Hans van de
WaarsenburgVan
de aanvallergeen
spoor Gedichten

Van de aanvaller geen spoor

Hans van de Waarsenburg
Van de aanvaller geen spoor
Gedichten 1973-1983
Meulenhoff Amsterdam

Copyright © 1983 by Hans van de Waarsenburg
and Meulenhoff Nederland by, Amsterdam
Grafische vormgeving Joost van de Woestijne
Druk Geuze, Dordrecht
ISBN

90 290 1973 5

Inhoud

VERSCHRIKKELIJKE WINTER

(1975)

Reisverslag 8
Schetsen van zuid

Maastricht II
Pergam?jndonk 12
Arcadisch 13
Eindeloze grastnachine 14
Land inwaarts
Grote Peel 16
Reiziger verkreukeld in regenjas 17
Yad Vashem/ Jeruzalem, december 1974 19
De woorden 20
HET SLEUTELBEEN VAN NAPOLEON

Aleria 2r
De stilte van het veen 22
Verweerd glas 23
Waar ik geweest ben 24
Huis zonder daken 2
Dodenakker 26
De dag to na gelopen 27
Het sleutelbeen van Napoleon

(1977)

28

DE DAG VAN DE WITTE CHRYSANTEN

De dameskapper 40
In tweezijdig licht 43
De seizoenen

Herfst 44
Winter 49
Lente 14
Zomer fy
De onderwijzer 64
Herfstblad in Tihany 66
Schip naar Dover 67

(1979)

Stilte van as 68
Laatste hei 69
Eerste passen 70
Vroege herinnering 71
De stilte, aandachtig bijna 72
Bitter avondlicht 73
Tegenbeeld van tijd 74
Drieluik voor Theun de Vries
ZEESCHAPPEN (1981)
Droom, in tijd van de gejaagde
Kleinlied 82
Tweeluik
Natte doek op daglicht 87
Diffuse reisbeelden

De afstand R o
Een verte 9 I
Het duin 92
Verder reizen 93
Zeeschip 94
Oostzee R f
Noordpost R
Spiegelbrief 97
Zeeschappen

Getijde oo
Zeesteen r o 2
Katafalk r o
Touw I o 6
Duinhuis 107
De zee, de reizen z o
Laatste verandering z o9
Verantwoording LT/

Van de aanvaller geen spoor

Reisverslag
1

Toen de tijd van de grote moeheid
was aangebroken
Mist en regen een grauwe kraag
om zijn nek vormden
Dorre wind in het hoofd blies en
de asbakken voller en voller werden
Sprongen uit zijn mond de vergeten
kakkerlakken van een oud heimwee
Gedurig turend dwongen ze tot een spreken
waarin de jaren verschrompelden
Tot kroos, schilfers hoofdhuid
Humus
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2

De veenbedding had de voetzolen gesleten,
gelooid tot zwart
Het zand het gehemelte aangetast,
de klei het hart gesloopt
De zon was een herinnering geworden
aan een verstuurde ansichtkaart
Tevergeefs was het reizen naar de stranden
waar zee niet meer benoembaar was
Niets meer herkend werd,
alles leegliep
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3

Toen dan de tijd van de grote moeheid
was aangebroken
De letters van het alfabet als stukgeslagen kalk ronddreven
Hij als een weekdier in vervuild water
rondzwom
Sloot hij zich op in de schelp
van zijn schedel
Waar het kloppen minder,
de stilte groter werd.

I0

Schetsen van zuid

Maastricht
Uit gesneden rechthoeken en vierkanten
draait het oog zijn ronde
Als in een krater plooit zich de mond
van de oude stad
Op de breeklijn van de lippen zuigt
de rivier zich naar het noorden
Het zicht zindert van doorgebrand koren
aardappelvelden welven rijp en behoedzaam
Uit de heerbanen stulpen exact de maten
van to lange linialen
Het licht, spreken wij, met warmte bedekt,
de dorpen tussen de heuvels
Ook de doorlopende oevers zijn bebouwd
de kathedralen weggevallen
Doorzichtig wordt de tijd, terugvallend
vloeit het craquele over de breeklijnen
Hier zat Van Eyck, kij kende
de heerbaan terug
Verschuivend met het licht, spreken wij.

II

PergamOdonk
Het netvlies kijkt het aan, kadert het
Niet meer drijvende op beton, angst van
ademen, knikt de witte boerderij
De koeien schuifelen aandachtig de vensters
voorbij, hebben meer oog voor kalf dan
voorbij gangers, klinken als misthoorns
Bij heldere dag. De boer duwt, trekt en
zet fuiken voor de zomer. Vol en rijp
schuifelt hij met de oogst onder de arm
Naar de winter, om to slapen met het vee.

1 2.

Arcadisch

In dit landschap buigt de tijd zich
Nederig in een buik van groen en bomen
Ligt de dichter en hoort het ruisen
De takken van loof en naald keren hem
Zijn vingertoppen beschrijven het kruid,
bescheiden en zacht.

I3

Eindeloze grasmachine
De eindeloze grasmachine laat het
niet hoger komen
leder sprietje wordt door
haat onthoofd
Wanneer de zon brands
slaat het bruin uit
Spoor na spoor bewegen zich
dan de treinen
Grote rook trekt naar boven
as plakt de huig dicht
Doof zeult het stof tot zuur.

I
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Land inwaarts
Diep, land inwaarts
tussen de ontgonnen velden
Verwordt hij, plant
en boom, tot fossiel
Tot afdruk van
vriend of vijand
Verwordt hij,
lichter dan lucht,
Tot een haar op het
glas van een bril
Waarin het grijs
van de schemering
zich spiegelt.

I
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Grote Peel
Soldaten, soldaten, het koren
uit de schuren geroofd, te schrijven
: het kaf van de tijd
(belezen het stof)
De dingen die het stil houden
: de stem het roepen moe
in veenbrand en rook
waar nieuwe Romeinen
plunderend te moer gaan

Kinderen :
Zoek de kiezels
Kras de helmen
Drijf het moeras moe
Rust tussen de tanige vingers van de hei !

Het krassen van de tanden op de zerken
scherpt bet graan
Waar dove oren moe worden
wordt gedorst
In het donkere water trekt
een gelooide mond het zwijgen
verder dicht.

