Focus

‘Het was, alsof er van hem een
fluïdum uitging’

gels. Lindner houdt niet van rijm, omdat dit
het lezen te zeer stuurt (‘Zo gaat de dichter
van a naar a komen. En daarna van b naar b’),
maar in dit oeuvre is het rijm van een andere
orde: ‘het is waar rijm onverwacht valt en het
ritme van het gedicht breekt, dat Leopold ontroert’.
De keuze bevat vanzelfsprekend veel van
de welbekende gedichten als ‘Staren door het
raam’, ‘Morgen’ en ‘Om mijn oud woonhuis
peppels staan’. In de tweede helft van het
boekje is een persoonlijkere hand in de keuze
te zien. Een paar bijzondere, ietwat atypische
gedichten uit de nalatenschap vallen op, die
een minder bekende kant van Leopold vormen. Het zijn een soort detailstudies die een
wat grimmiger symbolisme tonen:

Groen
als uitgeholde schil van een meloen,
korst, waar de bete van de tanden
in uitgedrukt stond, offerande
ter geurige gootsteen, morsig rondgezworven

Eind 2011 was er een vrij plotse opleving van
de belangstelling voor het werk van een van
de grootste Nederlandse dichters, J.H. Leopold (1865-1925). Met name twee fraaie uitgaven zijn hiervoor verantwoordelijk. Kiki
Coumans bespreekt ze.

Het is druk rond Leopold. Naast een speciaal
nummer van Tirade, en daaraan gekoppeld de
website dekamervanleopold.nl (waarop
schrijvers zich hebben laten inspireren door
een foto van Leopolds werkkamer), verschenen er twee mooie uitgaafjes: een nieuwe
bloemlezing van zijn werk; U missen en u niet
ontgaan, en het biografische voorproefje De
kamer van Leopold.

Kiki Coumans

Bloemlezing
Dichter Erik Lindner maakte een selectie uit
het werk van Leopold en voorzag deze van
een voorwoord waarin hij het werk mooi en
treffend karakteriseert. Lindner vestigt de
aandacht op de ‘delicate en onverwachte’
Leopoldiaanse wijze van afbreken van versre-
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de wegen langs, beschimmeld en bedorven
en thans terecht geraakt en thuis
ginds in den vuilhoek van het hemelhuis.

De kamer van Leopold
Dick van Halsema heeft als geen ander
inzicht in de veelkantigheid en ongrijpbaarheid van Leopold. Hij bereidt de eerste grote
biografie over de dichter voor. Van Halsema
kreeg een doos met paperassen over Leopold
in handen. Hier tussen zat een foto die hij als
uitgangspunt heeft genomen voor De kamer
van Leopold, een ‘amuse-gueule’ voor de biografie, die in 2015 zal verschijnen.
Als de fotograaf uit de film Blow Up probeert
hij door een nauwgezette bestudering van de

foto van de werkkamer van Leopold – hoogst
waarschijnlijk door de dichter zelf genomen –
conclusies omtrent het gefotografeerde te trekken. Maar hij gaat in dit mooi geschreven boekje vooral dieper in op wat zich in die kamer
afspeelde. Hij schetst een psychologisch portret van de dichter aan de hand van de getuigenissen van vrienden en oud-leerlingen van het
Erasmiaans gymnasium in Rotterdam die bij
de ‘kluizenaar van de Oldebarneveldtstraat’
over de vloer kwamen en met hem over literatuur en filosofie discussieerden en piano speelden.
Van Halsema laat zien hoezeer de vertrouwelingen overeenstemmen in de beschrijving van de bijzondere aard van die bijeenkomsten. Zo schreef een oud-leerling: ‘Het
was, alsof er van hem een fluïdum uitging,
dat, min of meer buiten het grammaticale
om, de zin van een tekst tevoorschijn wist te
toveren.’ Een ander ‘voelde intuïtief, dat hij
in fijnheid en eruditie, maar vooral in zijn
hypergevoeligheid, verre boven anderen uitstak.’ En een derde noemt ‘de ongewone rust
die in dit vertrek de dingen met een waas
omving’.
Maar het was niet alleen maar ernst, Leopold
beschikte ook over een verfrissende, aanstekelijke humor: ‘Hij was zulk een kostelijk causeur
[...] zonder in het leuterige te vervallen. Omgekeerd verstond hij het, het quasi-gewichtige of
verhevene in een handomdraai potsierlijk te
maken.’ Een oud-leerling beschrijft dat hij wel
eens door Leopold de klas uit gestuurd werd
om tot bedaren te komen van de slappe lach.

