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LUISTEREN NAAR SCHELPEN

Een vers is als een schelp;
een subtiele vorm,
uniek in haar soort,
het huis van een dode
men kan ernaar kijken,
maar wie eraan luistert
hoort via de schelp van het oor
het ruisen van de eeuwige zee
in de baai van het eigen hart
en glimlacht,
als een kind zo blij.
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DE BEVOORRECHTEN

Een oude zeemeeuw zal men nooit zien sterven.
Als het zijn tijd is, vliegt hij uit het land.
Wanneer men langs de vloedlijn loopt te zwerven,
vindt men alleen wat veren aan het strand.
Een meeuw schijnt in de hoogte dood te blijven.
Toch vliegt hij verder, vleugels uitgespreid,
alsof zijn spieren plotseling verstijven,
en roerloos zeilend talmt hij in de tijd.
Voorbij de kim moet hij het water raken,
onzichtbaar voor een ieder op het land.
Alleen een zeeman ziet soms, bij het waken,
een dode vogel zweven door het want.
En hij alleen verstaat dit vege teken
als eeuwigheid die neerziet in de tijd
en zich voelt drijven door de blauwe streken
van Gods ontstellende oneindigheid.
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ZEEMANSCHAP

Soms speuren we boven de einder
wat slierten van rook of een mast,
maar koersbewust trekken we verder,
geladen, maar niemand tot last.

We vragen en geven geen bijstand,
tenzij in de uiterste nood.
We hebben geen vriend en geen vijand.
De zee is te leeg en te groot.
De zwakkeren laten we achter,
de sterkeren gaan ons voorbij.
We tornen niet aan hun bestemming;
ze varen, ze varen als wij.
Afzonderlijk trekken we verder
naar de kim die altijd maar wijkt.
Soms zien we het land aan de einder
waar de aarde de hemel bereikt.
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HAVEN

Bloedend hangt de morgen
in het glas-in-lood van de kranen
boven de doodkist van het droogdok
waar een schip ligt opgebaard.
De maan baadt halfslachtig
in kringend water. Het is
of het vissen regent.
In de verte onweert een werf.
De dag dreigt met oorlog.
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LETHE

Hees ademt de zee nevels
over een druipend strand
vol fossiele voetstappen
die willoos wegteren
onder de schavende vloed.
Hulverende stilte:
een transparante dodencel
volgetekend met de gezichten
- vergeten namen van medeveroordeelden.
Achter de muren zwerft
onpeilbaar een schreeuw.

.,Zijn jullie daar?"

Mijn stem klimt de mist in
en ziet niet om.
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BALLADE VAN DE SUPERTANKER

Er trok een tanker door de nacht,
van lading vol en zwaar,
haar kielzog een rivier van kracht,
haar boeg een hoog gevaar.
Haar toplicht dat de hemel reed,
was voor geen sterren bang;
haar dek was honderd meter breed
en zevenmaal zo lang.
En op dat onafzienbaar schip
stond als een Euromast
het brughuis, en daarop een stip:
de stuurman van de wacht.

Er trok een tanker door de nacht,
van maan en sterren zwaar.
De hemel dreef vol overmacht,
de stuurman keek ernaar.
De stuurman keek ernaar en dacht:
wij zijn een oliebron;
'n rijke, goedbetaalde vracht.
Tweehonderdduizend ton.
We zouden fikken als de hel
als hier een brand begon.
We zouden gloeiendrood en fel
verteren als een zon.
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De stuurman dacht: wij zijn geen zon
en bleker dan de maan.
Wanneer aan boord een brand begon,
wie zou ons gadeslaan?
Wie zou dat kleine vlekje zien
ginds aan het firmament?
Is daar dan toch een God misschien
die elke stuurman kent?
Er trok een tanker door de nacht
en wat haar stuurman dacht
is tijdeloos en eindeloos
want God zoekt elk geslacht.
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COLLISION WITH FATE

Voorzichtig als een mailschip in de mist
dwangnavigeert, op zelfbehoud bedacht,
zo heb ik dagenlang vergeefs getracht,
het lot te zien en naar haar koers gegist.
De radar van mijn trots was al kapot.
Ik sloeg op 't minst geluid vol achteruit
maar zij dreef rond met ongehoorde spot.
Het klaarde op tot honderd meter zicht.
Ik gaf toen vastberaden halve kracht
maar daarop had zij kennelijk gewacht,
want gretig sloeg de wereld om ons dicht.
Nog hoor ik het geschuur van staal op staal,
het angstig schreeuwen van een mens in nood.
We helden over en langs stuurboord schoot
haar vreemde boeg, verpletterend brutaal.
Het oordeel dient geduldig afgewacht.
Mijn afgetobde lichaam smeekt om rust.
Mij wacht het tribunaal nog aan de kust:
Raad voor de Scheepvaart. Schuld of overmacht?
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COLUMBUS

Er was eens een doel
dat mijn denken beheerste
als was het een Godsdienst
die aandringt en dwingt.
Vol van het geloof
aan een heilige roeping
zwierf ik fel en eenzaam
door afstand en tijd.
Wel zag ik het land
dat mij aanzien zou geven,
de toekomst gestalte,
de wereld haar vorm.
Maar toen ik tenslotte
terug was gevaren,
beladen met rijkdom
aan kennis alleen,
werd ik een ontheemde,
verguisd en vermeden
en viel als een vreemde
terug in mezelf.
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DE EEUWIGE ZEEMANSBALLADE

Er ruist een tijdeloos verhaal
langs strand en oceaan
in de doorzouten zeemanstaal
die weinigen verstaan.
Alleen wie lang gevaren heeft
leert uit het fluisterrijm
der golven het antiek geheim:
de Flying Dutchman leeft!
De Flying Dutchman is geen schim
uit een vervlogen tijd.
Nog varen schepen aan de kim
door blauwe eenzaamheid.
Nog drijven mannen overzee
zo ver een schip kan gaan
met hun latent verlangen mee
naar een verruimd bestaan.
Zij zien de kaart, de kartelrand
van kust en kontinent.
Rivier en fjörd en zuidzeestrand
wordt nog door hen verkend.
Zij zien hoe achter elke kust
en met die lijn als grens
haast ieder volk, haast ieder mens
in land en lot berust.
Berust achter een hindernis
van vooroordeel en haat,
gevormd door de geschiedenis,
door afstand of klimaat
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Ze leren lachen om de waan
van land en volk en staat
en worden vrienden van de maan
die alles gadeslaat.
Zo drijven ze de wereld rond,
de wereld, klein en groot,
vervreemden van hun eigen grond
en zwijgen Holland dood.
Ze zweren hun gewoonten af,
want Holland is zo klein
en krijgen hun bestemde straf
door nergens thuis te zijn.
Er ruist een tijdeloos verhaal
langs strand en oceaan
in de doorzouten zeemanstaal
die weinigen verstaan.
Alleen wie lang gevaren heeft
hoort uit het fluisterrijm
der golven het antiek geheim:
de Flying Dutchman leeft!
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MIJN GEZIN IS MIJN FORT

Tussen vier muren trek ik me
na de reis
in verwondering terug,
tobbende over de stilte.
Waterput.
Open haard.
Bibliotheek.
Tv-venster op het buitengebeuren.
Een krant die elke morgen
geheimzinnig door een sleuf
in de muur geworpen wordt.
Is er (al) een vijand
binnen de muren?
Morgen,
nee overmorgen,
sta ik weer in de loopgraven
van de wereld.
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VULKAANVAART

Ternate, zeeuvulkaan,
stijgt duidelijk timide;
een groene pyramide,
uit blouwe oceaan.
Zijn tweelingbroer Tidore
ligt als een lage zon
in dagdromen verloren
boven de horizon.
Zij groeiden uit de aarde
in rook en stoom omhoog.
Hun steile eigenwaarde
viel als een eiland droog.
Ze grepen naar de hemel,
toen hield hun oerkracht op.
Er bleef een witte nevel
om hun markante kop.
Nu valt hun ruige krater
en schaduw van weleer
zichzelf oneindig zeer
in diepdoorschijnend water.
Versteende mastodonten
in tijdeloze rust.
Kanonnen zonder lonten
voor Halmaheira's kust.