6

Reiziger verkreukeld in regenjas

De zichtbare lijnen die topografie in zich bergen
vertrekpunten aangeven
aankomsten schuilhouden
omgekeerd heimwee verstoppen
in tickets en treinkaartjes
Het verleden dat niet te beschrfjven,
te bespreken, te noemen is
Rolverdeling die nooit afgesproken op tale' komt,
zich aandient als klimaat van warmte of regen,
natte moesson of klamme hitte van lijven
TId die zich vastzet in de knopen van het schip,
— afvaart en roergangWaar ben ik? roept de reiziger,
verkreukeld in regenjas?
Ik kan aan afspraken geen tijd passen,
aan landen geen zee
aan muziek geen bloemen
aan tranen geen huilen.
En de reiziger plakt tegen de huid van het schip
Voelt het ijs kruien, roept om drank
Weet dat de winter blijft duren
Dat aankomst thuiskomst moet worden
Nestelen in voor- of achtertuin
tussen de slakken en laag groen

I7

Fits de passer draaibaar blijft
niet in hout of onderliggende kaarten haakt
Zich blijft verplaatsen van tijd tot tijd
Weer na weer
Een dood peukje sigaret, een puntje gloeiende as
dat kilometers aflegt
Omdat niets te vinden,
dat niets te vinden, dat niets meer vindt
Een onvolledige schaduw van kaartkennis,
gesplitst door zee of meer.
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Yad Vashem/ Jeruzalem, december 1974

Het beeld van dood
is hier zo stil geworden
dat ik na jaren,
opnieuw,
aandachtig bijna,
Been traanklier die zich roert,
Langs begane wanden van
pure misdaad wandel.
Gedempt hoor ik het gemompel
van de anderen, hun zachte
geluiden van verontwaardiging
waarmee ze verder lopen.
In mezelfloopt cirkel na cirkel
terug, dwing ik me hun vage tempo
to blijven volgen.
Toerist bij moord, bij dood
onder de wintersblauwe hemel
van Jeruzalem
Iedere naam verbrandt tot massa
Geluid komt niet over de lippen
De stem verstomt tot as.
De hand draait en trekt in het
gras van een baard.

19

De woorden

De woorden volgen hem nog
bij laat daglicht
soms in de nacht
wanneer het schrijven slaapt
onder het laken
Het alfabet van lichaam
oplost in zweet
Trage landschappen in en uit zeilen
niets meet to noemen lijkt,
Alles bijna voorbij
Alleen de adem nog
de straatstenen die de vingers
doen tintelen, een tilling veroorzaken
Zo soms ook de regen waaronder
hij kampeert in een jeugddunne huid
zandkorrels op de voeten
een stralende taal op de tong
Alles bijna voorbij
Het papier dat roept om nestelen
vergeelt in de seizoenen,
waait weg in late novembers.
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Aleria

Stil geworden door oud Aleria
geeft een barstige kruik Etruskisch gelijk
Zij spiegelt lijm en bij elkaar geraapte scherven,
man met baard en gedroogde druppels wijn
Verteerd springt een oog naar binnen
zuurstof toont haar gif
Daarna verkruimelt de stilte, de volgende
vitrine geurt naar beademd glas
Geen kruik gebroken, donker is wat ik was.

2I

De stilte van het veen

Waar het praten heser wordt
het lichaam minder leeft,
haaruitval, nog op de borst
zee tot meer vervalt
Adem blaast in water
misschien een enkele welling nog
dan de stilte van het veen
Waar oud hout zich spiegelt
loopt hij over een knuppelbrug,
streep waar lang naar werd gewezen
Verwezen in het moer, gelooid
van top tot teen
schuurt buik een helm,
een kerkhof van hard steen.

22

Verweerd glas

Hij reist zo hele avonden na
kijkt door ogen en gezichten
achter een blinde vlek
Soms gebeurt daar jets
een beweging van blad, van schaduw.
Jets doet daar iets, zon of duisternis,
waarna alles stilvalt.
Doof en blind staart iemand
voor zich uit, onrustig bladerend
in een boek, in het voorbije
Een dia, die een dia blijkt to zijn :
omkaderd land, stad en berg
meer, zee of fles
Verweerd glas, dode afdruk in tijd.

Z3

Waar ik geweest ben

Waar ik geweest ben, built de zachte
kant van tijdelijkheid, muziek van
doodgaan heel ver weg
Bewegen ook de handen, huid op huid
bereid tot laatste herkenbaarheid
Vocht van herkenning is al weggetrokken
niets plakt meer aan iets
geen druppel trekt nog uit de ziel
Woord na woord wordt tragisch cellofaan
biljet na biljet vergruist tot stof
Wat nog schamel in het licht rest
verroert zich niet.
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Huis zonder daken

De handen hangen langs hem neer
Het hoofd dat is gebogen
Zand glijdt onder de voeten uit
Het water neemt hem half mee
De rest verdwijnt in de maquis
Gaat naar maaltijd, vrouw en borrel
De zee blijkt bruid noch vis
Tafel noch beddelaken
Een kromzwaard eerder
dat klieft of splijt
De zee, een huffs zonder daken.
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Dodenakker

Koud
de neergelaten luiken
vrieswind in de borst
Sloop
de woeste dorst
dood en binnenin
Waar
werd gegod, gemoord
Wakker
het handgeknoopte koord
Zaad
wurgt zaad
trok de winter vender
Wind nog slechts
roept Ierland
om de dodenakker.
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De dag te na gelopen

De dag te na gelopen, huizen kort en laag
De zon, eeuwig beeld van moeiteloze arbeid
Hangend in de lucht
Er is nog vaag de tijd die klopt, een hoofd
Vol bewogenheden
Waar huist het beeld van rust en goed?
Waar blinken de sirenes?
Waar de akkergleuven en het ontroerende
stappen der paarden?
Waar de meiden lachend van hooi en oogstend
binnenhalen?
Maar ook :
Waar de regenvalk hokte in de alkoof
Waar de lenteleeuw het huis uitstapte,
kilometers en meer verslond
Waar als in een oude fabel men hem bedekte
met natte warme lappen
Hij beroofd van ziekte tot warmte steeg
hovaardige blikken wierp naar bezoekers
die tranen in hun vingers verstopten
Hem aanstaarden met ogen vanuit een troebele
vissekom, hij verdubbelde in de schemering
Tot een verlaten nietszeggend zwartboek
van eenzaamheid.

