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Inleiding 

 

Een sonnettenkransenkrans begint bij een sonnetten-

krans (en een sonnettenkrans begint bij een sonnet (wat 

een sonnet is, mag u zelf opzoeken)). Volgens het Alge-

meen Letterkundig Lexicon is een sonnettenkrans een  

 

Aanduiding voor een bepaald soort sonnetten-

cyclus van Italiaanse oorsprong. Ze is geba-

seerd op het principe van de concatenatio en 

wordt gevormd door vijftien sonnetten. De 

beginregel van het tweede sonnet is gelijk aan 

de slotregel van de eerste, de slotregel van het 

tweede is gelijk aan de beginregel van het der-

de sonnet, enz. Het vijftiende sonnet (zgn. 

meestersonnet) bestaat uit de beginregels van 

de veertien eraan voorafgaande sonnetten.1  

 

Ik wil de definitie een beetje oprekken: het meesterson-

net kan ook bestaan uit de eindregels van de veertien 

voorafgaande sonnetten. Het leuke daarvan is dat de 

laatste regel van sonnet 1 ineens een beginregel is: de 

beginregel van het meestersonnet. 

Het genre van de sonnettenkrans zou ontstaan 

zijn in Italië van de vijftiende eeuw, maar daar lijken 

geen complete sonnettenkransen van overgebleven te 

zijn. Volgens Giovanni Mario Crescimbeni schreef 

Giovanni Maria Guicciardi da Bagnacavallo in 1598 een 

																																																													
1 
https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge0
1_01_02845.php 
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sonnettenkrans,2 er is echter geen boek van Guicciardi 

uit dat jaar bekend. De oudste vorm die lijkt op een 

sonnettenkrans staat in Apologia de gli academici di Banchi 

di Roma contra M. Lodovico Castelvetro da Modena van An-

nibale Caro uit 1558.3 In dit boek staat een krans van 

negen aan elkaar gekoppelde sonnetten. Uit min of 

meer dezelfde tijd komt de krans van de zestiende-

eeuwse schrijver Torquato Tasso,4 hij heeft twaalf son-

netten aan elkaar gekoppeld. De vraag is waarom hij 

niet veertien sonnetten aan elkaar gekoppeld heeft. Dit 

sterkt het vermoeden dat de sonnettenkrans dus niet uit 

de vijftiende eeuw stamt, maar van later is. De oudste 

volledige sonnettenkrans is gepubliceerd in 1748 en is 

geschreven door een groep van veertien dichters ter ere 

van Kerstmis: Corona di rime per festeggiare il natalizio giorno 

di fille.5  

De eerste sonnettenkrans uit de Nederlandse 

literatuur is gepubliceerd door Jeanne Reyneke van 

Stuwe in 1898. Haar bundel Impressies opent met ‘Son-

nettenkrans’. De laatste regel van sonnet 1 is de eerste 

regel van sonnet 2 – enzovoort – de laatste regel van 

sonnet 14 is de eerste regel van sonnet 1. Sonnet 15 is 

het meestersonnet, bestaande uit de veertien beginre-

gels.6 

																																																													
2 Giovanni Mario Crescimbeni, L’Istoria della volgar poesia, 
Venetië 1730, p. 444 
3 Annibale Caro, Apologia de gli academici di Banchi di Roma contra 
M. Lodovico Castelvetro da Modena, z.p. 1558, pp. 237-241 
4 Torquato Tasso, Opere di Torquato Tasso, volume V, Pisa 
1832, pp. 5-11 
5 Corona di rime per festeggiare il natalizio giorno di fille, Napels 1748 
6 Jeanne Reyneke van Stuwe, Impressies – sonnetten en verzen, ’s 
Gravenhage z.j. (1898), pp. 7-18 
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Tot zover het idee van de sonnettenkrans, we 

gaan een stap verder en we gaan sonnettenkransen aan 

elkaar koppelen tot sonnettenkransenkransen. 

