
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Leegte die ademt: Het typografisch wit in de moderne poëzie

van Dijk, Y.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Dijk, Y. (2005). Leegte die ademt: Het typografisch wit in de moderne poëzie. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/leegte-die-ademt-het-typografisch-wit-in-de-moderne-poezie(bf3a9c78-6c7f-4b0a-9f59-f3b1e487257e).html


Hoofdstukk 2. Leeg en zonder  ziel - J.H. Leopold 

Inleidin g g 

Hett hapert in mijn stamelmond. 
J.H.. LEOPOL D 

Hett werk van J.H. Leopold is 'wit' op veel verschillende manieren. De dichter gebruikte 
regelmatigg opvallende vormen van typografisch wit, zoals extra witregels. Bovendien liet hij vele 
gedichtenn onvoltooid, zodat die binnenin nog grote gaten vertoonden. Met zijn neiging tot de 
'rijkdomm van het onvoltooide' kon Leopold eindeloos werken aan vele versies van één gedicht. 
Zelfss zijn wél voltooide verzen gaf Leopold niet makkelijk prijs aan de lezer. Leopolds eerste 
gepubliceerdee reeks gedichten, Zes Christusverzen, verscheen in De Nieuwe Gids in 1893, en 
zijnn eerste bundel Verzen volgde pas in 1914.1 Met het samenstellen van die eerste bundel had de 
dichterr net zolang gewacht tot hij, uitgedaagd door de uitgave die zijn bewonderaar Boutens 
zonderr zijn expliciete goedkeuring gemaakt had in 1912, wel móest2 Behalve een herdruk van 
diee eerste bundel in 1920, en enkele losse uitgaven van onder andere 'Cheops' (1916: oplage 50) 
enn 'Oostersch' (1924, oplage 50), is het wat zelfstandige publicaties betreft daarbij gebleven 
tijdenss Leopolds leven. 

Leopoldss huiver om zijn poëzie te publiceren duidt op een dubbelzinnige houding ten opzichte 
vann zijn schrijverschap. Schrijven is gericht op communicatie, maar wie dat schrijven niet 
publiceert,, weigert te communiceren. 'Hier is bijna zwijgen opperste deugd', zei Boutens in de 
inleidingg van de door Leopold verguisde bundel, en hij sprak over de 'schoonheid van een maar 
evenn doorhuiverde stilte'. 
Diee paradoxale houding van de dichter stemt overeen met de verhouding tussen de ik en de 
buitenwereldd zoals die in de gedichten beschreven wordt. Want hoe luiden de eerste regels van 
dee bundel Verzen zoals die uiteindelijk aan de blik van de buitenwereld werd prijsgegeven?: 
'Stammenn vragen naar een vreemd ding/ steektakken in wringverwildering'. De lezer moet hier 
zijnn best doen om zich door deze takken naar binnen te wringen in het vers. Dan treft hij zes 
gedichtenn aan waarin een lijdende en eenzame Christus-figuur wordt beschreven, die ook trekken 
heeftt van de kunstenaar. De reeks eindigt met de regel: 'in zich pijnende, kwijnende, 
bloemmenschh alleenzijn'. Daarmee is het kernthema van Leopolds poëzie in de eerste reeks 
gegevenn - het onvermijdelijke 'alleenzijn' tegenover de buitenwereld. 

Dee biografische gegevens bevestigen het verband tussen Leopolds leven en deze inhoud van zijn 
poëzie.. Nijhoff noemde Leopold een 'naar zichzelf ontwekene'.3 Hij begon zijn loopbaan als een 
goedlachsee en bezielende leraar aan het gymnasium maar werd, onder invloed van zijn 
toenemendee doofheid en het uitblijven van erkenning in de vorm van een hoogleraarschap, meer 
inn zichzelf gekeerd en meer argwanend. 'Het blijf t vooral een naar binnen gekeerd leven' (Van 
Halsemaa 1999: 84). 
Inn Leopolds poëzie staat tegenover het verlangen naar liefde steeds het besef van de 
onbereikbaarheidd daarvan. Voorzover je van deze naar muziek neigende verzen kan zeggen dat 
zee ergens 'over gaan', is dat vaak de moeizame verhouding van een ik tot de wereld, en dus ook 
hett probleem van de communicatie: 'in woorden, poëzie wordt het geheim, het diepste, aan 
anderenn meegedeeld, maar anderzijds wordt dat zo verhuld gedaan dat de boodschap verborgen 
blijft ;; of de boodschap wordt slechts aangeroerd, echte communicatie, tenzij tijdelijk, is niet 
mogelijkk (hoewel er toch steeds weer een poging wordt ondernomen)'.4 Hierna wil ik proberen 
aann te tonen dat Leopolds paradoxale poëtica, van het wel én niet willen spreken en het wel én 
niett in contact willen treden met de ander, zijn neerslag vindt in de vorm van zijn gedichten. Het 
typografischh wit is een plaats waar die paradox een uitdrukking zou kunnen vinden. 
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Bijj  het bespreken van Leopolds gedichten ga ik uit van drie periodes in zijn dichterschap.5 De 
eerstee periode loopt tot 1900, en is nog overwegendd bepaald door ingekeerde emotie. In de 
gedichtenn uit deze tijd zien we vooral 'eenzelvigheid, liefde, dichterschap, het dwalen van de 
herinneringg en het diffuus worden van de tijd'.6 In deze periode ontstonden de Christus-verzen 
bijvoorbeeld,, waarin het draait om een 'trillend willen'. Het verlangen naar liefde en naar de 
anderr wordt daar uitgedrukt in zangerige verzen: 'is woordenklank/ in talmen, in een kalm 
teemen// lief-langzaam in een tragen zang'. In deze periode worden de schaarse momenten van 
contactt met de buitenwereld gevolgd door een onmiddellijk terugtrekken. 
Dee filosofie speelt nog niet de rol die ze in de tweede periode zal krijgen, van 1900 tot 1915.7 

Leopoldd had zich toen teruggetrokken uit het openbare leven en bestudeerde de filosofie. Zijn 
grondigee kennis op dat gebied vindt neerslag in zijn gedichten. Nu behoorde poëzie met een 
filosofischfilosofisch gehalte wel tot de (symbolistische) mode in die tijd, maar Leopold lijk t ook werkelijk 
opp zoek te zijn geweest naar een levensbeschouwing. Wat opvalt aan zijn wijsgerige interesse uit 
dezee periode is dat die zich richt op hetzelfde probleem als wat in zijn persoonlijk leven en in 
zijnn poëzie steeds terugkeert: de vraag naar de samenhangen in de wereld. Hij bestudeert de 
stoïschee en epicurische antwoorden op de vraag naarde verhouding 'van het afzonderlijke en het 
Ene'.. In deze periode ontstaan geen reeksen meer, maar lange, losstaande, filosofische 
gedichtenn als 'Kinderpartij' en 'Van wijn een druppel'. Behalve de antieke denkers krijgen ook 
achttiende-eeuwsee filosofen als Locke, Hume en Kant een plaats in deze gedichten. Bovendien 
begintt Leopold te vertalen. Dorleijn noemt de poëzie uit deze periode 'wat afstandelijker'. De 
oudee thematiek komt terug, maar nu veel gedistantieerder.9 

Daarnaa volgt een derde periode van tien jaar waarin Leopold, zoals Van Halsema heeft 
uiteengezet,, zich richt op 'mystiek-religieuze voorstellingen'. Ook dan gaat het Leopold om een 
verlangenn naar opname in een groter verband. Het gedicht 'Cheops' ontstond bijvoorbeeld in 
dezee periode. Dat koning Cheops na zijn dood geen plaats vindt in een hemels verband, maar in 
plaatss daarvan opgesloten is in zijn piramide met 'het heilig letterschrift', zou erop kunnen 
wijzenn dat de poëzie zelfde compensatie is voor de niet-gevonden hogere eenheid. 
Vann Halsema omschrijft Leopolds religiositeit als 'een voortdurend zoeken naar de verlossende 
omvattingg die niet komt, of die, als ze komt, des te bitterder en zonder verlossing te hebben 
gebrachtt weer in haar tegendeel omslaat'. De hemel gaat open en gaat ook weer dicht.10 Binnen 
Leopoldss filosofische opvattingen was er dus een 'slingerbeweging' mogelijk. Op de vraag die 
voorr hem het belangrijkste was - de verhouding tussen het Ene en hett Al - formuleerde hij geen 
eenduidigg antwoord. In sommige gedichten lijk t er een eenheid mogelijk te zijn achter de 
ogenschijnlijkee verscheidenheid, in andere wordt deze eenheid ontmaskerd als een illusie: alleen 
binnenn het gedicht kan een schijnsamenhang bereikt worden. Leopold geloofde wel, maar dat 
wass vooral 'de zuiging van de leegte die blijf t als het geloof weg is' - het geloof na het geloof. 
Dee dichter noteerde Mark Twains uitspraak: 'Faith is believing what you know ain't so' (Van 
Halsemaa 1991b: 15/16).n Die metafysische twijfel over het al dan niet bestaan van een 
eenheidsprincipee achter de verscheidenheid der dingen, leidt ook tot twijfel over de functie van 
hett gedicht. Moet het gedicht het 'Al ' trachten te benoemen, of is het niet meer dan een 
schijneenheidd vormen bij gebrek aan een overkoepelend 'al'? Leopold lijk t uiteenlopende ideeën 
overr de poëzie min of meer tegelijk te hebben gekoesterd, of in ieder geval tegelijk te hebben 
verwoordd in zijn poëzie. 
Ookk op poëticaal gebied was er dus sprake van een 'slingerbeweging'. Het ziet ernaar uit dat de 
dichterr zich ophield tussen enerzijds het geloof in een transcendente en mystieke kracht van de 
poëzie,, en anderzijds de scepsis over de mogelijkheden van communicatie en dus ook van 
poëzie.. Een schets van zijn poëzieopvatting zal derhalve altijd neerkomen op een beschrijving 
vann een drempelsituatie, een ambivalente houding waarbij nu eens de ene, dan weer de andere 
kantt wordt verkozen. Met deze ambivalentie lijk t Leopolds poëzieopvatting veel op die van zijn 
tijdgenoott Mallarmé. Ook die Franse dichter laveerde tussen vertrouwen in de mogelijkheid van 
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transcendentiee en scepsis daarover. Hier zal worden onderzocht welke consequenties Leopolds 
poëticaa heeft voor zijn werk, en voor de vorm ervan. De vraag is of Leopolds ambivalentie tot 
uitdrukkingg komt in de vorm van zijn gedichten. Mallarmés poëticale drempelpositie leidde tot 
vormexperimentenn waarbij de visuele presentatie van het gedicht een rol speelde. Geldt hetzelfde 
voorr Leopold? 



1.. Stand van zaken 
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Leopoldd is de dichter van de gefrustreerde communicatie. Zijn gedichten gaan daarover, en de 
geschiedeniss van zijn dichterschap wijst het ook uit. In de inleiding kwam al even aan de orde 
hoee zijn gedichten totstandkwamen: in een langzaam en zorgvuldig dichtproces, waarbij het vaak 
spaakk kon lopen. 
Eenn deel van het onderzoek naar Leopold richt zich op dit dichtproces. Uiteraard geldt dat vooral 
voorr het onderzoek naar de vele varianten van Leopolds gedichten. Dorieijn promoveerde op een 
editiee van de gedichten uit de nalatenschap (Leopold 1984), terwijl Sötemann en Van Vliet de bij 
levenn gepubliceerde en nagelaten poëzie uitgaven. Eerder had Sötemann de 
ontstaansgeschiedeniss van het gedicht 'Naast ons, naast ons achter het riet' (1980) ontrafeld. 
Ookk het onderzoek naar Leopolds bronnen blijkt uiteindelijk te gaan over het ontstaansproces 
vann zijn poëzie. Hoewel de belangrijkste bijdragen op dat gebied van Van Halsema komen, stelt 
dezelfdee Van Halsema dat kennis van Leopolds bronnen niet noodzakelijk is voor begrip van die 
poëzie.. Ook voor Leopolds tijdgenoten waren het geen herkenbare verwijzingen. Voor een beter 
begripp van Leopolds dichterschap is het belangrijkerom te weten hoe hij verwijst, dan om 
preciess te weten waarnaar hij verwijst. Wie de bronnen kent, richt zich vooral op de genese van 
datt gedicht en de werking van de bronnen daarin.12 Recente artikelen van Van Vliet en Dorieijn 
mondenn allebei uit in de conclusie dat de inhoud van Leopolds poëzie van minder belang is voor 
dee interpretatie dan het proces waarin deze gedichten ontstonden.13 

Dezee nadruk op het dichtproces kenmerkt meer bijdragen aan de Lzopold-forschung. Dresden 
beschouwtt Leopolds werk als een soort happening avant la lettre, waarbij de lezer wordt 
buitengeslotenn én een belangrijke rol krijgt toebedeeld.14 Sötemann liet aan de hand van zijn 
analysee van het dichtproces van Leopold zien dat de dichter niet bezig is een van te voren 
vaststaandee conceptie te verwoorden, maar dat het gedicht, 'inhoudelijk' zowel als 'formeel', al 
schrijvendee ontstaat.15 

Inn een artikel uit 1996, "The difficulties are the chance of the artist": Poetics, creation, and the 
modernn poem', gaan Van den Akker en Dorieijn uitgebreid in op het dichtproces bij Leopold en 
dede vorm van zijn gedichten. Zij contrasteren de romantische, 'adequate' vorm (het afgeronde 
gedichtt is een organische eenheid, als je de vorm zou veranderen zou die incongruent met de 
inhoudd worden) met de moderne, 'creatieve' vorm. Daarin is er, in tegenstelling tot de adequate 
vorm,, geen relatie tussen intentie en resultaat: de inhoud ligt niet van te voren vast maar komt 
voortt uit de vorm. Mallarmés adagium dat gedichten niet met ideeën maar met woorden 
geschrevenn worden gaat hier op, en het is volgens de auteurs te zien hoe Leopold de woorden 
toestaatt het initiatief te nemen 'and how he is being led by the relationships presented to him by 
thee linguistic forms (signifiers)'.16 Van den Akker en Dorieijn wijzen er vervolgens op dat een 
vann Leopolds thema's ook altijd het schrijfproces zelf is: 'Thus, we witness the creation of a 
poemm about poetry. It is striking that Leopold has explicitly related many poems to poetical 
motifss within the texts themselves. Indeed, these poetical elements repeatedly concern aspects of 
thee creative process itself.17 Het is alsof de dichter zichzelf ziet schrijven en dan begint te 
schrijvenn over die observatie. In dit artikel duidt 'vorm' eerder op 'de taal van het gedicht' (in 
tegenstellingg tot: de inhoud) en niet zozeer op de uiterlijke of technische vorm van het gedicht. 
Tochh denk ik dat het idee dat Leopold zich zou hebben laten 'leiden' door de vorm van zijn 
gedichten,, ook voor het typografisch wit van belang is. 
Hett zou vreemd kunnen lijken om het gebruik van het typografisch wit uitgerekend te 
onderzoekenn bij een dichter die met een strakke vorm werkte. Leopolds gedichten zijn immers 
gelijkmatigg opgebouwd uit meestal gelijke strofen. Maar er zijn volgens mij genoeg afwijkingen 
vann die vaste vorm om van een functioneel gebruik van het typografisch wit te kunnen spreken. 
Hett iconische van Leopolds gedichten, in combinatie met de voorliefde voor het zwijgen, het 
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gefragmenteerdee van zijn poëzie en zijn 'witte' thema's, maakt het werk van Leopold heel 
geschiktt als startpunt van de analyse van het typografisch wit. 



2.. Thematische en poëticale verkenning 
98 8 

ContactContact met de buitenwereld 

Hett eerste wat opvalt bij het lezen van Leopolds poëzie is de ondoordringbaarheid ervan. De 
dichterr zelf heeft het over 'kronkelzinnen' die 'dicht verhelen'. Waarom moest het zo 
verwrongenn gezegd worden? 
Hett moeilijke en ondoordringbare van Leopolds gedichten lijk t een uitdrukking van de 
dubbelzinnigheidd van de dichter, die tegelijk wel én niet wilde communiceren. In het essay 'On 
difficulty '' brengt Steiner deze vorm van 'ontologische moeilijkheid' in verband met het 
verbrekenn van het contract tussen auteur en lezer. Hoewel Leopolds poëzie niet direct 
'hermetisch'' is, denk ik wel dat Steiners beschrijving van deze soort literaire moeilijkheid op zijn 
werkk betrokken kan worden. De dichter neemt niet meer de verantwoordelijkheid voor de 
communicatie,, maar de taal spreekt door hem. Steiner citeert in dit verband Heidegger: het is niet t 
dee dichter die spreekt, maar de taal - die Sprache spricht™ Het resultaat van de openheid van de 
dichterr is niet zozeer een tekst als wel een handeling, een 'coming into Being'. Dit doet weer 
denkenn aan de hiervoor geciteerde opmerking van Dresden over Leopolds poëzie als een 
happening. happening. 
Maarr dan blijken die 'dichte' gedichten van Leopold te worden afgewisseld met korte, open 
versjess die zangerig en eenvoudiger zijn. Het is een afwisseling die kenmerkend is voor de 
bewegingg in Leopolds poëzie: tussen contact met de buitenwereld en het zich terugtrekken 
daaruit.. Er is het verlangen om naar buiten te treden en tegelijk de angst daarvoor, meestal 
gevolgdd door een terugtrekkende beweging. Een golfbeweging lijk t het, die zich soms in een 
gedichtt afspeelt en soms in een hele reeks. Daardoor laten deze gedichten zich makkelijker in 
termenn van een beweging beschrijven dan in termen van een gedachte of een inhoud. Een 
bewegingg van binnen naar buiten, en soms weer terug. 
Vaakk vindt het contact met de buitenwereld alleen in gedachten plaats: dan gaat het in het 
gedichtt om een hopen, of een wachten, of een herinnering. Die afstand is niet altijd ingegeven 
doorr angst, maar kan ook een manier zijn om de liefde, of de maagdelijke geliefde, onaangetast 
tee laten: 'Dit denken aan U wil zuiver zijn/ en heilig eeren en niet ontwijden'. 

Dee poëzie en de taal spelen een belangrijke rol in deze ingewikkelde verhouding tot de 
buitenwereldd en de liefde. Het gedicht is het resultaat van eenzaamheid, en kan in die zin een 
troostt zijn voor de pijn. Over een reeks in de eerste periode van Leopolds dichterschap schrijft 
Vann Halsema dat 'de werkelijkheid (wordt) gereduceerd en herschapen tot een orde waarin de 
eenzaamheidd overkomelijk wordt'. De eenzaamheid is daarin zelfs opgeheven. Poëzie wordt dan 
eenn innerlijke tegenwereld waarin wel een verband bestaat dat er in de buitenwereld niet is.19 

Vaakk wordt in deze gedichten het contact met de ander (of het verbreken ervan) in termen van 
taall  beschreven. De ander die in 'droomomhelzingen gezocht' is, wordt 'de onverstane* 
genoemdd (i: 45). Het zoeken is naar een taal die de ander zal kunnen horen of verstaan. Soms 
blijk tt dat een taal zonder woorden te zijn, of een gedroomde taal. In deze strofe bijvoorbeeld: 

Alleenn - in mijn denken is een klare stem geboren 
diee toespreekt en ik wil gelooven dat gij zult hooren 

0:35) ) 



Aann de andere kant zijn Leopolds gedichten soms lichamelijk en erotisch van aard. Dorleijn 
weess er in een beschouwing over Verzen op dat het gedicht een erotische lading kan krijgen: het 
iss dan zelf het teken van liefde geworden.2 Het contact met de ander vindt meestal plaats binnen 
hett gedicht, en vaak ook alleen zolang het gedicht duurt. Daarvoor of daarna treden de stilte en 
dee eenzaamheid weer in. Neem dit nagelaten gedicht, dat ik in zijn geheel citeer: 

Ikk wil gaan schuilen in mijn eigen woorden, 
onzichtbaarr zijn in mijn verliefd gedicht, 
datt ik haar mond mag kussen, als wellicht 
zijj  zingt en over open lippenboorden 
dee sylben komen van des onverhoorden 
verlangenss sidderende zielsbericht. 
(II:: 18) 

Dee zoen lijk t in dit gedichtje alleen maar mogelijk in een talige wereld, waar de dichter 
opgeslotenn zit in zijn woorden, en zijn geliefde daarin kan zoenen als ook zij 'zingt': dan ontstaat 
err de openheid waarbij de zielenn eikaars bericht verstaan. In sommige gedichten leidt dat tot een 
erotischh hoogtepunt van echte samensmelting, die echter onherroepelijk voorbij is wanneer het 
gedichtt afloopt en de stilte weer valt. 