Het sleutelbeen van Napoleon
Intro

Vroeger gezien: Dome des Invalides
Verminkt door puberteit, opvoeding
Ontroerd door het graf van Napoleon
en glazen Parij se wijn, dacht ik
Aan de Geschiedenis der Vaderen, waar
ik gevoel voor had en geen onderscheid
Nu de jaren geteld zijn, de geboortegrond van Hem onder de voeten en hij
een schrompelende rimpel, dichterbij,
Speur ik tussen wijngaarden en maquis
Tussen gastarbeiders en toeristen
Kurkeiken en zandkorrels op het strand
Naar een teken, een gebaar van zijn hand.

2

8

2

Was Hij niet Vader Zoveel
knedend de tepel van zijn borst
wanneer het vrouwelijke hem kwelde?
Was hij het niet, voordat
het kaartspel werd getrokken, verdeeld
Was zij het niet, geurend
naar huid en zweet in een omhelzing
van jeugd en scherpe zon?
Was zij het, die verdween
met zijn sleutelbeen?

29

3
De vader staarde hem na
een beeld van rampspoed in de huizen
De handen in de zak
het hoofd een weinig opgeheven
Minutenlang bleef hij zo staan
Toen zijn we claxonnerend weggereden.
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In de nacht,
Hals en borst getekend
Kobalt wachtend in het ochtendgloren
Kromp de schedel in elkaar
Sloeg het einde wetend in zijn zinnen
Flitsend schreed de dood nabij
Nacht en rust werden verdreven
Over bleef het lichaam
dat warm nog, wilde leven.

3I

I
`Ben knobbel onder de kin, bij het scheren'
Het laatste daglicht schijnt naar binnen
Rust tussen baard en borst
AUTONOMIE
CORSE LIBRE

Herinnerd van het asfalt
Geschreven op papier
Tussen mirte en steen
Wrijft een hand tweet
uit de kuil boven het sleutelbeen.
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Berezina licht het op de neonband
Een ontheemde Algerijn zwaait met zijn hand
— mijn kinderen zwaaien terug —
Een bruine fez, een tuinslang :
economie en vruchtbaarheid
En in langzame woorden leg ik uit :
IRRIGATIE

Berezina, mompel ik tussendoor
en vind geen gehoor.
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4i, die niet wilde weten
van zomer of zonde
Koesterde het sleutelbeen
Droeg het in een doek
Tijdens de druivenpluk,
de oogst van de olijven
Oorlog na oorlog drukte
zij het aan Naar mond

Zzj was het die de taal
van de dood verstond.
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Nu de nachtzon schijnt
is ze een herinnering
Enkele dagen geleden
kwam ik haar tegen
Langs de weg liep ze,
op en neer
Tas op haar hoofd
Herkennend het moer
de kobold van verleden
Stond de auto stil.
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Een vaag en traag kloppen
drong door het hoofd naar binnen
een hamer van fluweel
Door zon en hitte getekend
stapte hij uit, mompelde taal
taal van vreemd verleden
Uit de zwarte plooien van
haar hoofddoek plooide zich
een lach van droge leem
Haar tas zette ze neer
haar armen bewogen de schaduw
van een kurkboom
Met een enkele streek van de vinger
verscheen de naam NAPOLEON
Terwij1 ik knikte, trokken
haar lippen samen, trilden
haar ogen in de zon
Gezeten op haar hurken
tekende zij, oorlogen
in het zand
Jaar na jaar verdween
Zoon na vader verscheen.

36

I0

Uit een linnen zakje werd
restant van been gehaald
De handpalm werd bestreken
evenals de tong
Toen spreidden haar handen
over het achterhoofd
Drongen haar pinken
de oren binnen
Haar mond werd inkt
haar tanden hout
Leren lippen vouwden
om de neus
Driemaal werd geblazen, langzaam
versplinterden haar ogen
De droge wallen vulden zich met tranen.
Een jammerklacht trok zich samen
Een zoon zag zijn vader, dood,
staande achter ramen.

37

II

De kinderen schrijven kaart na kaart
Hun leven duurt nog eeuwen
Zij wensen beterschap en geeuwen
Als hun adem echter slaapt
treedt zij naar binnen en wil
opnieuw haar verhaal beginnen
Ik wijs van rib naar sleutelbeen
mompel : de Vaders moeten heen
Zij knikt en staart mij zwijgzaam
aan, geen haan die kraait,
geen traan die bloedt
Wat leeft, verdwijnt
Zo is het goed.

38
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De dagen gaan
de maquis geurt
Van hem wordt niets vernomen
de kurkeiken staan oud en stram
sinaasappels hangen zwaar in de bomen
Het zal nog wel wat maanden duren
voor het dichtgroeit naar de dood
De knobbel boven het sleutelbeen
schuift langzaam over Napoleon heen.

39

De dameskapper

Ach, dit ontroerende beroep is mijn jeugd
ten deel gevallen. Ik neem het Hem niet
meer kwalijk dat Vrouwen, nee, Dames iedere
jeugdherinnering vertroebelen tot Geur, tot
Lijflucht, Pompeia-Lotion, Gas dat onder de
ondulatietangen gloeide en later de kankerverwekkende geur van Haarlak.
Enkele keren per dag liep ik Spitsroeden
door de balzaal van gezeten Dames en mompelde
beleefdheidsfrasen tegen Spiegelbeelden van Verleptheid.
Hoe stond de kleine haarschilder daar in stilte
man to zijn, goochelend met vingers, tangen, kammen
scharen en de Contra-Spiegel.
Met de elegante zwaai van een torero
liet Hij hen uit hun kapmantels opstaan,
verrijzen met een bijgewerkte hoofdprothese,
Wachtend, als een chirurg
Noterend, het Nieuwe Permanent.

40

2

De watergolfslag van zijn ambities
liet hem niet onberoerd
In de weekenden reisde hij
met modellen door het land
Nog geen veertig kilo woog hij,
altijd met vrouwen bezig
Verzilverd, gediplomeerd, gefotografeerd
keerde hij terug en liet dit andere
gewicht inlij sten
Uit al deze lij sten, verkreukeld en vernietigd,
herken ik nog altijd mijn moeder en andere vrouwen.