In 1828 publiceerde Ludwig Bechstein zijn 

bundel Sonettenkränze.7 Deze bundel bestaat uit veertien 

sonnettenkransen. Helaas was Bechstein niet op het 

idee gekomen om deze sonnettenkransen aan elkaar te 

koppelen tot een sonnettenkransenkrans. Een sonnet-

tenkransenkrans bestaat uit veertien sonnettenkransen 

waarvan de meestersonnetten samen ook weer een 

sonnettenkrans vormen. De eindregels van de meester-

sonnetten vormen ook weer een sonnet (het grootmees-

tersonnet). Een sonnettenkransenkrans bestaat uit 196 

in elkaar gevlochten sonnetten die veertien meesterson-

netten en daarmee één grootmeestersonnet vormen; in 

totaal dus 211 sonnetten. De sonnettenkransenkrans is 

een nogal wiskundige benadering van de poëzie. Te-

genwoordig kun je met behulp van een programma als 

Excell vrij eenvoudig zicht houden op het heen en weer 

springen van de terugkerende regels, maar ooit moet dat 

een ingewikkeld karwei zijn geweest. 

In 2016 slaagden Martijn Neggers en Bas Jon-

genelen erin om een sonnettenkransenkrans in het 

Nederlands samen te stellen. Het werk, met als titel Een 

kruisweg van alledaags leed, verscheen in boekvorm8 en als 

poster.9 Zo’n vijftig dichters verleenden er hun mede-

werking aan, waaronder Frank van Pamelen, Willem 

																																																													
7 Ludwig Bechstein, Sonettenkränze, Arnstaf 1828 
8 Bas Jongenelen en Martijn Neggers, Een kruisweg van alledaags 
leed, Tilburg 2016 
9 https://basjongenelen.files.wordpress.com/2017/01/poster-
definitief.pdf 



8 
 

Kloos, Jaap van den Born en Peter Knipmeijer. Neggers 

en Jongenelen beweerden de eerste sonnettenkransen-

krans in de geschiedenis van de wereldliteratuur te heb-

ben gemaakt, dat is echter niet waar. 

In andere talen waren al eerder sonnettenkran-

senkransen verschenen, zoals in het Sloveens. De oud-

ste sonnettenkransenkrans is waarschijnlijk Sonetni venec 

sonetnih vencev van Mitja Šarabon uit 1971.10 Uit 1994 is 

Sla sponina van Janko Moder uit 1994.11 Milan Batista 

publiceerde in 1998 Veliki sonetni venec,12 en Valentin 

Cundrič heeft in datzelfde jaar maar liefst acht sonnet-

tenkransenkransen gepubliceerd. Een ervan heeft hij in 

eigen beheer uitgegeven: Pamtivid13 (de tekst staat ook 

online14). De zeven anderen staan in zijn boek Slovenska 

knjiga mrtvih.15  Twee kransenkransen daaruit zijn online 

te vinden: Molitvenik peščeni16 en Terjatve.17 Deze Sloveen-

se kransenkransen hebben echter geen meestersonnet-

ten en grootmeestersonnetten, in een mail van 3 okto-

ber 2018 schreef Cundrič me dat hij dit bewust gedaan 

heeft. De lezer kan de (groot)meestersonnetten zelf in 

elkaar puzzelen. Anton Gričnik bracht in 2005 een 

																																																													
10 Mitja Šarabon, Sonetni venec sonetnih vencev, Ljubljana 
1971 
11 Janko Moder, Sla sponina, Ljubljana 1994 
12 Milan Batista, Velike sonetni venec, Kranj 1998 
13 Valentin Cundrič, Pamtivid, z.p. (Jesenice) 1998 
14 
https://www.slovenci.it/images/slobooks/cundric_pa
mtivid.pdf 
15 Valentin Cundrič, Slovenska knjiga mrtvih, Kranj 1998 
16 http://lit.ijs.si/cund1.html 
17 http://lit.ijs.si/cund2.html 
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ietwat vreemde sonnettenkransenkrans uit: Hvalnica 

Življenju.18 Het zijn 211 sonnetten, opgebouwd uit veer-

tien sonnettenkransen, maar de veertien meestersonnet-

ten zijn niet aan elkaar gekoppeld. De laatste regel van 

het eerste meestersonnet is niet de eerste regel van het 

tweede meestersonnet. Er is dus geen krans van mees-

tersonnetten en daarmee is dit boek geen net volledige 

sonnettenkransenkrans. 

