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louis lehmann
portret van een homo universalis



Recensies  / 2000

Epibode (03-07-2000)

 Het woord in Ruigoord (01-07-2000) 

De zaterdagavond kwam het publiek massaler opdagen: de kerk puilde uit van de mensen. De vooral in Amsterdam bekende tele-
visiemaker Luc Sala opende de avond met enkele korte gedichten, waarna de krasse Louis Th. Lehmann (79) zich naar de  micro-
foon bewoog, enige tijd het publiek bekeek en zich het overhemd van zijn lijf rukte, en zo een t-shirt met een boom en een voor mij 
onleesbare tekst ontblootte. Met zijn karakteristieke dictie (elke vrijdagavond te beluisteren op VPRO-Radio 5) stal hij de show. 
Weer zaten de dichters die moesten voordragen rond een tafel, links op het podium. Na Lehmann volgde Diana Ozon (40), die enkele 
sprankelende tuin- en natuurgedichten bracht, vervolgens Hans Verhagen (61), Simon Vinkenoog (71), die een mooie dramatische 
opbouw in zijn gedichtenkeus hanteerde en de Amerikaanse dichter Ira Cohen (65). Louis Lehmann zorgde voor nog meer hilariteit 
door tijdens de voordracht van Hans Verhagen op handen en voeten over het podium te kruipen naar achter het decordoek, om daar 
zijn overhemd weer in zijn broek te stoppen. Hij vond dat je dat niet publiekelijk kon doen. De Dichters uit Epibreren (6), de zanger 
Armand (52) en de band ‘De Kift’ (12?) besloten de avond, die - aan het applaus te meten - door het publiek zeer intens beleefd en 
hogelijk gewaardeerd werd.

 
Trouw (23-12-2000)

 GEDICHTEN 1939-1998
 
Omdat Lehmann een verbod uitvaardigde op het bloemlezen van zijn werk, bleef hij voor het grote publiek lang een onbekende. Deze 
kloeke uitgave zou daar, gezien Lehmanns aansprekende, weinig hermetische poëzie, verandering in kunnen brengen.

 L. Th. Lehmann: Gedichten 1939-1998. De Bezige Bij, Amsterdam, 695 blz. - fl 99,50.

NRC Handelsblad over Gedichten 1939-1998, door: Arie van den Berg, (12-01-2001)

Het bloed houdt de moed erin
De springlevende poëzie van L. Th. Lehmann
 
De vraag is nutteloos, maar wel vaker gesteld: hoe ze een dichter als Slauerhoff, wanneer hij niet in 1936 overleden was, op oudere 
leeftijd hebben geschreven? Nog altijd hartstochtelijk rijmend, of zou de oorlog zijn vagantenkarakter hebben gedoofd? En zou de 
experimentele poëzie van de Vijftigers zijn werk hebben beïnvloed, of had hij zich als Vasalis verongelijkt afgekeerd van die nieuw-
lichters?
 
Lezend in L. Th. Lehmanns Gedichten 1939-1998 kwamen zulke vragen, hoe zinloos ook, bij mij op. Lehmann begon zijn dichter-
scarrière in het spoor van Slauerhoff en werd dadelijk onthaald als uniek talent. ‘Met een astrale volmaaktheid’, was hij, aldus Menno 
ter Braak, onze letteren binnengevallen. Het begin was dan ook niet zuinig; amper twintig jaar oud publiceerde Lehmann in 1940 twee 
dichtbundels, Dag- en nachtlawaai en Subjectieve reportage.     

Nieuwe bundels volgden, tien stuks tot en met Luxe in 1966, maar toen werd het stil. Pas in 1996 verscheen een dertigtal nieuwe gedi-
chten in de bundel Vluchtige steden (en zo). In de tussenliggende jaren zweeg de dichter, behalve wanneer hij benaderd werd door een 
anthologist, want die werd steevast nors afgewezen met ‘Gij zult niet bloemlezen’.
 