4I
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's Morgens om acht uur, soms zelfs vroeger,
werd de voordeur van het voormalige café
van het nachtslot ontdaan en schuifelden
de Dames naar binnen. Hun haren werden
gekamd, ontdaan van de nachtelijke macht
van Haarnet, Zweet en toegenomen vet.
Het persoonlijke gereedschap - in Zilver
gevatte kammen en borstels zonder naam lag in het Magazijn, waar altijd to laat
de kapsters binnendruppelden.
Hij herkende het vlekkerige Zilver op afstand
en ik rook Hen, die ik altijd weerspiegeld zag
in gedempt ochtendlicht en Hem (o Noodlot)
in zijn doktersjas, het arsenaal moordwapens
in de borstzak geschoven.
Ook als ze gestorven waren, moest hij ontroerd - wij moesten die dag zwijgen hun haren voor het laatst in model leggen.
Net als met bruiloften stond hij ver voor
achten op, pakte zijn aktentasjes met
instrumenten en fietste in de ochtend
naar de dood.
Nu we hem begraven hebben, zijn haren door
een non vol etensresten werden geplooid,
begrijp ik de woede in zijn stem, toen ik hem
vertelde van mijn Eenzaam Avontuur in de treinen
en Pommade-Peps.

42

In tweezijdig licht

De zee ter hoogte van het land,
het huis beroert de daken.
Gevleugelde woorden slaan neer
in wind en schuim,
dood nog slechts kan hem raken.
Hij drukt de helm plat, duinzand
vochtig, trekt naar boven.
Meeuwen schuiven schuim en wind
in zijn donkere alkoven.
Daar staat dan een vader op,
die roept met pijn van pijn.
De zon blijft liggen op het duin,
zee heeft to lang door zijn huis gezongen.
Langzaam struikelt hij de wolken voorbij,
eb trekt hem weg van het strand.
In tweezijdig licht reiken wij naar elkaars hand.

43

Dc seizoenen

Herfst
Na de eerste natte dagen, de vallende bladeren
bewust, rochelt hout tegen het vuur.
De grootvader in een open haard gelegd. Nog praat
hij. Nog knettert zijn speeksel verzet tegen de vlammen.
Je loopt er met een bocht omheen, vergane warmte
likt de voetzolen. In de ochtend speelt droefheid
viool, vlecht humus zich in het traag op gang
komende ochtendlicht.
Zo is het vergaan verlopen: een trage band van geur
glijdt door de groeven. Leeggeoogst ligt het lichaam
van het land. De houtblokken stapelen zich
Tot een verlaat en wreed heksenvuur. Likkend aan
het marmer van een jeugd, een laatste vreugde gedoofd.
De wijnoogst mislukt, het gordijn dicht.

44
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Het waren de oorlogen van wind en regen
gevouwen in het diepste der seizoenen. Het waren
het water, het afval van de bomen, de hol
wordende mond van de zee, die te na kwamen
Wanneer het licht uit de ogen dreigde te verdwijnen
in de lange uren voor de grote slaap van de winter.
Je was in het land verdwenen, hoorde jezelf niet roepen
in de bladspiegel van je papier, dat krulde van vocht.
De lege takken boden geen houvast, iedere storm
legde plat. In dit slik van verdronken land tikten
je na gels tegen het karkas van licht.
Het schip van reizen lag vermolmd te gapen
in de gaten van de grijzende avond. Vanuit omringende
mistbanken baste een oude bard het schaamrood.

45
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De verhalen verteld, terwijl het vuur van de venen
nog brandde en geblakerde kruisen werden gekoesterd
door de weduwen van het moer. In dit jaargetij de werd
hun witte god geloogd in het zuur van de gronden.
Prevelende monniken schonken manuscripten en paddestoelen
aan de Grote Herfst, aan dit mummelend beschonken
opperhoofd van verbranding, dood en turfverstrekking.
Zo vergaan de uren in meervoud, de deurposten vol
geronnen bloed en vergeten huifkarren.
Het sterven onder de hei huist als een pest.
(In een late zomer ben ik met je naar deze herfst gewandeld.
Lachend in het kreupelhout en wijzend naar de adders
van november, zowaar de verhalen, vertellend, vertelt.)

46

Vervorming vol droefenis en zompende schoenen,
de dag van de witte chrysanten, daar kom je nooit
meer van weg. Hoewel marmer met mos me liever is.
Zo ook de statisch treurenden, doodvallend bij voorkeur
Op het steen van hun verminkte beden en ik spugend
in hun open glas van tranen en gezangen. Want heidens
is dit seizoen, waarin de beuk zijn wortels verder
boven de aarde krult, drulden de varkens uitbenen
Tot humus of bezinksel dat met de ootmoed van de
voile rivieren stroomt naar gene zijde van de
wetstenen, hard gemaakt tot monddood kussen.
De dag van de witte chrysanten, de Inca-regenboog.
De schepen varen de seizoenen voorbij, breken de tijd
tot gruizels, windschilfers, tot letters op een grafsteen.

47

In de nachtbedding blaast vochtige wind. Ramen
krij gen groei aan binnenkant. Wankel staan de
huizen op deze verse humus, betasten
stamelend hun nazaten.
Mompelend, voortbewegend, gebukt onder dit
poetisch licht, spreekt hij bezweringen tegen
het getij. Begraaft de bladwarmte van de zomer.
Zo wordt de grote arm van warmte vergeten.
Niemand wenst dit licht nog te trekken. Bomen
masseren hun wortels tot dichtbij de dood.
De dichters verdraaien handenwrijvend.
Zij hebben geen hand te veel in dit seizoen,
schrijven letter na letter het sterven voor zich uit.
Ben je er nog, als de krakende vrieswind eerder komt?

48

Winter
Het bleke gezicht van deze maanden
waar vorst ooit heerser en blauw
van kilte het licht onderhuids deed stralen
Ach, hoe zeer hangt nu het natte grijs
over de dagen en hoe bitter smaken deze
uren in hun wetmatige grauwheid
Hoe somber spreekt de stem, geteisterd
door de maanden, neergeslagen als een
kettinghond richt hij zich niet op, blijft liggen
Men houdt hem voor :
Het snotterige schijnsel van kleuren
Het suiker van gewetenloze confectiemuziek
Maar niets raakt dit lijf. Het valt in stilte
uit elkaar Voorwaar, voorwaar.