Ook de Russische literatuur heeft een behoor-

lijke traditie van sonnettenkransenkransen. Vladimir 

Germanovich Vasilyev schreef in 1987 zijn sonnetten-

kransenkrans Мир, maar hij kreeg deze niet als boek 

gepubliceerd, tegenwoordig staat hij wel op internet.19 

Anatoly Martynov publiceerde in 1996 Благовест – 

Корона венков сонетов,20 in 2010 kwam Arkady Alferov 

met Корона венков сонетов21 en in 2011 publiceerden 

Sergey Don Тебе, мой город,22 en Elin Grigory Yakovle-

vich Колокол Герцелойды.23 Izyaslav Kotlyarov bracht in 

2001 Земля простит, но не прощает небо24 en in 2015 

Ещё за далью и за высотой25 uit. Maar niet van iedere 

																																																													
18 Anton Gričnik, Hvalnica Življenju, Ljubljana 2005 
19 https://www.e-
reading.club/bookreader.php/146905/Vasil%27ev_-
_Korona_sonetov__Mir_.html 
20 Anatoly Martynov, Благовест, Sint-Petersburg 1996 
21 Arkady Alferov, Корона венков сонетов, Vladimir 2010 
22 https://vdocuments.mx/-5572142f497959fc0b93f95c.html 
23 Elin Grigory Yakovlevich, Колокол Герцелойды, Moskou 
2011 
24 Izyaslav Kotlyarov, Земля простит, но не прощает небо, 
Minsk 2001 
25 Izyaslav Kotlyarov, Ещё за далью и за высотой, Mos-
kou 2015 
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kransenkrans is te achterhalen wanneer hij gepubliceerd 

is, van Vladimir Ostapenko’s twee kransenkransen 

Отшельник26 en Монолог27 bijvoorbeeld. Of van Leo 

Himmelsohn’s Корона жизни – Око.28 Ook Mark Poly-

kovsky’s Волшебство сна is ongedateerd,29 net als 

Метаморфозы van Sluka Alexander Yaroslavovich,30 

Мировоззре́ние Ми́стика van Igor Morozov,31 При све́те – 

Не уснуть van Ananyin Valery Zosimovich,32 en Моя 
Мифологики van Alexander Chetverkin.33 

De Braziliaanse dichter Paulo Camelo publi-

ceerde in eigen beheer in 2002 Coroas de uma coroa. Zijn 

grootmeestersonnet (door hem ‘soneto baso’ genoemd) 

is tevens het eerste sonnet van de eerste krans, zodat 

zijn kransenkrans als het ware uitwaaiert vanuit dat 

eerste sonnet.34 Joedson Adriano da Silva Santos is ook 

een Braziliaanse dichter die een sonnettenkransenkrans 

geschreven heeft. Alcides heet zijn kransenkrans en het 

gaat over de twaalf werken van Hercules. Dit dichtwerk 

																																																													
26 https://www.stihi.ru/2009/05/25/6262 
27 https://www.stihi.ru/2010/03/30/1237 
28 http://litkonkurs.com/?dr=45&tid=320526&pid=0 
29 https://stihi.ru/2018/02/19/9458 
30 http://samlib.ru/s/sluka_a_j/ssluka_a_j.shtml 
31 https://www.stihi.ru/diary/nobfly/2009-05-
02?fbclid=IwAR1_JEtGoalsL7UMtwWCztCkKMTJRPhhWp
Od_zbX--DW0EfCo3aVlLhIeAg 
32 
http://avtor.karelia.ru/elbibl/ananjin/pri_svete_ne_usnut.pdf
?fbclid=IwAR3YyVKdSOlK0PXOFjYIgJDFbYrPoPBjQ_ck
g1m9xZGDHqquhfXLUeazjZ4 
33 
http://www.al4et.narod.ru/mif.html?fbclid=IwAR3CdvHWZ
YNSBg8ibib5xgvsZHN7pBXxzH2r4BKMAIv8mggcNY60Sd
0BFKI 
34 Paulo Camelo, Coroas de uma Coroa, Recife 2002 
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is niet als boek uitgegeven, maar wel als poster.35 Die-