13

DE STILLE UREN

De stille uren
als de boeggolf bruist
en schuimend wegspringt
in het vloeibaar duister.
De stille uren
als het toplicht schuift
langs maan en sterren
aan een brede hemel.
De stille uren
als de wereldkaart
voor ogen oopgloeit
als een grillig dogma.
De stille uren
als een vuurtoren
waarschuwend knipoogt
van verborgen kusten.
De stille uren
als verlangens gaan
naar verre mensen
thuis en in de vreemde,
De stille uren
als een zeemansvriend
geheimen prijsgeeft
uit zijn diepste wezen.
De stille uren
als een open hart
begrip ontmoet en
zonder hoogmoed luistert.
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Die uren heb ik,
eenzaam mensekind,
het liefst van allen
en ik drijf ermee
tot aan het einde
van de tijd en van de aarde,
tot aan het einde
van de zon en van de zee.
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SCHIEDAMMER

Honderd meter van de ruïne van Mathenesse
ben ik geboren onder zware bomen
vol roekenesten en glanzende kastanjes
in de schaduw van een oud joods kerkhof.
Tussen ruïne en kerkhof liep een weg,
het dodenlaantje, waar een antieke lantaren
de grafstenen bescheen en vergeefs
jeugdangsten trachtte te verlichten.
Ik ben wel honderdmaal honderdmaal
door dat sombere laantje geslopen,
fluitend, één oog op de lantaren,
omkijkend naar kruipende spoken,
totdat de bomen kwamen met het liefdeleven
van de roeken en de rijpende beloften
van kastanjes tussen de takken,
tweespalt die ik nooit te boven kwam.
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DE KRUISTOCHTEN

Moeder India voedde verlangens
na het lezen van Kiplings verhalen,
maar ik strooide mijn as in de Ganges
en verdween in de Golf van Bengalen.
De wierook van het Paradijs
dreef over het Perzische Bekken,
maar ik snakte naar koelte en ijs
en liet oude zonden verrekken.
Duizend hadjis maakten hun reis
van Belawan naar zinderend Djeddah,
maar ik zag ze verziekt en vergrijsd
terugkeren van hun Mekka.
De stal van de laatste profeet
heb ik huiverend durven betreden;
maar degene die ik beleed
was door sekten in stukken gesneden.
Ik schuifelde traag langs het Plein
waar de Russen hun helden begraven,
maar het Kremlin bleek veel te klein
voor mijn kapitale vragen.
Toen keerde ik weer naar het land
waar mijn vlees uit vlees werd geboren
en lees nu gewoon in de krant
de waarheden die ik wil horen.

17

ZEEMANSKERSTMIS

Met kerstmis thuis te zijn is een gebed
dat God noch reder redelijk verhoort,
omdat het beiden allerminst bekoort
wanneer hun wereldwerk wordt stilgezet.
Dus trekken wij ons diepverlangend spoor
dwars door de baaierd en het zeegedruis
naar ’t samenspel van kerstmis en van thuis
dat - eeuwig wonder- aan de einder gloort.
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BALLADE VAN DE MAN VOORBIJ DE DOOD

Ik trof zijn lichaam aan de vloedlijn aan,
daar neergesmeten door de hoge branding
tussen het vuil van een fatale stranding
die nog niet in de kranten had gestaan.
Ik keek het lege strand verslagen rond.
Waren zijn levensgeesten al geweken?
Ik voelde aan zijn pols een doodzwak teken
en blies ontdaan mijn adem in zijn mond.
Waarom? heb ik me later afgevraagd.
Misschien had ik het hier of daar gelezen.
Ik drukte op zijn longen, half verwezen
van beverige wanhoop, toen hij traag
zijn koude hand als in een trance bewoog.
Mijn God, was ik bij machte hem te helpen?
Ontroering trachtte me te overstelpen,
omdat hij opzag uit een loden oog.
Ik huilde toen hij trachtte op te staan
en sleepte hem naar waar mijn ouders wonen.
Mijn levenlang kan niemand mij belonen
als hij die koude morgen heeft gedaan.
Wij gaven hem toen kleren en wat wijn,
maar hij bleef angstaanjagend naar ons staren
en vroeg of we soms ook gestorven waren.
Mijn moeder zei: "Hoe dankbaar zal hij zijn!"
Maar hij begon te huilen als een kind
omdat de waarheid eindelijk ging dagen.
Ik wilde vader om een uitleg vragen,
maar die zei: "Wacht, totdat hij zelf begint".
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En later, toen de avond was gedaald
en 't razen van de storm wat was verminderd
begon hij, of die wind hem had gehinderd,
nog plotseling zijn schokkende verhaal.
"Het weerbericht vermeldde "heavy gale",
een halve nacht nadat het was gaan waaien.
Toen waren al twee schepen naar de haaien
en ons grepen de golven naar de keel.
Het schip lag lamgeslagen in de swell.
De motor had het spoedig opgegeven.
We vochten nauwelijks om onze levens.
Er viel niet veel te vechten in die hel.
We waren in principe al vergaan
en wachtten tot de schuimbekkende golven
als muilen van een wilde horde wolven
ons zouden grijpen en te pletter slaan.
De golven waren hoger dan een berg
van veertig meter, en de waterwallen
die donderend ons dal in kwamen vallen,
bedolven onze logger als een dwerg.
We stonden als verdwaasden op de brug
en gleden, toen de mast het water raakte
de golven binnen die de stuurhut kraakten.
Vaag dacht ik nog: "Jij komt niet meer terug".
Dat gaat dan als een vuurpijl door je hart.
Een scherpe pijn: nu is het afgelopen.
Mijn leven trok voorbij. Hoe kon ik hopen?
Het zwarte water stilde deze smart.
Ik deinde door de nevels van de dood.
Bewusteloos. Het was niet langer lijden.
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Toch dacht ik hemels licht te onderscheiden
toen ik als wrakhout door de branding schoot.
Ik was volledig met de dood verzoend
en had mijn aards bestaan al opgegeven.
Maar nu sta ik weer bijna in het leven.
Waarom, waarom moet ik het overdoen?
Ik vraag me af waarom ik leven mag
als enige van onze crew van negen.
Is het een lijfstraf of een grote zegen
die me gegeven werd op deze dag?
Nog waan ik me in onbekend gebied.
Ik heb geen recht opnieuw aan land te treden
en zit nog steeds te vragen naar de reden
waarom ik hier ben en die anderen niet.
Soms hoor ik golven als een hoge toon
en voel het water naar mijn keelgat dringen.
Ik ben voorbij de dood, maar mag niet zingen
als engel in de schaduw van Gods Troon.
Gedwongen word ik tot een nieuw bestaan.
Nooit zal ik meer dezelfde kunnen wezen.
Leven en dood zal ik nu beide vrezen
en haast onkwetsbaar weer naar zee toe gaan".