49
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De hand leggen, zich voorbereiden
op weer een ander jaar, terwip
het licht zich schuilhoudt,
ieder woord bedriegt
Geruchten in vreemde taal de ronde doen,
rituelen van vreemde snit worden uitgevoerd
Voorbij gangers dreigend hun voeten neerzetten
huizen woedend met deuren klapperen
de straten hun rug krommen of kreunen
In deze tijd dus, waar het licht dagelijks
wordt besneden en gekortwiekt,
vult anarchie de luchtpijp.
-

5

3
En stilte blaast de warme kachel.
Het koolvuur gloeit
De warmte spreidt
Voile glazen schuiven naar beneden
De tering is een verre bruid
Het heden wordt verleden
En stilte blaast de warme kachel.
De bazen worden zacht gestoofd
Hun vet brengt zacht geknetter
De vreugde breidt zich alom uit
En stilte blaast de warme kachel.
Heel gemeen lachen de tanden:
De winter is een koud domein,
We moeten hem onthanden.
De avond eindigt in een handgemeen,
Van de bazen rest er geen
En stilte blaast de warme kachel.

5

4
Omdat hij zo stil was en wees naar het licht
Omdat hij zo doods was en klapperde met de tanden
Hebben ze het licht voor hem gemaakt
en bladeren aan de takken gehangen
Uit een oude doos werd zon gehaald
en voor het man' gezet
Omdat hij aarzelend een woord wilde,
zetten ze wat letters op een rij
Dag na dag staarde hij en toen hij bewoog
was de winter als voorbij
Er kwam storm, er kwam regen en 's avonds
tegen negen werd het strottehoofd geplet,
Letter na letter stierf een alfabet.

5

I
Onder de voeten de laatste
bevroren grond van de winter,
om de afsprong to maken
naar het voile licht dat
Iedere dag het ademen rekt
Misthoorns, ijspegels
Zakdoeken, dood en alcohol
doet opbergen
Ontsnapping mogelijk maakt uit
het sombere instituut van grijze
vernietiging en de weg vrij
naar de treinen, die mij
Met wimpels van uitbundigheid
mee zullen nemen, wanneer zon en
groen me reisvaardig hebben gemaakt.
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Lente
Je houdt het hoofd nog binnen
grammaticale wetter,
Verwacht vorst, hagel, sneeuwstorm
een maartse blizzard misschien
Derderangs zon op het netvlies
gekanker in de toppen van de bomen
Droevig in de wachtkamer van de zomer
spreekt het zelden
Zo plet dit seizoen de woorden
tot monomane gang
tot littekens van melancholie :
Don Quichote in een harnas van kilte
wachtend op de molenwieken
van de zon.
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2

De stilte die valt
in het amen van de taal,
korzelig de open wrijft
De stilte die valt
in het wezen van woorden,
de hand doet slaan
De stilte die bewoog,
de leuning van de stoel,
het speenkruid in mijn hoofd.
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3
In het zand, het moer, afdrukken :
De geur van lindebloesem
waaronder de korte broeken, lopend
de trui tussen de motteballen, liggend
de winter van het jongenslijf gepeld
Een tevergeefse film tegen de
schrale, stalen horizon
Zwijgend in lachen gebet,
tot zweet gedood
In een handvol april plotseling
teruggevonden op de grote zolder
van het achterhoofd :
WINNETOU, OPPERHOOFD DER APACHEN

Ach, dit ambacht in lentetijd
sluipend tegen de huid van de heuvels
Misschien de bijlen, de pijlen, de bogen
De pijn van ontbrekend steppegras
En de wind, ook dat nog, schurend,
schimpend dikwijls
tegen de bizon, de Indiaan in het gedicht.
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4
Onder de voetstap
dood van klokkende aarde
sneven van gras
Scalp van kille taal
door de sukkelende dagen
Het grijs voortjagende plafond
ieder blauw gedempt
Dit langzame land vloekte
de stem, nauwelij ks herkenbaar
zichzelf
Bezweringen werden mompelend
verstuurd
Koud echter en naakt hielden
de reservaten stand
Wachtten met hem
op de paukeslag van het licht.
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Het stelt teleur lente te denken
mei in maart te voelen
Terwijl een kadaver van koude
doodslag pleegt op het land
Woord na woord huiverend
in hagel hangt
Felle wind onder de toetsen huist
Broedermoord en dood
in het aarzelende groen schieten
Evita PerOn als Mondscheinsonate
onder de huig schuift
Zingend aanslagen op de traanklieren
pleegt
Bundels pijlen in jonge mensen jaagt,
de Mei van Gorter wederom uitblijft
Samengevat: terwijl de heggemus
tegen de muur van de schuur broedt
het echtpaar merel naar de rozestruik
heeft verdreven (er dus hoop blijft)
Leg ik met de hitparade in mijn hand
het fascisme uit
De zoveelste warme zomer nadert.
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Zomer r
Soms het vakantie-achtige wezen podzie,
in woordloze laden, bijna vanzelf
openschuivend (gramschap in vergeten hoeken)
In zichtbare duisternis spinloos
handen wrijft, de yoghurtfles door
kraanwater lijkt leeggespoeld
In de hand de cocon van snel gevluchte
rups met opschrift: De Wet van de Traagheid
heeft zichzelf ingehaald
Genadeloos blaast daarbij het wicht
van de podzie (bellen?)
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2

Huis vol warmte wordt hier niet geboden
Hier ritselt de regen ontuchtig door de dagen
slaat de wind gaten in beperkte vrijheid :
De zomer in dit land, zo zonder licht met
dood onder het huis en droef proza in de
huiskamers noopt tot verplicht reizen:
Waar ook aangekomen, iedere warme dag onder
de kroonluchter van de zon bewijst : van alle
jaargetij den ligt dit het verste van de dood.

6o

3
Te ver van de Hondsbosse
ligt dit schijnblauw
zee te worden in een hoofd
vol donderend herfstgeweld;
De natte bladeren in de mond
de paddestoelen in de oorschelp
het vochtige mos onder de schedel
hoe dit hoofd komt vol te hangen :
Terwiji de huid bruint, de zeepokken
rond de porien verdwijnen, het zachte
schaamhaar vol alfabet, gekoelde wijn:
Wit op de tong van de zomer slaat
de wandelstok van de eeuwenoude
zeebard gaten in het rozemarijn.