Poëticaal Poëticaal 

'Ikk wil gaan schuilen in mijn eigen woorden', het gedicht dat ik hiervoor citeerde, heeft te maken 
mett liefde maar ook met poëzie zelf. Het is niet het enige gedicht waarin zowel contact met de 
anderr als de taal en de poëzie tegelijk een rol spelen. Op die manier krijgt veel van Leopolds 
poëziee een poëticale lading. 
Hett gedicht bleek een plaats te kunnen zijn waar contact mogelijk is zolang het duurt. Soms is 
hett zelfs een schuilplaats waarin een echte of gedroomde geliefde ondergebracht kan worden. In 
dee tweede periode van Leopolds dichterschap, waarin hij zich sterk voor filosofie ging 
interesseren,, ging het vaker over het contact met de werkelijkheid als geheel dan over een 
specifiekk erotisch contact. Een bekend voorbeeld is het gedicht 'Regen' (i: 90), dat op allerlei 
niveauss te lezen valt. Behalve als een filosofisch gedicht is 'Regen' geïnterpreteerd als een 
natuurbeschrijving,, een psychologisch gedicht, of een poëticaal gedicht.22 

REGEN N 

Dee bui is afgedreven; 
aann den gezonken horizont 
trektt weg het opgestapelde, de rond-
gewelfdee wolken; over is gebleven 
hett blauw, het kill e blauw, waaruit gebannen 
eenn elke kreuk, blank en opnieuw gespannen. 

Enn hier nog aan het vensterglas 
aann de bedroefde ruiten 
beeftt in wat nu weer buiten 
vann winderigs in opstand was 
eenn druppel van den regen, 
kleeftt aangedrukt er tegen, 
riltrilt  in het kill e licht... 
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enn al de blinking en het vergezicht, 
vann hemel en van aarde, akkerzwart, 
stralendee waters, heggen, het verward 
beweegg van menschen, die naar buiten komen, 
ploegpaardenn langs den weg, de oude boomen 
voorr huis en hof en over hen de glans 
derr daggeboort, de diepe hemeltrans 
mett schitterzon, wereld en ruim heelal: 
hett is bevat in dit klein trilkristal. 

Naa het weidse uitzicht in de eerste strofe, tot aan de horizon, vernauwt de blik zich in de 
volgendee strofe van het gedicht. Er wordt als het ware ingezoomd op een laatste druppel regen 
diee nog tegen het raam hangt. Die vernauwing van het blikveld wordt weerspiegeld in de plots 
veell  kortere regels in deze strofe. In de derde strofe neemt het gedicht weer een vlucht. Door de 
concentratiee op de kleine trillende druppel is er het vergezicht op de daarin weerspiegelde 
'wereldenn heelal'. 
Datt er hier méér aan de hand zou kunnen zijn dan alleen een natuurbeschrijving, blijkt uit de 
woordenn over de hemel in de eerste strofe: 'blank en opnieuw gespannen': die lege lucht doet 
denkenn aan een maagdelijk schildersdoek. 
Vervolgenss worden in de tweede strofe allerlei menselijke gevoelens geprojecteerd op de 
'bedroefde'' ruiten en op de druppel die 'beeft'. De 'bui' uit de eerste regel zou net zo goed een 
huilbuii  kunnen zijn als een regenbui. Ook al is het lyrisch ik niet expliciet aanwezig, in de blik 
opp het raam wordt die wel verondersteld als toeschouwer achter de ruiten. 
Inn de derde strofe begint de regendruppel trekken te krijgen van het gedicht zelf: dat is eveneens 
eenn op zichzelf staande eenheid waarin de hele beweeglijke wereld een plaats kan krijgen. De 
laatstee regel bevestigt die lezing door het reflexieve 'dit': '[..] wereld en ruim heelal:/ het is bevat 
inn dit klein trilkristal'. 
Dee alledaagse werkelijkheid mag dan chaotisch zijn, de onzichtbare harmonie die erachter 
schuilgaatt is te zien in de regendruppel. Hemel en aarde worden verenigd in de regendruppel, net 
zoalss de binnen- en de buitenwereld erin samenkomen. De ruit waar de druppel op vastgekleefd 
zit,, zou dan het drempelgebied kunnen zijn waarin het gedicht zich ophoudt, tussen binnen en 
buitenn in, en tussen de lege hemel en de beweeglijke aarde. 
Zoo zou het gedicht, net als de druppel, een middelaar kunnen zijn tussen het hogere en het lagere, 
énn de innerlijke en uiterlijke wereld. Bovendien spiegelt het gedicht de wereld net als de 
regendruppell  dat doet: 'het verward/ beweeg van menschen' bijvoorbeeld, krijgt ook een 
onrustigee vorm door het enjambement. 
Leopoldd beeldt uit wat hij beweert, zodat vorm en inhoud van het gedicht samenvallen. Zo wordt 
dee ronde vorm van de druppel versterkt door de visuele vorm van het gedicht. Het telt slechts 
driee strofen en eindigt met de woorden 'dit klein trilkristal'. In de eerste strofe werd de lege 
blauwee hemel beschreven, in de laatste het gewemel van de mensen op aarde. De regels uit de 
tweedee strofe, waarin het kristal/druppel/gedicht beschreven wordt, zijn veel korter, zodat die 
strofee er werkelijk als een ronde druppel uit gaat zien, beschermd midden in de andere twee 
strofen,, waarin 'horizont' en 'ruim heelal' worden beschreven.23 Zo wordt de spiegeling van 
hemell  en aarde in de druppel ook uitgebeeld door de vorm van het gedicht: eerste en laatste 
strofee spiegelen zich in de middelste. De rondheid van de druppel wordt nog aangezet door een 
enjambementt uit de eerste strofe, waardoor juist 'rond' versterkt wordt: 'trekt weg het 
opgestapelde,, de rond-/ gewelfde wolken; over is gebleven'. 
Dresdenn legde in zijn studie Symbolisme een verband tussen dit gedicht en Baudelaires 
'Correspondances':: in beide is er sprake van de eenheid die schuilgaat achter de verscheidenheid 



diee we dagelijks om ons heen zien. Alles blijkt met elkaar in contact te staan, en de mens heeft 
daarr ook deel aan. Die gedachte van een Al, een samenhang achter de verscheidenheid is ook in 
'Regen'' te vinden. De druppel is het symbool dat verwijst naar die eenheid. De visie die Leopold 
inn dit gedicht presenteert, is positief te noemen - het gedicht als harmonieuze overgang tussen 
binnenn en buiten, het Al en het Ene. 
Dezee gedachte is geïnspireerd door de filosofie. Volgens Van Halsema kunnen we 'Regen' lezen 
tegenn de achtergrond van Leibniz' filosofie van de individualiteit. De oppositie eenzaamheid-
eenheidd bestaat bij hem niet; ook het Al bestaat uit losse 'monaden'. Ieder zielenatoom 
weerspiegeltt de hele kosmos. Polen van eenheid en afzonderlijkheid komen hier dus bij elkaar. 
Hett universum zit opgesloten in de druppel. 

Filosofie Filosofie 

Zekerr in de tweede periode van zijn dichterschap verdiepte Leopold zich meer en meer in 
wijsgerigee kwesties. Die lectuur vond neerslag in zijn gedichten. Hoewel de conclusie van Van 
Halsemaa luidde dat het meer ging om de manier waarop Leopold zijn bronnen verwerkte dan om 
dee inhoud van die bronnen, kan het verhelderend zijn om nader te kijken naar de ideeën die hij 
gebruiktee in zijn poëzie. De vraag is hier dan in de eerste plaats: hebben die filosofische ideeën 
eenn gevolg voor de vorm van Leopolds poëzie en vooral voor zijn gebruik van het typografisch 
wit? ? 
Naa het voorgaande zal het geen verwondering wekken dat Leopold zich vooral richtte op de 
wijsgerigee vraag naar het verband tussen het Ene en het Al, de vraag die hij ook in zijn minder 
filosofischefilosofische poëzie steeds aan de orde stelde. Van Halsema legde uit dat het stoïsche en het 
epicurischee principe twee verschillende ideeën zijn over de verhouding tussen de enkeling en het 
geheel.. Leopold trachtte een tussenpositie te vinden tussen die twee principes. Enigszins 
versimpeldd gezegd, tussen enerzijds de opvatting dat de wereld bezield is en dat alles deel 
uitmaaktt van het Al, en anderzijds de opvatting dat de wereld slechts bestaat uit losse deeltjes en 
datt ieder idee van samenhang alleen in onze verbeelding existeert. In die laatste visie bestaat de 
wereldd uit leegte en losse atomen en zijn er geen actief ingrijpende goden.24 Zowel over de Stoa 
alss over Epicurus publiceerde de classicus Leopold studies; hij lijk t tussen deze twee uitersten 
eenn evenwicht gezocht te hebben. 

StoaStoa en pneuma 

'Regen'' is - ook - een stoïsch gedicht, zoals onder anderen Sötemann uiteenzette, omdat het 
zowell  in 'Regen' als in de Stoa gaat om 'een wijze van zien die erop neerkomt dat de opperste 
ordee van het oneindige deel heeft aan, sterker: zich volledig en volkomen bevindt in, het kleinste 
enn onaanzienlijkste'. 5 Het gaat om het principe van een scheppend levensbeginsel dat al het 
bestaandee doordringt. De logos, die in de Stoa een belangrijke plaats inneemt, heeft een bolvorm, 
nett als Leopolds regendruppel. 
Inn de Stoa is een belangrijke rol weggelegd voor het pneuma. Zoals Van Halsema het uitlegt in 
zijnn dissertatie, is dat wel een materie maar geen apart element. Het is een bezielende 
levenskrachtt die alles doordringt en die kan worden aangeduid als adem, lucht, wind, vuur, 
aetherr of licht.26 Die pneuma, de levensadem, is hetzelfde als wat de stoïci de 'logos' noemden 
enn is dus verbonden met het woord zelf. De pneuma doorstroomt de hele wereld, een rest van het 
oerpneumaa blijf t daarbuiten als de 'God-Aether'. Vandaar dat de lucht wordt voorgesteld als de 
plaatss waar de goddelijke inblazing vandaan komt. Het pneuma zit in de lucht, maar wordt bij 
Leopoldd tevens vaak door de wind aangeblazen. 
Ookk in deze gedachten over het pneuma schuilt een ambivalentie. Van Halsema wijst erop dat de 
opvattingenn over het pneuma veranderden toen de Stoa zich met Plato's opvattingen verbond. 



Menn ging denken dat het goddelijke pneuma slechts bij uitzondering geboden werd aan 
uitverkorenenn en dat de logos alleen aanwezig was op een moment van openbaring. Zo ontstond 
err 'de voorstelling van een onbenaderbare godheid buiten de wereld, voor wie de Logos - in de 
ouderee opvatting de hoogste instantie - als middelaar optreedt om openbaringen te geven aan de 
uitverkorenenn onder de mensen'.27 Het aardse en het goddelijke werden van elkaar gescheiden. 
Leopoldd was meer dan bekend met deze opvattingen, en het lijk t erop dat juist de ambivalentie 
hemm aangetrokken zal hebben. Soms is de lucht in zijn gedichten vol en bezielend, soms is zij 
leegg en zonder god of waarheid. Een van de betekenissen van het typografisch wit bij Leopold 
zouu een wijsgerige kunnen zijn: het wit kan staan voor afwisselend de lege en bezielde lucht die 
doorr het gedicht blaast. In paragraaf 3 en 4 zal ik onderzoeken of er voorbeelden zijn van dit wit. 

Epicurus Epicurus 

Hett hoofdprincipe in het epicurische principe is tegengesteld aan dat van de Stoa. Het 
uitgangspuntt is namelijk dat de wereld bestaat uit leegte en atomen en dat er geen goden zijn die 
zorgenn voor een zinvol verband. Voor Epicurus betekent dat ook vrijheid. Doordat de mensen 
onderlingg niet verbonden zijn, zijn ze individueler, en doordat er geen vrees meer voor de goden 
hoeftt te zijn, is er ruimte voor het genieten van schoonheid en vriendschap. 
Volgenss een brief van Epicurus is de leegte nodig om lichamen bewegingsruimte te geven. De 
leegtee wordt daarna doorschoten met volle lichamen: de uitstrooiing van het wereldstof. Atomen 
vallenn in eeuwigheid naar beneden. Sommige deeltjes wijken van hun baan en botsen met 
elkaar.28 8 

Hett epicurische idee is bijvoorbeeld te zien in Leopolds gedicht 'Kinderpartij', waarin een meisje 
eenn tocht door haar bewustzijn onderneemt. De vraag is hier naar de geldigheid van de 
verbandenn die wij menen aan te treffen in de veelheid van verschijnselen, en het antwoord is dat 
diee verbanden het product zijn van onze eigen verbeelding. Leopolds redenering is dat wanneer 
alless fictie is, het verschil tussen de realiteit en het kunstwerk eveneens is opgeheven. In dat 
gevall  kiest hij voor het kunstwerk en de verbeelding, zo blijkt uit de slotstrofe van het gedicht. 
'Zolangg het gedicht duurt heerst daar tenminste de samenhang die daarbuiten niet te vinden is. 
Samenhangg is een fictie, behalve in de fictie zelf.29 

Diee redenering is ook terug te vinden in het lange gedicht 'Cheops'. Cheops is een farao die na 
zijnn dood wordt opgenomen in 'het groot gevolg' dat door de hemelen drijft. Hij schikt zich in 
zijnn nieuwe plicht en onderdrukt zijn eigen wil, hij 'verdwijnt' in de menigte. Cheops stuit 
slechtss op koude, lege en donkere zalen: in plaats van een stralend hemelrijk heerst er 'doodsche 
nacht'.. Zelfs de samenhang van de hemellichamen is maar schijn: de 'enkelsterren' zijn 'elk/ in 
eigenn sfeer gehangen'. Dit universum komt sterk overeen met dat van Epicurus (ook daar is de 
ruimtee 'ledig en diep'), maar bij Leopold ontbreekt het positieve en vrije effect van de 
epicurischee leegte. De sfeer is er eerder een van willekeur en zelfs een zeker geweld. 

[..]]  na bevamen 
vann 's hemels gansene diepte en alom 
bevondenn onrust en verlaten zwoegen 
enn woestenij en barre ledigheid... 

Dann besluit de farao, teleurgesteld, maar liever terug te keren naar de bekende en overzichtelijke 
wereldd beneden, de driehoekige vlakken van zijn piramide. Tegenover alle windingen en 
'kronkelwegen'' die hij daarboven zag, staat de artificiële samenhang van de piramide ('bezonnen 
enn doordacht'): 



[..]]  of zij ontstond 
uitt ééne oorzaak, dat zij leek ontsprongen 
uitt ééne spanning, die het al bedong, 

] ] 

Dee gedesillusioneerde Cheops zoekt zijn heil in zijn eigen welverzorgde graf, waarvan hij de 
'nauwgeslotenn voegen' bestudeert. In de grafzaal is een rij  van onderdanen en groten van het hof 
opp de muur geschilderd. Tegenover de beweeglijke stoet die door de hemel trok, hebben we hier 
eenn statische 'haag', een 'arenveld van rijzende gestalten'. 
Naastt een graf vertegenwoordigt de piramide hier ook iets anders: het is een monument van taal. 
Dee farao vindt toevlucht bij het 'statig woordental'. Voor het gezicht van de hovelingen staan 
woordenn geschreven, 'het heilig letterschrift'. Cheops kijkt daarnaar, en het gedicht eindigt als 
volgt:'[..]]  hij is geboeid door de symbolen/ van het voormalige en hij hangt er in'. 
Jee hoeft geen overdreven poëticale visie op dit gedicht te hebben, om te concluderen dat de 
piramidee veel heeft van een kunstwerk, en van het gedicht zelf. Je zou dan de conclusie kunnen 
trekkenn dat er voor de mens geen andere plek van harmonie is dan zijn eigen verbeelding, de 
kunst.33 Van Halsema wees erop dat Cheops het heil weliswaar bij de kunst zoekt, maar dat 
tegelijkk het belang daarvan is gemarginaliseerd, nu de kunst niet meer verwijst naar een hogere 
waarheidd of orde, maar slechts naar de barre ledigheid daarboven.31 

AutonomieAutonomie van het gedicht 

Inn 'Cheops' wordt de autonomie van het kunstwerk beschreven en tegelijkertijd beleden. De 
piramidee verwijst niet naar een hogere orde en weerspiegelt de wereld niet, zoals de druppel uit 
'Regen'.. Was er in de regendruppel nog een 'verward/ beweeg van menschen' te zien, op de 
murenn van de piramide staan weliswaar realistische, maar statische afbeeldingen van die mensen. 
Niett alleen 'Cheops' is zo expliciet afgesloten van de buitenwereld. In meer gedichten van 
Leopoldd is dat het geval. Het oeuvre opende al met 'steektakken', en daarna vinden we talloze 
hagenn en sluiers en muren waarmee de gedichten 'afgesloten' zijn. In een van Leopolds 
gedichten,, 'Om mijn oud woonhuis peppels staan' (i: 63), is het een rij bomen die de wereld op 
afstandd moet houden. Bovendien zijn het de peppels (populieren) die ruisend in de wind steeds 
hetzelfdee liedje zingen in de oren van de eenzame in het oude huis: 'mijn lief, mijn lief, o waar 
gebleven'.. Die regel, iedere strofe terugkerend, zorgt ervoor dat het gedicht een herhalend 
karakterr krijgt, en in zichzelf besloten is als het oude huis zelf. 
Ookk een gedicht uit de vroege reeks Scherzo (i: 22) sluit zichzelf af aan het begin en aan het 
einde: : 

Laatt de luiken geloken zijn 
wiegee wiegele weine 
enn de stilte onverbroken zijn 
wiegee wiegele wee. 

Wenn het kindje gedoogen wil 
moee en te vreeën, 
datt de blinkende oogen stil 
toee zijn gegleeën, 

dann zal komen de droomenvrouw 
zachtt over den grond 
zijj  de vrome, die schromen zou 
zooo zij wakenden vond. 
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Enn zij zal in den langen nacht 
aann het hoofd zich vlijen 
mett der droomen wufte vlinderpracht 
hett kindje verblijen. 

Hett verhaal zal zij weer beginnen 
hett angstig mooie 
enn zij zal zich duizend keer bezinnen 
enn het niet voltooien. 

Laatt de luiken geloken zijn 
wiegee wiegele weine 
enn de stilte onverbroken zijn 
wiegee wiegele wee. 