21

MIJN KLEINE LAND

Mijn kleine land, terwijl wij toebereid
de druipgrot van de avond binnenvaren,
wordt langs de zwartwordende achtermast
het rood en wit uit onze vlag gestreken
en bergt een ster het laatste daglicht
achter het blauwdoek van de tropenhemel.
Nu tuimelt onze leeggebrande zon
langs de verdronken ronding van de aarde
en tast de kim af naar het westen
totdat het jonge en opstandig licht
over uw tot steen bevroren velden
en ingesneeuwde dorpen nederdaalt.
Als vleermuizen in lange winterslaap
hangen uw stijve torens te ontwaken
in de spelonken van de wakke morgen
en huiverende van een windvlaag
strooien de bomen ijskristallen
over het lege laken van de sneeuw
waarop een koppel hongerige vogels
verzwakt op zomerkruimels aast.
Ver in het westen dooft de randstad uit.
Sneeuwmannen fietsen piepend naar hun werk
en morgenzieke trams snerpen hun ongenoegen
langs zoute bochten zachtgeworden ijs.
Ginds in het dijkgat van de Waterweg
worstelen schepen zwaar als ijsbrekers
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tussen van ebbe mompelende schotsen
naar het siberisch Rotterdam.
Mijn kleine land, terwijl wij toebereid
de druipgrot van de avond binnenvaren,
gooi ik pedant twee kleine blokjes ijs
in drie vingers dagwarme jenever
en proost nostalgisch op uw voortbestaan
terwijl de roomsmaak van edammerkaas
als ouwel op de tong te smelten ligt.
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BALLADE VAN DE ZWITSERSE ZEEMAN

Een jongeling in Zwitserland
geboren en getogen,
zag altijd bergen als een wand
over zijn huis gebogen.
Hij had daar jaren vrede mee.
Het dal was breed gelegen
en altijd was er wel een steen
die hij niet had bestegen.
Maar in het jaar dat zijn verstand
zijn angst had overwonnen,
bereikte hij de hoogste rand.
Eenzaam en onbezonnen
temidden van het hellend land,
lag daar zijn dorp beneden
en nóg een aan de andere kant,
als van de berg gegleden.

'

En ginder klom een nieuwe top,
nog hoger dan de zijne,
de trappen van de hemel op.
De zon begon te schijnen
op een met sneeuw bedekte kam
die even uit de nevel kwam
om rokend te verdwijnen
als een gedoofde vlam.
Hij lag verslagen en vermoeid
in 't oude dal te kijken,
waar hij als kind was opgegroeid
en vond het zielig lijken.
24

verschrompeld lag zijn dorpje daar
tussen die trotse bergen.
De toren was een loos gebaar,
de mensen waren dwergen.
De rotsen stonden voor de zon
als sombere gedrochten,
hun koppen als een horizon
messcherp tegen de luchten
Van ijl en heerlijk amberblauw.
Hun afgedwongen schaduw
viel naar beneden, zwaar en grauw.
Hij voelde zich een zwaluw
die 't veilig dal verlaten dorst,
zich al volwassen waande
en als een arend naar zijn horst
hoog op de berg spiraalde.
Nog zocht hij troost in het seizoen
van warmte en van kleuren.
De zomer ging gebeuren
op hellingen vol tinten groen.
De dennebossen hogerop
groepeerden om de kale top
als monnikshaar. Ze geurden
naar hars en sterke pepermunt.
De gemzen waagden soms de stunt
over een kloof te springen,
waar edelweissen hingen
als klimmers aan een touw.
Door 't onbereikbaar blauw
dreven verdwaalde schapen.
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Wanneer de zon ging slapen
vielen ze in de rouw.
Maar toen het ruige winterbeest
omlaag begon te brullen
en sneeuw het dal ging vullen
dat vruchtbaar was geweest,
wist hij zich weer een kluizenaar
en een gevangen dromer
met een onrijp verlangen
naar de ruimte en de zomer.
Als dreigende voorspellingen,
gereed om los te breken,
lagen de witte hellingen
te wachten op het teken
om als een hongerige wolf
zich op de prooi te storten.
De sneeuw die 't hele dal bedolf,
zou nooit vergeten worden.
Dat jaar vergaarde hij zijn moed
en trok de alpen over,
de zomerzwaluw tegemoet
boven subtropisch lover.
Hij liep de voorgebergten in,
genietend van het vrije
en onbelemmerd zonnelicht
in 't lachend Lombardije.
Toen schreef hij dit gedicht:
"Kom ik uit rijk Venezia
en ben ik Marco Polo?
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Ben ik een zoon van Genua
en noemt men mij Colombo?
Helden uit deze delta die
naar vreemde verten dreven
als China en Amerika,
met inzet van hun leven?
Nee, Ik ben Zwitser en mezelf,
en om mezelf geboren.
Ik zoek een eigen, nieuwe weg
en zie geen oude sporen."
Hij ging de eeuwig nieuwe weg
van jeugd en avonturen.
De bergen van Ligure
beschouwde hij als een beleg.
Een diepe, dodelijke vrees
zichzelf niet waar te maken
na zijn te laat ontwaken,
doortrok zijn hunkerende geest.
Een zuldelijk en bont tafereel
- Genova - trok voorbij.
Kazernes dreven rij na rij
in grauw en groen en geel
totdat ze werden uitgeblust
door 't hardblauw van de lucht
en van de branding op de kust
het wonderlijk gerucht.
In 't gloren van de nieuwe dag
ontdekte hij de zee
die groots en deinend voor hem lag
met schepen op de ree,
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Die ver en wazig buitengaats
- ’t zij half of vol geladen geankerd wachtten op een plaats
aan de bezette kaden.
Hij zocht een week lang langs die grens
van land en lucht en water
naar de vervulling van zijn wens:
een schip, dat uren later
over een zee van vloeibaar glas
vertrok, voorbij de schepen.
De vreemde stem die in hem was
volgde hij onbegrepen.
Toen keek hij om met zwaar gemoed.
In het vervagend licht
zag hij zijn jeugd en land voorgoed
verdwijnen uit gezicht.
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VERGEEFS VERLOF

Ik zag haar staan,
vluchtig fotografisch,
tegen de halte geleund,
schijnbaar onverschillig,
maar met kat-ogen
keek zij,
waarnaar keek zij,
naar mij?
Ik was al voorbij.
Brandvlek op mijn netvlies:
broos,
mooi,
intens vrouwelijk,
wachtend op
meer dan de tram
Ik ben al voorbij.
Het water is
veel te diep.
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VLISSINGEN

Vlissingen ligt vast aan zee
te rusten van haar heftige historie.
Voeten spoelend in de Schelde,
ruggelings in Walcherens smal/duinenrij,
waar onderlangs als wrakhout schepen drijven,
toont zij haar veelgezicht de vreemdeling
die vrede zoekt in haar verten.

Ter zomer
lonkt zij trots en peperduur
uit restauranten ogen naar de Noordzee,
waar duizend zonnen in het water kaatsen.
Er zweven meeuwen met de schepen mee
als voortgesleepte vliegers aan een touw.
De Schelde fis en krachtig als een vrouw
die voorbereid de brede zee ontmoet,
waarvan zij boven Antwerpen al droomde.
En zelfs het standbeeld van Michiel de Ruyter
schijnt uit zijn bronzen plooien los te weken
om glimlachend te spreken van weleer.

