Ahh me zoon is goe bezig hij stond in de Focus Knack met z’n wezen 
Goeie rappers, waar zijn ze gebleven? 
Verzekers in de jaren 90 
En alle slechte kanten van onszelf uit de weg lopen 
Aah wieder, soms zo zielig op de pechstrook 
Ma tegenslag is schoonheid, schoonheid is een bril waar daje door kijkt 
Dus alle echte dingen zijn ook fake 
We zijn west, zuid en oost kwijt 
Maar de noordkust lost de hoofdpijn op 
Wieder, toeristen van de horizon 
Ja wieder, die altijd alles willen vergelijken 
Je mag nie afkijken anders krijg je 0 
Zoek het in jezelf op het hoogste verdiep 
Maar kzit hier al lang, kben bijna afgeteld 
Het winnen van de prijs is verliezen van het spel 
We scheuren je ziel, verkopen je vel 
Wieder, die altijd over alles liegen 
Maar nooit in de ogen van de waarheid durven kiekn 
Wieder, die vermoorden 
Wieder, die bedriegen 
Je mag het verre zoeken maar jezelf nie verliezen 
Wieder da iets zien da nie mag sst sst maar derover zwiegn 
Ja wieder, we zien de vogels vliegen maar ook wieder die de kogels schieten 
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Geld, geld dus we gaan over lijken 
Ja wieder, wieder, wieder

‘fruitig’ is een mooi voorbeeld van hoe de inhoud van een tekst de vorm van diezelfde tekst kan 
beïnvloeden. Brihang geeft in dit atypische nummer een poëtische beschrijving van de vier 
seizoenen en wat die doen met mensen. In plaats van strenge afbakeningen per seizoen, kiest 
hij er net voor om de verzen naadloos op elkaar te laten volgen. Op die manier volgt hij net de 
structuur van de seizoenen, die ook onbegrensd in elkaar over glijden. Daarnaast geeft hij met 
een knipoog commentaar op de aloude Belgische traditie om te klagen over het weer. Een 
aandachtige lezing van de tekst maakt bovendien duidelijk dat hij ook hier een mooi evenwicht 
vindt tussen afstandelijke beschrijvingen van de mensheid en de verwoording van persoonlijke 
ervaringen. Geen evidentie, maar hij speelt het wel klaar.  
(https://www.youtube.com/watch?v=X-cXGNhyCP0)

Tis hier nie warm in de winter 
“Tis hier nie warm in de winter” 
“Tis hier nie warm in de winter” 
Tis hier nie warm in de herfst 
Tis hier nie warm in de lente 
En ti, en tis hier nie warm in de zomer 
 
Nee, tis hier nie warm in de winter 
Ik zag eeeuh vlinder in de straat 
Ie vloog op de schouder van de man met de sjaal 
Koude vingers vol kloven plus bevroren baard 
En de vogels khoor ze! Kijk! ... Te laat 
En tis hier nie warm in de lente 
Ik spring touw met de zonnestraal 
Ik eet gezond en ik drink gezond 
En de kus op eur mond, smaakt nog altijd fruitig 
Ik voel de warmte van de lente nu pas 
Korte broek, bermuda’s 
En de bikinimeiskes, met veel te korte jeans 
Ze zijn te jong, kgeef me nummer toch al 
Tot binnen e paar jaar misschien 
Want da kan in de zomer, de zomer e geen grenzen 
Kijk, pak de kusttram van Oostende en terug 
Gent bracht me in extase van ontelbaar geluk 
 
En in de zomer is’t warm normaliter 
Drink nog een beetje water, nog een liter 
Ben nie frivool noch verdrietig 
Slurp de zomer door e rietje 
 
Kwil nog een bitje, nog e liter 
Kwil nog een bitje, nog e liter 
Kwil nog een bitje, nog e liter 
Om van de zomer te genieten 
 
 

21

https://www.youtube.com/watch?v=X-cXGNhyCP0


Kslaan deken over m’n woorden 
Want twordt kouder op de avond 
Het kampvuur dooft 
Ksprokkel mezelf uit de slaap 
En tis hier nie warm ‘s nachts in Vlaanderen 
Maak een bed van gevallen bladeren 
En de wind waait dan hoor je de herfst naderen 
En in de herfst wil ik tussen de regen door wachten op de winter 
Ik wil vanalles, ik wil gerust nog e paar nachten wakker liggen 
Lakens van flanel, we zijn nu toch al december voorbij de midden 
En ik hoor de mensen alweer klagen: “tis hier nie warm in de winter” 
Ewel: bluft ton binnen’ 