6

4
De zee waar hij vreemdeling bleef
waar het getij niet bond en boeide
De zee waar hij schrompelde tot zand
tot cliché van toerist
Een zwembroek van verlegenheid, waar
zij verdween, zijn stem niet vasthield
Het schorre zout hem vastzette,
waar hij dit blauwe water terugsloeg.
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Naar de stilte groeide hij, zorgvuldig
tastend naar het licht, dat verdeelt
onrechtvaardig heerst
Plekken vond hij, waar alle woorden
werden uitgetrokken, gevormde zinnen
onder een handdoek gelegd
Zon straalde gemiste warmte in de huid,
likte de porien van vroeger koud leven
In het warme vruchtwater van deze zee
Ging hij onder : gespreide waaier van
zwart haar, gestrekt lichaam in azuur,
gerekt wier, geopende schelp
Vergetend, hoe Provencaalse Dood kon ruiken
in de warme korenvelden rond de Peel.
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De onderwijzer

Hij is niet meer die hij was
zijn jaren voor de klas zijn
verworden tot hardvochtig as
Gebaren maakte hij nog wel
de woorden kwamen er nog uit
Hij schreef voor en sprak en
hielp in het beeld dat zich vertekende
Soms reisde hij met ze terug
Macedonia op zijn rug
Het groen van Ierland in zijn hand
Palestijnse kinderen aan zijn vingers
Maar dood schoof verder
over zijn Grote Oceaan
Zee, zag men hem soms mompelen
terwijl hij voor de vensterbank bleef staan
Met topografie was het reizen en vertrekken
Nauwelijks spanden zijn vingers nog,
hij liet zich niet meer wekken
Toen stonden ze op en zeiden :
je moet gaan
Zijn wijsvinger was bij de Jordaan
het hoofd bij Corsica
de handen bij de Lappen
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Langdurig heeft men op zijn lijf
staan trappen
Een afdruk werd hij, meer ook niet
Geen Vinho Verde in het verschiet
Geen Boeda en geen Pest
Een Dode Zee was hij, vol bitter zout,
nauwelijks nog een rest.
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Herfstblad in Tihany

De kamers, de kamers gelaten
het hoofd in water gezet
de lippen gekruld:
een herfstblad in Tihany
De voeten, de voeten gelaten,
de benen gezet op rode aarde
de tong gekruld:
een herfstblad in Tihany
Het hoofd, het hoofd
de kamers, de kamers
de voeten, de voeten
de lippen, de lippen gelaten
Gekruld :
een herfstblad in Tihany
dat naar beneden valt
tot we worden:
Licht van het meer
Lucht van het meer
meer dan lucht
meer dan licht :
Onoplosbaar wier,
wiegend.
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Schip naar Dover

Men neemt de wind in zachte stappen over,
de tijd heelt zegt men
Het koude schip naar Dover
Gelaten in de avond en zonder licht
spreken voorvaderen, oude hoofden
Zakt het onder de golven
Dan rest nog het schip, traanklieren
op de reling
Een koude hand op staal
Meeuwen hongerend naar huid, vliegen
om het hardst
De Poolster valt voorover.
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Stilte van as

In langzame, traag wegsluipende
winterluchten, haveloos geteisterd
door mensenkilte, langdurige sneeuw
Reist het niet meer tegemoet,
eery lente met to verwachten warmte,
kieteling van het vluchtsyndroom.
Daar in de open wonde van bloesems
en vers groen, behuist
de laatgaander zichzelf
Ziet het vertekende beeld van de wereld
en dat is alles
in de avondzon smelten,
Schrompelen tot de stilte van as.
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Laatste hei

Verstorvener dan de laatste hei
roept de zeehond hem
ziet hij het water
verharden tot helder glas.
Een hompelende bui van weemoed
dobberend op kaalslag
redt niets meer.
De deuren zijn dichtgeklapt
tegelijkertijd
Ruist wind tegen het gehemelte
zet het vacuum uit
Een droom van warmte en verdriet
splintert tegen helder glas
verdort tot laatste hei.
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Eerste passen

De lippen, de barstige droge klei,
zoeken naar adem
Nacht dient te vertrekken
Nacht dient te sterven
Zo geschiedt het voor de zoveelste
maal dat beweging ontstaat :
De dromen verlaten ploffend het lijf
maangas ontsnapt uit de mond
Afdruk van zweet blijft achter
op het laken
Een negatief van donkere ontwikkeling
zet zijn eerste passen.
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Vroege herinnering

Een steen oppakken
de gladde kanten voelen
Tussen de vingers loopt
verleden met rozenkrans
en b.v. Freud, de lamlendige
verstoorder, terug
naar een tepel
Die je zacht koesterend
tussen je lippen houdt,
vroege herinnering
van iedere dag
Wanneer Licht zich
vastzet in het dichtslaande
oog van het mogelijke
As geen kleur
meer mogelijk maakt.
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De stilte, aandachtig bijna

In wankele houding
Duin stutte de rug
Licht rafelde in dit schisma
Taal ontbond zich
Geen woord bracht hij uit
Zachte vloed weekte de voeten
In milde zee
Van jeugd, jonge bruinvis
Nauwelijks verhardende klei
De wangen voorbij wrakhout
Zachte dood weekte
Speeksel stroomde
Stembanden lieten los
Geluidloos het strottehoofd
Naar buiten geheveld
De stilte, aandachtig bijna,
Bij het woordloos worden van zichzelf.
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Bitter avondlicht

In bitter avondlicht, een man
zonder hoofd, bij eb, staande
Die zijn handen beweegt
of hij dit licht moet betasten
In dit avondlicht slijpt de meeuw
de snavel, bij eb
Vindt de man het beeld niet meer
dat hij kent
Een witlinnen doek geplooid
op het schilderij van de nacht
Haar hoofd schurend onder
de vleugel van de meeuw, bij eb
De wetsteen ontwijkend.
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Tegenbeeld van tijd

In dit hard- en zachtsteen van seizoenen,
waar herfst niet meer toevallig is
De witlinnen doek voorgoed
op het gezicht lijkt gelegd,
Spiegelt vanuit de schaduw
koude zich dagelijks,
tot zij plaats neemt
Wat geschreven staat
zichtbaar maakt,
met zachte lippen in hem wrijft

Zoalsje door de avond loopt
De dagaanje laarzen lay
MU de mond snoert
De snoek in mijn tong wakker maakt
je lippen amoebe
Alom in naakte huid vechtend
Tegen de dood,
geen blad van schaamte bewarend
in dit tegenbeeld van tijd.
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Drieluik voor Theun de Vries
I

Men heeft de jager gedood
de visser omgebracht
Men heeft het woud vernietigd
De bronnen vergiftigd
De eerbiedwaardige bomen ontworteld
En in het dampende avondland
waar het grijs van oorlogen nog
nazuchtte, stond in eenzaamheid
getekend, een mens
Nog roerde zich het rudimentaire
ritme van de jacht, de slag van de
visser, het water van de bron
Tegen de laatste boom geleund
bleef het kij ken nog over
Trilde het riet nog even en alleen
toen het schors van verrukking
voorgoed verdween.
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De gewonde hond likt het bloed
van de aanvaller geen spoor
van de wapens geen afdruk
Een ploegijzer, een pook,
een zeis, een schoffel?
Zweet schuift uit de yacht
niets van daglicht noch
de bekoorlijke avondluwte
De lens trekt een koppel ossen
naar de ogen,
de tong likt het riet
In de verte verschiet
van eiland en enkele uren
(nog) tot de dood.
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3.