Doorr de herhaling van de eerste en de laatste strofe is het gedicht daadwerkelijk afgesloten als 
eenn cirkel: de stilte lijk t 'onverbroken' zoals de dichter het wenst. Hoe sterk de vorm hier de 
inhoudd versterkt, blijkt ook uit de vele o's: Leopold gebruikt een gesloten, cirkelvormige letter in 
hett gesloten, cirkelvormige gedicht. Ook de betekenisloze wiegeliedachtige regels 'wiege 
wiegelee wee' verwijzen naar zichzelf en dus naar de beslotenheid van het gedicht. Tegelijk is het 
liedjee sussend: het sluit het kind op in de slaap, waar het achter gesloten ogen en gesloten luiken 
kann dromen. 
Diee afsluiting door luiken wordt ook bewerkstelligd door de vorm van de eerste en de laatste 
strofe.. Door het wit vooraf te laten gaan aan de regel 'laat de luiken gesloten zijn' worden deze 
strofess daadwerkelijk afgesloten voor alles wat er buiten is. Dat lijk t veilig, maar is ook een soort 
dood.. Vergelijk het wiegelied maar eens met een gedicht dat eraan voorafgaat, 'De bloemen 
spreken'' (i: 20). Daarin zijn de bloemen 'in rust gesuld/ in sluimerwaden/ ingehuld', waarna het 
eindewitt volgt. Dit betekent echter dat het leven hun ontzegd is: 'weigering werd ons/ en vroege 
rouw'. . 
Hett gesloten karakter van het wiegeliedje wordt nog eens bevestigd door de inhoud, en het 
'angstigg mooie' verhaal dat de dromenvrouw vertelt. Het kenmerk van dit verhaal is dat het nooit 
tenn einde komt. Net als het rondzingen van het gedicht lijk t ook dit te slaan op de poëzie zelf, die 
inn een zelfreflexieve cirkel draait. De dromenvrouw houdt zich verre van de wakende mensen: 
alleenn aan het slapende kind vertoont zij zich. Eerder zagen we dat voor de dichter in Leopolds 
poëzieopvattingg hetzelfde geldt: ook die sluit zich af van het alledaags gekrioel. Sötemann stelde 
datt het in Leopolds isolement niet gaat om een artistieke vlucht voor de 'gewone' mensen: *[..] 
niett dat de anderen anders zijn is het centrale punt, maar dat ze anderen, dat wil zeggen: niet-ik, 
zijn.. En dat is een heel wat fundamenteler isolement. In dit licht zijn de notities over muur en 
afscheiding,afscheiding, en de ervaring daarvan als diep, penetrant en vlijmend, volstrekt relevant.'32 

Gingg het in het wiegeliedje hiervoor om luiken, vaak wordt een ander soort afscheidingen 
gebruiktt om een scheiding op te trekken tussen gedicht en wereld, en ook tussen het gedicht en 
dede lezer. Gordijnen, bijvoorbeeld, of takken. Van Stralen wees erop dat de afscherming soms 
transparantt is: 'glas, gordijnen, sluiers, mist, regen, sneeuw en aura's'. Hij stelt zelfs voor om 
Leopoldss poëzie in zijn geheel te lezen als 'een blokkade' tussen lezer en dichter. Daarmee zou 
Leopoldd willen bewerkstelligen dat de aandacht van de lezer gaat naar het gedicht zelf en niet 
naarr de maker ervan.33 Zoals ik na de inleiding al suggereerde, kan het typografisch wit door 
Leopoldd worden gebruikt om die afscherming van het gedicht te vormen, en zo dus de autonomie 
vann het gedicht in de vorm tot stand te brengen. 



OnmachtOnmacht van de taal 

Uitt Leopolds wiegeliedje blijkt nog een ander kenmerk van zijn poëzie. De betekenisloze regels 
'wiegee wiegele wee' wijzen op een speciale verhouding tot de taal, net als de wens 'Laat de stilte 
onverbrokenn zijn': het gedicht moet spreken en tegelijk moet de stilte onaangetast zijn. Het is 
niett de enige keer dat we deze paradox tegenkomen in Leopolds poëzie: het spreken of schrijven 
iss noodzakelijk, maar niet altijd mogelijk of gewenst. 
Inn zijn studie over de Franse symbolisten wijst Dresden op hun wantrouwen tegen de alledaagse 
taall  dat vanaf de romantiek steeds sterker werd. De gewone taal werd afgezworen en moest 
plaatsmakenn voor een nieuwe taal, gezuiverd van de alledaagse gebruiksfunctie van de woorden. 
Alleenn zo zou het 'onaantastbare' kunnen verschijnen.34 

Nett als Mallarmé lijk t Leopold ervan doordrongen dat de taal niet bij machte is om de dingen te 
benoemen.. De taal heeft geen houvast in de wereld maar heeft alleen binnen haar eigen abstracte 
systeemm een betekenis. Zodra het woord verschijnt, moet het ding verdwijnen. Zodat het 
symbolistischh gedicht, in de woorden van Dresden, 'wankelt, als ik het zo mag zeggen, op de 
grenss van zijn en niet-zijn. De verleiding die uitgaat van de "page blanche" is zo groot, dat de 
dichterr ertoe neigt volledige stilte in acht te nemen en dus op te houden met het dichterschap'. 
Daarmeee krijgt de steriliteit een andere betekenis. Het onvermogen is geen modeverschijnsel 
maarr een uitdrukking van de eisen die de dichter aan zichzelf stelt. 'Hij moet stilte in het gedicht 
persen,, het afwezige in het aanwezige oproepen, en wel op zodanige wijze dat het stille 
afwezigheidd blijft'.35 

Inn het hiervoor geciteerde wiegeliedje wordt benadrukt dat het binnen in de cirkel stil moet zijn; 
zelfss het verhaal van 'de dromenvrouw' doorbreekt die stilte niet. Anderzijds is de stilte ook 
helemaall  niet gewenst, maar een onvermijdelijk gevolg van het falen van de taal. Aangezien de 
taall  slechts op zichzelf teruggrijpt en geen referentiemogelijkheden heeft in de werkelijkheid, is 
hett ook een vorm van stilte. De volstrekte autonomie betekent tevens de dood van het gedicht, 
vandaarr dat Leopold in 'Cheops' het beeld van een graf gebruikt. Dat het 'binnenste' van het 
gedichtt geheim is, blijkt ook uit 'Cheops': de piramide en 'zijn onontsloten/binnenste woon en 
geheimzinnigheid'/// (I: p. 149). 
Leopoldss gedichten neigen ook op een andere manier naar stilte. De inhoud is soms zo abstract 
enn weinig narratief, dat zijn gedichten eerder op patronen, muziekstukken of dansen lijken dan 
opp teksten. Neem de abstracte bewegingen in 'Cheops', dat voor een groot deel bestaat uit 
zorgvuldigg beschreven bewegingen. In het eerste gedeelte zijn dat warrige, verknoopte lijnen, 
zoalss de 'strengeling' of 'het menigvuldig winden' of 'Een rythme/ van heffingen'. In het tweede 
gedeelte,, waar de piramide en dus het gedicht beschreven wordt, zijn de lijnen juist recht en 
symmetrisch:: de 'zijden zuiver/ afgepolijst en effen blank geslepen'. Het gaat over 'kantig', over 
plintenn en voegen, over 'het glazig spiegelvlak'. Daarbinnen, in de grafzaal, is er wel weer een 
cirkelingg te vinden, en 'zilvervloeiend/ kabbelend linnen'. De geschilderde onderdanen op de 
murenn zijn vereeuwigd in hun beweging: de 'trantelstoet' van hun blote voeten bijvoorbeeld. 
Ondankss de beweging van hun geschilderde kleren, de 'vlaag van ongekrookt katoen', staan de 
onderdanenn echter stil. Dat raakt aan een ander probleem van de taal. Zij omzwachtelt datgene 
watt zij benoemt, maar maakt daar dan meteen een mummie van. 
Nett als Mallarmé was Leopold zich bewust van dit 'dodende' effect van de taal, die 
afwezighedenn schept. Dat idee lijk t bijvoorbeeld aanwezig in de erotisch getinte gedichten. 
Enerzijdss is er hett verlangen naar (seksueel) contact, anderzijds wordt de zuivere maagdelijkheid 
daarmeee geschonden. Als de maagdelijkheid geconserveerd wordt, duidt dat echter op een 
onvruchtbaarheidd die tevens de dood is. Neem bijvoorbeeld het meisje op haar sterfbed in het 
gedichtt 'De bedgordijnen hangen zoo ijl ' (i: 27). Zij ligt geïsoleerd tussen haar witte lakens en 
gordijnen: : 



[..] ] 

Hoee streng is nu uw zijn geworden, 
datt over u ligt een gebod 
vann trotsche wering en dat tot 
scherpee bewaking u omgorden 
kuischheidd en koude, wakend hard 

Hett lijk t erop dat het meisje bij Leopold niet zozeer kuis is omdat zij sterft, maar dat zij moet 
stervenn om die kuisheid te kunnen bewaren. Het meisje in haar bed doet denken aan Mallarmés 
langee en onvoltooide gedicht 'Hérodiade' (zie ook pagina 43). Hérodiades afzondering wordt 
beschrevenn in termen van kou en ijs en leegte, en de lakens op haar bed zijn wit als de 
onbeschrevenn pagina's van een boek. Ook de spiegel waar zij in kijkt, waar haar herinneringen in 
opgeslagenn liggen als bladeren onder het ijs, de slotgracht rond haar torenkamer en de zwaan 
daarinn zijn symbolen voor haar afgeslotenheid. In een van de nagelaten gedichten van Leopold 
komtt eveneens een slotgracht met zwanen voor(19851, nr. 92): 

OO dood vlies van den torengracht 
enn wreed gewekte kreet der zwanen, 

Dee zwaan is weliswaar een algemeen poëticaal beeld - maar 'het vlies' in de torengracht is dat 
niet.. 'Vlies' is een Mallarméaans woord. Zoals we zagen gebruikte hij hymen in beide 
betekenissenn van het woord: enerzijds is het een huwelijk, anderzijds is het het maagdenvlies. In 
hett woord 'hymen' kunnen die twee tegengestelden zich even verenigen. Als Leopold het woord 
'dood'' hier gebruikt voor de torengracht, bedoelt hij misschien dat het isolement van het gedicht, 
hett afsluiten van de buitenwereld, een dodelijk effect heeft. 
Datt dodelijke is te zien in meer gedichten van Leopold, waarin soms de leegte totaal en 
alomtegenwoordigg is, en waarin een hoger 'Al ' niet blijkt te bestaan. Er is alleen een grondige 
afwezigheidd die in het gedicht aanwezig wordt gesteld. Een van de gedichten uit het nagelaten 
werkk bijvoorbeeld, het eerste uit de reeks 'Voor Madeion' (1985 i: 222), is zo'n volstrekt koud 
enn leeg vers, waarin de dingen bevriezen en leeg worden zodra ze hun neerslag vinden in het 
gedicht: : 

Verlatenn erinnering, bevrozen, kil , 
eenn doode pracht; en dan verstoven, als 
eenn regen witte vlokken, die weghuivert, 
eenzaam,, den nacht in; waar zij nederzinken, 
daarr is het leeg en donker en de dood... 
verstovenn zoo - en ik had toegezien, 
wantt het was koud en buiten mij, als sneeuw, als wind. 

Hett probleem van het steriele gedicht komt bij Leopold ook aan de orde in het nagelaten 
poëticalee gedicht dat begint met de regel 'De vlakte van het vale strand' (1985 I: nr. 128). Daarin 
zegtt de dichter dat de beschrijving van de wereld slechts in herhalingen kan vervallen, de 
werkelijkheidd is in het vers 'ten doodelijkste uitgedrukt*. Het gedicht houdt de wereld 
'voorspiegelendd gevangen'. Het symbool van kou en bevriezing kan bij Leopold dit poëticale 
dilemmaa uitbeelden. Aan de ene kant gaat er een veelbelovende maagdelijke witheid uit van 



sneeuww en ijs, aan de andere kant is er de dreigende bevriezing die het stollende gedicht uitoefent 
opp de werkelijkheid, en ook op de taal zelf. 

Iconisch Iconisch 

Eenn gedicht is niet alleen wat het vertelt. Waar de taal tekortschiet, kan de vorm van de gedichten 
misschienn een oplossing bieden. Bij Leopold staat de vorm niet meer in dienst van de inhoud van 
hett gedicht, maar valt daarmee samen of loopt er zelfs op vooruit. 
Diee visuele vorm wordt ook gebruikt in de manier waarop het gedicht betekenis geeft. Dat heeft 
Leopoldd eveneens gemeen met Mallarmé. Die maakte van zijn gedicht 'Un Coup de Dés' een 
typografischh experiment waarbij vorm en inhoud samenvielen. Beschrijft hij in dat gedicht een 
schip,, dan laat hij de letters dansen op de golven. Is er sprake van een veer in een inktpot, dan 
geeftt hij de regels op de pagina de vorm van een inktpot. Bovendien beeldt hij de leegte die in 
hett gedicht een rol speelt ook uit door woorden als 'rien*  of 'jamais' of 'muet' geïsoleerd op de 
paginaa te laten staan.36 

Sötemannn (1980) concludeerde op basis van zijn analyse van de ontstaansgeschiedenis van een 
gedichtt van Leopold dat de vorm van het gedicht precies tegelijk wordt ontwikkeld met de 
inhoud.. In hun artikel over de 'modernistische' poëzieopvatting concludeerden Van den Akker 
enn Dorleijn dat bij Leopold, net als bij andere modernistische dichters, de vorm vóór de inhoud 
kann ontstaan: 'We are witnesses of a poetic process during which the content is searched for and 
sometimess found by means of form'. De vorm speelt een actieve rol 'in the forming or 
transformingg of ideas'.37 Op die manier drukt de vorm van het gedicht ook altijd iconisch zijn 
eigenn ontstaan uit. Het gedicht geeft een visie op het creatieve proces, en 'iconically 
demonstratess the genesis of poetry by the structuring of its linguistic material'.38 

Inn andere publicaties over Leopold werkte Dorleijn zijn opvatting van het iconische in deze 
poëziee verder uit. Hij zag overeenkomsten met negentiende-eeuwse muziek: 'Dit langzaam 
toewerkenn naar een hoog niveau, dat langere tijd wordt vastgehouden, om dan nog sterker te 
wordenn naar een dynamisch culminatiepunt en daarna weer weg te ebben, vindt een treffende 
analogiee in de spanningsbogen die de ruggegraat vormen van veel muziekstukken, vooral van 
negentiende-eeuwsee componisten als Schubert, Brahms, Wagner, Bruckner en Mahler'.39 Hij zag 
inn dit soort eindes van de gedichten het 'wegebbend slot' wat ook in de muziekstukken van 
sommigee van de componisten voorkomt. De 'Nachklang' bestaat bij Leopold dan uit woorden 
alss 'verstommen', 'leegte', 'niets'. Het basispatroon 'crescendo, climax, afbreken, diminuerend 
coda'' is ook in de andere gedichten te vinden: 'Soms wordt na het hoogtepunt plotseling 
afgebrokenn om na een of meer maten rust kalmer verder te gaan'.40 

Haastt alle Leopold-vorsers noemen het feit dat Leopold de betekenis van zijn tekst versterkt met 
woordlengte,, klank en ritme.41 Van Halsema wijst in zijn dissertatie bijvoorbeeld op 
aantekeningenn die Leopold maakte over hoe hij een bepaald gedicht graag wilde hebben: 'Wat 
opvaltt is de iconiciteit die Leopold aan zijn gedicht heeft willen geven: het géat niet alleen over 
eenn rivier, het moet zelf ook die rivier zijn: eerst zwierend door het landschap om ten slotte breed 
uitt te stromen in de vlakte' (1989: 106). 
Dee classicus Schrijvers stelt dat Leopolds manier van werken - klein beginnend en dan tot steeds 
complexeree gedachtes voerend - tegelijk geïllustreerd wordt door de vorm van het gedicht. Hij 
wijstt er vervolgens op dat Homerus al over het hiaat schreef in een gedicht met een hiaat. 
Leopoldd heeft naar een maximale iconiciteit gestreefd: metriek, zinsbouw, klank en woordlengte 
illustrerenn zo veel mogelijk de inhoud. Schrijvers brengt deze iconiciteit in verband met de Stoa: 
'Ditt dynamisch continuüm tussen het innerlijk denken en de verwoorde uiting, het worden en het 
zijnn van het gedicht, zou men in verband kunnen brengen met een overbekend, stoïsch begrip: de 



logos,logos, die zowel de innerlijke gedachte als de in de taal uitgedrukte vorm is, maar ook een 
voltooidee tekst kan aanduiden'.42 

Mett die iconiciteit lost Leopold tijdelijk het referentieprobleem van de taal op. De taal kan niet 
rakenn aan de dingen, maar als de woorden op de pagina de vorm gaan aannemen van de dingen, 
komtt ze toch dicht in de buurt. Dat zou dus een functie kunnen zijn van het typografisch wit in 
Leopoldss gedichten: het 'gestalte' geven aan de woorden. 
Hett iconische en het materiële karakter van sommige van die gedichten is een uitdrukking van 
zijnn ambivalente poëtica. Enerzijds is Leopold sceptisch over de mogelijkheden van de taal, 
anderzijdss blijf t hij zoeken naar manieren om dat structurele tekort van de taal te ontlopen. In de 
volgendee twee paragrafen zal worden bezien of de uiterlijke vorm van de gedichten, en met 
namee de vorm van de woorden op de witte pagina, bij Leopold betekenisvol is, en of hij 
uiteindelijkk hoop ziet voor het gedicht. Wil hij ook in zijn vorm een gooi doen naar het absolute 
off  faalt de vorm van het gedicht net zoals de taal tekort bleek te schieten? 



3.. Atelier: 3 gedichten 

MenMen mocht wel willen 

Hett volgende gedicht (I: 41) is het eerste van een tweeluik dat Leopold schreef bij de dood van 
Paull  Verlaine: 

Menn mocht wel willen in donzen woorden 
vann hem te hooren, nu hij pas 
doodd is en wat zijn leven was 
voorr 't eerste stil gaat worden; stoorden 

nuu woorden niet in zijn beginnen 
derr vredigheid hem toegebracht 
enn in den schuwen ernst betracht 
doorr ons, die ons willen bezinnen 

overr het sidderende, dat wij vonden 
inn ons; zóó het op eens lag neer 
inn donker, lijden van een zeer 
verborgenn iets en zeer geschonden. 