Een poëtisch heremiet, als zodanig is Lehmann in de afgelopen decennia welbeschouwd. Maar wie zijn verzamelbundel ter hand 
neemt, ontdekt weldra hoe weinig dat beeld bij hem past. Gedichten 1939-1998 biedt springlevende poëzie van een vaak sprankelend 
dichter. ‘Astrale volmaaktheid’ is niet altijd het juiste etiket, zeker niet voor de naoorlogse bundels, maar heel wat gedichten in dit 
verzamelwerk verrassen door hun eigenzinnige blikveld en formulering. En hoe zou een dichter die zich in de jaren zestig ontpopte als 
chroniqueur van het Amsterdamse stads- en straatleven een kluizenaar kunnen zijn?
 
In mijn eigen boekenkast stonden jarenlang slechts twee bundels van L. Th. Lehmann: zijn derde publicatie, Schrijlings op den ho-
rizon (1941), en zijn tiende, Luxe (1966). In Gedichten 1939-1998 vertegenwoordigen die publicaties twee uitersten in zijn oeuvre. 
In 1941 klonk nog de sonore vooroorlogse sonnettist, die zijn bewonderde voorgangers (‘De verren’) pathetisch toezong, zoals in het 
eerste kwatrijn van ‘Slauerhoff’’
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Ik denk aan jou, een gele vlam op aarde,
die als een weerlicht langs de zeeën trok,
maar steeds weer terugkwam, zieklijk en doorschokt
naar holen, waar je ‘t grijze lijf bewaarde.
 
Vijfentwintig jaar later waren rijm en romantiek verbannen en klonk een heel andere stem: mild, maar ironisch en met pessimistische 
ondertonen, zij het altijd speels. die stem hield het bij voorkeur kort, in tweelijners zoals ‘Geen gezanik’ (‘De dingen die ik over me-
zelf vertel / gedragen zich als feiten’) of iets langer, zoals in ‘Het laatste woord in blues’:
 
Het is troosteloos
te kijken naar een waslijn
met een oneven aantal sokken.
 
En soms, als het vochtig weer is
hangen ze er
dagenlang, dagenlang.
 
In een kwart eeuw kan veel veranderen. Toch is de nuchtere beschouwer van Luxe ook in Schrijlings op den horizon al aanwezig. En 
ook in 1941 bond Lehmann zich niet aan het rijm. In ‘Laus Scandinaviae’ bracht hem dat tot vervreemdende soberheid:
 
In ‘t hotel op het noorderlicht
eet men poolijs uit bergkristal
en voor wie de nacht nog wil skiën
neemt de lift naar de stratosfeer.
 
Het hotel op het noorderlicht
is vanavond geïsoleerd,
want de illuminatie is aan
en men duldt geen kabelbaan
voor de gevel van het casino.
 
Er wacht al een file van auto’s
van Hammerfest tot Gellivra
de dames roken sigaren,
de heren lezen de krant.
 
Wie terugbladerend en vergelijkend leest merkt dat het dichterschap van Lehmann consistenter is dan een eerste blik doet vermoeden. 
Natuurlijk is er een ontwikkeling. Ruwweg is die als volgt te schetsen: tot Het echolood (1955) overheerst het rijm en geven veel 
verzen verslag van de falende liefde. Daarna krijgen rijm en romantiek steeds minder ruimte en uit zich, vooral in Een steen voor 
Hermes (1962), de invloed van de Griekse klassieken. In Who’s who in Whatland (1963) en Luxe (1966) worden onderwerp en toon 
toenemend eigentijds, politiek geëngageerd, soms illusieloos, maar nooit zonder humor.
 
OPBOUWEND BETOOG

O, het lichaam met zijn snorrepijpen,
aderen, darmen, etcetera,
gebed in gestreepte kussens.
Snijd er eens in,
dan zul je wat zien.
Wat dan? Niets,
het bloed verdoezelt alles.
Anders zou een moordenaar zich een horlogemaker voelen
En omdat mensen meer van mechaniek dan van mensen houden,
zouden ze minder explosiva maken,
opdat al dit vernuftigs niet zo vaak onopgemerkt
vernield zou worden in een lawaaiig hoekje.
Dat mag niet.
Bloed houdt de moed erin
als een pathetische voordrachtstoon.
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‘Opbouwend betoog’ toont hoe losjes maar evengoed onverbiddelijk Lehmann de pen toen beheerste. Dertig jaar later, in Vluchtige 
steden (en zo) is de betrokkenheid met stad en straat zo mogelijk nog sterker, maar weer in het corset van het sonnet gedreven. En 
daarmee lijkt de cirkel rond - zij het dat het rijmwerk nu niet meer op de poëzie van Slauerhoff lijkt, maar eerder op de sonnetten van 
Jan Kal.
 