Ter winter
poetst de westerstorm zijn tanden
op de tot dijk geworden boulevard.
Eenzaam Proeft de Ruyter het gevaar:
buiswater dat als kruitdamp om hem hangt
belet hem uitzicht op de Wielingen,
waar hij zich redde van de nederlaag.
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Vlissingen is de Ruyter, vroeg of laat,
winter of zomer. Als de toren slaat
hoort men het klotsen van het tijdeloze,
dat hier als water langs de haven gaat.
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OUD SCHIEDAMMER

Ik vaar met mijn schip Weemoed
door de fossiele Langehaven
en meer aan de Oudesluis
te lij van de Korenbeurs
en staar naar de gevels en hoor
harde stemmen van kooplieden,
die dronken hun paard aanzetten
bij de helling van de Appelmarktbrug.
Er verdrinkt weer een brandersknecht,
en zijn vrouw met dampende emmers
troost haastig haar kreupele kind
met een schorteldoek vol tranen.
Ik fluister weer: “Vader, waarom?",
maar zijn antwoord is opgedroogd,
en zijn stem werd herinnering
in dit oude, antieke Schiedam.
Ik weet het, wanneer ik ontmeer
komt mijn schip niet los van de kade;
het is te zwaar geladen
met zout en jenever en bloed.
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MAAS

Nu lijkt de rivier verbruikt.
Als een weggeworpen blik
drijft zij, weegt zij
tussen hangende luchten door
haar schommelende water
en verdwijnt ginds aarzelend
rondom de bocht onder de kus
van een vaarwel zonnestraal.
Er liggen geen andere schepen
dan wolken in het water.
Ze drijven de zondag uit.
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BALLADE VAN DE EERSTE KERST OP ZEE

Er voer een klein romeins galei
voor Palestina’s kust.
De twintig riemen in de zij
vonden geen hartslag rust.
Ze gingen zwaar en uiterst traag
omhoog en vielen weer
te water en hun kringend schuim
werd kielzog, keer op keer.
Het schip leek op een vreem insect
dat over zee heen liep,
maar binnen op het slavendek
was er geen man die sliep.
Daar gaf de trom het ritme aan
waarop werd voortegroeid,
en alle slaven bogen zich,
geketend en geboeid
aan harde banken, aan elkaar,
aan dat vervloekte schip.
Nooit kwamen zij met roeien klaar,
geen uur, geen ogenblik.
Soms zong de trom op hoge toon
in tijden van gevaar.
Ze zwoegden, zweetten, roeiden maar
en kregen slaag voor loon.
Het maakte nauwelijks verschil
wie het gevecht verloor.
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Zij bleven slaven zonder wil,
de zweep het laatste woord.
Wanneer hun schip ten onder ging,
zonken de slaven mee.
Ze hadden de verzekering:
hun graf lag hier op zee.
Er voer een klein romeins galei
met slaven zonder hoop.
De lange riemen in de zij
sloegen hen langzaam dood.
En onontkoombaar klonk de trom.
Er was te weinig wind.
Ze roeiden voort, hun ruggen krom,
hun ogen dof en blind
van zee en zon, van zout en weer,
al dagen, weken lang.
Ze waren moe en uitgeteerd,
maar roeiden verder, bang
voor die romein daar met zijn zweep.
Hoe wordt dit man gehaat
als hij hun rauwe ruggen slaat,
wanneer een riem soms sleept.
Een diepe haat was in hun hart.
Zij zonnen vaak op moord
want in hun wanhoop en hun smart
was wraak het laatste woord.
- O, goden, gun ons nog de tijd,
geef ons een kleine kans,
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geef even de gelegenheid,
dan grijpen we die man
en rukken hem zijn ogen uit!
O, hoor naar onze beê,
dan smijten we zijn lijk in zee,
de haaien tot een buit! –
Zij wachtten dag en nacht tot dat
de duivelse romein
één ogenblik zijn plaats vergat;
dat zou zijn einde zijn.
Er voer een klein romeins galei
voor Palestina’s kust.
De tijd was rijp, het uur was rood,
bloedrood en zich bewust
van wat aan boord op handen was.
Maar boven land zo ver
rees als een ornament van glas
een grote gouden ster.
En de romein keek even om.
Dat was de kans op wraak!
Maar de tamboer vergat zijn trom
en dus de slaaf zijn haat.
Ze staarden allen, slaaf en heer,
omhoog en vrede streek
als warme regen op hen neer,
dat het een wonder leek.
Het uur was rood, de tijd was zwart
van haat, maar toch was daar
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de gouden ster van Betlehem
en nieuw en nul het jaar.
Er dreef een klein romeins galei
voor Palestina’s kust.
De twintig riemen in de zij
sleepten en vonden rust.
Eén hartslag in de eeuwigheid
vonden de mensen vree,
de heersers over de galei,
de slaven van de zee.
Toen gaf de trom nieuw ritme aan,
en weer werd er geroeid
en alle slaven bogen zich,
geketend en geboeid.
O, denk wanneer het kerstmis is
aan hoop en goede wil.
Misschien legt de geschiedenis
haar riem één hartslag stil.
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TERUGKEER

Verlangen haar weer te zien
dreef mij die bezeten morgen
naar het druipende kerkhof waar
over haar steen de boom stond
te rillen in zijn ondergoed.
Hij was groot geworden,
jaren te groot.
Bladeren hadden zich als een krans
om de hardstenen naam gevleid
en dik verward spinrag roeide
met langzame slag heen en weer,
heen en weer als wier in de stroom.
En ik dacht aan serpentines
vastgebonden aan
een wegvarend schip en voorbestemd
te breken, maar ik wilde
niet loslaten en rekte me uit,
hangende aan een kruishout
vol herinneringen.
En toen, huiverend in de wind,
groeven mijn gedachten haar op.
Mijn hart opende de kist.
Er was niets overgebleven dan
een hoop aangevreten beenderen
onder een grijnzende doodskop.
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Ik vluchtte weg in paniek
en likte thuis mijn trekkende wonden.
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NEDERLAND(ER)

Nautisch belast,
technisch doorvoed,
dreig ik te breken
buiten de dijken
van mijn karakter
om te verdrinken
in de wereld.
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IK DACHT

Ik dacht
leven is wegvaren,
de wereld zien,
palmbomen proeven,
middernachtszon doorwaken,
Cheops bewonderen,
olifanten jagen,
geishas beminnen.
Maar nu blijkt
leven is zorg
om een ziek kindje
Eén uit ’s werelds miljarden
in een toevallig landje
dat Nederland heet.
Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan.
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DE BRIEF

Pas toen zijn schip vertrok, schreef een matroos
de brief die hij verzuimde te voltooien,
en gaf die met een gulden aan de loods,
met het verzoek hem op de bus te gooien.
De loods stak deze brief verstrooid op zak.
Het weer was ruw. Het schip was bijna buiten.
De ebstroom zette door en ginder lag
de monding van de Waterweg vol schuiten.
Maar toen het schip veilig was uitgebracht,
de touwladder aan lij was neergelaten,
verliet de loods de brug en in de nacht
zocht hij de loodsjol op het open water.
Het bootje kwam langszij. De loods begon
de slappe ladder langzaam af te klimmen
totdat hij plotseling niet verder kon
omdat een golftop bruisend aan kwam schimmen.
De loods bleef hangen aan de laatste tree
omdat de jol te ver was weggedreven.
Hij plonsde met een rauwe kreet in zee
en de matroos aan dek begon te beven.
Eerst dacht hij nog: "O God, daar gaat mijn brief!"
Maar toen de loods niet boven wilde komen,
begon hij zacht te huilen als een dief
die zich op heterdaad weet waargenomen.
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THERMOPYLAE
(DE WARME PAS VAN DE DOOD)