Hett gedicht dat hierop volgt is directer een portret van de dichter Verlaine. Daarin gaat het over 
Verlainee als 'een wijze', 'een man, die heeft zijn afgewende/ leven stil voor zich heen gevoerd'. 
Dee dichter had de zin in het leven gevonden: 'dat wij wezen zouden verscholen'. Zo is te zien 
hoee Leopold ook zijn eigen poëzie- en levensopvatting projecteert op de gestorven dichter. 
Hetzelfdee deed Leopold eerder: de Christus uit de Zes Christus-verzen heeft bijvoorbeeld trekken 
vann de eenzame, lijdende dichter. 
Datt zal ook te maken hebben met de wijze waarop dichters en kunstenaars in die periode werden 
afgeschilderdd als verheven, lijdende geesten. Bij Leopold was dat thema extra sterk aanwezig, en 
inn dit geval blijkt dat uit de nadruk die ligt op de afzondering van Verlaine. 
Hett eerste gedicht van het tweeluik lijk t een doorbreken van de stilte die nu rond Verlaine is 
komenn te hangen. Het gevoel van 'binnenvallen*  ontstaat al door de manier waarop het gedicht 
begint,, in medias res. Dat verbreken van de stilte wordt meteen ook uitgebeeld door het 
typografischh wit rond het gedicht. De eerste regel van het gedicht steekt opvallend ver uit, zodat 
dee 'donzen woorden' aan het eind van die regel daadwerkelijk de stilte aan het einde van de regel 
onderbreken.. Die onderbreking werkt sterker omdat de eerste regel meteen eindigt met een 
enjambement. . 
Inn de volgende regel blijkt het niet te gaan om de woorden van het gedicht zelf, maar om de 
woordenn van de dode dichter zelf die men graag zou willen horen, 'nu hij pas/ dood is'. Ook het 
witt aan het einde van deze regel wordt gebruikt in de betekenis van het gedicht. Het 
enjambementt 'nu hij pas/ dood is' maakt de dood van de dichter tot een verrassing (na 'nu hij 
pas'' zou je over het algemeen iets anders verwachten), en het lijk t de bedoeling dat de lezer de 
plotsee dood van de dichter als een schok ervaart. Het verlangen dat hier wordt uitgesproken, is de 
woordenn van een dode te horen, omdat zijn leven nu voor het eerst 'stil gaat worden'. Wat 'men' 
well  zou willen, is dus een poëzie horen die vanuit de volkomen afzondering van de dood klinkt. 
Inn de laatste regel van de eerste strofe wordt het verstoren van de stilte opnieuw uitgebeeld door 
hett versregelwit. Er staat hier dat woorden 'stoorden' en dat dóen ze door zover uit te lopen in 
hett 'stille' wit achter de regel. Ook het strofisch wit wordt hiervoor ingezet. 
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Inn de volgende strofe is er opnieuw een wending in de betekenis te vinden: de woorden blijken 
nietniet te storen: 'stoorden// nu woorden niet in zijn beginnen*. Dus nadat het woord 'stoorden' en 
hett enjambement daarna het typografisch wit min of meer verstoord hebben, blijkt dat nog niet 
zoo zeker. Is dit een vraag, een wens of een opdracht? Als je het als vraag leest, staat er het 
volgende:: 'Zouden de woorden niet storen nu de vredigheid begint?' Als je als een wens of 
opdrachtt leest, staat er: 'Zorg dat de woorden het begin van deze vredigheid niet verstoren'. In 
beidee gevallen lijk t het erop dat de stille afzondering niet te rijmen valt met taal. Dat is ook wat 
err wordt uitgebeeld door het woord 'stoorden' in de stilte te laten uitlopen. 
Hett ingewikkelde is dat de woorden tegelijk een vredige schuilplaats vormen voor de gestorven 
dichter.. Als je kijkt naar de vormgeving van het gedicht, valt op dat de woorden 'stoorden' en 
'geschonden'' aan de randen van het gedicht staan, en dat de binnenkant van het gedicht, ver van 
hett wit aan het einde van de regels, woorden herbergt als vredigheid, schuwen, stil en 'donker, 
lijden'.. Het woord 'vredigheid' staat midden in het gedicht en het woord 'geschonden' staat zo 
verr mogelijk aan de buitenrand - het is het laatste woord van het vers. 
Hett strofisch wit tussen de tweede en de derde strofe is ook betekenisvol toegepast. Er reikt weer 
eenn enjambement overheen: 'die ons willen bezinnen// over het sidderende, dat wij vonden/ in 
ons'.. Het bezinnen gebeurt dus in de stilte tussen de twee strofes in.43 

Inn de derde strofe gaat het niet meer over de stilte en de vredigheid die er over de dichter is 
gekomen,, maar over de 'wij ' die er aan het woord is.. Na de 'schuwen ernst' waarmee we de 
vredigheidd betrachten die over de dode dichter is gekomen, bezinnen we ons nu op 'het 
sidderende'' in ons. Opeens lag het in het donker, 'lijden van een zeer/ verborgen iets en zeer 
geschonden'.. Het laatste woord, net als 'stoorden', lijkt weer het stille wit te schenden, ook al 
steektt het wat minder ver uit. 

Dezee manier van 'kijken' naar het gedicht lijk t misschien vergezocht, maar dat komt ook omdat 
ditt het eerste gedicht van Leopold is dat ik hier bespreek. Er zullen nog vele, hopelijk 
overtuigende,, voorbeelden de revue passeren waarin Leopold van zijn gedichten een soort 
schuilplaatsenn maakt. Dat neemt niet weg dat er in de bovenstaande interpretatie een 
tegenstrijdigheidd zit: de stilte leek zich zowel aan de randen van het gedicht op te houden (werd 
immerss 'gestoord' door de woorden die zich er in binnendrongen), en dus ook midden in het 
gedicht,, schuilgaand achter de woorden zelf. 
Ikk denk niet dat het nodig is om hier te kiezen voor een van beide interpretaties. Integendeel, de 
ambiguïteitt is nu juist de boodschap van dit gedicht over dichten. Met woorden zou je de 
vredigheidd en stilte van de dood willen uitdrukken, maar dat kan niet, omdat de woorden die 
stiltee ongedaan maken en schenden. Zo is het mogelijk dat de stilte en het duister zowel liggen in 
hett hart van dit gedicht, als rond de randen ervan. Het zou kunnen dat de syntactische ambiguïteit 
enn de syntactische inversies in dit gedicht, bijvoorbeeld in de regels 'stoorden// nu woorden niet' 
off  'zóó het op eens lag neer', dienen om de ambiguïteit van de betekenis van het gedicht te 
versterken. . 
Hett typografisch wit van dit gedicht is hier poëticaal en vervult zo een functie die hiervoor al aan 
dede orde kwam, en die we als de eerste functie kunnen opvatten. Het vormt de 'uitdrukking' van 
Leopoldss poëtica en zijn ambiguïteit over het wel en niet willen spreken: de twijfel tussen 
'donzenn woorden' enerzijds en stille vredigheid anderzijds. In de volgende paragraaf wil ik 
proberenn te illustreren dat twee dingen tegelijk mogelijk zijn voor Leopold. Hij doorbrak de stilte 
mett woorden, woorden die echter zoveel mogelijk stilte moesten creëren. 



DeDe Molen 
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Stamdee het hiervoor besproken gedicht uit de eerste periode van Leopolds dichterschap , 'De 
Molen'' (I: 87-9) werd gemaakt in de tweede, meer filosofisch gerichte fase daarvan. Het is een 
vann de gedichten waarin de iconische vorm' het duidelijkste blijkt. De vier wieken van de molen 
enn hun draaiende beweging worden 'nagetekend' in de vier strofen van het gedicht. Het begint 
zo: : 

Inn den lichtblauwen lentedag 
mett gouden sprenkeling (hamerslag 
vann spattend zonneaambeeld), in de 
leegee opening van de nog blinde 

55 lucht, die zich te bezinnen lag, 
loopenn nu zuchten, een verzachting al 
vann strengere wezens, tesamenval 
vann wat strak uitstond en mindering 
vann bangheid en overwintering. 
[»] ] 

Dee wieken van de molen, die verder in het gedicht hun cirkeling zullen gaan schrijven, staan nu 
nogg in het lege vlak van de lucht. In de eerste vijf regels is de openheid en leegte nog compleet. 
Eenn prenatale onschuld en 'onbeschrevenheid' wordt gesuggereerd door 'de nog blinde lucht'. 
Vanaff  de zesde regel wordt die leegte langzaam opgevuld, allereerst met 'zuchten'. 
Dee vorm van deze eerste strofe versterkt op allerlei manieren de leegheid en 'openheid' van de 
blauwee lucht. Door enjambementen als 'blinde/ lucht' en 'in de/ leege opening' in de eerste 
plaats.. Ook het enjambement 'hamerslag/ van spattend zonneaambeeld' breekt de strofe open, 
temeerr daarr zelfs het haakje over het wit heen reikt. 
Tegelijkk ontstaat er door het eindrijm een samenhang binnen de strofe. Alleen in de vijfde, 
middelstee regel van de strofe wordt er afgeweken van het aabb-schema.. Zo krijgt die regel extra 
nadrukk als 'kern' van de strofe. Ook de inhoud van deze regel komt daarmee overeen: de rest van 
dede strofe is een beschrijving van de lucht die zich hier ligt te bezinnen. 
Kooss Hageraats zegt in een artikel over dit gedicht dat die samenhang mede door de 
enjambementenn ontstaat,45 maar dat lijk t me niet. Volgens mij ligt het meteen in deze eerste 
strofee ingewikkelder met de vorm van dit gedicht. De enjambementen geven de eerste helft van 
dee eerste strofe een 'open' en eerder een onderbroken dan een samenhangend karakter. Op het 
niveauu van het rijm is er inderdaad een samenhang, maar door de enjambementen staat iedere 
regell  aan het einde open naar buiten en spatten de woorden als het ware de lucht in. 
Eenn eerste betekenismogelijkheid van het typografisch wit is dat de eerste strofe uitbeeldt wat 
eenn molen is: er is een samenhang, de basis van de molen waarvan alles uitgaat, maar de wieken 
wijzenn naar buiten, zoals de enjamberende regels van deze strofe. Een vorm die ook wordt 
beschrevenn in de woorden: 'tesamenval/ van wat strak uitstond'. 
Eenn andere vormtechnische opmerking geldt de beweging die er in deze eerste strofe wordt 
beschreven.. Door de enjambementen en door woorden als 'sprenkeling' en 'spattend' is de hele 
strofee 'in beweging'. Koen Vergeer heeft het naar aanleiding van deze strofe zelfs over een 
'roetsjbaan'.44 Daartegenover staat de veel statischere tweede strofe, waarin de romp van de 
molenn beschreven wordt: 'de norsche kolos'47: 
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100 Onder de huizen donker en vocht, 
dee woningen en de stratenbocht 
mett kilte, die van de muren vliet, 
enn voorj aars wasemen in het verschiet, 
inn hun midden grommelig en plomp 

155 de norsche kolos, de opgaande romp 
vann den windmolen; zijn onderste voet 
nogg in de bedommeling en het roet 
derr daken, maar alreeds beschenen 
dee rijzende bouw, de metselsteenen 

200 en verder boven het licht als room 
opp balken en spant, het hangende toom, 
dee vlakke muren, den omgang en op 
dede grijze wieken, den molenkop. 

Hett contrast tussen deze strofe en de eerste kon niet groter zijn: was daar beweging, hier is 
stilstand.. Daar waren we hoog in de lege lucht, hier op het morsige straatniveau. Het licht heeft 
plaatsgemaaktt voor donker. In de tweede helft van de strofe reikt de blik weer omhoog langs het 
plompee lij f van de molen, en ontwaart daar 'het licht als room'. 
Hett contrast wordt hier eveneens aangezet door de vorm van het gedicht en de manier waarop de 
regelss gedoseerd worden over het wit van de pagina. De plompheid van de molen en het 
dagelijkss leven op straat wordt versterkt door het ontbreken van Leopolds 'luchtige 
enjambementen',, die Boutens roemde.48 Hier is het rijm net zo plomp als de molen zelf. Pas in 
dede laatste regel, als we wederom hoog bij de wieken zijn, is er weer een enjambement en een 
bewegingg te vinden: 'en op/ de grijze wieken'. 
Nett als in 'Cheops' is er in dezee strofe het contrast te zien tussen het chaotische en het 
geordende:: op straat is alles rommelig en donker (Hageraats noemt de 'donkere opstapeling van 
o-klanken'' ). Boven in de molen worden de lijnen weer vlak en strak: daar heerst orde en licht. 
Nett als de piramide van 'Cheops' zou ook de molen voor het kunstwerk zelf kunnen staan, 
waarinn een orde wordt geschapen die weliswaar artificieel is, maar overzichtelijk. Wellicht 
kunnenn we het rijm van 'De Molen', dat voor Leopolds doen eenvoudig en strak is, ook zo 
interpreteren:: de 'randen' van het gedicht worden zo net zo recht en vlak als de balken en wieken 
vann de molen. 

Dee grijze wieken... in de weeke lucht 
255 is hoorbaar het talmende gerucht 

vann hun arbeiden; zij komen aan, 
vierr vakken in de lucht wegslaan 
dee uitgestokene en zij schrijven 
hunn cirkeling, nu zij weer drijven 

300 op stroomen, die hebben meegevoerd 
dee zonversplintering, het ontroerd 
ademenn van land en zee, de gave 
waarvann de kostelijkheid met laven 
strijktt door hun traliën en zij 

355 met ruime banen te loef, te lij 
zeilenn zij door het luwe weer, 
vindenn hun oude wisseling weer 
vann op en onder en berg en dal, 
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omhoogtriomff  en hemelval, 

400 van aanloop stormende genomen 
enn hartbeklemmend nederkomen, 
dee toppen langzaam overglijden, 
opp glanzende ruggen huiswaarts rijden 
denn ingekeerden carrousel, 

455 het eindeloos, eindeloos kringenspel. 
O,, afgetreden weg, die leidt 
wanneerr tot rust en ledigheid? 
enn altijd nieuw geploegde voor, 
waarr is het zaad, dat in uw spoor 

500 mag vallen, kiemen en bestaan 
inn dagenlengte?... 

Dee mogelijkheid om dit gedicht, net als 'Cheops', poëticaal te lezen, vindt hier een bevestiging 
mett het woord 'schrijven' in regel 28. De cirkelbeweging van de wieken valt samen met de 
'beweging'' die de strofe zelf door zijn vorm maakt. De enjambementen uit de eerste strofe zijn 
weerr terug, zoals in 'schrijven/ hun cirkeling en drijven/ op stroomen'. 
Opp die manier vallen de regels als het ware de volgende regel in, zoals de wieken 'de toppen 
langzaamm overglijden'. Net als de wieken hebben de versregels dus een pauze op het hoogste 
punt,, voor ze de volgende regel in glijden in een 'hartbeklemmend nederkomen'. Haast in het 
middenn van de strofe is er een dubbelrijm (weer, weer), waardoor de strofe rond een kern draait, 
nett als de eerste strofe deed. 

Inn deze derde strofe wordt de lege lucht uit het begin van het gedicht weggeslagen door de grijze 
wiekenn die 'vier vakken in de lucht wegslaan', zoals het gedicht zelf vier vakken, vier strofes 
'wegslaat'' van de lege witte pagina. De wieken worden aangeblazen door de 'stroomen', door de 
wind,, die een poëticale lading heeft bij Leopold. Net als het 'zuchten' waar de lucht vol van 
raaktee in de eerste strofe, is er hier opnieuw een bezielende, creatieve kracht. Ik citeerde Van 
Halsemaa al over het bezielende pneuma dat kan worden voorgesteld als adem, bewogen lucht, 
wind,, vuur, aetherstof of licht. Dus de woorden in de derde strofe - 'lucht', 'stroomen' en 
'ademen'' - zouden kunnen wijzen op een stoïsche achtergrond van dit gedicht, op het Al ('het 
ontroerd// ademen van land en zee') dat de wieken van de Molen doorstroomt. 
Hoee positief dat ook schijnt, de laatste regels van de strofe behelzen toch een klacht, over de 
eentonigheidd van de beweging die geen rust geeft: 'O, afgetreden weg, die leidt/ wanneer tot rust 
enn ledigheid?' Opnieuw wordt de beweging uitgebeeld door het enjambement: 'waar is het zaad, 
datt in uw spoor/ mag vallen'. Hier wordt de erotiek die in de vorige regels al impliciet aanwezig 
wass zo sterk, dat Vergeer concludeert dat dit (ook) een gedicht is over 'een prettig potje rukken', 
waarvoorr hij overtuigende argumenten aandraagt.50 

Ikk denk dat Vergeers erotische lezing goed samengaat met een poëticale. Op die manier wordt 
hett dichten geassocieerd met zelfbevrediging: beide zijn in zichzelf gekeerde bezigheden die 
leidenn tot genot, zij het in een wat steriele vorm. De laatste, lange strofe luidt als volgt: 

Zijj  gaan en gaan, 
mijnn droomend denken hecht er zich aan 
onmerkelijk,, tot het wordt bevonden 
alss volgde het mede in het ronde, 

555 als werd het geledigd en afgewonden. 
Opp deze wieken en op hun spil, 

.. die immer en immer zich wenden wil, 
iss het gegrepen en aangevat 
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alss op een kenterend spakenrad, 

600 een garenhaspel, een rafelwinder 
vann draden, die effen en zonder hinder 
afwikkelen,, uitkomen met geduld 
enn onuitputtelijk aangevuld. 
Enn deze vier armen in hun werken, 

655 deze grijsfulpene vleermuisvlerken 
dede spichtige, zij worden behangen 
mett zilveren spinsels, de vleugels vangen 
dede vlossige zij, het lange lint, 
dee wimpels strakstaand in den wind, 

700 het vlottende rag, het drijvend vlies, 
dede pluizen alle zonder verlies, 
elkk vlokje, iedere zwerveling 
gezogenn in de werveling, 
hett kleeft aan de spijlen en aan het leeg 

755 latwerk en ijl en wonderlijk veeg 
wordtt er hun weefsel, een web verward 
mett open gaten en flard bij flard, 
eenn ruigte, die bindt en samenhoudt 
hett kantige hek, het ruwe hout 

800 en ordeloos omgeslingerd is 
alss grillige voorj aars wildernis 
volgroeid;; en midden in dit struweel 
eenn verdichtingsbegin, een grijs juweel, 
bestovenn parelen, diadeem 

855 teloorgehangen in den zweem 
vann haren, in hun net verstrikt, 
dee glinsterstrengen langs geschikt, 
eenn sprenkelreeks, een zilverrist, 
overr den dichten heg verkwist 

900 de sierselen. Welke dagvorstin 
mett slippenrand opflitsende in 
dede hemelhelderte even, voer 
doorr dit gewest en liet het snoer 
ontzinken?? Welke vinger had 

955 den hoogen luister aangevat 
enn iets van verre aetherschat 
gebrachtt in deze huizenstad? 

Inn de vierde strofe is te lezen hoe een waas ontstaat tijdens het slaan van de wieken, door het 
'droomendd denken*. De wieken raken daardoor in hun cirkeling behangen met 'zilveren 
spinsels',, 'vlossige zij', 'het lange lint',, 'vlottende rag', 'drijvende vlies', een weefsel en een 
web.. De slagen van de wieken creëren een draad, een web dat zich geleidelijk verdicht tot een 
juweel,, een diadeem, zilverrist en 'bestoven paarlen', een diadeem dat een 'verre aetherschat' is 
enn door een 'dagvorstin' is achtergelaten. 
Watt begon met lege, 'blinde' lucht is nu een vol grijs struweel geworden, met daarbinnenin 'een 
verdichtingsbegin'' - toepasselijk een beetje midden in de regel gestopt, zoals het ook midden in 
hett struweel staat. We krijgen het idee bevestigd dat hier misschien het bezielende pneuma wordt 
opgeroepen,, dooreen woord als 'aetherschat'. 
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Dee activiteit van het schrijven blijkt dus niet tot 'rust en ledigheid' te leiden, maar wel tot een 
momentt van inspiratie. Uiteindelijk spint de activiteit zich in tot tekst. Het gaat niet te ver om 
'hett vlottende rag' dat door de schrijvende beweging van de wieken ontstaat, als tekst te 
interpreteren.. Er zijn veel voorbeelden te vinden in het werk van Leopold waar vliezen, sluiers en 
stoffenn staan voor de taal zelf. Naar aanleiding van Leopolds gedicht over een 'schuilgelegen 
uitzicht'' wijzen ook Van den Akker en Dorleijn op de taal als een sluier en de paradox 
daarachter:: 'The poem, or rather the process of its creation, is beautifully summed up by the 
"veiledd views" paradox. Language is a veil: creating will produce the views'.51 

Voorzoverr we 'De Molen' poëticaal kunnen lezen, lijk t het in de eerste plaats de beschrijving (en 
uitbeelding)) van een gedicht. 'Het eindeloos, eindeloos kringenspel' van de wieken, in beweging 
gehoudenn door luchtstromen, en dan behangen door het 'droomend denken', zorgt ervoor dat er 
eenn 'verdichtingsbegin' ontstaat. Je zou de poëticale lezing hier kunnen voortzetten: de vaste 
vormm van het gedicht en het werk van het schrijven zelf moeten samen met het inspirerende 
pneumaa én met het denken van de dichter het moment bereiken waarop er iets van 'de verre 
aetherschat'' naar de wereld wordt gebracht. Drie factoren zijn dus nodig om ervoor te zorgen dat 
hett gedicht 'een zilverrist' wordt: het technische werk van het schrijven, de luchtstromen (de 
inspiratiee die van buitenaf wordt ingeblazen), en de verbeelding van de dichter zelf. 
Tegelijkk wordt in de derde strofe de zin van de dichterlijke activiteit bevraagd. De 'rust en 
ledigheid'' zijn niet in het gedicht, maar daarbuiten te vinden - onbereikbaar voor de dichter. Hij 
uitt juist zijn verlangen naar de voor hem onbereikbare werkelijkheid in deze regels: 

[.J J 
O,, afgetreden weg, die leidt 
wanneerr tot rust en ledigheid? 
enn altijd nieuw geploegde voor, 
waarr is het zaad, dat in uw spoor 

500 mag vallen, kiemen en bestaan 
inn dagenlengte?... 