Laatste refs

je hebt je stem verzwegen
tot enkele gebeitelde letters
tot kil restant van alfabet
Terwij1 de goede zomer in stilte
rust, zoeken de honden tevergeefs
de lucht van hun jager.
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Droom, in tijd van de gejaagde drieluik met epiloog
1

Droom, in tijd van de gejaagde :
het tegenlicht van zijn rennen
het zoemen van zijn stem in het
tweevoud van een verkreukelde krant
De bladeren die niet vergaan, de
voeten die plakken aan de grond
de stem die nooit meer terugkaatst
de pen die wit op wit krast
De schrikbeelden, deze, tegen de
droom, de tijd gejaagd, de vluchtende
die zich inhaalt, een stok in water
de gescheurde foto op de vloedlijn :
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2

Je stem, hoe je die vergeten kunt : zwijgzaam rukt men op, men knipt door het beeld
hij zwaait naar de bomen die in flitsen
verdwijnen tot stilstand, halte,
De kuil die ieder verleden naar boven duwt,
de oren aan iedere trilling genaaid, je
koude handen in november, slippend door de
bochten der seizoenen, met de stem,
Het jaagbare wild van woorden, deze vervolging van oude jaren, deze bibberige
vlekken van de tong, dit lopen tegen de
horizon, niemand brengt het rusten :
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3
Doodslag vallend over je huid
je denkt nog je handen, tastend in
ijle lucht, je lippen bewegend boven
het gras, de voeten die het zand ploegen
Je roept nog naar de namen van de jaren
je brengt je nog in tijden terug, je hoofd
raakt de oude korrel en de nek die zich
voor het breken opricht, de gejaagde tot
Rust maant en toelicht, de vervolgers
tekent met maan, met bloed, met beendermeel :
een Broom, in tijd van de gejaagde: vervolgd
door de eeuwen : de taal van de zwijgzame.

So

Epiloog
Het spoor dat oplicht, lucide schijnsel
van doodslag terwijl mei langzaam voortkroop, zwijgzame bloesem in de bek en de
laatste wolfshond koesterend op haar sterfbed:
Zwijgzaam beest geworden, dat klauwt in
het licht, de tanden slijpt in de dag, nog
voor de inzet van de zomer de rook ruikt &
het been knevelt, dat nog vol herinnering, onrustig
De modder van de winter draagt, een mond vol
voering en horizon, verschoten, gebleekt :
vooruitspiegeling kaatst het broze hoofd terug
terwijl gapingen de pingpong bezweren.

8

Kleinlied

Wat je geweest bent blijf je nalopen :
ieder seizoen verander je het kind
Soms speelt dit kleinlied dat de
dagen rekt, de geur die het terughaalt
De mond die niet met zout wil spoelen
geen levertraan of een roestige fiets.
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Ook de honger, die geen honger was
reuzel en de warmte van je gestopte trui,
oude kranten en sneeuw onder je klompen
De zomerse beemden groen van avontuur
en weer de toekomst bevroren: kind dat
je droomt in stilte, zonder harnas van tijd

83

Wat je geweest bent blijf je nalopen
het kind dat verder en verder
van je wegtrekt, dat je nakijkt
En waar je ook terug gaat,
ieder jaar worden de foto's
van een jeugd anders geschud.
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Tweeluik

De oude motor van alledag :
Licht glipte onder de oogleden
Stommelde naar het netvlies
Voorbij de zee, waar nog dimlicht was
Herinnerde hij de aarzelende stappen
Zichzelf voorgegaan, op weg
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De dingen gebeurden in het stilliggende
Hoofd, het roerloze lichaam: de vader
Smetteloze chirurgijn, de moeder vol juwelen
De eerste passen in het donker, handen
hielden de ogen dicht; avondfluweel
In de ochtend toen ik vluchtte
De eerste passen, gezet, voorgoed voorbij
De zeemuziek, de zintuigen; niemand heeft
Dit kind uit de golven kunnen redden.
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Natte doek op daglicht

Zo hoort het: je kijkt niet op of om
schudt je haren en ergens in een ruimte
zie je jezelf weerspiegeld: iemand kijkt
je aan, schudt zijn haren:
De cacaobus van Droste, waar je zelf
wegglipt : verkleinend gezicht,
vergezicht, dat uit zichzelf verdwijnt :
een ochtendspiegel waarin je uitglijdt.
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De zee hoorbaar als een krakende schelp,
tanden van laag allooi, ogen in het
matglas van jaren, het vermoeide
koninkrijk van lichaam, wat rest :
Een stem zich haastend door de dagen,
pitten in het geluid soms, of een
hulpeloos kraken, dat op voorhand
niet meer beluisterd wordt.
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Een woord dat nog Altamira krast
een bizon die zijn rug strekt
Het krijt dat door de handen schuift :
ijstijd, oeros, zeezicht, stamelende mug:
Wie weet heeft dood zich al
genesteld in het onderhuidse
Is iedere droom misplaatst en
handlanger van binnengeslopen vijand.
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Diffuse reisbeelden
De afstand

Beeld dat niet vermoedend
of gekend
naar voren buigt
Beademd heet glas
hier herinnering,
doorgeefluik op
to kleine voeten
De afstand tussen
a en b
(dit Leven op voorhand)
De stilte van de
traanklier
De schop in verse aarde
geduwd
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Een verte

De vijand sleept
naar einders
Het kussen in de wind
de droge tong van dood
Zonder geluid schuurt
men de schedels glad
Verplaatsen de einders
Rookpluimen,
wind draagt het bran den