Zij kwamen argwanend gevaren
langs kusten verlaten en kaal,
bewoond door straatarme barbaren,
fossiel uit een bijbels verhaal.
Ze waren de fuik ingedreven
van de dampende Perzische Golf,
met tastbaar gevaar voor hun leven:
de zon die de dekken bedolf.
Een zeeman vlucht nooit zonder reden,
en hittte is minder dan geen.
Ook storm wordt maar zelden vermeden,
gedwongen gaat hij er doorheen.
Dus ankerden zij op de rede
van zinderend, brandend Dahran
waar dagen en weken vergleden.
Het schip was een gloeiende pan.
De zee had nooit wakker geleken.
Ver weg lag de trillende kust.
De dag was een smorende deken.
De nacht bracht verkoeling noch rust.
Het kwik rees tot honderdtien graden
en hoger op 't heetst van de dag.
Zij waanden zich levend gebraden
en staarden verdwaasd naar de vlag,
die weldra halfstok kwam te hangen.
Een stoker lag dood op zijn kooi;
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misschien door de warmte bevangen,
of viel hij een hartkwaal ten prooi?
Toen kwam er een dreigender oordeel:
een zandstorm verzwakte de zon,
maar bleek na een uur zonder voordeel
omdat men niet ademen kon.
De meester bezweek nog die avond
en zakte ineens op het dek.
Ze snakten als vissen naar adem
als vissen met wijd open bek.
Een rede om nooit te vergeten!
De zee en het schip zagen geel
van stofzand. Zij kregen geen eten,
want wéér was er iemand te veel.
De kok, in zijn levensverlangen,
was stil in de koelkast gegaan,
maar werd door de koude bevangen.
Bevroren kwam hij er vandaan.
Een dokter kwam uitgeput kijken,
hij zakte haast zelf in elkaar,
en keek eens naar hen en de lijken.
Geschrokken beval hij toen: "váár!"
Maar konden zij zondermeer varen?
Ze hadden een lading, een last.
Ze hadden een naam te bewaren
al hing die halfstok in de mast.
Zo gaat het zo vaak in het leven.
Wie wenst een Thermopylae?
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Men komt met een schip aangedreven
en trapt in de zon en de zee.
Ze zijn op die rede gebleven,
zoals het een zeeman betaamt.
Vraag nimmer waarom ze nog leven;
die vraag maakt verward en beschaamd.
En gij, op uw gloednieuwe schepen,
van heerlijke koeling voorzien,
bedenk dat het mes werd geslepen
door hen die geen daglicht meer zien.
Wanneer ge de Gold in mocht varen,
en ankeren zoudt op die ree,
ontbloot dan uw hoofd, want zij waren
het Ras van Thermopylae.
Voor mijn makkers van de Alderamin.
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VERLOF

De mensen jagen langs het raam
als blaren op de wind.
Ze dragen allemaal een naam,
die man, die vrouw, dat kind.
Niet één die ik persoonlijk ken.
Poolster en Zuiderkruis
werden vertrouwden, maar ik ben
een vreemde dichtbij huis.
Zo gaat het blijkbaar met een mens
op zee in eenzaamheid.
De sterren raken hem intens,
de aarde raakt hij kwijt .
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DESTINATION

Geronseld voor
de onbepaalde reis
op ’t zinkend schip genaamd
de “Hoop doet leven”,
lavéren we
tussen de klippen door
die ons bestaan
bedreigende omgeven.
Van binnen en
van buitenaf belaagd,
verdragen wij de tijd
als eendagsvliegen;
met overmoed
die om volharding vraagt
aanvaardend een geloof
dat ’t eind moet liegen.
Wij naderen
met elke ademstoot
de haven van de dood,
maar na dit leven
werd er aan ons
een beter lot beloofd.
Wij koersen welbewust
op “Hoop doet leven”.
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DELFSHAVEN

De tijd staat hier stil
weerspiegeld
in een Kolk vol water
en herkent zichzelf ontroerd:
jeugdfoto.
Ze fluistert
tegen beschimmelde gevels
Ze praat
met zichzelf
Heb je die nog gekend,
die sterke kerel,
dat sterke schip?
Waar zijn ze toch
allemaal gebleven?
Het is ontstellend!
Maar kom,
ik moet verder.
Loop je nog 'n eindje mee?

48

KUSTVAART

Boven een schip een hemel,
een hemel boven een schip,
een klein schip
een coaster.
Onder de voeten het dek,
het dek van een schip,
een eigen schip
een coaster
scheert langs het wisselend tij,
ebstroom, vloedstroom, altijd
Gronings volhardend
een coaster,
altijd
een hemel boven een schip,
een coaster,
een eigen schip.
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BALLADE VAN DE KAKKERLAK

Met proviand uit Singapore
kwam er een kakkerlak aan boord
als eerste van een nieuw geslacht,
nadat het schip was uitgegast.
Ze rende midden in de nacht
een grote zak bananen uit
en klauterde, bang voor een moord,
snel in de holte van een tros
die op de poop lag opgebost.
Daar bleef zij, een verlaten vrouw,
beschermd door niets dan henneptouw
en deinde met de golven mee
over de Zuidchinese Zee.
Wel vond ze troost in de kombuis
wanneer die 's nachts verlaten was
en vrat zich dik aan eierstruis
uit doppen in de kerriebak,
wanneer het woensdag was geweest.
't Is waar, ze had een best menu.
Het wisselende residu
waaruit - ware zij mens, geen beest de stemmingen van kok en crew
te proeven zouden zijn geweest.
Ze at zich zat en baggervet
maar wat baat het een kakkerlak
wanneer zij leeft en slaapt en vreet
en niemand heeft die om haar geeft?
50

De eierzakken aan haar lijf
die bleven groeien, man of niet,
- zoals het bij ’t mensenras geschiedt vielen vergeefs en vruchteloos
binnen de muren van de tros
Soms kwam een zeeman; die begon,
gezeten op het zachte touw,
te neuriën van huis en vrouw,
terwijl hij staarde naar het zog.
Helaas, was zij maar mens geweest,
of hij een kakkerlakkenman.
De een krijgt schepen en verstand,
de ander een insektengeest.
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ANTWERPEN

Schelp die
op het tij der eeuwen
zeewaarts gericht
in parelmoeren eenvoud opengaat,
dichtgaat,
mensen en schepen opzuigt,
uitspuwt en
iets grootmoedigs meegeeft,
de wereld in.
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AMBON

Deze brede baai
ruikt naar historie,
roodwitblauw bloed.
Kinderen spelen
onwetend over de graven
van gesneuvelden.
Hun stenen zijn
verwaarloosd
omgevallen.
De tijd laat alles vallen,
mensen en stenen,
vergeet achteloos
waarvoor ze vielen.
Het is jammer
dat ik ze heb gekend,
anders zou het nu
geen pijn meer doen.
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BOMBAY