Inn plaats van de eeuwige cirkelbeweging vraagt de dichter hier om een lineaire beweging: om 
zaadd dat kon kiemen 'in dagenlengte'. Opvallend is dat er op deze plek zowel in ritme (de regel 
iss half zo kort als de anderen) als in rijm een hiaat valt. Een overgang in lineaire tijd zou dus ook 
eenn ontsnapping kunnen zijn aan de dwingende tred van de wieken. Overigens kun je bij zaad, 
zoalss geconstateerd naar aanleiding van Koen Vergeers erotische lezing, behalve aan logos ook 
denkenn aan vruchtbaarheid. 
Ondankss de eeuwige beweging blijf t de Molen immers stilstaan op de plaats, en het blijf t dus bij 
eenn artificiële beweeglijkheid, net als die van het gedicht zelf. Het contrast van de 'stilstand-in-
beweging'' die zowel de Molen als het gedicht is, wordt uitgebeeld door de vele enjambementen, 
waardoorr zinnen, na het eindewit, in de volgende regel 'vallen'. Aan de andere kant geeft het 
eenvoudigee rijmschema (grotendeels aabb) de stilstand weer die de romp van de Molen kan 
verbeelden. . 
Veell  wit is er in 'De Molen' niet te vinden, maar het gedicht is een van de gaafste voorbeelden 
vann Leopolds iconische vorm. In de eerste plaats door de 'optische identifikatie'52 van de strofen 
mett de wieken. Maar ook door het rijm, en door de wijze waarop Leopold de woorden over de 
versregelss verspreidt, dus in de eerste plaats door het ritme van de woorden en hun pauzes, 
illustreertt het gedicht eerst de leegte van de blauwe lucht, daarna de schrijvende beweging van de 
wieken,, de stilstaande logge romp van de molen en uiteindelijk weer de gestage vallende en 
klimmendee cirkels van de wieken. 
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Dezee iconische betekenis is de tweede functie van het wit bij Leopold. Maar wat daarmee wordt 
uitgedruktt is poëticaal, zodat de eerste functie van het typografisch wit eveneens in dit gedicht 
terugg te vinden is. En ook de lucht die door de wieken blaast en ze in beweging houdt, wordt 
uitgedruktt door het typografisch wit. Het lijkt dan te staan voor het inspirerende pneuma, dat we 
overkoepelendd de derde, 'metafysische functie' kunnen noemen. 
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DeDe maan is overdag zo wit 

Wiee het werk van Leopold kent, denkt bij 'witte plekken' in de eerste plaats aan de vele 
onvoltooidee gedichten die de dichter naliet. Het grote probleem bij een analyse van het 
typografischh wit is dat er geen duidelijkheid kan komen over de vraag of Leopold de intentie had 
dezee plekken nog in tee vullen. De witte plekken in de poëzie uit de nalatenschap zijn niet per 
definitiee ook lege plekken: je zou ze dus beter 'open plekken' kunnen noemen. 
Err waren over het algemeen talloze varianten voor zo'n open plek. Leopolds kladpagina's, 
waarvann er enkele in facsimile zijn afgedrukt in de editie van de nagelaten poëzie, zijn eerder 
overvoll  dan wit te noemen. Maar ook daarop zijn er open plekken te vinden, meestal midden in 
eenn regel (1985 n: 6. Zie bijvoorbeeld M 7,7 of M 5, 10). 
Dee vraag is of die open plekken eveneens een betekenis hebben, anders dan dat het gedicht 
simpelwegg nog niet af was. Zijn het speciale, betekenisvolle plaatsen die lang oningevuld 
blijven?? Aan de hand van de interpretatie van dit nagelaten en onvoltooide gedicht (1985 I, nr. 
146)) kunnen we dat bekijken: 

Dee maan is overdag zoo wit, "versmelten 
jj  J hij ook zelf als wolkje 

II  [hij] , [ook zelf] een [wolkje], 

inn al het andere, \ . g &' 
|| als een rag 

datt er bijkans niet wezen mag, 
55 doorzift, doorzichtig, in het vlossen 

weefsell  al bezig op te lossen, 
gevretenn in aan eene 
enn inge[vreten aan] de > kant 
[enn injgereten [aan de] 

bezwekenn en niet meer bestand, 
vanéén,, I . , , .. 

.. ,..„  , > verminderd verspreid, 
uit[een,]]  | 

100 weg in de zonneheerlijkheid. 
Hett is een zalig heenverdwijnen: 
menn ziet nog nauw de buitenlijnen. 

Hett wit boven het gedicht wordt meteen functioneel gemaakt: het zou de witte lucht kunnen zijn 
waartegenn de maan in de eerste regel wit afsteekt, en die nauwelijks te zien is.53 Ook de 
'buitenlijnen'' zijn in dit gedicht zelf nog nauwelijks zichtbaar, het hele gedicht is een verdwijnen 
vann bijna niets naar bijna niets. De subtiele maan, die er 'bijkans niet wezen mag', lijk t een 
symbooll  voor het gedicht zelf. Die indruk wordt versterkt door de maan die 'gevreten in aan 
eenee kant' is. Hetzelfde zou je immers kunnen zeggen van gedichten, die 'ingevreten' zijn aan de 
kantt van de rechtermarge, waar het wit de tekst komt onderbreken. 
Datt 'ingevretene' doet tevens denken aan een eiland dat Leopold in een van zijn nagelaten 
gedichtenn beschrijft (1985 I, nr. 114). Ook dat is 'een enkele eiland, ingebeten/ verweerde rotsen 
rondgesleten'.. Overigens ligt het eiland midden in 'den witpaarlemoeren dag', en lijkt zo ook op 
hett gedicht zelf als een eiland op de witte pagina. 
Ditt gedicht heeft vier 'open plekken': plaatsen waar nog niet gekozen is tussen verschillende 
varianten.. Behalve de woorden 'luchtig rag', zijn het steeds plaatsen binnen in het gedicht. De 
randenn lijken als eerste vast te liggen. Dit geldt eveneens voor de andere onvoltooide gedichten 
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vann Leopold: de randen worden, als bij een puzzel, als eerste vastgelegd. Dat zal onder andere te 
makenn hebben met het rijm, dat nu eenmaal minder mogelijkheden laat. 
Hett optische effect van de open plekken is dat dit gedicht eruit gaat zien als de maan die het 
beschrijft:: 'ingevreten', 'verminderd', 'verspreid', 'luchtig', 'doorzift' - het zijn allemaal 
adjectievenn die ook op de aanblik van dit gedicht zouden kunnen slaan. De 'witte plekken' van 
dee onvoltooidheid zouden hier dus zowel poëticaal als iconisch kunnen zijn. 
Tenn derde heeft de onvoltooidheid de betekenis van het wel en niet willen communiceren: wie 
zijnn gedicht maar niet afrondt, hoeft het evenmin aan de lezer prijs te geven. Dresden wees op de 
overeenkomstt van dit idee met de poëticale opvattingen van de Franse symbolisten. Baudelaire 
steldee in een discussie over beeldende kunst dat de volmaaktheid niet ligt in een voor iedereen 
bereikbaarr klassiek ideaal, maar ergens anders, 'in een soort onvoltooidheid die de wezenlijkste 
vormm van voltooiing zou betekenen'. Er is volgens hem een groot verschil tussen 'un morceau 
faitfait et un morceau fira'.54 

Hett ziet ernaar uit dat we de niet ingevulde plekken als functioneel typografisch wit kunnen 
interpreteren.. Kees Fens doet dat bijvoorbeeld: 'Schrijven is mede het scheppen van gaten: de 
plekkenn van onvoltooidheid, daar waar de dichter de poëzie of zijn poëzie het meest wezenlijk 
nadert.. Dat blijken vaak de hoogtepunten uit het werk of gedicht, de plaatsen waar het vers zich 
steedss opnieuw vult, laat vullen: de plekken van de metamorfose en dat zijn ook de voor de lezer 
uitgespaardee ruimten' (1991: 110). De denk dat Leopold zoveel plaatsen in zijn poëzie 
oningevuldd liet, dat het inderdaad zinvol is om aan die leegtes een betekenis mee te geven. Ik stel 
voorr om de functie van de onvoltooidheid de vierde functie van het wit bij Leopold te noemen, 
maarr daarbij aan te tekenen dat deze functie een glijdende schaal is: de onvoltooidheid van een 
gedichtt kan meer of minder betekenisvol zijn. 
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4.. Het typografisch wit 

Ikk wil gaan schuilen in mijn eigen woorden 
J.H.. LEOPOLD 

DeDe verhouding tot de buitenwereld 
Wiee te veel nadruk legt op de verschillende periodes in Leopolds dichterschap, ziet over het 
hoofdd hoeveel constanten er zijn in zijn thematiek en dichttechniek. De moeizame verhouding tot 
dee buitenwereld is een terugkerend gegeven, dat steeds opnieuw in de vorm van het gedicht kan 
wordenn uitgedrukt of zelfs uitgebeeld. 
Datt thema van 'de buitenwereld' is sterk verbonden met Leopolds poëzieopvattingen. Het 
gedichtt fungeert als 'een toevlucht/ en afgezonderdheid, een plek/ van koestering', zoals blijkt uit 
hett eerste, lange, gedicht uit de reeks 'Voor 5 december': 'Dit wilde ik U gegeven weten' (i: 93). 
Inn de tweede strofe van dat gedicht spreekt de dichter de wens uit dat de woorden van zijn 
gedichtt zijn als een tuin, een laan vol bomen en 'scherpe takken saamgegroeid'. Hoe hij zich die 
natuurlijkee geslotenheid voorstelt, laat hij zien door zijn regels extra ondoordringbaar te maken. 
Hett gepaarde rijmschema draagt daartoe bij, maar al helemaal het gelijke rijm in de eerste regels 
vann de strofe, en de herhaling van het woord 'dicht': 

Enn dat dan van dit eerst gedicht 
dee woorden werden tot een dicht 
omtuinen,, tot een dubble laan 
vann stammen rijzig opgegaan 
enn scherpe takken saamgegroeid, 
diee overreikend het gezicht 
toewiesen,, hielden het er dicht, 
datt het er stil en ongemoeid, 
datt het er zacht is in de lucht,-

Doorr die geslotenheid blijf t het in het gedicht 'stil en ongemoeid', 'dat zóó dit vers een schutsel 
werd'.. Binnen in dat omheinde, zo gaat het verder, kunnen de woorden opengaan 'tot zij zich 
slotenn aan het einde'. Binnen de woorden zou het schaduwrijk en schemerig zijn. Zo is dit 
gedichtt in vorm én inhoud een poëticale uitspraak over de wens om poëzie tot een dergelijk 
autonoomm en gesloten geheel te maken. 
Ookk in het vers over Verlaine was te zien hoe het in het gedicht stil en donker moest worden. De 
vraagg is of je kunt zeggen dat het typografisch wit hier betekenisvol wordt. Leopold gebruikt het 
witt van de pagina bij deze afgesloten gedichten op een negatieve manier: hij houdt het buiten, en 
zett het dus aftegen de veilige, donkere wereld binnen in het gedicht. 
Anderee keren worden er juist verwoede pogingen gedaan om de afscheiding van de wereld op te 
heffen.. In de reeks 'Morgen', bijvoorbeeld, speelt er in het eerste gedicht (i: 69) een vorm van 
contactt met de wereld. Aanvankelijk is het lyrisch ik nog gescheiden van de morgen door 'een 
goudenn mist', maar met behulp van twee kalme handen en rafelende vingertjes worden de 
schermenn tussen de 'ik' en de wereld weggeschoven en weggescheurd, zodat de dag aan het eind 
vann het gedicht daadwerkelijk aanschouwd mag worden. De openheid, of liever gezegd het 
process van het openstellen, wordt geïllustreerd door de vorm van het gedicht. De eerste regels 
hebbenn het rijmschema abba, wat al een 'opener' effect geeft aan het einde van de regel dan het 
'gedicht// dicht' uit het gedicht hiervoor. Bijna midden in het gedicht staat een regel die nergens 



opp njmt: 'blauwe kalme handen komen': deze handen komen 'tusschenin' en scheiden de 
goudenn mist als waren ze twee gordijnen. Door de niet-rijmende regel vrijwel midden in het 
gedichtt te plaatsen delen deze handen ook het gedicht zelf in tweeën. 
Omm de 'openheid' van dit gedicht te versterken krijgt het wit achter de regels hier ook meer kans 
omm de tekst binnen te dringen dan in Leopolds andere gedichten. Er staat een aantal extreem 
kortee regels in het gedicht die witte gaten in het tekstblok vormen en de vorm van het gedicht zo 
openbreken.. De citeer de eerste zeven regels: 

Ikk zie den morgen als een gouden mist 
vann eigen rijkdom trage wade 
eenn afgehangen web van draden, 
enn nu in twist 
vingertjess vechten, vingertjes vagen 
doorr de ragen, 
rafelen,, halen de draden aan, 

] ] 

Ietss vergelijkbaars is te zien in een ander gedicht uit de reeks, 'Nu dat wij naar buiten treden' (I: 
76).. Met acht tweeregelige strofen is het visueel ineens een opvallend 'open' gedicht, in 
overeenstemmingg met de inhoud ervan. Die openheid wordt versterkt door de regels of strofen te 
latenn eindigen op woorden als 'waaiende', 'windvlagen' of 'vanen': er waait als het ware een 
frissee wind door de regels. Het gedicht eindigt ten slotte met: 'De dag is blozende in begroeten'. 
Uitt deze gedichten komt een nieuwe, vijfde functie van het typografisch wit naar voren: het kan 
eenn grens zijn tussen de binnen- en buitenwereld: een drempelgebied. Tegelijk vervult het soms 
dee eerste, poëticale functie. Het is dan een uitdrukking van de mogelijkheid tot communicatie 
mett die buitenwereld. Bovendien is het wit rond het gedicht hier iconisch, voorzover het de 
uitbeeldingg is van gordijnen, bomen of andere afsluitingen. 
Dee gedichten van Leopold kunnen met behulp van het typografisch wit zowel 'open' als 
'gesloten'' zijn, wat aansluit bij de ambigue houding die er in deze poëzie wordt aangenomen ten 
opzichtee van de buitenwereld. Dorleijn wees er bijvoorbeeld op dat Leopolds angst voor het 
'buiten-ik'' gepaard ging met een verlangen daarnaar.55 Door die ambiguïteit zijn er ook 
gedichtenn die je 'halfgesloten' zou kunnen noemen. 

HalfgeslotenHalfgesloten gedichten 
Inn de 'halfgesloten' gedichten is er wel een blokkade tussen de binnenwereld van het gedicht en 
dede buitenwereld die begint bij het wit van de pagina. Die blokkade is alleen minder definitief en 
minderr stevig dan in andere gedichten. In plaats van bomen of 'steektakken' is er dan sprake van 
bijvoorbeeldd sluiers of nevels, die weggeschoven kunnen worden. 
Hett eerste gedicht van de reeks 'Verzen 1895' (i: 27), over een meisje op haar sterfbed, begint 
zo:: 'De bedgordijnen hangen zo ijl / en angstig af.. De eerste twee strofen van het gedicht gaan 
overr deze bedgordijnen, die zich bewust lijken te zijn van het feit dat zij een ziek meisje 'in 
doodsverschijnen'' beschermen. 'Opdat zij zouden/ peinzen en zorgen in een schijn/ van 
geheimzinnigheidd en verhelen'. Behalve door de lakens is het stervende meisje gedoken in de 
strengenn van heur haar en is haar gezicht als overtrokken met 'een dauw des doods'. 
Dee afstand tussen haar sterfbed en de wereld daar buiten wordt versterkt door het typografisch 
wit.. Door 'De bedgordijnen' waarmee het gedicht opent, zodat wit boven het gedicht wordt 
afgesloten.. Omdat de strofe eindigt met het woord 'sterft', krijgt ook het strofewit die afsluitende 
functie.. Eenzelfde effect wordt aan het einde van de vierde strofe bereikt, die eindigt met de 
woorden:: 'zoet toegevouwen'. Daarna wordt de omhulling van het meisje harder, en wat eerst 
nogg een 'kind' werd genoemd is nu een vrouw die met 'U' wordt aangesproken. 'Hoe streng is 



nuu uw zijn geworden'. De zachte gordijnen en haren hebben plaatsgemaakt voor 'trotsche 
wering'.. De 'ik' herinnert zich vroegere tijden toen hij en het meisje elkaar wel naderden in 
'zwellendd verlangen' - net als in 'De Molen' kan hier een erotische betekenis aan worden 
gegeven. . 
Dee 'bedgordijnen' vormen in dit gedicht een scheiding tussen het meisje en de dagelijkse wereld, 
maarr ook tussen het meisje en het lyrisch ik. In meer gedichten is er sprake van een afscheiding 
tussenn twee mensen. Het versregel wit in bijvoorbeeld deze regels uit 'Wij doen elkander zeer' (i: 
105-6)) versterkt de afstand die de ik van de ander scheidt: 

[.J J 

O,, wie zal ons hiervan ontslaan? 
moetenn wij over elkander staan 
mett trillende oogen en iets als floersen 
tusschenn ons en de wederzijdsche roerse-
lenn stil nu en levenloos? 
[»] ] 

Vallenn in het gedicht over het stervende meisje de bedgordijnen samen met het begin van het 
gedicht,, soms wordt een dergelijke afsluiting juist gecombineerd met het einde, zoals in het 
eerstee gedicht van de reeks 'Verzen 1897': 'De lente valt dan in een oude stad' (i: 57). Een 
eenzamee ik dwaalt vertwijfeld door de stad en voelt 'een wrang/ verdriet in alles'. De 
communicatiee met anderen mislukt: de mensen 'vragen, vragen en ik kan hen niet verstaan'. In 
dee laatste regel hangt zijn hoofd in een 'web van schemeringen'; als de sluier die zijn isolement 
bewerkstelligt,, ligt het wit onder die laatste regel. Door de enigszins uitstekende regel wordt de 
afzonderingg van het lyrisch ik nog versterkt, en valt het wit van de pagina samen met het web 
waarinn hij verstrikt zit. 
Overigenss moet hierbij opgemerkt worden dat het niet zeker is dat deze regel in de 
handschriftversiee ook uitstak. Metrisch wijkt hij niet af: alleen als je naar het gedicht kijkt is de 
laatstee regel langer. Toch zal ik bij Leopold, en bij de andere dichters in deze studie, betekenis 
hechtenn aan dergelijke korte of langere regels. Het uitgangspunt daarbij is dat de lezer van het 
gedruktee gedicht, ongeacht de intentie van de dichter, een korte of lange regel waar kan nemen. 
Datt neemt niet weg dat de afwijking overtuigender wordt als er ook ritmisch een verschil te 
bespeurenn is. 
Eenn ander voorbeeld is het gedicht * Albumblad' (i: 81) dat vrij ondoordringbaar begint: 'Waar in 
dede ondoorschenen lagen/ de looden nevels stonden, kil/ en pal noodzakelijk, in een trage/ 
verzonkenheidd en tartend stil/ gehangen'. Hier wordt duidelijk hoe de regeleindes vallen te 
associërenn met stilte (nog versterkt door het enjambement) en gebrek aan beweging. Het lijk t dan 
eenn statische toestand die heerst voordat het gedicht begint of nadat het gedicht voorbij is. 
Daaromm staan de regels die op de sluiers en nevels betrekking hebben ook meestal vlak na het 
beginwitt of voor het eindewit. In de loop van het gedicht kunnen de sluiers worden 
weggetrokken,, de wereld onthullend, en soms ook zicht biedend op iets hogers. Dan verschuilt 
hett metafysische zich erachter, zoals in het nagelaten gedicht (1985 I, nr. 132) dat zo begint: 

Doorr floersen wierook, door een rekkend vlies 
eenn dunne voorhang, waarvoor kronkelzuilen 
[-] ] 

Pass nadat de lezer zich door deze sluiers heeft begeven, hoort hij in het vervolg van het gedicht 
'hett sidderend rumoer' van de 'orgiasten en der tempelgalm'.56 In het reeds besproken eerste 



gedichtt uit de reeks 'Morgen' is er ook sprake van een openbaring wanneer de 'gouden mist' 
eenmaall  is opgetrokken. In dit gedicht werd een aantal verschillende vormen genoemd die de 
doorschijnendee afsluiting bij Leopold aan kan nemen: ragen, draden, weefsel, gazen, mazen, 
vouwenn en plooien. 
Hett gedicht kan zich dus naar de wereld openen, maar omgekeerd kunnen de sluiers en nevels 
doorr het gedicht gecreëerd worden. Dan wordt het garen en de stof in de loop van het dichtproces 
gesponnenn en geweven, zoals al bleek bij de bespreking van 'De Molen'. Een dergelijke 
tegenstrijdigheidd hoeft bij Leopold niet meer te verbazen: zijn poëtica bleek paradoxaal. De rol 
vann het gedicht is de ene keer uitzicht bieden, en de andere keer juist gesloten bescherming 
geven.. Zo worden de sluiers soms in de loop van het gedicht verwijderd, en wordt het gedicht 
eenn andere keer met opzet in nevels gehuld, zoals de bloemen in een gedicht uit de reeks 
'Scherzo'' (I: 20-1), die bezingen in hoeverre hun prille leven al doordrongen is van de naderende 
dood.. Hun klacht wordt afgesloten met de woorden: 'in sluimerwaden/ingehuld'. 