9I

Het duin

De dromen van niet buigen
geven of nemen
De tijd een grootvader,
een leegmakerij
Eenzijdig blaast de wind
tegen de voorkant
Legt zich dit
nauwkeurig voortbestaan
aan andere zij de vast
Duin, hongerig
getij van zand, FLUIT
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Verder reien
Beeld loopt over
in beeld
Soms ligt het loud
handen ver
De reiziger verplaatst
de tong, to veel
Grond roert zich, veenbrand
in de stem
Of de mond een trilhaar
verwijdert,
Beeld
dat overloopt
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Zeeschip
Zees chip
dat zich droomt
een naam een vlag
De naden gedicht
gereed voor afvaart
De wonden likt van
champagne en roest
Een droom van wegglij den
de werf, de kapitein :
Radar, in vruchtwater,
is een hoofd
van varen geworden
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Oostee

Gevleugelde zangen van de zee
trekken het klamme schip
terwij1 geen hond meer blaft
de oevers hun lichten cloven
Iedere wolk speelt mee
om dit zicht te verliezen
het licht te ontluisteren
de verte te pijnigen
Iedere reis verliest
het woord zich tot anders :
nachtval, jonge vleermuis,
ijs van Oostzee dat kraakt
Ik sta aan de randen van je stranden
scheepstouw dat de kade mijdt,
onhoorbaar de roep naar de dukdalven :
Niets dat later nog ontstaat,
Alles wordt door horizon onthoofd.
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Noordpost Hankasalmi k.k.I Finland

Door bomen vermaakt
(de stem, het lichaam)
klinkt het beter
In meer en zuurstof
spiegelt de dag de tijd
de oude film woordloos
De smidse van 24 uren
geopend tegen de lucht
weerkaatste je lengte
Over land trekt avond
zich in dag terug :
Hengelt de visser zichzelf?
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Spiegelbrief

Ik schrijf je een langzame spiegelbrief
een brief van tijd waarin passen werden
gezet, woorden gezegd en geschreven :
Een brief van tijd, voorbij, die nauwelijks
nog raakt, als een blinde vlek is
verworden tot as in mijn handpalm
Tot afgesneden kartelrand van een foto
die kleiner en kleiner wordt.
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Het hoofd leg ik er niet bij neer, de stern
spreekt nog, de vingers buigen: achter
het netvlies draaien de seizoenen terug :
De maanden vergeten, de namen geschrapt,
want bitter werden zij als gezichten
waarin de wond van geboorte nooit was geheeld
Waar tijd voorgoed het hoofd, voorbij,
de jaren blindeert. Ik schrijf je.
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Ik schrijf je een brief van tijd, winters
terwijl de uren over de bodem schuren,
je gezicht, dat zichtbaar nog, achter tuindeuren
De luiken van villa 'Carmen Sylva' schuift,
dit Domburgs huis dat rust op oude adel,
duin en wind, waar je warme zeestem zegt :
Tijd dient gepeld, rond deze hoek.
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Zeeschappen

Getijde
Getij de dat in land
naar binnen keert
Dat buitengesloten het
oog opent
Met waterzachte handen
de storm toedekt, getijde
Een boek vol strandsporen
zout in open wonde
Getijde, versleten
tot maanziek springen,
Uitgewist.
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Getijde ( 2)
Gedachte, gelegd op het wassen
van water, het wissen
van water
Het drogen van zon
Het waaien van wind
Wreed tij van jeugd
Slijt de haren
slijpt de woorden om en om
Gedachte gelegd, op het
wassende water, het
wissende water :
Getij de,
dat duurt en duurt.

IOI

Zeesteen
Met de reizen meegegaan
in dunne huid, je vlies van stem
in krakend achterhoofd
Trein na trein bewoog de jaren
ieder spoor loopt dood.
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2

Het land gezien dat
binnen grenzen lag.
Oud land, leeggeplunderd.
Huilend land vol gaten,
windriet, stil
De overkant vermoedend :
een vluchtplaats, een recht
een vindplaats :
gladgeschuurde Steen.
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3
Steen dat rivieren heeft getooid
de bedding heeft beslapen
nooit brood heeft geboden
nooit krom heeft gebogen:
Zeesteen,
Beeld dat voortdurend draait, kantelt
of het zich weerspiegelt :
Het hoofd voor de eerste keer geboren,
de vouwen, de vroegste huidbeschadigingen:
Zeesteen.
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Katafalk
Altijd leunt de bode van water
op de reling van de stem
Zoekt houvast in de oren
van een verschoven eeuw
Lachwekkend het gedroogde wier
op een hoofd van zeeschuim
Dat iedere vondst naar de vloedlijn
draagt, lachwekkend
Deze katafalk van primitieve weemoed
Deze open wonde, waar tij na tij schuurt:
Wie je bergt in wind, slijt je in tijd.
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Tom
Het touw dat rafelt
de scheepshuid die roest
het hulpeloze breeuwen
van de hoop
De ogen hebben zonnebrand
vlekken op de iris
Dit oor heeft gaten
in de wind
Alles ten dode opgeschreven.

o6

Duinhuis
Het duinhuis treurt de zomer door,
de hand achter een landengte
een vooronder van leegte :
De laatste zeeslag die telt,
(die telt)
En het licht ingezouten
de tijd ingebed :
Wie zee bewaart
altijd land ziet.
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De zee, de reizen
De zee, de reizen die in je slagschaduw
dag na dag verplaatst worden
De woorden, de beelden altijd
het oog van de naald
je dunner wordende huid
De stemmen ook, die je niet meeneemt
in het krakende achterhoofd
de kamers die nooit op de dia staan
En de avondluchten, onrustig, kamerbreed :
Altijd de woorden
de schrijvende hand die beweegt.

o8

Laatste verandering
Het duin rekt zijn rug en soms
kan hij nog spreken
kan hij nog zien
De verandering van een
minuscule staartvin
de slag van de golven
Dan hoort hij de slagregens
tegen het tijdloze dakraam
en bleek schilferig gezang
Zijn hand wordt niet lichter
in het verzwijgen van
wat voorbij schuift
De uren brengen hem verder
dan ooit weg van waarnaar
verlangd werd
Hij is zittende in tijd
geworden schatplichtig
aan het grauwe water
Aileen zijn ogen nog, zijn mond
wanneer de zee licht
en het blijft duren.
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Verantwoording

Voor deze bloemlezing heb ik een keuze gemaakt uit de bundels Verschrikkelijke winter (1975), Het sleutelbeen van Napoleon
(1977), De dag van de witte chrysanten (1979) en Zeeschappen (1981).
Een aantal gedichten is min of meer ingrijpend gewijzigd.
HvdW
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