Dat Brihang de persoonlijke aanpak niet schuwt in zijn teksten is intussen duidelijk. Dit diept hij nog 
veel verder uit in het nummer ‘kleine dagen’. Die staan voor hem symbool voor de momenten 
van onzekerheid en de momenten waarop niets gaat zoals het hoort te gaan. Die momenten 
in zijn gekozen artiestenbestaan staan in schril contrast met de grote dagen, waarop hij wel 
succes kent en waarop alles vanzelf lijkt te gaan. Het nummer valt te lezen als een aansporing 
aan zichzelf om niet te vergeten dat alle kunst vooral voortvloeit uit falen, mislukken en opnieuw 
proberen tot het wel lukt. Een ode aan de kleine dagen, die zo makkelijk vergeten worden, maar 
die belangrijker zijn dan al het andere. (https://www.youtube.com/watch?v=285V9cHuO8c)

De grote dagen slorpen alles op 
Ze willen altijd meer en zeggen nooit waarom 
De grote dagen slorpen alles op 
 
De kleine dagen, koel me in de regen 
Ik weet nie meer waar gekropen 
En de zunne wit nie me woar geschenen 
Ik ben op zoek, mo ken nietn verloren 
In m’n agenda staat er dak niets mag vergeten 
In de kleine dagen dragen alle vrouwen mooie kleren 
Alle mannen willen spieren kweken 
Kwil het alle twee 
Zie je dat is me probleem 
Kan nie kiezen tussen grote dagen en de kleine van de week 
Dus 
Ik kom op adem 
Pak alle tijd en ik aarzel dermee 
Stop, druk play en annuleer 
De kleine dagen zijn goed vo me 
Mo de grote daar ek niets van geleerd 
Niks nie 
 
De kleine dagen zien goed vo me 
De kleine dagen zien goed vo me 
En de zunne wit nie me woar geschenen 
Ik weten, ik weten, ik weten 
Ni woar gekropen
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DERDE ALBUM (UIT EIND 2019)

Brihang beleefde tussen 2016 en 2019 een grote doorbraak, met optredens op de grootste 
festivals en zelfs een paar MIA-nominaties. Het is duidelijk dat zijn mix tussen hiphop en poëzie 
sterk gesmaakt wordt door het grote publiek. Dat zorgde er wel voor dat dit nieuwe album een 
stuk moeilijker was om te maken. De verwachtingen liggen hooggespannen waardoor er veel 
extra druk lag bij het maken van nieuwe nummers. Zeker omdat teksten van Brihang komen 
uit een bepaalde urgentie en hij hij heel verschillende thema’s tegelijk wil uitdrukken met zijn 
nummers. Daarom koos hij voor een conceptuele insteek, een soort kapstok waaraan hij alle 
nummers kan ophangen. 

In dit geval liet hij zich initieel inspireren door het werk van de schrijver Georges Pérec, en dan 
in het bijzonder zijn boek ‘Rondom ruimte’. Hierin gaat het vooral over de manier waarop de 
mensheid al haar verschillende ruimtes – van kamers en huizen tot steden – weet in te vullen 
en naar haar hand weet te zetten. Brihang zou echter zichzelf niet zijn als hij dit boek niet op een 
originele manier zou weten te vertalen. Het installeerde in hem het idee dat hij het bouwproces 
van deze plaat zou zien als het bouwproces van een huis, zonder zichzelf daarmee inhoudelijk te 
begrenzen.

De eerste single van de plaat is alvast een goede indicatie van hoe hij te werk ging. Hij vertrok 
letterlijk van wat een huis een huis maakt – de steen – en gebruikte dat als invalshoek om een 
nieuw nummer te maken. Want het ‘Steentje’, de titel van het nummer, is in dit geval niet de 
bouwsteen van het huis, maar eerder het irritant steentje in zijn schoen. Dat niemand kan zien 
maar hem wel onafgebroken bezig houdt. Zo krijgen we plots een nummer over kleine afleidingen 
in een mensenleven, afleidingen die vaak veel groter worden gemaakt dan ze zijn. Brihang weet 
dus opnieuw een persoonlijke invalshoek universeel begrijpelijk te maken en slaagt er in om zijn 
poëzie nog verder uit te puren. Hij heeft minder woorden nodig om zijn idee uit te drukken, een 
signaal dat hij meer dan ooit zijn eigen stem heeft gevonden.  
(https://www.youtube.com/watch?v=xzJoYnCxJFw)