Opmerkelijk is dat veel verzen in Gedichten 1939-1998, wanneer ook geschreven, onmiddellijk als een product van Lehmann herken-
baar zijn.
Misschien komt dat door het surrealistische taalplezier  dat zijn werk sinds zijn debuut en zijn bijdragen aan het in één exemplaar 
verschijnende tijdschrift ‘De schone zakdoek’ (1941-1944) heeft uitgestraald. Voor de dertig jaar stilte tussen 1966 en 1996 heeft de 
dichter zelf nooit een verklaring gegeven. Als scheepsarcheoloog publiceerde hij intussen twee lovend ontvangen studies over klass-
ieke galeischepen.      
   
Dankzij de zorgvuldige redactie van T. van Deel zijn nu alle gebundelde en ongebundelde gedichten van L. Th. Lehmann in één band 
bereikbaar. Dat noodt niet alleen tot lezen en herwaarderen, maar ook tot herwaardering van zijn poëzie.

Fotografie: 
Louis Th. Lehmann in 1996 © Alida Beekhuis
Louis Th. Lehmann in 1943 gefotografeerd door Emiel van Moerkerken © Bruno van Moerkerken     

2 Het Parool, over Gedichten 1939-1998, door: Hans Renders, (17-01-2001)
 

Illusiebrood is goedkoop
 
De recensie van Hans Renders over Gedichten 1939-1998 kunt u lezen op de site van Het Parool:
http://www.parool.nl/cultuur/boeken/recensies/0118-lehmann.html

3 Groninger Dagblad, Landelijke Gedichtendag (24-01-2001)
 

Wat is er vandaag te beleven?
 
Vannacht om precies 24.00 uur wordt het startschot gelost voor de tweede editie van de Groninger poëziemarathon. gedurende 24 uur 
staan in veel delen van de stad dichterlijke gebeurtenissen op het programma. De opening vindt plaats in de Silo aan de Achterweg, 
met medewerking van onder anderen Diana Ozon, Bart Droog, Louis Th. Lehmann, Petra Else Jekel en Daniël Dee. Voor meer infor-
matie over de rest van de marathon: zie morgen de Uit-Bijlage in deze krant.

4 Nieuwsblad v/h Noorden, Landelijke Gedichtendag  (25-01-2001)
 

Broodjes en gedichten
 
De tweede Landelijke Gedichtendag begon om middernacht in de stad Groningen in de Silo met voordrachten van onder anderen 
Louis Th. Lehmann, Diana Ozon en Petra Else Jekel. Vanochtend in alle vroegte schoven poëzieliefhebbers aan bij een poëzieontbijt 
met de dichter Rutger Kopland.
De hele dag staat op tal van plekken in de provincies Groningen en Drenthe het gedicht centraal. In boekhandel Bronsema kan men 
z’n ultieme gedicht voorlezen, in Assen wordt een regionale gedichten-site ten doop gehouden, in de stad Groningen dragen op tal van 
plaatsen dichters, rijp en groen, voor uit eigen en andermans werk.

Meander op Zondag (website), #126 (28-01-2001)
 

Lehmann
 
Al ruim zestig jaar lang schrijft de nu tachtigjarige L.Th. Lehmann poëzie. Eind vorig jaar verscheen bij de Bezige Bij het bijna 
zevenhonderd pagina’s tellende Gedichten, samengesteld door Tom Van Deel. Om een beeld te krijgen van deze dichter, scheepsar-
cheoloog, prozaïst, essayist, componist, surrealist, DJ, tekenaar en vrijdenker kunt u terecht op http://www.epibreren.com/lehmann
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Recensie door Peter de Boer voor  Trouw  - 8 maart  2003



Recensie door  Theodor Holman voor De Groene Amsterdammer  - 10 mei 2003



Theodor Holman  - 10 mei 2003 Recensie door  Laura Stamps voor  8weekly  - 25 juni  2006



Recensie door  Laura Stamps voor  8weekly  - 25 juni  2006



Recensie door  Joep van Ruiten voor  Dagblad van het Noorden   - 26 juli  2006



Recensie door  Peter de Boer voor Trouw  - 11 november 2006



Van zaling naar steng (door Rein Bloem, in ?, z.j.)