J.H. Leopold
U missen en u niet
ontgaan
Gekozen en ingeleid door
Erik Lindner

Van Oorschot, 2011
79 pagina’s, € 12,50

Paranoia
Minder aangenaam is wat Van Halsema
noemt de ‘teloorgang van Leopold als deelnemer van het sociale verkeer’. Hij schetst een
schrijnend beeld van de schrijver die vertrouwelingen steeds meer afstootte, degenen die
hem het meest na stonden het eerst. Leopolds sensitiviteit kantelde in overgevoeligheid
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“

W.v.t.t.k

Top-15

Nieuw verschenen

Best verkochte poëzie (verkoopweek 45 van
2011 tot en met week 12 van 2012)

Informatie voor deze rubriek graag naar:
info@poezieclub.nl

1 (-) Joke van Leeuwen. Half in de zee.
Querido & Poetry International, € 2,50.
2 (4) Tomas Tranströmer. De herinneringen
zien mij. De Bezige Bij, € 24,90.
3 (11) Wislawa Szymborska. Einde en begin.
Meulenhoff, € 17,50.
4 (-) Menno Wigman. Mijn naam is Legioen.
Prometheus, € 14,95.
5 (-) Ramsey Nasr. Mijn nieuwe vaderland.
Gedichten van crisis en angst. De Bezige
Bij, € 16,50.
6 (3) Vasalis. Verzamelde gedichten. Van
Oorschot, € 25,-.
7 (-) Herman Finkers. Poëzie, zo moeilijk nie.
Thomas Rap, € 14,90.
8 (2) Gerrit Komrij. De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten.
Prometheus, € 7,50.
9 (1) Ingrid Jonker. Ik herhaal je. Podium,
€ 15,-.
10 (-) Menno Wigman & Rob Schouten
(samenst.). Alleen in mijn gedichten kan ik
wonen. De bekendste gedichten uit de
Nederlandse literatuur. Prometheus, €15,-.
11 (6) Toyo Shibata. Geef de moed niet op.
Lebowski, € 17,90.
12 (-) Tonnus Oosterhoff. Leegte lacht. De
Bezige Bij, €17,50.
13 (-) C.J. Aarts & M.C. van Etten. Domweg
gelukkig, in de Dapperstraat. Prometheus,
€ 7,50.
14 (-) Kathleen Ferrier (samenst.). De 100
beste gedichten. De Arbeiderspers, € 9,95.
15 (15) Nico Dijkshoorn. Daar schrik je toch
van. De eerste 1000 gedichten. Nieuw
Amsterdam, € 12,50.

r Nederlandstalige poëzie
r Rik Andreae. Blootwuilders dij wie binnen.
Kleine Uil, € 12,50. (maart 2012)
r Claude van de Berge. De overblijfselen. P,
€ 17,50. (februari 2012)
r Pieter Boskma. Mensenhand. Prometheus,
€ 19,95. (maart 2012)
r Anne Büdgen. Ik schrijf u nog. De
Arbeiderspers, € 15,95. (februari 2012)
r Hendrik Carette. Een zeemeermin aan de
monding van het Zwin. Poëziecentrum,
€ 17,50. (februari 2012)
r Emma Crebolder. Vallen. Nieuw
Amsterdam, € 14,95. (april 2012)
r Steven Dusoleil. Mussen. P, € 13,-.
(februari 2012)
r Annemarie Estor. De oksels van de bok.
Wereldbibliotheek, € 15,90. (januari 2012)
r Annemieke Gerrist. Alleen dunne strepen
maken een landschap dat rustig ligt. CBK
Zeeland, € 9,-. (april 2012) Deel 136 van
de Slibreeks
r Luuk Gruwez. Wijvenheide. De
Arbeiderspers, € 17,95. (maart 2012)
r Anneke Haasnoot. Binnen mijn zinnen.
De Witte uitgeverij, € 10,-. (januari 2012)
r Robin Hannelore. De Menhir van Eisterlee.
Berghmans Uitgevers, € 18,-. (maart 2012)
r Erik Jan Harmens en Rick de Leeuw. Echte
mannen scheiden niet. Lebowski, € 16,90.
(maart 2012)
r Juliën Holtrigter. Snijderseiland. De
Harmonie, € 14,90. (februari 2012)
r Philip Hoorne. Het is fijn om van pluche te
zijn. Van Gennep, € 16,-. (maart 2012)
r Liesbeth Lagemaat. Het uur van de pad.
Wereldbibliotheek, € 15,90. (maart 2012)
r Ronelda S. Kamfer. Santenkraam. Podium,
€ 17,50. (mei 2012) Tweetalige uitgave
r Jurjen Keessen. Het eiland. www.dolfkalenders.nl, € 23,-. (november 2011)
r Delphine Lecompte. Blinde gedichten. De
Bezige Bij, € 19,95. (januari 2012)
r Gerry van der Linden. Wat een geluk.
Nieuw Amsterdam, € 17,50. (mei 2012)
r Jan Loogman. Een woord valt uit het nest.
De Witte uitgeverij, € 10,-. (januari 2012)
r Olga Millenaar. Waar einde een begin is.
De Witte uitgeverij, € 10,-. (januari 2012)
r Theo Monkhorst. Als zand in plooien van
een olifant. De Witte uitgeverij, € 10,-.
(februari 2011)
r Sybren Polet. Virtualia. Teletonen. Even- en
nevenbeelden. Wereldbibliotheek, € 15,90.
(februari 2012)
r Nicole Van Overstraeten. De tuinen van
Thevenet. Demer, € 15,-. (januari 2012)
r Ester Naomi Perquin. Celinspecties. Van