zelfde Joedson (hij publiceert zijn gedichten onder zijn 

voornaam) kwam in 2018 met het boek Alcides. In dit 

boek is staan diverse sonnettenkransen en drie complete 

sonnettenkransenkransen: ‘Teoria e Práxis’, ‘Parerga e 

Paralipomena’ en ‘Dodecatlo’. Die laatste kransenkrans 

is gelijk aan de Alcides die Joedson als poster heeft ge-

publiceerd.36 

In Wit-Rusland is ook een sonnettenkransen-

krans verschenen: in 2015 publiceerde Sophia Nikolae-

vna Shah Мару стаць я мастаком.37 Het bijzondere aan 

deze sonnettenkransenkrans is dat het een kinderboek 

is. Het is daarmee de eerste kindersonnettenkransen-

krans. Shah publiceerde ook de sonnettenkransenkran-

sen Адухаўленне (2000),38 Прысвячэнне (2001),39 

Прызначэнне (2002),40 Увасабленне (2003),41 Спасціжэнне 
(2004),42 Азарычы (2007)43 en Каб тое выказаць… 

(2015).44 

Olax is de eerste Nederlandse dichter die in 

zijn eentje sonnettenkransenkransen schrijft. Tot nu toe 

heeft hij er drie geschreven, alle drie uitgegeven bij 

																																																													
35 
https://basjongenelen.files.wordpress.com/2018/03/joedson
-adriano-alcides1.pdf 
36 Joedson, Alcides, Sanhauá / Tilburg 2018 
37 Sofia Shah, Мару стаць я мастаком, Minsk 2015 
38 Sophia Shah, Адухаўленне, Minsk 2000 
39 Sophia Shah, Прысвячэнне, Minsk 2001 
40 Sophia Shah, Прызначэнне, Minsk 2002 
41 Sophia Shah, Увасабленне, Minsk 2003 
42 Sophia Shah, Спасціжэнне, Minsk 2004 
43 Sophia Shah, Азарычы, Minsk 2007 
44 Sophia Shah, Каб тое выказаць…, Minsk 2015 
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Uitgeverij De Bozige Bui. De eerste is getiteld Dichter bij 

het eind. De sonnetten zijn shakespeariaans, hetgeen 

zeggen wil dat ze bestaan uit drie kwatrijnen met ge-

kruist rijm en een distichon met gepaard rijm.45 De 

tweede sonnettenkransenkrans is getiteld ’t Is egoïstisch, 

maar ’t is mooi geweest,46 en de derde Ik maak er gauw een 

eind aan, en ik kom.47 

Hilde van Beek en Bas Jongenelen stelden in 

2018 een sonnettenkransenkrans samen op basis van de 

veertien hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis-

canon (gemaakt onder voorzitterschap van Frits van 

Oostrom). Iedere hoofdlijn heeft een krans gekregen. In 

totaal schreven dertig dichters mee aan deze bundel, 

getiteld vaderlandse geschiedenis.48 Het resultaat is een ei-

genwijs geschiedenisboek vol bizarre wendingen, cli-

chématige bespiegelingen en originele denkwijzen. Deze 

bundel is dus niet te beschouwen als een echt geschie-

denisboek; het is eerder een parodie erop. 

Nu komen Bas Jongenelen en Anne-Marie 

Maartens met een sonnettenkransenkrans, de zesde in 

het Nederlands, de zoveelste in de wereld. De liefde: een 

met gif gevulde beker is een ode aan de liefde.49 Verwacht 

niet een verhaal, een betoog of een handleiding. Dom-

pel u onder in de wereld van de lyriek, van de allerindi-

																																																													
45 Olax, Dichter bij het eind, z.p. (Den Haag) 2018 
46 Olax, ’t Is egoïstisch, maar ’t is mooi geweest, z.p. (Den Haag) 
2018 
47 Olax, Ik maak er gauw een eind aan, en ik kom, z.p. (Den Haag) 
2018 
48 Hilde van Beek & Bas Jongenelen (samenstelling), vaderland-
se geschiedenis, Ellemeet 2018 
49 Bas Jongenelen & Anne-Marie Maartens (redactie), De liefde: 
een met gif gevulde beker, Ellemeet 2019 
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vidueelste expressies van de allerindividueelste emoties 

– ja, ook die van Willem Kloos. 