Achter de Red Gate
smeken de bedelaars:
bakshis, sahib,
geef ons een aalmoes, Heer!
Ze hebben me gewaarschuwd:
geef ze niets,
het zijn-net-vliegen,
elk geldstuk valt
in de bodemloze put van
onveranderlijk boeddhisme
en schept geen echo.
Beenloos schuifelt
een jongen op eelthanden mee
door de brandende straten.
Een blind gedrocht staart
met ogen vol vliegen
in de lasvlam van de zon.
Een etterbloemkool
maakt hem onzijdig.
Een meisje met vleesknopen
aan stompjes bovenarm
houdt schuw haar ogen op.
Een apatische moeder
gehurkt in ellende:
een moderne madonna.
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Ze hebben me gewaarschuwd:
hier leven nu eenmaal
veel te veel mensen.
O God, wees ons,
wees India genadig!
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NEW YORK

Kotsvol loert New York
uit doorlopen neon-ogen,
tilt haar rokken op
en laat Times Square zien.
Fascinerend
tot aan de verzadiging.
Dan schaaft de maan verbaasd
als een bleke navel
langs het gloeiend geraamte
van een hellende wolkenkrabber.
Straks valt de hele boel
boven op me.
O stad,
stenig me niet!
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MONTEVIDEO,
PLAZA INDEPENDENCIA

Hier was ik eerder,
in een vorig leven
toen de tijd nog mannelijk was
en een meisje een wild zacht gat.
Maar nu
heb ik zelf een dochter.
Het ontstelt me.
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ZEEBEVEL

Omspoel de vele kusten
van kaap en kontinent
met zee die zonder rusten
een nieuwe bres verkent.
Besluip de Noorse fjorden
en slijp dat hard graniet
tot het als was zal worden,
en rusten zult ge niet.
Ontwerp de lage landen,
zwoeg zwaar aan bank en duin,
maar sloop met witte tanden
dat werk in kwade luim.
Speel achteloos met schepen;
draag hen onpeilbaar voort.
Wees waakzaam en geslepen,
steeds toebereid tot moord.
Wees nimmer te bevatten,
maar grondeloos en ruim;
een kluis voor oude schatten,
een graf voor wrak en puin.
Dein loom een atol binnen,
diepblauw en zwaar van vis
opdat zou kunnen lijken
dat ge u soms vergist.
Verberg miljarden wezens.
't zij zoogdier, plant of vis;
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laat niemand kunnen weten
wat in je kelders is.
Scheld mensen, landen, volken;
wees eeuwig groots jezelf;
een wieg voor witte wolken
en bad voor ’t stergewelf.
Wees voor verdronken zeelui
een zacht en wiegend bed,
een hangmat in de hemel,
een droom die waarheid werd.
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FLUIT ARENA RUIT HORA
Het zand vloeyt, het uur spoeyt.
(wapenspreuk van Schiedam)

Weer schut de koele avondsluis
een uur dat met gedruis
geladen het ontwaakt getij
der sterren binnendrijft
en wegebt naar 't verleden.
O leven,
ijle droom!
Weer is de daglamp uit
mijn grage hand gegleden.
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IK BEN HOLLAND

Mijn rieten haren
kammen de wind,
Mijn plassen ogen
verdrinken de wolken.
Mijn rivieren armen
omvatten de ruimte.
Mijn open monden
herkauwen de Noordzee.
Mijn bloed stroomt
door aderen sloten.
Mijn trotse hart klopt
in veen en modder.
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MAILSCHIP ROTTERDAM
(Bij de stapelloop van het ms Rotterdam)

Het rook er niet naar teer en niet naar hout.
Een felle lasvlam schroeide de segmenten
gebogen staal, in hal of loods gebouwd,
gestaag aaneen, soms onder regententen.
Als mieren kropen mannen langs de romp,
die langzaam op de helling lag te groeien.
Eerst leek het schip van voren wat te plomp,
maar weldra ging de lijn de mensen boeien.
Toen verfde men de letters Rotterdam
op 't grijze vlak van voor- en achtersteven,
dat boven Heyplaat's daken vorm aannam
en voor de hele stad begon te leven
als een symbool van Hollands vaardigheid
om met elkaar een machtig schip te bouwen
en dat als afgezant de wereld wijd
te doen bevaren in een groot vertrouwen
in taak en toekomst van ons kleine volk
dat nimmer achter dijken is gebleven,
maar steeds de zee gevonden heeft als tolk
om te ontvangen en terug te geven.
En op de middag van de stapelloop
stonden de oevers vol. Aan beide zijden
van de rivier liep Nederland te hoop
en stond zich druk en kritisch te verbeiden.
De brede Maas lag hemelsbreed bezaaid
met slepers, parlevinkers, spido's, roeiers.
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Het leek of al wat dreef was saamgewaaid
om het karkas, ontdaan van alle boeien,
als een bezeten ding in volle vaart
onstuimig in het water te zien rijden.
Toch werd het schip onzeker aangestaard,
want stel je voor dat ze niet wílde glijden!
Er werd gedempt gepraat over hoe groot
dit schip wel was - nog groter dan de grootste? toen ze nog onverwacht te water schoot
onder gejuich en loeien van de boten.
De romp viel als een bergmassief omlaag,
een reuzengolf sprong naar de rechteroever.
Haast statig rees het voorschip, bijna traag
nadeinend uit het water, steeds iets stroever.
Daar lag toen in het midden van de Maas,
de Rotterdam gewoon maar wat te drijven,
als was zij zelf het allerminst verbaasd,
want Rotterdam en Maas zijn niet te scheiden.
En vlugger dan de bouwer had gedacht
lag 't schip al aan de Wilhelminakade.
Toen volgde op een warme zomernacht
op de Noordzee een trotse vlagparade:
de overdracht die (na een zegetocht
tussen een koor van auto's en van boten
van Boompjes tot den Hoek, en verder nog,
tot waar de Noorderpier wordt afgesloten)
door Hare Majesteit de Koningin
met wisselen van vlaggen werd voltrokken.
Dat was het einde van een goed begin;
de Rotterdam was klaar om uit te dokken.
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De eerste reis wordt binnenkort aanvaard,
en Nederland leeft mee met deze bede:
Een goede reis en een behouden vaart,
jaar in, jaar uit, in voorspoed en in vrede!
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NIEUW ZEEMANSLIED

Wie nimmer zingende sirenen
verlokkend aan het brede strand
van zijn verbeelding zijn verschenen
terwijl hij vocht met zijn verstand
om de betovering te breken
die dromers op de klippen jaagt,
maar zonder zeil te kunnen reven
tussen de wrakken is verdaagd
van vele grote idealen
- de Kruistocht en de Patriot,
de Vriendschap en de Wereldvrede uiteengeslagen en verrot,
begraven in een zee van jaren
onder het drijfzand van de tijd ,
die is waarschijnlijk nooit gaan varen,
maar weigerde volwassenheid.
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FJORD