HetHet begin van het gedicht 
Hett schrijven zelf kan dus ook een web doen ontstaan. Net als de draaiende wieken van de molen 
creëertt het een 'rag' of een snoer van woorden. Het lege vlak waar de dichter mee begon, wordt 
opgevuldd en dichtgestopt. Het begin van het gedicht evoceert bij Leopold vaak een leeg vlak dat 
dann langzamerhand gevuld of beschreven wordt, zoals de druppel in het gedicht 'Van wijn een 
druppel'' (I: 125). Die wordt geplengd in 'de blauwte van het watervlak' en doordringt die 
blauwtee dan: 'een enkle pereling / doordringt de gansche helderheid'. 
Aann het begin van het gedicht wordt het nog lege, witte en maagdelijke vaak uitgebeeld door het 
kopwit.. Het prille begin, de aanvang van het dichten, wordt bijvoorbeeld geassocieerd met 
sneeuww en met kinderen. Zo kunnen we het Christuskind zien in het 'Kerstliedje' (r. 13); het kind 
iss omhuld met een pak diepe sneeuw 'en tuurt in een denkbeginnen'. In dat gedicht zijn er meer 
tekenenn van kou en sneeuw. Er is sprake van ijzel, van de maan die helder schijnt, een zuivere 
lichtschijn,, van de baarden van de drie koningen die wit bevroren zijn. De kindertijd wordt bij 
Leopoldd vaker in verband gebracht met koude en ijs. Het meest veelzeggende gedicht in dit 
opzichtt is dit poëticale gedicht uit de reeks 'Verzen 1897' (I: 65): 

Eenn sneeuw ligt in den morgen vroeg 
onderr de muur aan, moe en goed 
beschutt en een arm kind komt toe 
enn staat en ziet en met zijn voet 

gaatt het dan schrijven over dit 
prachtigee vlak en schuifelt licht 
bezonnenn en loopt door, zijn mond 
tril tt in het donker klein gezicht. 

Zagenn we eerder dat het gedicht een schuilplaats was, ook hier ligt 'een' sneeuw 'goed/ beschut'. 
Hett versregelwit zou de muur kunnen zijn waar de sneeuw tegen aanligt. In ieder geval ligt het 
woordd 'beschut' binnen in het gedicht, goed beschut in de regel. Er klinkt bovendien iets in door 
vann een betreurd verlies van 'dit prachtige vlak'; het beginnen met schrijven is ook altijd een 
verbrekenn van maagdelijkheid en zuiverheid.57 Daar staat tegenover dat het ook iets oplevert: 
emotiee en 'bezinning'. 
Doorr te openen met de woorden 'Een sneeuw' versterkt Leopold de associatie met het wit van 
hett papier. Dat doet hij bovendien door de sneeuw door de muur te laten afsluiten en omkaderen, 
zodatt opnieuw 'de lijst' van het gedicht wordt benadrukt. De isolatie van het vlak sneeuw wordt 
versterktt door het feit dat het hier gaat om het kortste gedicht uit de reeks 'Verzen 1897'. 



Wee zagen al hoe het gedicht 'Regen' (i: 90) begon met een leegte waar het gedicht uit 
voorkwam.. De eerste strofe luidde als volgt: 

Dee bui is afgedreven; 
aann den gezonken horizont 
trektt weg het opgestapelde, de rond-
gewelfdee wolken; over is gebleven 
hett blauw, het kill e blauw, waaruit gebannen 
eenn elke kreuk, blank en opnieuw gespannen. 

[»] ] 

Waarnaa een witregel volgt. Niet alleen lopen de regels over de lucht verder uit dan de andere 
regelss van de strofe, zodat ze werkelijk als een lucht over de rest van het gedicht hangen, ook 
wordtt de lucht eerder voorgesteld als een schildersdoek of een stuk papier dan als een 
natuurbeeld.. Het schrijven kan beginnen. Ook in het in het gedicht 'Schepen liggen er; waarom 
zoo.... '(I: 58) is de hemel weer wit en lijk t die te staan voor het doek of het papier waar de dichter 
zijnn wensen in schrijft. Vanaf de helft van het gedicht, dat uit tweeregelige strofen bestaat, staan 
dee strofen: 

[.J J 

vervuld;; in de heldere streken 
vann den witten hemel geleken 

wenschenn te wezen, mijn zinnen dreven 
err in, in een zachten trek opgeheven. 

[»] ] 

Hett gedicht bestaat uit zes van zulke tweeregelige strofes, zodat de regels daadwerkelijk gaan 
lijkenn op strepen. Het wit wordt in dit gedicht bovendien gethematiseerd in de 'vele zeilen' die er 
zijnn uitgehangen. En zoals de opvallend korte strofes als streken op het witte papier staan, zo 
staann de wensen in de hemel geschreven. 
Inn dezelfde reeks, 'Verzen 1897', staatt nog een gedicht over de lege lucht (i: 64). Door een 
zuchtjee wind, wat weer aan het inspirerende pneuma doet denken, beginnen de takken van de 
bomenn in de lucht tegen elkaar te bewegen Al eerder openbaarde zich het poëticale karakter van 
bewegingg in Leopolds gedichten, die om niet statisch te worden steeds in beweging bleven. De 
takkenn gaan 'met loome vingers' wenken, en 'brengen uit/ een vreezend meenen nauw geuit'. Ze 
lispelenn herinneringen, totdat de wind stopt en de bomen weer dood in de lucht staan. Wat hier 
opvalt,, is dat met het stilstaan van de bomen het gedicht ook weer voorbij is, en blijkbaar geen 
spoorr heeft achtergelaten. Het gedicht is verdwenen en de lege lucht neemt, samen met de witte 
pagina,, weer de overhand, in de laatste extra korte strofe58: 

[»] ] 

Dee lucht, die leeg is en zonder ziel, 
waarr uitgetuimeld de wind uitviel. 



Inn dit gedicht blijf t er dus weinig over van de mystiek-religieuze taak die Leopold elders zijn 
gedichtenn oplegt. Dit is een modern vers waarin het gedicht niet meer is dan een vlaag die 
opkomtt en weer in het niets verdwijnt. 
Schrijvenn kan een ontheiligen zijn van de zuiverheid van het witte papier. Het lege - en witte -
vlakk is om die reden een belangrijk thema in Leopolds werk en verschijnt bijvoorbeeld in de 
vormm van zeilen, lakens, sneeuw of ijs. De handeling van het dichten zelf blijkt te zijn als het 
beschrijvenn van een leeg vlak. 
Hett 'ontheiligen' betekent echter ook dat het gedicht in staat is om een zekere steriliteit te 
doorbreken.. Dan lijk t het erop dat de wereld rond het gedicht in een bevroren, ontoegankelijke 
toestandd verkeert en dat de dichter (soms in de gedaante van een kind) daar met woorden leven 
inn kan blazen. In sommige gedichten van Leopold komt de kilte van binnenuit het gedicht, in 
anderee is het precies andersom en moet de kou buitengehouden worden. Het koudeparadigma 
heeftt dus een dubbele symbolische waarde. Dat werkt verwarrend, maar bij Leopold is deze 
ambiguïteitt van groot belang. Uit de rest van dit hoofdstuk zal blijken dat er in zijn poëzie vaak 
aann elkaar tegengestelde dingen worden uitgedrukt, en dat ook het typografisch wit daarvoor 
wordtt gebruikt. 
Dee lege openheid waarin geschreven kan of moet worden, valt dus regelmatig samen met het wit 
rondd het gedicht. De tweede, iconische functie van het typografisch wit is in dit soort gedichten 
sterkk vertegenwoordigd. En voorzover het wit daar het maagdelijke papier is én uitbeeldt, vervult 
hett eveneens een poëticale functie. 
Inn het 'Kerstliedje' uit de Zes Christusverzen lijk t bijvoorbeeld de koude en sneeuw waar het 
dichtenn mee aanvangt, te worden versterkt door het gebruik van witregels tussen de vierregelige 
strofenn in. De bevroren toestand houdt zich op in deze witregels. Zo eindigt de eerste strofe op 
'ijzell  hing aan de bomen', de tweede op 'een zuivere lichtschijn', de vierde op 'door de diepe 
sneeuww gewaad', de vijfde op 'wit bevroren' en de laatste op 'een denkbeginnen'. Dat de vorm 
vann het gedicht hier samenvalt met de inhoud blijkt bovendien door de uitstekende regel in de 
vierdee strofe, die maakt dat de koningen daadwerkelijk 'van ver' komen: 

] ] 

Enn buiten in de bittere kou 
enn de stille Kerstnacht laat 
dede heilige driekoningen kwamen van ver 
doorr de diepe sneeuw gewaad. 

[-] ] 

Inn dit gedicht is een omgekeerde koudesymboliek te zien. De kou en de duisternis zijn buiten het 
gedichtt en buiten de stal waarin het 'kind van licht' in de kribbe ligt. Om dat te benadrukken 
begintt het gedicht met 'de donkere dagen van Kersttijd', waarna al snel het licht gaat schijnen 
doorr het kind en door de heldere maan. In het eerste gedicht uit de nagelaten reeks 'Voor 
Madeion'' (1985 I, nr. 222) wordt de sneeuw en de kou ook uitgebeeld door het wit van de 
paginaa . Het is een poëticaal vers over het gedicht dat verkilt en 'doode pracht' is zodra het weg 
iss van de maker. Het eindigt met de volgende drie regels: 

[»] ] 
daarr is het leeg en donker en de dood 
verstovenn zoo - en ik had toegezien, 
wantt het was koud en buiten mij, als sneeuw, als wind. 



Dee kou wordt zo uitgebeeld en tevens wordt de distantie versterkt die er is ontstaan van de maker 
zelff  ('buiten mij') door de uitlopende laatste regel van het gedicht. 
Leopoldss gedichten beginnen niet altijd met lege, open vlakken. Hiervoor bleek al dat soms het 
omgekeerdee gebeurt, en het begin afwerend is als een muur. Zoals de ingang tot het oeuvre zelf 
afgeslotenn leek door dichte begroeiing, zo is de ingang tot enkele van de individuele gedichten 
moeizaam.. Zoals het gedicht 'Arioso' (n: 99), dat begint met de smeekbede: 'Sluit, boomen, 
sluit,, o <-ondoordrongen> woud/ de wereld af. De geslotenheid van het gedicht versterkt 
Leopoldd door de inhoud van de eerste strofe van het gedicht te herhalen in de laatste strofe, die 
alss volgt luidt: 

[»] ] 

Sluitt af, sluit af, o hooggewelfde kronen, 
datt ook het licht uw <-vredig> oord niet schendt! 
Wordtt tot een <-heilig>, kuisch grafmonument, 
waarr droefenis en stilte samenwonen.60 

Hett 'grafmonument' in deze strofe doet weer aan 'Cheops' denken en versterkt de poëticale 
lezingg van het dichte woud als het gedicht zelf. Een vergelijkbare afsluitende opdracht krijgen de 
bomenn in het nagelaten gedicht dat begint met de regel: 'Boomen, boomen, gebogen hangt', en 
datt eindigt met: 'Boomen, boomen, hangt gebogen' (1985 I, nr. 242). Zo zijn er vele voorbeelden 
tee vinden van gedichten die zijn als bossen, 'wild van volgewassen hout' (1985 i, nr. 221), met 
verwrongen,, vergroeide en verwilderde takken, met hooguit een 'stronkenpad' (1985 I, nr. 160). 

Cirkelvorm Cirkelvorm 

Uitt het bovenstaande is duidelijk geworden dat Leopold zijn gedichten dikwijl s voorstelt als een 
cirkel.. Ze zijn circulair doordat de eerste strofe aan het einde herhaald wordt, of doordat zich er 
eenn beweging in voltrekt die een circulair karakter heeft. Het vers begint dan bijvoorbeeld met 
eenn subtiel ontstaan 'uit het niets', en eindigt met een verdwijning in hetzelfde niets. Het wit rond 
hett gedicht kan worden gebruikt om dit 'niets' uit te beelden. 
Omm dat te suggereren laat Leopold zijn gedichten vaak eindigen op woorden die te maken 
hebbenn met leegte en verdwijning, zoals een gedicht dat eindigt met 'sedert het verdween' (i: 
131),, of het nagelaten gedicht 'Herfst' (1985 I, nr. 96) dat eindigt met: 'waar het mag zinken, 
magg vergaan'. Op de manier van eindigen van Leopolds gedichten ga ik straks dieper in. 
Eenn direct cirkelvormig beeld is te vinden in het gedicht over een vijver die wordt vergeleken 
mett een 'juweelen waterkom' (n: 136). In die vijver spiegelt de hemel zich, en een vrouw die 
zichh eroverheen buigt heeft een gezicht dat 'glanst als het luchtgewelf. De vijver is rond, en ook 
dee lelies die er cirkels in schrijven. Zowel het ronde als de vooroverbuigende beweging van de 
vrouww wordt versterkt door de vorm van de laatste strofe: 



[..] ] 

vijverr der liefste, waarin hangen 
dee waterlelies, boven drijven 
hunn ingeschreven cirkels schrijven. 

Vijverr der liefste, helderheid 
diee maar op ééne, op ééne beidt; 
dede hemel is er in en zij 
inn blozenden ijver, 
alss zij zich buigt 
overr den vijver, 
vann zich getuigt, 
inn deze zacht gestreken zïj 
dess waters haar gezicht ook zelf 
glanstt als het luchtgewelf. 

Ditt gedicht over de 'vijver der liefste' is niet door Leopold gepubliceerd. Voorbeelden van een 
zoo sterke typografische ondersteuning zijn er in de wel gepubliceerde verzen niet te vinden. Maar 
ookk daarin is vaak een cirkelvorm te onderscheiden. 
Hett niet-lineaire kan een negatieve lading krijgen: de cirkelbeweging betekent ook een niet-
aflatendee beweging, zoals voor de 'zwerver' in dit poëticale gedichtje dat Leopold bewerkte naar 
eenn tekst die hij vond bij Jebb (II: 64): 

Ikk ben een zwerver overal 
eenn doler en een vagebond 

enn een, die uit zich zelf geen pad, 
geenn omkeer en geen uitweg vond. 

Ikk ben een napraatpapegaai, 
ikk ben een open spiegelrond, 

dess Eeuwigen gesproken woord, 
hett hapert in mijn stamelmond. 

Dee zwerver die geen uitweg vindt, doet denken aan de 'afgetreden weg' die de wieken van de 
Molenn aflegden. Ook daar was er geen ontsnappen aan de circulaire beweging. Een andere 
overeenkomstt is dat het dichten tweestrijdig blijkt. De poëzie spiegelt weliswaar het 'Eeuwigen 
gesprokenn woord', de dichter kan daar slechts een gebrekkige weergave van geven: 'het hapert in 
mijnn stamelmond'. Dorleijn wijst erop dat er bij Leopold een 'permanente spanning' is 'tussen 
hett idee dat de poëzie subliem van aard is, vergelijkbaar met religieus-mystieke ervaringen, en 
hett besef dat "het" nooit is mee te delen'. Om die reden, zo vervolgt Dorleijn, verwijst de poëzie 
alleenn maar naar zichzelf, 'naar haar eigen onmogelijkheden',61 zoals hier blijkt uit woorden als 
'haperen'' en 'stamelen*. Dat haperen en stamelen wordt uitgedrukt door het hortende ritme van 
hett gedicht met de ver inspringende regels. 
Bovendienn is er geen 'uitweg' voor de doler, net zo min als er voor de molen rust te vinden was. 
Inn Leopolds circulaire voorstelling van het gedicht schuilt weer een ambivalentie. Enerzijds is 
hett ronddraaien vergeefs, anderzijds biedt juist die vergeefsheid een visie op de wereld. De 
poëticalee functie die het wit hier krijgt, is opnieuw paradoxaal. 
Hett ronddraaien van het zichzelf eeuwig herhalende gedicht is een vorm van stilstaande 
beweging,, die bij Leopold van grote betekenis is. Van Halsema wijst er in zijn dissertatie op dat 



inn Leopolds fascinatie met de stilstaande beweging, het denken van Heraclitus te herkennen is. 
Achterr de eindeloze beweging schuilt dan de vastliggende Logos.62 Om deze stilstaande 
bewegingg uit te voeren in het ritme van zijn gedichten, gebruikt Leopold veel enjambementen. 

