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RUUD

is als
dichter een
laatbloeier.
Zijn eerste
gedicht
schreef hij toen hij vijftig was. „Ik deed mee aan
een beeldhouwcursus, ook iets creatiefs, en schreef
spontaan een gedicht. Het was er ineens. Nooit
eerder een gedicht geschreven, nooit met poëzie
bezig geweest.” In het eerste jaar schreef hij één gedicht, in het volgende drie en daarna begon het te
stromen. Inmiddels heeft hij vier bundels gepubliceerd, drie met eigen werk en één met vertalingen
van gedichten van Shelley. Hij treedt regelmatig op
in Nederland en Vlaanderen.
„Tijdens mijn voordrachten wordt er regelmatig
gelachen. Mijn gedichten gaan vaak over serieuze
onderwerpen, maar dat betekent niet dat ze zwaar
moeten zijn. Ik laat vaak het absurde zien in het
leven van alledag, heb misschien wel een talent
voor humor. Als er tijdens een optreden niet wordt
gelachen, denk ik: ‘Wat doe ik niet goed?’”

Rijm is voor
mij geen
keurslijf
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‘RIJMELAAR’
MET EEN MISSIE
Het gedicht dat Ruud van Neerven inzond voor EHVGDCHT werd in februari verkozen tot ‘het meest Eindhovense gedicht’. Zelf had hij dat niet verwacht: „Ik dacht dat er
wel dichters waren met een groter netwerk.” Het Eindhovense aan het gedicht is dat het een liefhebberij is van de
bewoners om te mopperen over de gebouwen die verdwenen en wat ervoor in de plaats kwam. „De ontwikkeling
die we hier doormaken is positief. De stad mist de sfeer
van een Den Bosch, maar leeft en vernieuwt volop.”
TEKST PIET VAN DEN BOOM | FOTO’S KEES MARTENS

IN DE BEGINJAREN HEEFT RUUD
MOETEN ZOEKEN NAAR ZIJN
EIGEN STEM EN STIJL. Na bijna

vijftien jaar dichten heeft hij die gevonden. „Ik schrijf graag op rijm. Ritme
en metrum vind ik belangrijk. Mijn
taal moet helder zijn en voor iedereen
te begrijpen. Mensen vinden het wel
soms ‘traditioneel’. Iemand noemde het
zelfs ‘rijmelarij’. Ik heb mezelf toen de
geuzennaam ‘rijmelaar’ gegeven. Rijm
is voor mij geen keurslijf, maar nodigt
uit om taal op een verrassende manier
te gebruiken. Metrum maakt een
voordracht interessant. Ik ben steeds
meer gaan houden van de regels voor
de vorm van het gedicht. Maar ik ben
niet iemand die eindeloos gaat passen
en meten om alles te laten kloppen.
Soms sta ik op met een gedicht dat
bijna klaar is. In een half uur staat het
op papier.

Maar het gebeurt ook dat ik iets
schrijf en daarna nog een aantal
keren goed doorkijk, schrap en
schaaf. Een gedicht wordt er sterker door als je dingen durft weg te
laten. Spontaniteit is voor mij een
belangrijk deel van het plezier.”
IN DE LOOP VAN DE TIJD IS
RUUD STEEDS MEER GAAN
LETTEN OP DE VORM. De kwan-