Een zee-arm die naar stilte tast
en rust vindt in hoog land
een kathedraal vol vallend licht
langs balken en langs bogen
Een echostem die rondfladdert
en afsterft als een vogel
Een dorp dat zich verbaasd herhaalt
aan roerloos wachtend water.
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YANKEES IN OLD AMSTERDAM
A cook from Niagara Falls
drank gin of a mark called Bols.
When he had enough
of that burning Dutch stuff,
he went off to the Little Walls.
A chief engineer from Maine
went ashore to see a Jan Steen,
but later complained
that he saw much more paint
on the girls at the Rembrandtplein.
A second mate stood forlorn
at the foot of the Westertoren.
He looked up sky-high
and said with a sigh:
"I’d rather see Sophia Loren!"
A captain from old Kentucky,
considered himself very lucky
when the big Hembrug bridge
- that son of a bltch! missed his ship a very small stucky.
A cooks boy from Alabama
nearly caused a national drama
when he went with the tram
to that shrine on the Dam
only clothed in on open pyama.
A sturdy sailor colled Barney,
encountered the Salvation Army,
singing like a lark
in the old Vondelpark
He shouted converted: “O, darn me!”
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DUTCHIES IN NEW AMSTERDAM
Een kok van de nuchtere Noordzee
dronk "cokes" in een nachtclub op Broadway.
Toen hij op wilde staan
greep het mengsel hem aan
en moest hij halfkachel naar boord mee.
Een hoofdWTK uit het noorden
droeg altijd zo graag hoge boorden.
Hij liep als een hark
door Battery Park
waar hij vrijende paartjes verstoorde.
Een stuurman, geboren in Petten,
vond de avond zo kort in Manhattan
en klom als een schate
in het Empire State
om de maan het weggaan te beletten.
Een Ouwe uit Koog aan de Zaan
voer tegen de Brooklyn Bridge aan
en zei toen heel kwaad:
die brug is te laat
die had al omhoog moeten staan.
Een koksjongen schaakte een dame
uit een kleurrijke North State reclame, want ze paste zo mooi
in z'n bloedeigen kooi,
maar de hofmeester zei: ga je schamen!
Een forse matroos uit Noord Brabant
vond varen beneden z'n hoogstand
maar politie paraat
zag 'm lopen op straat
en nou zit ie op Ellis Island.
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THE SHAPE OF SHIPS TO COME

That early night at sea
we saw a strange phenomenon
appear and bear down upon us
like a low flying plane
she came
with flashing speed
over the taut horizon in a cloud
of silky foam and her wings
rode the seas: the silver fins
of dolphins rolling over
in the waves from a rushing bow.
Her wake was like an equator
drown across the inclining globe
as she passed ahead of us
at a safe point of approach
and we noticed flag nor pennant,
neither seagulls over her stern
and no living soal on her flying bridge
as she sailed down over the edge.
And the empty wake lingered on.
The shape of ships to come
had gone.
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OUDEJAAR

Zachtgloeiend poollicht
boven de krakende haven,
waar schepen in ijstrui
het jaar uitfluiten.
Verkondigende torens
die ongelovig eensgezind
over de dood heenluiden.
De maan een oliebol
aan de sissende hemel.
Zwaar uur nul.
Nu staan de doden op.
Bloedend ligt de toekomst
in een wak vol weemoed,
schrijnend als een wond
vriest het verleden dicht.
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100 JAAR NIEUWE WATERWEG

Van Europa's trotse hoogten
bruist een aangroeiende stroom
door de uitgesleten dalen
van het Duits en Belgisch land
vol verlangen naar de vlakten
van de zee; een Odyssee
tussen de bedijkte weiden
met het glanzend Gelders vee
naar de Rotterdamse havens,
waar de Nieuwe Waterweg
langs zijn uitgediepte monding
en doorgraven duinen heen,
zwaar gehinderd door de invloed
van de wind en van de maan,
leegloopt in het Noordzee-bekken
en daar de voldoening smaakt
om voortdurend leeg te bloeden
voor een Europese zaak.
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MARITIEME MONOLOOG

Wat de zee mij leerde, beste vriend?
Haar invloed is levenslang.
Zoals ze Hollands stranden maakt
en stroomlijnend verandert,
zo kan ook ik niet bestaan zonder
haar voelbare nabijheid.
Ik ben zeeklimaat tegen wil en dank.
Haar sfeer overheerst mijn land
als zeewind. Haar vlakten
vervagen de straten waarin ik loop,
en het huis waarin ik leven moet.
Vergis je niet, vriend.
Ik voel me niet opgesloten,
omdat de zee nog in m'n wezen is.
Zij bepaalt mijn grenzen.
Ik zie, proef, voel en ruik de wereld.
Ik kan nooit meer terug
naar een landelijk bestaan.
De zee tekent en brandmerkt.
Ze metamorfoseert, stempelt
haar overweldigende waarheid
in hart en gedachten.
Ze kweekt mentaliteit. Ze is
het voorportaal van de ruimtevaart.
Ze selekteert.
De zee maakt iemand ongeschikt
van harte deel te nemen aan
de bezigheden van mensen die
de wereld enkel kennen van TV.
De zee is a-politiek.
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Ze is een bol die
een zeeman als Atlas dragen moet.
Geloof je dat niet?
Heb jij de hemel wel eens doorkeken
op een tropische avond op zee?
Hier is de hemel vlak, vriend,
omlijst door schoorstenen,
verdrongen door kunstmatig licht,
overschreeuwd door lawaai.
Maar daar duizelt een koepel
vol intensiteit. God ademt sterren uit.
De melkweg legt zich beklemmend
op je schouders. Waar,
wie, wat ben je eigenlijk?
Ken je dat vretende gevoel, vriend?
Ik vrees, vrees zeer dat je
alleen maar raakt aan enig begrip,
en dat verwart met romantiek.
Good old times. Forget it!
De zee is geen leefgebied
voor romantici. Ze is wreed,
hard en vochtig, hardvochtig,
eenzaammakend, veeleisend.
Wat de zee mij leerde, vriend?
Wat jij wilt is onverdiend
in verzen samengevat
en liefst op rijm,
want dat leest zo fijn,
meer jaren indrinken, omdat
je twijfelt aan de waarde
van je eigen bestaan.
Ik ruik je onzekerheid.
Ik begrijp je toenemende gretigheid.
Waarom nam je zelf nooit de tijd
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onpraktisch te zijn en zomaar
te gaan varen?
De zee?
Je moet haar hartstochtelijk
in, aan, op, onder, rond en boven je
gevoeld hebben als een hete liefde,
die je leerde verachten
omdat ze alleen zichzelf was.
Maar hoe zou je dat begrijpen, vriend?
Jouw kansen zijn voorbijgegaan.
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SOMS, MIDDEN IN DE NACHT

Soms, midden in de nacht,
maakt mijn vrouw me wakker.
Ze zegt dat ik een naam noem.
Waarom, vraagt ze,
waarom zwijg je?
Maar waarom zou ik mezelf
op de snijtafel leggen?
Wat anders zou ze vinden dan
bloedrode ontzetting?
Iets diep in mezelf,
ver en verwrongen,
verdrongen.
Een steen met een naam,
onopereerbaar,
levenslang.
God -in-de-hemel!
Waarom?
Waarom noemen ze dit
ervaring?
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RE-INKARNATIE

O, een zon te zijn,
een laaiend vuur
Met hete schijn
het koud azuur
der negen sferen
te infiltreren
tot aan het uur
van exploderen
- een sterrestorm
waait door de hemel
als een orkaan
en sloopt de konstellaties Maar bij Gods Gratie
toch voortbestaan
in nieuwe vorm
als vlek of nevel
en zomaar zweven
oneindig ver
zonder te streven
een jonge ster
die zonder pijn
om 't stervensuur
een bron mag zijn,
een laaiend vuur.
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O, een zon te zijn,
en te geloven
nooit te doven!
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DE WALVISSEN
Whales weep not.
D.H. Lawrence