Enjambement Enjambement 

Dee cirkelbewegingen die zich binnen het gedicht voltrekken, kunnen in gang gezet worden door 
Leopoldss gebruik van de visuele vorm van zijn gedichten. Een belangrijke rol daarin speelt het 
witt aan het einde van de regel. De enjambementen zetten Leopolds poëzie in beweging. 
Woordenn die iets met een vorm van beweging te maken hebben, worden nogal eens versterkt 
doorr de ogen van de lezer te dwingen om mee te gaan naar de volgende regel. Bijvoorbeeld in 
dezee eerste strofe van een gedicht uit de reeks 'Verzen 1895' (i: 36): 

Laatt ik nu leggen lichte dingen 
opp haren lij f en gauw verganke-
lijke,, laat het zijn rozeranken 
enn bloemen andere en trosseringen 

[-] ] 

Hett vergaan van de bloemen voltrekt zich sneller en wordt definitiever door het enjambement. 
Dee suggestie van verval is nog sterker omdat er op de volgende regel zo alleen nog maar het 
halvee woord 'lijke' over is, dat uiteraard aan dood doet denken. 
Enjambementenn kunnen ook de beweging van nadering en weer terugtrekken uitdrukken, een 
belangrijkk thema bij Leopold. Bijvoorbeeld in de reeks 'Morgen' die helemaal draait om het naar 
buitenn treden, om een poging tot contact. In het tweede gedicht ('Zwaluwvlerken zijn uwe 
zware',, i: 70-3) uit de reeks staat in de laatste strofe het volgende enjambement: 

[»] ] 

Zooo zijn weer haar gedachten, het eenige is: 
zijj  zijn stiller geworden, zij werden meer 
inn zich gekeerd bij wat hun weer-
voerr en als zij naar anderen zagen 
hoee deze leefden in hun lot, 

Dee neiging naar buiten, het 'wondergrootsch verlangen/ dat uitging tot anderen', is hier weer 
voorbij.. Door de enjambementen 'meer/ in zich gekeerd' en 'weer/voer' wordt de terugtrekkende 
bewegingg versterkt en geïllustreerd. In het volgende gedicht uit de reeks ('Zij tilt zich overeind 
enn in', I: 74-5) is een vrouw weer alleen en kleedt zij zich uit: 

[..]]  In de rust 
vann hare lijdelijkheid wordt zij bewust 
hoee vreemd, hoe wonderlijk het haar aan-
komt,, nu zij zich liet begaan, 
alsoff  dit alles buiten haar was 
enn zag zij het in een spiegelglas; 



Dee regel met het enjambement is de langste van het hele gedicht, zodat hetgene wat 'van buiten' 
komtt ook daadwerkelijk een beetje van buiten komt. Door het enjambement wordt bovendien de 
bewegingg van het aan-komen versterkt. In het laatste gedicht uit de reeks ('Ik voel haar bevende 
tegenn mij aan', i: 78) duidt een enjambement de twijfel aan: 'wanke-lend'. Dat is een mooie 
illustratiee van de inhoud van het gedicht, waar het geluk van het samenzijn vergezeld gaat van 
eenn grote angst daarvoor. In verband met deze reeks zag Dorleijn ook het erotische, 'jachtige' 
verlangenn gestalte krijgen in de enjambementen.63 

Ikk denk dat de beweging in Leopolds poëzie zo essentieel is, dat we hierin een extra, zesde 
functiee van het typografisch wit kunnen zien. Of het nu een beweging van toenaderen en 
terugtrekkenn is of een cirkelbeweging, het wit rond het gedicht draagt ertoe bij. Met name 
enjambementenn geven een dynamiek aan het gedicht. 
Omgekeerdd verwoordt de dichter soms met behulp van de enjambementen een moment van 
respijt,, een oponthoud - het wit wordt een moment van rust. Om dat te laten zien kies ik 
opnieuww een fragment uit het gedicht 'Zwaluwvlerken zijn uwe zware' (i:70-3) uit de reeks 
'Morgen': : 

O,, wondergrootsch verlangen 
datt uitging tot anderen die het ontvangen 
mochten,, dat bracht zich aan anderen toe 
inn liefde zoo dringend dat het wel moe 
mochtt neerzinken, stil lag ademloos 
enn smachtend. En in de tusschenpoos 
gingg schemerend op een voorgevoel 

Middenn in de zesde regel begint Leopold zelfs een nieuwe zin om 'ademloos' en 'tusschenpoos' 
opp het regeleinde te krijgen, opdat de afwachtende betekenis van die woorden wordt versterkt 
doorr het wit dat volgt op de regel. Zo valt het woord 'ademloos' samen met de klassieke 
adempauzee aan het einde van de regel, en heeft de plaats van het woord 'tusschenpoos' als effect 
datt de tijd wordt uitgesteld in het wit van de rechtermarge. Net als naar stilstand in beweging 
streeftt Leopold ook naar stilstand van de tijd. Zo tracht hij een soort tussentijd (versterkt door het 
'schemerend'' in de zevende regel van de strofe) te creëren waarin tegengestelden nog even 
samenn kunnen vallen. 
Hetzelfdee gebeurt in het gedicht 'Mij is 't alsof de takken frissche blaren' (i: 59). Het lyrisch ik 
hunkertt ernaar 'een driftige opstand' te beginnen. Het gedicht eindigt met deze strofe: 

[»] ] 

Datt een gelijke zucht in mij gaat spreken 
denn ingekeerde, is mijn grootst geluk, 
datt ook mijn zijn zich spant en uit wil breken 
enn dat het zwijmt in dit stout oogenblik. 

Hett daaropvolgende gedicht in de reeks begint met de woorden: 'Een oogenblik'. Zo laat 
Leopoldd de tijd stilstaan in het wit van de pagina dat tussen zijn twee gedichten staat. Het 
momentt van uittreden naar de buitenwereld wordt gerekt door het Vastzetten' van het ogenblik. 
Inn het volgende gedicht blijkt het uitbreken, of alleen maar het willen uitbreken, alweer voorbij. 
Eenn essentieel punt in Leopolds poëtica is dat het gedicht tijdelijk de ambivalenties kan opheffen 
diee in het leven zelf niet opgeheven konden worden. Zowel de woorden van het gedicht als de 



vormm daarvan kunnen een open gebied creëren tussen onverenigbare uitersten. De tussenruimtes 
diee Leopold vormt als opheffing van de ambivalentie, worden opgeroepen in de vele 
enjambementenn in woorden met on-. Bijvoorbeeld 'on-/ doorgrond' (I: 72), of 'on-/ 
vervreemdbaar'' (i: 101)). Op die manier kan de dichter in de vertraging tijdens het wit na de 
versregell  het moment vasthouden waarop twee situaties allebei opgaan, en kan hij een 
tussenruimtee binnen het woord creëren. Bijvoorbeeld in deze opening van een nagelaten gedicht 
(II:: 126): 

Buitenn de deuren en het balkon 
hett bosch der toppen, de opperste on-
aantastbaree oorden 
[»] ] 

Inn dit gedicht zien we opnieuw een ondoordringbaar woud, maar ook wordt het moment tussen 
aantastbaarr en onaantastbaar even gerekt in het versregelwit. De poëticale vraag of 'het hogere' 
vann de toppen nu wel of niet bereikbaar is in het gedicht, wordt hier tijdelijk onbeantwoord 
gelaten. . 
Ookk waar het contact met een ander aan de orde is, kunnen enjambementen dienen om 
terugkerendee ambivalentie in de inhoud van de gedichten uit te drukken. De reeks 'Voor 5 
december'' heeft de moeizame verhouding tussen een u en een ik tot onderwerp. Behalve de 
momentenn dat 'het beloofde' even in zicht komt, lijk t een nadering verder onmogelijk. In het 
tweedee gedicht uit de reeks (i: 95) zien we de aarzeling van de 'Gij' om zich naar de 'ik' toe te 
begeven,, uitgedrukt in een opvallend enjambement: 

[.J J 
ikk zag, ik zag het 

alss gij tel-

kenss naar mij toe 

aankomenn wildet, 

Dee twijfel wordt geïllustreerd door het haperende van de ingelaste witregel. Daarbij is de vraag 
off  'gij' nu een geliefde is, of de lezer, of God, van minder belang dan het feit dat Leopold de 
haperingg en de twijfel uitdrukt in dit enjambement, in de vorm van het gedicht. 

RandenRanden van het gedicht 

Inn het bovenstaande heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat Leopold het wit vooral 
thematiseertt als zijnde het kader van het gedicht: de plaats waar gedicht overgaat in niet-gedicht. 
Hoee belangrijk de randen van zijn gedichten waren, blijkt ook uit Leopolds werkwijze. In de 
handschriftversiee van 'Albumblad' (i: 166) is te zien hoe de randen (en dus de rijmwoorden) van 
hett gedicht als eerste ontstonden. De onaffe versies van 'Albumblad' zien eruit als een 
onopgelostee puzzel, waarvan slechts de lijst al zichtbaar is. 
Zoo laat de dichter het woord 'lippenboorden' samenvallen met het wit na de versregel (il: 18). 
Datt zou natuurlijk toevallig kunnen zijn, ware het niet dat Leopold in haast alle gevallen waar het 
gaatt over randen, zomen of boorden, die woorden plaatst op het einde van een versregel. In het 
poëticalee gedicht 'De lippen van het water leggen zich' bijvoorbeeld (i: 132), waarin een vijver 
off  een kom wordt beschreven, blijkt zelfs dat het gedicht in zijn geheel is geschreven op de 



alabastenn rand' daarvan, een rand die weer wordt genoemd op het einde van een regel. Ook in 
hett volgende gedichtje gebeurt dat (il: 137). 

Eenn waskaars op het hoogaltaar 
zooo vreedig en zoo wit, 
zooo helder smeltend aan de rand, 
zooo brandende van pit. 

Err is nog een andere manier om Leopolds nadruk op de randen van het gedicht te interpreteren. 
Nijhofff  zag het als een poging van de dichter om de gefragmenteerde gedichten bij elkaar te 
houdenn en schreef over Leopold; 'Hij hoopte dan maar, dat de steentjes een mozaiek zouden 
vormen,, een mozaiek met een ononderbroken tekening. [..] (hij) voegde de fragmenten samen en 
maaktee er zelfs enige malen een "rand" omheen/ [..]'. 
Vann Halsema wees ook op een gedicht dat door Leopold op die manier 'een lijst' kreeg, en op 
hett verband dat daarin te zien is met het werk van Mallarmé. Bij beide dichters speelt de spiegel 
hierr een rol. Die reflecteert een 'omlijste onbeperkte leegte'.65 Die rand om de spiegel wordt 
doorr Van Halsema vergeleken met de rand van Leopolds glas66 in het volgende gedicht (1985 i, 
nr.. 102): 
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gesnedenn glas hett heelal. 
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Doorr de 'zwaarden' en 'hellebaarden', 'bitse' en 'wanden' kan Van Halsema spreken van een 
'vijandige'' rand van het gedicht. Hij concludeert daaruit dat de omlijsting een beeld is voor het 
gedichtt dat afgesloten is: 'het in "Geheven kelk" geëvoceerde hermetische gedicht grendelt zich 
aff  van zijn omgeving; het is tot zijn tanden gewapend tegen de wereld' (1999: 55). Maar de kelk 
doett als 'flintkristal' eveneens denken aan spiegelende symbolen bij Leopold: net als in het 
vorigee gedicht wordt het licht van het heelal weerkaatst door het gedicht, hoe donker het zelf ook 
iss van binnen, met het rozerood en karmozijn. 
Hett ligt dus ingewikkelder. Dit gedicht is enerzijds hermetisch afgesloten, maar werkt 
anderzijds-- net als de juwelen en de regendruppel - als spiegel. Daarom is het open en gesloten 
tegelijk.. Dat sluit tevens beter aan bij het door Leopold gebruikte beeld van het glas, dat niet 
'afgegrendeld'' is. Niet Leopolds poëticale overtuigingen, maar juist zijn poëticale ambivalentie 
lijk tt in dit Mallarméaanse gedicht een plaats te hebben gevonden. Het wit aan de randen vervult 
hierr opnieuw de eerste, poëticale, en de vijfde functie: de scheiding tussen de binnen- en de 
buitenwereld. . 
Hett gedicht is gesloten maar kan wel reflecteren: het is gevaarlijk maar het 'lokt' toch. Het 
'doodsgevaar'' uit de laatste regel lijk t te maken te hebben met de eerder besproken ambivalentie 
tenn opzichte van het gedicht als gestolde werkelijkheid. Iets wat bestendigd wordt in het gedicht 
looptt ook het gevaar statisch en dood te worden. Juist dat dreigende gestolde karakter van de 
dingenn wordt opgeroepen door Leopolds 'dikgeloopen' vocht. Zoals Van Halsema het zegt: 'De 
dagelijksee werkelijkheid van de dagelijkse taal wordt daarin verdicht tot een dodelijk 
concentraat;; het even helder als werend omhulsel verspert de toegang'.67 

DeDe afsluiting van het gedicht 

Somss verdwijnen Leopolds gedichten aan het eind eenvoudig in het niets. Die gedichten 
eindigenn op woorden of zinnen die iets met vertrek of verdwijnen of aflopen te maken hebben. 
Opp die manier weerspiegelt de beweging van het gedicht ook de inhoud ervan. Een van de 
nagelatenn gedichten (1985 I, nr. 75)) eindigt met de regels: 

[.J J 

enn de gewiekte 
hett spel, de lichte tooverij 
vann mijnen geest 

voorbijj  voorbij. 

Daarmeee wordt tevens het gedicht een minder zinvolle onderneming; zodra de dichter er het 
zwijgenn toe doet, is er niets meer over. Zo is er hett gedicht met de eerste regel 'Hoe druk, hoe 
drukk loopt door mijn hoofd' (i: 117) dat eindigt met de strofe: 

[»] ] 

daarr is zoo diepe ellendigheid, 
eenn leegte zoo volslagen, 
datt nauwelijks een snikken schreit 
verlorenn door de eenzaamheid 
enn de verlaten dagen. 

Dee eerste regel, waarin het 'dagelijksch gebeuren' zo druk is, loopt veel verder uit in het wit dan 
dee rest van het gedicht. De laatste regel, met 'de verlaten dagen', is juist heel kort. De volslagen 



leegtee waar het gedicht mee eindigt, wordt geïllustreerd door het toenemen van het typografisch 
witt rond de laatste strofe. Juist het contrast met de 'drukke' beginregel versterkt de stille 
eenzaamheid.. Het einde van 'Kinderpartij' (i: 109-114) is al net zo stil: 

gerinkell  van het cymbelspel 
enn ook dit minderde en verging. 

Zoo geeft Leopold zijn gedichten soms de vergeefse, verdwijnende beweging van het leven en het 
dichtenn zelf. Zoals Dorleijn opmerkt over het iconische einde (van een ander gedicht): 'allerlei 
woordenn dragen de notie "minder worden", "eindigen" op de plaats waar het gedicht zelf ook 
"minderr wordt" en eindigt'.68 

Datt Leopold het einde van zijn gedichten bewust thematiseerde, blijkt tevens uit het poëticale 
eindee van het korte gedicht 'Het adelszwaard' (19851, nr. 115), dat ik hier in zijn geheel citeer: 

Vingerwijzing Vingerwijzing 

Hett adelszwaard, o grauwe mond 
verwezenn I 

vann een j I ver I ,> doodsgezicht, 
II  I  v e e g I StarCn I 

padd dat op schemering gericht, 
randd van ravijnen zonder grond, 

55 omwikkeld met een paardetrens 
alss tak met ranken; 
hierr op het achterblad het blanke 
tott slot en grens. 

All  bij eerste lezing is de expliciete verwijzing duidelijk naar het wit van een 'achterblad' en de 
afsluitendee functie daarvan. Dorleijn wees er bovendien op dat het gedicht het einde van een 
bundell  thematiseert: Leopold nam het gedicht in handschriftversie op in een cahier na een aantal 
legee bladzijden, zodat het gedicht waarschijnlijk de afsluiting van een reeks had moeten worden. 
Dee moeilijk verklaarbare beelden uit het gedicht kunnen volgens Dorleijn gelezen worden als 
beschrijvingenn van de vignetten die achter in boeken werden omgenomen: 'de metaforen 
omschrijvenn allemaal op cryptische wijze hetzelfde: het slotvignet'. Het gaat dus niet om 
intertekstuele,, 'diepere' verwijzingen, maar om een verwijzing naar het leesproces:we 'worden 
opp die manier gedwongen bij ons onbegrip en het leesproces zelf gebukt te staan (of er bij te 
hurken)'.69 9 

Ditt voorbeeld bevestigt de concrete interpretatie die ik geef van een aantal van Leopolds 
gedichtenn of in ieder geval van passages daaruit. De dichter was sterk gericht op het materiaal 
vann de tekst en schreef daar ook over. Net als in 'Het adelszwaard' zijn het vooral de grenzen 
vann het gedicht die gethematiseerd worden. 
Hett einde van het gedicht kan net zo ambigu zijn als het begin. Zoals daar tweeslachtigheid 
heerstee over het beginnen met schrijven en het afbreuk doen aan de zuivere stilte, zo kan het 
eindee verschillende vormen aannemen in Leopolds poëzie. Het einde van het gedicht is soms een 
begin,, een aanvang van iets in de wereld zelf. 'De dag is blozende in begroeten', luidt 
bijvoorbeeldd de laatste regel van het gedicht 'Nu dat wij naar buiten treden' (I: 76). Of de laatste 
regel:: 'zie, zie, hoe wel de dag mag zijn'. 
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Datt is niet altijd positief. Het 'kerstliedje' (I: 13) eindigt bijvoorbeeld met de volgende strofe: 

Dee heilige driekoningen staren het aan 
enn weten zich niet te bezinnen 
enn het kind ligt al te kijken maar 
enn tuurt in een denkbeginnen. 

Opp het moment dat het leven voor het Christuskind begint, eindigt het ook.. In plaats van naar de 
wereldsee heersers, kijkt hij naar binnen, in een 'denkbeginnen'. Door dit woord aan het einde van 
hett gedicht te zetten benadrukt Leopold de ambiguïteit van dit 'begin'. 
Somss is het de dood zelf, en het verval, dat aan het einde van het gedicht een aanvang neemt. Dat 
klinktt paradoxaal, maar als je het gedicht ziet als een schuilplaats, een plek waar de tijd stilstaat 
enn de dingen achter steektakken en sluiers een veilig heenkomen vinden, dan kan het wit een 
plaatss zijn waar de dingen weer uitgeleverd zijn aan de tijd. Het typografisch wit is hier dus 
opnieuww poëticaal. 
Hetzelfdee principe zullen we straks in de poëzie van Faverey tegenkomen. Het gedicht 'bewaart' 
ietss zolang als het duurt, en daarna is het weer overgeleverd aan de buitenwereld, de tijd en dus 
dee vernietiging. Een mooi voorbeeld daarvan bij Leopold is het einde van het laatste gedicht van 
dee reeks 'Voor 5 december' (i: 105). Het gedicht, en dus tevens de hele reeks, wordt afgesloten 
mett de volgende woorden: 

dee eerste teekenen waargenomen 
enn het verwelken, dat begint. 

Ietss vergelijkbaars gebeurt er in de laatste strofe van 'Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind' (i: 32): 
hett einde van het gedicht valt iconisch samen met het wegvallen van de stem. Na de beschrijving 
vann iets lieflijk s dat geweest is, maar nu ver weg is ('een spel', 'één grote innigheid') volgt hoe 
datt nog slechts bestaat in 'een gedenken'. De zesde en laatste strofe luidt als volgt: 

[»] ] 

weett ik nog, dat een hemel stil 
vann licht en mildheid in mij hing; 
ikk luister naar mijn herinnering; 
eenn stem wegwankelt, die sterven wil. 

Dee leegte die volgt op het gedicht wordt ook vaak uitgedrukt in termen van dood en sterven. Het 
gedichtt 'U missen en u niet ontgaan ....' (il: 49) eindigt met de woorden: 'een lichtend stil 
gestorvenzijn'. . 



Stilte Stilte 

Leopoldd gebruikte vaker het einde van het gedicht om gestalte geven aan het zwijgen. De 
kwatrijnenreekss 'Uit de Rubaijat' (I: 136-40) besluit met de woorden: 'honderd dingen, nooit 
beseft// en nooit bereikt, zijn in mij doodgezwegen'. Die doodgezwegen dingen houden zich op in 
hett wit onder aan het gedicht. 
Dezee tegenstrijdige constructie -juist het zwijgen 'praat door' in het wit - is niet toevallig. 
Vergelijkk bijvoorbeeld deze regels, waarbij een regel over niet spreken juist lang doorgaat (i: 
37)70: : 

Hunn zachte oogen 
inn hen woont van nu af aan 
eenn vragen, het dorst de lippen niet over te gaan 
enn is teruggebleven. Zij gedoogen 
woordenn niet; in hunne groote 
liefdee hebben zij besloten, 

] ] 

Zowell  de taal als de dichter faalt geregeld en het gedicht moet er dan verder het zwijgen toe 
doen.. Sommige van Leopolds gedichten zijn zelfs zo stil dat ze alleen een korte onderbreking 
vann een veel groter zwijgen lijken. Daarom sprak Boutens in verband met Leopolds poëzie over 
'dee schoonheid van een maar even doorhuiverde stilte'.71 In Leopolds nagelaten werk staat 
bijvoorbeeldd een gedicht (1985 I, nr. 218) dat begint en eindigt met de woorden 'zoo stil'. Het 
heeftt twee strofen, die beginnen én eindigen met de woorden 'zoo stil'. Het gedicht krijgt er een 
Gorterachtigee toon van: 

Zooo stil, als lang nog na een onweersbui 
hett laatste vocht zijgt van de zomertakken, 
dee avond valt, maar in het ronde drupt het 
zooo gul, zoo stil: 

zooo stil zinkt weemoed neder in mijn ziel, 
gedachten,, die een zacht verdriet meebrengen, 
druppelenn neer en vloeien effen uit, 
zooo droef, zoo stil. . 