Thomas Möhlmann

en achterdocht, zelfs paranoia,
die zich met name richtte op de
literaire wereld.
Van Halsema geeft ook zijn
eigen visie op het mechanisme
van die paranoia bij Leopold. Hij
beschouwt het als een voortvloeisel van juist die ‘extreem sensitieve individuele kern’ die hem zo
bijzonder maakte: ‘Een bewustzijn dat bewust onbeschermd,
want onaangepast probeerde te
blijven met een ongewapende en
dus kwetsbare authenticiteit die
de wereld probeerde te blijven
aftasten op zoek naar iets wezenlijks en elementairs.’
Het mooie van De kamer van
Leopold is dat de persoon Leopold
daadwerkelijk een stukje dichterbij komt. Van Halsema put uit
bestaande getuigenissen en voegt
ze samen op een manier dat er
een portret vanuit verschillende
Advertentie

blikken ontstaat, een indruk van
de avondjes in die kamer. Zo krijg
je af en toe daadwerkelijk het
gevoel alsof je zelf ook even in die
kamer aanwezig bent, bij de
piano spelende of converserende
dichter.
Een mooie bijkomstigheid die
voor de schrijvers van beide
boekjes geldt, is dat Leopolds
‘fluïdum’ zich tot hun schrijfstijl
lijkt uit te strekken. Zowel Dick
van Halsema als Erik Lindner
schrijven soms zinnen in een
haast Leopoldiaanse stijl, met
verfijnde formuleringen. Zo
luidt Lindners conclusie: ‘Het
werk is van zulke nauwgevoelige
waarneming en bewoording, dat
het onverminderd overeind blijft
op al zijn wankele gronden.’
Dick van Halsema, De kamer van
Leopold. Historische Uitgeverij, 60 blz,
€ 15,-

Jubelbundels

Elk jaar levert het Rotterdamse Poetry International Festival minstens één fraai nieuw boekwerk
op: de festivalbundel, telkens volgens beproefd
recept een levendige verzameling van het werk
van de dichters die het betreffende jaar optreden.
Op zich al mooi, een bundel vol met voornamelijk buitenlandse dichters die in Nederland nog
wel wat bekendheid kunnen gebruiken, en waarvan er ieder jaar een paar ook echt iets toe te
voegen hebben aan het Nederlandse poëzielandschap. Een rijtje trailers eigenlijk, een uitnodiging aan die paar literaire uitgeverijen die
nog moed en middelen hebben om vertaalde
poëzie uit te geven.
Om de paar jaar is er bovendien een zus-ofzoveelste jubileum van het festival te vieren, en
ter gelegenheid daarvan komt Poetry dan met
nog mooiere en uitgebreidere bundelingen op
de proppen. Bij het vijftienjarig bestaan in 1984
bijvoorbeeld Honderd dichters uit vijftien jaar
Poetry International, waarin ongeveer driekwart
van de Nobelprijswinnende poëziewereld vertegenwoordigd is. En dubbel feestelijk ging het
er bij het veertigjarig bestaan in 2009 aan toe,
met twee bloemlezingen: Kijk, het heeft gewaaid
en Ze kwamen om een dichter te zien. De eerste
is een verzameling van veertig door de jaren
heen voor of vanwege Poetry geschreven bijdragen van bezoekende dichters, en bevat onder
meer een vrolijk knutselstukje van de Franse
OULIPO-titaan Jacques Roubaud en een hartverscheurend gedicht dat de jonggestorven Rus
Boris Ryzji schreef voor zijn toen zevenjarige
zoontje. Diezelfde Ryzji is ook opgenomen in
de tweede jubileumuitgave, een cd-box met
boekwerk, waarin ik de laatste weken rondzweef. Ze kwamen om een dichter te zien is een
van de opmerkelijkste en – simpele taal – gaafste en rijkste verzamelbundels die in de afgelopen jaren verschenen. Een stuk of tweehonderd dichters van over de hele wereld zijn er in
te beluisteren, zowel in de eigen taal, met eigen
stem, als in vertaling voorgelezen, van Brodsky
en Neruda tot Lucebert en Tranströmer. Vijftien
cd’s en ruim 500 pagina’s waren nodig om het
allemaal op te bewaren, en stuk voor stuk zijn
het fascinerende opnames. Vooral fijn om bijvoorbeeld tijdens het autorijden te beluisteren.
Ondanks de barre benzineprijzen van het
moment, neem ik de laatste tijd veel te vaak
onnodig de auto.
(De genoemde bundels zijn allemaal ook wel
via internet te bestellen, maar de leukste
manier om ze te vinden is: gewoon langs stappen op het festival, in de Rotterdamse Schouwburg van 12 t/m 17 juni.)
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Bron: Stichting CPNB.
Zie www.debestseller60.nl