 De tolk kon het woord niet vinden. Te weten zout. Attisch zout. Teiresias heeft Odysseus in de onderwereld voorspeld dat hij later 
weer op reis moet om in een land, waar de mannen de zee niet kennen noch de vleugels der schepen en geen spijzen eten met zout 
vermengd, een veerkrachtige roeiriem te planten die zij voor een dorsvlegel zullen houden. Homerus vertelt dat verhaal niet af, F.C. 
Terborgh wel: Odysseus’ Laatste Tocht.
Hij ramt de schep van de wanner diep in Noordelijke gronden en de jagers, kolenbranders en bronshandelaren bevalt de korrel niet.
Wat de woudloper niet kent....
Wie de schepen kent als geen ander is de archeoloog L. Th. Lehmann. soms zie je hem dwars door Amsterdam heen zeilen, te voet per 
fiets het maakt niet uit. In A sea-change - uit een liedje van De Storm - ziet hij zichzelf als volschip of bark, een wezen met tientallen 
ledematen, springend van marssteun naar rondhout. In dezelfde bundel staat ook de reeks Fragmenten van een telegonie, waarin ook 
de bard Eugammon van Cyrene - ik ken de mens niet - Oddysseus op een laatste reis stuurt om zijn ongeluk te beproeven.
Zo verzeilt de held, met de roeiriem aan het greepeind afgezaagd, bij riviergod Acheloös als wilg. Zijn boodschap verrast:

als gij moe zult zijn van al het
reizen en het land, weet elk nog
wat die staf is in uw hand.
Overal, in de noord hij ook komt:
zal u een man het piepen van de
dollen laten horen
soms zelfs ook staande, met ‘t
gelaat naar voren.
Zout houdt water vast

Het Parool

Toneeluitvoering De rosse bietser, door H.A. Gomperts, in Het Parool (?), z.j.-
(heeft u informatie over wanneer en waarin deze artikelen verschenen, bericht het ons s.v.p.

(...) De opvoering van deze toneelbewerking, ook weer uitstekend vertaald door L. Th. Lehmann, is een groot succes geworden voor 
Studio doordat de spelers onder regie van Jurg Molenaar toon en Timbre van de personages exact getroffen hebben. Jules Hamel heeft 
de boeiende figuur van de ‘bietser’ in zijn wildheid, in zijn zwakte, in zijn rechtlijnige doortraptheid volkomen overtuigend uitge-
beeld. Niet minder gloedvol en vermakelijk werd zijn zonderlinge vriend Kenneth O’Keefe gespeeld door Peter Oosthoek. Marielle 
Fiolet heeft de gekweldheid van de op burgerlijkheid en veiligheid gerichte Marion Dangerfield voortdurend kunnen waarmaken. En 
Dore Smit heeft de angstige en gretige juffrouw Frost heel goed getypeerd.
 
Studio is niet het enige gezelschap, dat ‘het levende toneel van onze tijd’ speelt. Maar het doet dat wel opvallend vaak. Deze voorstell-
ing van De rosse bietser is in elk geval een goede aanwinst voor een goed repertoire.