 

O.B. Kunst 

Sonnettist 

 

PS In Rusland schijnt Natalia Shamberova een sonnet-

tenkransenkrans geschreven te hebben waarvan de titel 

in het Engels The Mists of August is. Wie kan mij helpen? 
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1.1 M. Vasalis, Herfst 

 

Toornige vreugde doet mij rechtop gaan 

dwars door de herfstige plantsoenen 

waar in het nat verwilderd gras 

rillend naast de zwarte plas 

een troep verregende kalkoenen 

verworpen, onheilspellend staan. 

 

De wind schuift in de glazen wolken 

lichtende wakken hemel open 

en wervelt glinsterende kolken 

omhoog uit gele bladerhopen. 

Als gevallen englen hokken 

door geen zon meer te verzoenen 

in een somber dreigend mokken 

daar mijn broeders de kalkoenen. 
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1.2 Jaap van den Born 

 

‘Daar mijn broeders de kalkoenen 

in de fraaie lusthof van mijn slot. 

Hier ikzelf, ik deel hun levenslot: 

er valt met geen van ons oprecht te zoenen. 

 

Ach, wie zich door een deerne liet ontgroenen 

besefte ras, hier ga je aan kapot. 

Het is vergif en sloopt je tot het bot. 

Dus kweek ze wel, maar staar niet naar meloenen: 

 

Dit wou ik dus in fraaie kleuren zien. 

Misschien ben ik een hopeloze dromer, 

maar u als vakman, kunt dit vast wel aan. 

 

Het dient uit twee panelen te bestaan, 

de één getiteld Herfst, de ander Zomer.’ 

‘Eén Zomer en één Herfst?’ vroeg Hölderlin. 

 



16 
 

1.3 J.C. Bloem, De ledige 

 

Eén zomer en één herfst vroeg Hölderlin 

om den gerijpten zang in aan te heffen, 

eer hem de pijl van ’t zwarte lot zou treffen 

en hij den god, die hem versloeg, zou zien. 

 

Dit is van de verhevenen. Misschien 

deed hem een voorgevoel duister beseffen, 

dat hij weldra moest heengaan uit het effen 

bestaan naar waar des levens gronden vliên. 

 

Zoo ben ik niet. Voor mij was het gedicht 

nooit anders dan een uit gebrek onthullen 

van wat mij ’t gierige leven derven deed. 

 

En als ik tot het lot één bede richt 

is het: wil dit leeg hart nog eenmaal vullen, 

dat niet beminnen daaglijks sterven deed. 
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1.4 Martin Hulsenboom 

 

Dat niet beminnen daaglijks sterven deed, 

zo leerde ons J.C., niet Johan Cruyff 

of Jezus Christus met zijn grijze duif, 

maar Bloem, geadoreerd van Ellemeet 

 

tot Tilburg-Noord: de sombere poëet. 

Een eenzaam leven ís een zware kluif, 

alsof je Elvis bent, maar zonder kuif, 

of Holle Bolle Gijs op streng dieet. 

 

Toch is helaas, zo zeg ik onverbloemd, 

de liefde ook maar al te vaak verdoemd. 

Je kent het vast: een blonde sexmachine  

 

bedwelmt jouw zinnen op haar lits-jumeaux, 

maar dumpt je als je zakken leeg zijn, zo 

zong Peter Koelewijn van Angeline. 
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1.5 S.H. Keukenmeester 

 

Zong Peter Koelewijn van Angeline 

of ging het Peter om Brigitte Bardot? 

Je krijgt een goede duiding niet cadeau, 

want tekstkritiek, dat is een discipline. 

 

Zo’n liedje gaat toch over iets, misschien… 

Ik was laatst in een gloeiendhete sauna, 

daar deed ik heel spontaan en goed James Brown na. 

Dus: Like a like a like a sex machine. 

 

Machines, ja, je kunt er kwaad om worden, 

Maar echt, ze komen heus in grote horden. 

Als vrouwenpop, of als een Don Juan. 