titeit is minder geworden, de kwaliteit werd steeds belangrijker. „Ik
schrijf tegenwoordig graag in een
vaste vorm, bijvoorbeeld sonnetten
met een vast rijmschema, ritme
en structuur. Dat is begonnen bij
het vertalen van Shelley. Mooie
gedichten, veel diepgang, stof tot
nadenken. Maar ook het schrijven
van liedjes bekoort me. Dat is echt
puzzelen met taal, want ritme
en rijm moeten dan helemaal
kloppen.”
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Op stand
Bent u al wakker Bruine Heer?
Hoe maakt u het vanmorgen?
U oogt wat somber keer op keer
Wellicht maakt u zich zorgen?
Ach weet u, schone Witte Dame
U bent weer oogverblindend
Wij staan hier schitterend tezamen
Deftig, statig en verbindend
Maar wat denkt u van de buren?
Lelijk, protserig en modern
Megalomane schertsfiguren
Ze horen niet tot onze kern
Mijn beste Heer, ik kan dat beamen
Die Usine hiernaast, dat kan nog nét
Maar overal die lichtreclame
En ook zo schreeuwerig toongezet
Zie hoe Regent en Admirant
Heel hoog blazend van de toren
Snobistisch en ook dissonant
Mijn blikveld nu zeer zwaar verstoren
U heeft gelijk mijn waarde Dame
Mijn horizon houdt steeds eerder op
Nu weer ondanks al die ramen
Hiernaast die malle buurman Blob
De Mediamarkt, ordinair en amorf
Is waar ik heden naar moet kijken
Nee, dan toch liever de Bijenkorf
Die kon mijn blik nog wel verrijken
Ach Bruine Heer, goed gesproken
Mijn panorama is reeds lang verkracht
Al te zeer heeft het mij ontbroken
Aan`t royale zicht op de Keizersgracht
© Ruud van Neerven
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RUUD VAN NEERVEN (1955)
RUUD55@GMAIL.COM
SCHRIJFT (VOORAL HUMORISTISCHE)
GEDICHTEN SINDS 2006.

PUBLICATIES
STIJLLOZE GEDICHTEN 2013 BRAVE NEW BOOKS
DE TAALPURIST 2014 HEIMDALL
SHELLEY.NL 2016 HEIMDALL
HONINGZOETE HEKELHEDEN 2018 HEIMDALL
CD DIVERSE DOTTIGE DEUNTJES MET KOOR
DONJO. TEKSTEN VAN MIJ.
SCRIPTS VOOR VOORSTELLINGEN VAN DONJO
ZOALS DE JUBILEUMVOORSTELLING VAN 2010 EN
DE VOORSTELLING MYTHERSE ZOMER.

RUUD HEEFT NIET ZO VEEL MET MODERNE
POËZIE. „Ik begrijp het vaak niet. Het lijkt alleen nog

om de vorm, de vreemde metaforen, de opvallende
opmaak. De taal is mooi en poëtisch maar de inhoud
is voor mij vaak onduidelijk. Wellicht ook een kwaliteit maar daardoor krijgen veel mensen het gevoel dat
poëzie zwaar, moeilijk en niet voor hun bestemd is.
Dat is jammer, toch?”

Ruud ziet zichzelf als een ‘grensgeval’ omdat zijn
gedichten raken aan de kleinkunst, aan cabaret. Zijn
favorieten tekstdichters zijn Lennaert Nijgh, Drs. P,
Hans Dorresteijn, Annie MG Schmidt. „Voordat ik zelf
ging schrijven was ik helemaal niet bezig met poëzie,
maar ik kon wel genieten van een goede humoristische
liedtekst. Voordragen is ook een soort zingen.” Ruud
is een enthousiaste amateur-koorzanger bij DONJO,
met dirigent Gerard de Graaf. Hij schreef teksten over
de romantiek en rivaliteit binnen een koor. Leerde er
zijn vriendin kennen. Vertaalde en bewerkte Duitse en
Franse liederen. „Ik kan geen noot lezen, maar dat betekent niet dat je geen muziek kunt maken. En je kunt
ook heel goed gedichten schrijven zonder literatuurstudie. Ik leer al doende.”

GROTE AMBITIES HEEFT
RUUD NIET. „Daar is poëzie

ook niet het juiste vak voor.
Het blijft voor de meeste mensen een zinvolle hobby. Dankzij mijn bundels verdien ik nu
en dan wat euro’s, waarmee ik
de reiskosten kan betalen als
ik in Amsterdam of Arnhem
kan optreden. Ik ben niet het
type om veel tijd te steken in
netwerken.”
Stadsdichter zou hij nog wel
willen worden. „Vooral om
mensen te bereiken die nog

niet veel met poëzie hebben.
Mijn toegankelijke gedichtjes
zouden zich daar prima voor
lenen.” Grappend: „Maar de
jury heeft de laatste jaren
steeds de voorkeur gegeven
aan mooie jonge vrouwen. Als
lelijke oude man pas ik nou
niet precies in dat profiel.”
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