Awater-6
De keuze van de redactie van Awater uit het
recente aanbod dichtbundels.
KC: Tonnus Oosterhoff – Leegte lacht (Van
Oorschot)
EF: Pieter Boskma – Mensenhand
(Prometheus)
JH: Rick de Leeuw & Erik Jan Harmens –
Echte mannen scheiden niet (Lebowski)
TM:Nyk de Vries – De dingen gebeuren
omdat ze rijmen (Arbeiderspers)
ML:Paul Demets – De bloedplek (De Bezige
Bij)
RS: William Shakespeare (vert. Bas
Belleman) – De sonnetten voor de
Donkere Dame (Van Gennep)

Oorschot, € 14,50. (maart 2012)
r Xavier Roelens. Stormen, olielekken,
motetten. Over de twee hoofdbestanddelen
van de mens: water en relaties. AtlasContact, € 19,95. (maart 2012)
r Joop Scholten. Ook dit is een vorm van
geluk. De Witte uitgeverij, € 10,-.
(januari 2012)
r Joke Schrijvers. Niet vast te leggen. De
Witte uitgeverij, € 10,-. (februari 2012)
r Henry Sepers. Spreekt de troubadour. De
Arbeiderspers, € 19,95. (maart 2012)
r André Sollie. Dit nieuwe tijdelijk. P,
€ 17,50. (februari 2012)
r Jos Stroobants. Voor een dag als deze. P,
€ 15,-. (februari 2012)
r Jos Stroobants. 7 jambische brieven. P,
€ 13,-. (februari 2012)
r Willem Thies. Twee vogels één kogel.
Podium, € 14,50. (maart 2012)
r Michaël Vandebril. Het vertrek van
Maeterlinck. 33 gedichten. De Bezige Bij,
€ 19,95. (januari 2012) Debuut
r Eric Vandenwyngaerden. Dit verblijf.
Berghmans Uitgevers, € 15,-. (maart 2012)
r Mieke C. Vermeulen. De zee niet gezien
vandaag. De Witte uitgeverij, € 10,-.
(februari 2012)
r Herman Verweij. Een vindbare plek.
De Witte Uitgeverij, € 10,-. (januari 2012)
r Martin van de Vijfeijke. Genoeg voor een
hele dag. De Witte Uitgeverij, € 10,-.
(januari 2012)
r Bernard Wesseling. Naar de daken.
Querido, € 17,95. (mei 2012)
r Ger van Wijck. Tegen het einde. De Witte
Uitgeverij, € 10,-. (januari 2012)
r Staf De Wilde. Fluohesjes & Andere
Breekbaarheden. Demer, € 16,-.
(februari 2012)
r Bloemlezingen
r Bernlef. Voorgoed. Gedichten 1960-2010.
Querido, € 34,95. (mei 2012)
r Chrétien Breukers. (samenst.). De vijftig
beste gedichten van Wim Brands.
Compaan, € 9,90. (januari 2012)
r Div. auteurs. Facebook en andere gedichten. Demer, € 14,-. (februari 2012)
r Div. auteurs. Gedichten over schilderijen
van Jan Vanriet. Dichters uit Nederland en
Vlaanderen. Demer, € 14,-. (maart 2012)
r Div. auteurs. Van het Oosterdok 2011.
Gedichten van het Open Podium. OBA.
(maart 2012)
r Charles Ducal. Alsof ik er haast ben.
Verzamelde gedichten 1987-2012.
Atlas Contact, € 39,95. (maart 2012)
r Jan G. Elburg. Ik zie scherper door de taal.
(samenst. Jan van der Vegt). Meulenhoff,
€ 19,95. (februari 2012)
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