 

Terug naar waar ik startte. Weet u: An- 

geline, die had voeten om te zoenen, 

ze had (zo ondermeer) prachtige schoenen. 
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1.6 Anne-Marie Maartens 

 

Ze had (zo ondermeer) prachtige schoenen 

in alle kleuren van de regenboog, 

hij hield van hakken aan in bed en hoog, 

pas dan wou hij beminnen en/of zoenen.  

 

Maar zijn Belinda deed dat niet, dat vond 

ze ongepast en eigenlijk ook goor. 

Dus hij een deurtje verder: hij ging door 

en zocht een Malle Babbe (wou geen stront).  

 

De penopauze vraagt een geile Trien.  

Ja: ‘Ik was zestien, jij was achtentwintig’  

maar nu dus andersom een jonge, wilde. 

 

Een glazenmuiltjesmeisje dat ook gilde, 

heel trots liep Rob dan naast haar, o zo bronstig, 

een paar was het, zoals Gert en Hermien. 
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1.7 Bert van den Helder 

 

Het is een stel, net als Gert en Hermien. 

Zij spelen nu een hemels mandoline. 

Niet dat ze daar voor eeuwig mogen zingen; 

God heeft hun aardse dubbelspel doorzien. 

 

Eerst Duifjes op de Dam en dat soort dingen 

dan jarenlang zijn trouwste volgelingen 

toen scheiding, herrie, hip-hop, bovendien 

hun dochters die vol in de Playboy gingen. 

 

Dus Satan eist, terecht of niet, zijn deel 

en heeft een omgangsregeling bedongen: 

twee weken Hel, dan Hemel, evenveel. 

 

Het stel stelt, als je vraagt of het hen speet: 

of we nu in de kerk of kroegen zongen, 

je weet dat je met Kerst kalkoenen eet. 

 



21 
 

1.8 Nelleke Moser 

 

Je weet dat je met kerst kalkoenen eet, 

maar prefereert de Franse haute cuisine, 

de vingerkommen, het damasten kleed, 

het tafelzilver en de soepterrine. 

 

Eerst was je nog met Beauharnais getrouwd. 

Zijn hoofd verloor hij aan de guillotine. 

Lang heb je echter niet om hem gerouwd, 

al snel hervond je weer je bonne mine. 

 

Je leefde vrolijk door als concubine, 

maar helemaal tevreden was je niet. 

 

Toen werd je Bonapartes favoriet. 

Voor nu is dat het einde van het lied: 

 

je hebt nog nooit zo’n prachtig stel gezien 

zoals Napoleon en Josephine. 
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1.9 Martin Hulsenboom 

 

Zoals Napoléon en Joséphine: 

terwijl hij triomfeerde in Egypte, 

vernam hij dat ze met een ander wipte, 

wat hij nog door de vingers wilde zien, 

 

want hij was smoorverliefd en bovendien 

verlangde hij een zoon. Maar, ach, hij flipte,  

omdat die hoop hem mettertijd ontglipte: 

hij liet haar in de steek in 1810. 

 

Haar kinderloosheid was haar Waterloo, 

want met zijn keizerlijke libido 

was vorming van een dynastie zijn streven. 

 

Hij bralde luid: ‘De macht is mijn maîtresse.’ 

Doch díe wist evenmin zijn dorst te lessen. 

Het gaat met ups en downs, zo is het leven. 
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1.10 Thomas van der Lee 

 

Het gaat met ups en downs, zo is het leven. 

De Duitsers Braun en Hitler, samen blij: 

een rijk, een ‘Reich’, vol macht. Z’n tijd voorbij!  

En steeds op zoek naar meer, dat is het streven. 

 

Bedenk op tijd: vergeet de liefde niet! 

‘De Jood’ in het belang, ze zag het aan, 

bescheiden ging ze voor de Führer staan. 

Gespannen zong ze toen d’r trieste lied: 

 

‘Je kunt je ‘Reich’, je liefdevolle trots 

met alle zooi en troep best houden. Kots! 

De hond en mij verlies je snel. Gegroet!’ 

 

Je merkt: de rede van mevrouw was schots 

en scheef. Dictator dacht en wist toen plots: 

vandaag gaat het met mij wat minder goed. 

 