Dee stilte wordt hier door het wit rond het gedicht vertolkt en tevens door het wit tussen de 
strofes.. Zowel voor als na het gedicht heerst er stilte. De verzen verschijnen en verdwijnen in een 
leegg vlak en laten geen sporen na. Die nadruk op stilte in gedichten die tóch spreken, is weer een 
uitdrukkingg van Leopolds ambiguïteit: het zich tegelijk wel en niet willen uiten. Het typografisch 
witt versterkt op die manier de inhoud van het gedicht én de poëticale lading daarvan. 

ContactContact met de ander 

Inn Leopolds poëzie blijkt het vaak onmogelijk om contact tot stand te brengen. Noch met het 
hogere,, noch met de andere mensen op aarde. Dee poging tot toenadering die soms ondernomen 
wordt,, slaagt maar zelden. Bijvoorbeeld in het derde gedicht van de reeks 'Voor 5 December' (I: 
98-104),, waarin blijkt dat de communicatie faalt. Het gedicht begint niet voor niets met de vraag 
'Zultt gij begrijpen kunnen, verstaan'. En zelfs als een vorm van harmonie of levensgeluk wel 
mogelijkk is, valt dat niet uit te drukken in taal: 
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alsoff  zij wisten van een verzwegen 
enn groot geheim, dat dit gekregen 
levenn volzalig was en name-
looss heerlijk en in een stame-
lendee verrukking nauw erkend, 

Hett versregelwit krijgt ook hier een poëticale betekenis. Het wordt ingezet om te bevestigen dat 
dee taal faalt: 'verzwegen' loopt uit in het wit, 'stamelend' wordt inderdaad haperend 
opgeschrevenn en 'name-/ loos' is toepasselijk een door het wit in tweeën gebroken woord. De 
woordenn 'geheim', 'volzalig', 'heerlijk' en 'verrukking' staan op dezelfde plaats, binnen in de 
regell  en de strofe. Op die manier staat de heerlijkheid min of meer 'verstopt' in het gedicht, en is 
hett inderdaad 'een geheim'. Maar ook hier onthult het bestuderen van de visuele vorm van het 
gedichtt weer een paradox. Enerzijds is het tijdelijke geluk niet in taal uit te drukken, anderzijds is 
hett 'verstopt' en beschermd in taal, dus in het gedicht. 
Eenn vergelijkbare tweeslachtigheid zie je in het gedicht 'In de stilte waarin wij zijn' (i: 35). Het 
gedichtt vertelt over de vertrouwelijke stilte die de 'wij ' delen. Er zijn ook geen woorden die 
troostt kunnen bieden voor het 'donker verdriet': 'en ijdel vallen weg de woorden, die mijn mond 
will  beproeven'. De 'ik' hoopt dat de geliefde de 'klare stem' van zijn gedachten zal kunnen 
verstaan.. In een moment van harmonie kan de stilte dus een innerlijk spreken zijn, dat niet voor 
anderenn te horen is.72 

Inn het vierde van de Zes Christus-verzen (i: 14) is te zien hoe een kort moment van vereniging, 
vann 'in denken u bij zijn' na een witregel al voorbij is en eindigt in 'bloedend berouwen . Wat 
err te berouwen is, wat er aanleiding heeft gegeven tot het weer terugtrekken, wordt niet duidelijk. 
Dee omslag van de ene naar de andere gemoedstoestand vindt plaats in de witregel en is niet 
expliciett verwoord. In het laatste gedicht van de reeks wordt de eenzaamheid van de dichter/ 
Christusfiguurr benadrukt door gebruik van het wit van de pagina, de laatste regel loopt alleen uit 
inn het wit onderaan de pagina, en dus in het wit aan het einde van de reeks74: 

[»] ] 
inn een enkel en hoog eenzijn 
inn zich zelven geheel heenzijn 
inn zich pijnende, kwijnende, bloemmensch alleenzijn. 

Dee ander met wie moeizaam in contact wordt getreden, is meestal niet nader gespecificeerd. Het 
iss eenvoudigweg een 'U' of 'Gij'. Soms is het een onbereikbare, afwerende en zwijgende vrouw, 
zoalss in het gedichtje dat eindigt met de regels: 'de vreemd gekomene/ de onverstane' (i: 45). 
Hett wachten op deze ander, of het nu de lezer is, de geliefde of God,, speelt zich afin het wit. In 
veell  van Leopolds gedichten blijf t de 'ik' in de laatste regel wachtend achter. Daarmee benadrukt 
hett grote vlak wit onder aan het gedicht de lange duur van het wachten en de uitzichtloosheid 
daarvan.. In de reeks 'Scherzo' bijvoorbeeld staat een gedicht dat eindigt met de regel: 'ééne, 
onverschenene,, ademloos gewacht' (I: 23). Door het woord 'ademloos' wordt de spanning 
vergroott in het wit dat volgt. 
Ietss dergelijks gebeurt natuurlijk in het bekende gedicht 'O, als ik dood, dood zal zijn'. Ook daar 
looptt het vers uit in wachten; de dood zal, blijkens de laatste regel, slechts 'een wachten op u, 
eenn wachten zijn' (i: 33). In de reeks 'In gedempten toon' eindigt het vijfde gedicht met de zin: 
'Ziee mij, hoe ik u heb verwacht' (i: 49). De gedichten die eindigen met 'het wachten' zijn 
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geopendd naar de buitenwereld. Hier zien we een ik die openstaat voor contact en iets verwacht. 
Hett wit van de pagina dat Leopold zo vaak laat volgen op regels over wachten, is dan geen 
definitievee afsluiting meer, maar een open ruimte waarin van alles kan gebeuren. 
Naastt de vorm van het gedicht lijk t zelfs de vorm van de letters te worden ingezet. In een ander 
gedichtt uit de reeks 'In gedempten toon' (i: 47) wordt de uitzonderlijk 'open' houding van de 
'ik '' gereflecteerd door het gebruik van de vele o's in het gedicht. De poging tot contact speelt 
zichh af op dat materiële niveau van het gedicht, dat ik in zijn geheel citeer: 

Uww handen zij ver-
wijlenn mogen 
overr mijn hoofd in 
mededoogen. . 

Datt de gezegenden 
inn hun grootmoed 
vredee verleenen 
enn rust en ootmoed. 

Vann de erbarmenden 
onbenomen n 
geduldd en vreezen 
opp mij kome. 

Denn neergezwekene 
zwakk ten doode 
mijj  is uw goedheid 
zeerr van noode. 

Zelfss in dit gedicht is het maar de vraag of het contact uiteindelijk totstandkomt. Als een vorm 
vann samenzijn al even lijk t te lukken in enkele van Leopolds gedichten, is die weer snel voorbij. 
Inn het gedicht 'Wij doen elkander zeer, het kon' (i: 105-6) is er in de laatste regel alleen 'het 
verwelken'' over, dat 'begint'. De kloof die 'ons' scheidt, wordt hier uitgebeeld door het wit dat 
hett gedicht omringt. Zoals in de volgende regels: 

[»] ] 

O,, wie zal ons hiervan ontslaan? 
moetenn wij over elkander staan 
mett trillende ogen en iets als floersen 
tusschenn ons en de wederzijdsche roerse-
lenn stil nu en levenloos? 
[»] ] 

Doorr het enjambement vallen de scheidende 'floersen' nu precies in het wit na de regel. Zoals 
vakerr versterkt Leopold de sluiers of het waas die tussen de ik en de ander hangen door het wit 
aann het einde van de versregel of aan het einde van een strofe. Wat ik hiervoor de vijfde functie 
vann het wit noemde, de scheiding tussen binnen- en buitenwereld, gaat hier specifiek over een 
ander.. Bovendien is het wit hier iconisch: het einde van de regel is een floers tussen de ik en de 
ander. . 



Doorr het wit in te lassen, wordt de lichte, transparante scheiding definitiever. Bovendien geeft 
hett rijmwoord 'floersen' de dichter de kans om het mooie enjambement 'roerse-/len' te vormen. 
Zoo wordt het bewegende, levendige aspect van dat woord benadrukt en wordt de tegenstelling 
mett de volgende, ontluisterende regel aangezet. 
Tegenoverr de 'kuischheid' in 'De bedgordijnen hangen zoo ijl* , staat soms ook erotiek. In 
verbandd met 'De Molen' bleek al dat een erotische interpretatie en een poëticale elkaar niet 
uitsluiten.. Van den Akker ziet zelfs een expliciet verband tussen erotiek en taal bij Leopold: 'Met 
anderee woorden: de liefdeservaring strekt zich uit over de grenzen van het louter psychologische 
naarr het gebied van de taal, de woorden en het dichtproces' (1990:43). 
Eenn goed voorbeeld is dit wat latere gedicht uit 'Oostersch' (i: 132): 

Dee lippen van het water leggen zich 
verliefd,, verlustigd op den rondom open 
gewelfdenn kring; zij komen toegeslopen 
enn dringen op en rekken zich... 

Gesnedenn in den alabasten rand 
iss er een vers van een zoo uitverkoren 
zoetheidd van woorden, dat de zin verloren 
wegdeindee in dit bedwelmende verband. 

Eenn strofe, die in jubel zich verhief 
enn dan zich strengelde en zich ging winden 
tott een beschaduwing van de beminde, 
vann het besloten, zinsbetoovrend lief. 

Enn zwijmend onder alle heerlijkheden 
benadertt nu een weeke en vochte mond 
dee kostlijke syllaben, snikte en vond 
err zijn besterven, stom teruggegleden. 

Hett is een uiterst ingewikkeld samenvallen van vorm, inhoud, symbool van het glas en erotiek 
watt zich hier afspeelt. Het beeld van een kelk of een glas waarin een vers in de rand staat 
geschrevenn over een geliefde, doet de lippen van de drinker samenvallen met de woorden die het 
'beslotenn lief bezingen. Het lijk t of deze talige, indirecte eenwording de enig mogelijke is. 
Opnieuww is te zien dat het wit aan de rand van het gedicht ook de rand van het glas uitbeeldt 
('rand'' staat op het einde van de regel). 'Besloten' en 'beschaduwing' staan juist midden in de 
regel.. Ook het einde van het gedicht is iconisch: het valt samen met het voorbijgaan van een 
hoogtepunt.. Door woorden als 'bedwelmend' of 'vochte' is het gedicht expliciet erotisch, zij het 
datt het lijk t te gaan om een sensualiteit die via de woorden wordt beleden. 



Samenvatting g 

Bijj  het lezen van Leopolds poëzie bleek het typografisch wit poëticaal (eerste functie) te kunnen 
zijnn en iconisch (tweede functie). Bovendien verbeeldt of versterkt het vaak de grens tussen 
binnen-- en buitenwereld of tussen de ik en de ander (de vijfde functie). Soms waait het wit door 
hett gedicht als een inspirerende wind, en dan vervult het de derde, metafysische functie. 
Dee vierde functie, die van de onvoltooidheid van Leopolds gedichten, heeft weinig nadruk 
gekregen.. Desalniettemin is het feit dat een gedicht niet voltooid is, belangrijk voor de 
interpretatiee ervan. Het zegt ook iets over de manier waarop de vorm totstandkomt. We zagen in 
dede onvoltooide poëzie bijvoorbeeld hoe groot het gewicht van de randen van het gedicht was 
voorr Leopold. Bovendien plaatst de dichter zich met zijn neiging tot het onafgeronde vers in een 
modernee traditie, die ook gekenmerkt wordt door 'anti-closure'. 
Eenn zesde functie van het typografisch wit bleek dat het gedicht erdoor in beweging kon worden 
gehouden.. Met name met enjambementen creëert Leopold in zijn gedichten een circulaire 
beweging.. Zo onderzoekt hij de mogelijkheid om de wereld te weerspiegelen in zijn poëzie 
zonderr haar te veel te fixeren. Om dat te bewerkstelligen moet het gedicht aan een tweeledige eis 
voldoen.. Enerzijds moet het afgesloten zijn en circulair: alleen dan worden de dingen onttrokken 
aann de tijd en aan hun vergankelijkheid. Anderzijds moet een dodelijke verstarring vermeden 
worden,, door het gedicht 'open' te houden en in beweging. 
Daarvoorr gebruikt Leopold het wit, en met name het versregelwit. Zo deden de enjambementen 
inn 'De Molen' de strofes draaien als molenwieken. Andere gedichten geeft hij met behulp van de 
vormm juist een statisch effect. Dat klinkt tegenstrijdig, maar tegenstrijdigheid is de kern van de 
manierr waarop Leopold het wit gebruikt. Het typografisch wit kan in deze poëzie tegengestelde 
betekenissenn uitdrukken: zo kan het een gedicht 'openzetten' naar de buitenwereld, of het juist 
afsluiten. . 
Nogg ingewikkelder wordt het waar de vorm van de gedichten in tegenspraak is met de inhoud 
ervan.. Dan speelt de ambiguïteit die zo belangrijk is bij Leopold zich af tussen de inhoud en de 
vorm,, en wordt poëticale twijfel of een innerlijk, emotioneel probleem een strijd binnen het 
gedichtt zelf. De vraag uit de inleiding, of Leopolds ambivalentie tot uitdrukking komt in de vorm 
vann zijn gedichten, kan ik dus bevestigend beantwoorden. De betekenis van het wit vormt zelfs 
vaakk een paradox met wat er in de tekst wordt beweerd. Een voorbeeld daarvan waren de eindes 
vann de gedichten, waarin het ging over een nieuw begin en een hoopvolle belofte. 
Daarnaastt is gebleken dat de betekenis van het typografisch wit veranderde in de verschillende 
filosofischee en poëticale periodes van Leopolds dichterschap. Leopolds gedichten in de eerste 
periodee lijken meer op liedjes, ze zijn 'lichter' en doen, zoals het wiegeliedje 'Laat de luiken 
geslotenn zijn', soms denken aan de sensitieve verzen van Gorter. Er is vaak een eenzame 'ik' 
opgeslotenn in zijn eigen 'zieleschemer', en tegelijk is er de drang naar buiten: 'ongeduld en 
hunkerenn te beginnen'(i: 59). Deze eenzame is opgesloten in een stilte: de taal is in deze periode 
niett gericht op communicatie, hooguit is er het 'mompelwoord', maar vaak dorst het 'de lippen 
niett over te gaan'. Zowel die stilte als die eenzelvigheid kan worden uitgedrukt met behulp van 
hett typografisch wit. Het lijk t erop dat Leopold het wit rond zijn gedichten in de eerste periode 
veell  gebruikte om zijn gedichten afwisselend 'open' of 'dicht' te zetten. De wisselende 
verhoudingg tot de buitenwereld werd zo uitgedrukt door de vorm van de teksten. 
Inn de tweede periode krijgt het wit een sterkere filosofische en poëticale zeggingskracht, en 
wordtt het bijvoorbeeld gebruikt om een tussenruimte op te roepen. Uit het voorbeeld van 'De 
Molen'' bleek hoe het wit, vooral het versregelwit, de betekenis van het gedicht versterkte en 
uitdrukte.. Met behulp van de vorm schildert Leopold het dichtproces af als een tegenstrijdige 
bezigheid.. Het leidt niet tot 'rust en ledigheid', maar wel tot een moment van inspiratie. 
Inn de derde periode zou Leopold zich zijn gaan richten op een vorm van mystiek waarin Stoa en 
Epicuruss zich verbonden met oosters-religieuze elementen. Wat opvalt in deze gedichten 
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(behalvee het onvoltooide karakter ervan bij gebrek aan een bij leven verschenen bundel met deze 
verzen)) is de terugkeer naar een eenvoud die in de tweede periode afwezig was. De gedichten 
wordenn weer korter, en verdwijnen vaak snel weer in het wit. 

Verderr bleek het wit verschillende functies tegelijk uit te oefenen. Met name de eerste, 
'poëticale'' functie bleek vaak te combineren met andere betekenisssen. De vijfde functie, het 
uitbeeldenn van de grens tussen de binnen- en de buitenwereld, bleek bijvoorbeeld zo'n poëticale 
dimensiee te hebben. Deze grens neemt bij Leopold vaak de vorm aan van een tussenruimte, 
waarinn contact met de buitenwereld mogelijk is zónder zelfverlies, of een spreken zonder de 
stiltee te verbreken. Daarom zijn drempelgebieden als randen en boorden, maar ook deuren en 
ruiten,, terugkerende thema's in deze poëzie. 
Datt Leopold een voorkeur had voor zulke tussenruimtes bleek al uit de nadruk op de marges van 
hett gedicht. De overgang van tekst naar het wit van de pagina wordt gebruikt om 
drempelgebiedenn te versterken of uit te beelden. Een dergelijk drempelgebied kan een 
uitdrukkingg zijn van Leopolds ambivalentie ten opzichte van contact met de ander of de 
buitenwereld.. Andere keren geldt de ambiguïteit zijn filosofische opvattingen: Leopolds 
wereldbeeldd wankelde op de grens tussen geloof en scepsis. Het gedicht zelf vormt dan een zone 
tussenn het aardse en het hemelse in, zoals de druppel in 'Regen' die aan het venster hing. In een 
overgangsgebiedd kunnen twee tegenstrijdige ideeën voor even verzoend worden. 
Doorr de nadruk die Leopold legt op drempels, randen en overgangen doet zijn poëzie denken aan 
watt Mertens in zijn dissertatie 'liminaliteit' noemde.76 Dat wil zeggen: 'een toestand waarin het 
geschriftt  naar  zichzelf verwijst als de uitbeelding van een tussenruimte. Een liminale poëtica 
behelstt ideeën over de aard en functie van een tekst als overgangsruimte en over de procédé's die 
voorr die uitbeelding worden gebruikt'.77 Zonder te beweren dat de poëtica van Leopold net zo 
'liminaal'' is als die van experimentele schrijvers als Blanchot of Lucebert, lijk t het erop dat 
Leopoldss bewustzijn van poëzie als tussenruimte een cruciaal aspect is van zijn poëtica. Door het 
samenspell  tussen vorm en inhoud wordt deze poëzie een tussenweg waarin stilstand ook 
bewegingg kan zijn, waarin het benoemen van de dingen niet per se hun dood hoeft in te houden, 
waarinn gemeenschap geen opheffing van de individualiteit is en waarin het gedicht enerzijds een 
lege,, autonome taalstructuur is en anderzijds een poging in contact te komen met de 
transcendentie.Bovendienn maakt het gedicht als drempelzone het tot een plaats waar 
communicatiee wel en niet echt plaatsvindt. Zoals Mertens het stelt: 'Het beeld van de drempel 
dringtt zich kennelijk op wanneer de literatuur wordt opgevat als een poging binnen te dringen in 
eenn woordloze wereld'.78 

Doorr de vorm van het gedicht te gebruiken, kan het cruciale gebrek van de taal even worden 
opgeheven.. De afstand van referentie verdwijnt waar vorm en inhoud samenvallen - de kloof 
tussenn woord en ding is overbrugd als de taal uitbeeldt wat het gedicht beschrijft. Het effect is dat 
hett gedicht is wat het zegt, dat betekenaar en betekende in elkaar schuiven en het gedicht zo naar 
zichzelff  verwijst en de onmacht van de taal overwint. In plaats van een abstract taalbouwsel is 
hett gedicht zelf een tastbaar en materieel ding, dat directer dan de taal een relatie onderhoudt met 
dee concrete werkelijkheid. Net als in de poëzie van Mallarmé gebeurt dat bij Leopold door de 
verschijningsvormm van zijn gedichten. Dan is het gedicht woord en ding tegelijk. De 
materialiteit,, oftewel het tastbare schrijven zelf, zorgt ervoor dat het arbitraire karakter van de 
taall  verdwijnt. 