Der zit een steentje in m’n schoen, maar kzien der al gewend aan 
Tis daardoor da’k ‘t gevoel heb dak besta 
Ik ben der want ik zie het in de spiegel van het raam 
Ik ben der want ik spreek dezelfste taal, au revoir 
Der zat een wimper in m’n oog en een vlieg in m’n mond 
Twas daardoor dak’t gevoel had da’k bestond 
Ik rookte sigaretten met de pintjes dak dronk 
Want als ik dan ga sterven doe’k het liever ongezond 
Ha-ha 
 
Der zit een liedje in m’n kop, in de douche zing ik mee 
Daardoor da’k ‘t gevoel heb da’k leef 
Ik weun al heel m’n leven in een droomkasteel 
Geweun omdat’k de kamer met je deel, en tzien der veel 
Der zit een mug op de muur en ik krijg hem nie geklopt 
En tis toch weer typisch want kmoen morgen vroeg op 
Je weet wa da ze zeggen over het toeval en het lot 
Ik ben het bijna zeker ja die mug is God 
Ha-ha 
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Het knelt en het wringt nu al 26 jaar 
Ja, het is al heel m’n leven da’k het steentje meedraag 
Der zien zo van die dingen die gebeuren 
Op den duur stel je ‘t ook niet meer in vraag 
Ik voelde pas a’k leefde door te spelen met de vlam 
Ma van te veel te leven ja dan raak je opgebrand 
Dus vertrekken we op reis naar een tropisch warm land 
En een foto als bewijs om te posten via In-sta-gram 
Ha-ha 
 
Der zit een splinter in m’n duim en kken een bleine op m’n hiel 
Kuje daar geen pilletje voor schrijven, alsjeblieft? 
En ook voor m’n verdriet, istr niks da je ku doen? 
Tzit verzekers nog een nenenene 
 
Der is niemand dat het ziet ai ai ai 
Maar ik voel het in m’n ziel ai ai ai 
En hoeveel dat het piekt 
Is hoe daje het vergelijkt 
Of hoe da je het bekijkt ai ai ai 
 
Tzit verzekers nog een steentje in m’n schoen 
Ha-ha
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MANIEREN OM IN DE LES TEKSTEN 
VAN BRIHANG TE BEHANDELEN

In deze werkmap is bij elk nummer enige achtergrondinformatie meegegeven. Je kan ervoor 
kiezen om de klas zelf op zoek te laten gaan naar de verschillende thema’s in zijn teksten. Het kan 
bovendien gebeuren dat andere thema’s en invalshoeken naar voor worden geschoven, die 
hierboven niet zijn neergeschreven. Dat mag zeker aangemoedigd worden. Brihang schrijft open 
teksten, waarin de luisteraars net worden aangemoedigd eigen persoonlijke betekenissen te 
zoeken.

Het onderdeel waarin we het hadden over rijm en metrum, kan toegepast worden op de teksten 
van Brihang. Welk metrum of welke structuur gebruikt hij? Wanneer gebruikt hij enkelrijm en waar 
dubbel- of klankrijm? Wanneer gebruikt hij associatief woordgebruik, waarin hij woorden plaatst 
die vormelijk op elkaar lijken? Dat is geen eenvoudige materie, maar het kan interessant zijn om 
leerlingen individueel of in groep zelf te laten zoeken naar dit soort zaken.

We hebben nummers van Brihang uit verschillende fasen van zijn ontwikkeling aangehaald. 
Vallen er bepaalde verschillen op tussen de manier waarop hij in het begin schreef, in vergelijking 
met recenter werk? Zo ja, waar liggen die verschillen dan, inhoudelijk en vormelijk? Dat is geen 
eenvoudige materie voor leerlingen, maar het kan interessant zijn om hen daar zelf naar te laten 
zoeken, zodat ze zich bewust worden van het idee van artistieke evolutie. Kunst is namelijk altijd 
een zoektocht, waarbij resultaten geen eindpunt zijn, maar eerder het begin van een volgende 
fase.

Indien er voldoende tijd is: zijn er verschillen en gelijkenissen te ontwaren tussen de teksten van 
andere rappers en de teksten van Brihang? Dat is uiteraard vrij subjectief, maar het loont de 
moeite om leerlingen op deze manier teksten te laten bestuderen.

Ook interessant is om tijdens de les na te gaan waar leerlingen zelf naar luisteren. Over het 
algemeen luistert schoolgaande jeugd heel veel naar Nederlandstalige hiphop, waardoor een 
interessant klasgesprek kan ontstaan over wat ze er interessant aan vinden, of net niet.
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Deze werkbundel is opgesteld door Gille De Bruycker voor Fake vzw. Alle rechten voorbehouden.
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