Fonds voor de letteren 2010

Eind april al werd, tijdens een feestelijke avond in Perdu met en rondom de dichter, een eregeld aangeboden aan L.Th. Lehmann. 
Naast dichter is hij romancier, essayist, recensent, vertaler, wetenschapper - zowel jurist als scheepsarcheoloog - en DJ. 
Als negentienjarige debuteerde hij met gedichten in diverse tijdschriften, kort daarna volgden de bundels Subjectieve rapportage 
en Dag- en nachtlawaai. Sinds 1939 weet Lehmann scherend langs alle literaire stromingen doorheen de twintigste eeuw zijn ei-
gen poëtische identiteit te bewaren en tegelijkertijd neologismen op een eigenzinnige wijze te verwerken. Onlangs nog verscheen 
een overzicht van zijn neologismen onder de titel Kort Verslag van de Gebeurtenissen in de reeks Bâtavismen van de Nederlandse 
Academie van Patafysica, De Bâtafysica. Vanaf 1966 werd het literair stiller en richtte Lehmann zich volledig op zijn wetenschap-
pelijke werk. Hij publiceerde een studie over galeischepen en promoveerde, inmiddels 75 jaar oud, in de archeologie. In 1996 maakte 
hij een geslaagde literaire comeback met de bundel Vluchtige steden (en zo). Hij trad onder meer op tijdens de Nacht van de Poëzie 
en in Ruigoord, het kunstenaarsdorp bij Amsterdam, waar hij in 2004 de Ruigoordtrofee verwierf. In 2000 verscheen zijn - aange-
vulde - bundel verzamelde gedichten. Zijn poëzie en de onvergetelijke voordracht ervan zijn onuitwisbaar deel gaan uitmaken van het 
mooiste van de Nederlandse literatuur;
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NRC Handelsblad door Raymond van den Boogaard, zaterdag 1 mei 2010 

Kwip sokeloor telfof stieproolse steem
Eempe auterban jemme klosk soppol kwefsibber Sumerouf glipoor difkal juur gliops kwaaf saampe justok frillo jiuuk sampaf steeju 
glissebook impreefte silofuuk herpsa skwambak looffelu jijl. Kwip sokeloor telfof stieproolse steem. 
 ‘Loorkwu joldos illebeip steffe hosselork pofsjokel limzik juurbe giep traastuut jozze kerokel peffelsteerch oeslark je,bek pooft. 
Luutrouksupok huikkebrekke swo temzel defruuk fopetaal krijist daarbe frookke vrupesook laaskefaap juim izze snokkero’.

Zo begint, na een korte inleiding, het boek ‘Kort verslag van de gebeurtenissen’ van de dichter en beeldend kunstenaar Louis Th. Le-
hmann, die deze week in het Amsterdamse poëziecentrum Perdu is gehuldigd met een avond voor zijn 90ste verjaardag, in aanwezig-
heid van de auteur. 
‘Kort verslag’ is in de jaren zestig door Lehmann geschreven, en eigenhandig uitgetikt, maar pas deze week, in een oplage van slechts 
driehonderd exemplaren, verschenen dankzij de goede zorgen van de Nederlandse Academie voor Patafysica.
Het boek is enig in zijn soort: het bestaat uit ongeveer 15.000 woorden, die geen van alle bestaan en toch de indruk wekken Neder-
landse woorden te zijn. In poëzie wemelt het van nonsens-woorden, maar een nonsens-prozatekst lijkt een unicum, zeker van deze 
omvang.
Dat het boek niet eerder in druk is verschenen, en het bestaan ervan eigenlijk onbekend was, houdt verband met de lange periode 
waarin Lehmann de dichtkunst aan de wilgen had gehangen, en waarin ‘Kort verslag’ deels ontstond – van 1966 tot 1987 ongeveer. 
Voor die tijd was hij de vermoedelijk de belangrijkste surrealistische dichter in de Nederlandse taal en na die tijd was hij opnieuw 
buitengewoon productief – niet alleen als dichter, maar ook als performer van eigen werk en tekenaar. 
In de tussenliggende jaren wijdde hij zich aan de wetenschap, de scheepsarcheologie om precies te zijn. Lehmann schreef een geleerd 
boek over galeischepen bij de oude Grieken en Romeinen. Het ‘Kort verslag’ is, volgens het interessante nawoord van een aantal 
patafysici, mede het resultaat van een door Lehmann ondernomen, jarenlange psychoanalyse. Het is dus ook een slechte zaak voor de 
literatuur dat de psychoanalyse onlangs uit het ziekteverzekeringspakket geschrapt is. 
Eén ding brengt dit stukje in ieder geval teweeg: in het elektronisch archief van deze krant, dat alle afgedrukte gebruikte woorden 
automatisch als mogelijke zoektermen opslaat, zoekt men voortaan niet vergeefs meer naar eempe, auterban, steem en al die andere 
woorden.

Dit artikel verscheen eerder in het vrijdagse Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.
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