Ze zeggen, de zee is koud, maar zij bevat
het heetste, wildste en felste bloed:
de walvissen die door wijde diepten trekkend
onder ijsbergen doorduiken,
de echte walvissen, de potvissen,
de hamerkoppen, de orca's,
daar gaan ze, daar spuiten ze, daar blazen ze
hun hete, witte, wilde zee-adem uit.
En ze zwemmen door het zinnelijke
tijdeloze water der zeven zeeën
en rollen met dronken vreugde door het zout.
En in de tropen liggen ze, als zee-goden,
bevend van liefde, met massief verlangen
tegen elkander, en vol levensdrift
perst vleesberg zich op vleesberg,
en uit die rode oceaan van walvisbloed
glijdt als de slurf van de maelstrom
de scherpe, rijpe punt tevoorschijn, verdwijnend
in de wilde wurging van het vademloze wijfjeslijf.
En over deze sterke brug van vlees
wordt het mirakel van de walvissen bestendigd
en stroomt gelukzaligheid
van hem naar haar, van haar naar hem
en ontstaan nieuwe geslachten
uit de oude hiërarchische aartsengelen der zee.
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En de enorme wijfjes liggen te dromen
in het water, zogende hun walvis-tere jongen
en staren met vreemde wijdopen ogen
over de wateren van den beginne en het einde.
En in een kring verzamelen de mannetjes hun kroost
als er gevaar dreigt langs de eeuwige vloed
en werpen zich als woedende bescherm-engelen
in de koers van het gevaar, langzaam cirkelend
rondom de samengedrongen monsters hunner liefde.
En al deze passie in de zee, in het zout
waar God ook, zij het woordeloos, liefde is!
(vertaling J.N.)
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LA PLUIE HUMAINE

Het regent overal
stromen rivieren
roodbruingeelzwartwit
naar zee.
Maar de zee
heeft geen water nodig
dan zichzelf.
Waarom stromen rivieren
roodbruingeelzwartwit
naar zee?
Omdat het regent,
omdat geen druppel zichzelf herkent
voordat hij (in) zee is.
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DICHTE MIST

De mist dicht een meeslepend lied
van huiverende diepte,
een levend en meeslepend lied
waarvan de ogen tranen.
De wereld is nu niets dan mist.
Als ik zo dichten kon
doortrok ik alle mensen
maar door hun beleving sloop de kou
van mijn kortzichtigheid.
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OUESSANT

Ik sta wijdbeens in een bruisende duisternis.
Golven jagen voorbij, vluchtig als schimmen.
Zij tasten gretig langs het raakvlak van de huid.
Hun vingertoppen schuimen over de luiken.
Huilend klapwiekt de wind door het stag.
Dit is mijn wereld. Twee dagen en nachten lang
water, wind en wolken; geen ster om op te varen
dan het wankel dwaallicht in de top van de mast.
Waar zijn we?
Twee dagen na Finisterre, het einde der aarde.
Twee nachten na zekerheid in de gapende Golf
van Biskaje; 'n baai als een oceaan.
Ik heb vele baaien bevaren en ze boden beschutting.
Maar dit is een diepe beet in het Europese vlees.
Te ver weg liggen de Pyreneeën. Waar blijft Frankrijk,
waar blijft Ouessant?
O trouwe, eeuwige wachter aan Bretagne's wrakkenkust,
eiland en vuurschip tegelijk, teken van thuis,
baken! Kom, mijn benen beven, mijn ogen branden
de nacht in, tranend van verlangen naar rust.
Waar blijft je ijle lichtkaatsing tegen de wolken?
Ik ken je karakter, ik kan het dromen; ik dr6óm ervan.
Two group flashes every ten seconds.
Was dat daar je flits, de blink van je vuur,
tijdloos en ondeelbaar kort boven de horizon?
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Ik tel automatisch, ritmisch, onrustig,
turende in de verte tot acht, negen, tien...
elf, twa.... Niets, eeuwigheden niets!
Wat ben ik? 'n Eenzame, kleumende monnik die
aan het einde van een eenzaam leven nog eenmaal
een paar sekonden erkenning wil zien opflitsen
door de zware muren van zijn cel.
Maar dan toch, ginder, graaien
twee bleke armen van licht door het duister.
Het bliksemt aan de kim
met pozen van tien sekonden, als van een
geprogrammeerd onweer. Ouessant recht vooruit!
Good old Ouessant!
Ik sta wijdbeens in een bruisende duisternis
en zegen het wenkende, inspirerende,
leidende licht van Ouessant.
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TIJDLOG

Achter het schip sleept
met blinkende vinnen
de tollende log
door het kolkende zog.
Voelbare spanning
van opgejaagd water
danst langs de lijn
in de tellende klok.
Klok telt de mijlen,
duizenden mijlen
nul honderd duizend,
na duizend weer nul.
Vaart vliegt de log in,
de lijn langs de klok in
wordt daar vermalen
tot deel van de tijd.
Mijlen en meters,
minuten sekonden
schuimen voorbij
naar de eeuwigheid.
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BALLADE VAN DE ZEE-MENS

De mens stond aan zee,
en waar geen land meer was
zag hij
een uitdijende belofte die
tastbaar aards zout proefde,
maar toch de aanschijn had
van een halszaak als de eeuwigheid,
en een scheurend heimwee
naar grootser levensinhoud dan
onvervuld afsterven aan niets
dan plaatselijke tijd,
daagde hem sprakeloos uit
tot grondeloze gedachten:

“Hier ligt God zelf uitgestrekt.
Zeewater is als bloed,
dat uit duistere, druipende binnenlanden,
als een kind uit de schede
van de rivieren ter wereld kwam;
ter wereld-zee - de grote, geweldige
spiegel van het heelal die het licht draagt
van planeten en uitgebluste sterren."
En gretig ging hij schipbreuk
tussen honderden horizonten
in holle stormen en
schimmige brandingen
loste hij op, wiste uit
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in achteloos bevolen zeeslagen
dreef de mens stervende
door de Baai van Salamis
en zijn bloed werd water,
water werd zijn bloed,
tekende hij geschrokken de vis
in de katakomben van Rome;
de vis, teken van verlossing.
Waarom de vis?
De geest van de zee: Moby Dick,
Melville's white whale.
bevroor Willem Barentsz,
op zoek naar het oosten,
in zijn noordelijke naamzee,
dwaalden Leif Erikssons vikingen
ontijdig naar Amerika,
sleurde de trotse Titanic,
glanzende wimpeljager,
vrouwen en kinderen
nearer my God to thee.
verdween Joshua Slocum
single handed around the world
in een poging
onsterfelijk te worden,
dreven de Portugezen in hun dories
over de nevelige Grand Banks,
tussen scholen kabeljauw
zelf de aangevreten spieringen,
ontplofte de jagende Hood
in Denmark Straits
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door een (on)gelukkig schot
van de getroffen Bismarck,
bracht de wachtende U 20
twee toevallige torpedo's
in de argeloze Lusitania,
en Duitsland de nederlaag,
zocht een gedoemde vloot
de trog van de Javazee
na een symbolisch gevecht
achter allshipsfollowme Doorman,
had een eerdere de Ruyter
zijn ziekelijk leven veil,
toen de Staten hun vlag veil hadden
aan de rokende Stromboli,
trok de oude held Odysseus
door de verzen van Homeros
als de mens eeuwig
tussen Scylla en Charybdis,
strandde de Gulden Draeck
op het onherbergzaam Suytlandt
en gaf spoorloos
haar inboorlingen blauwe ogen,
teisterden Zwartboards piraten
het vrome Cartagena,
waar nonnen als wilde duiven
van de rotsen sprongen,
de sombere rotsen van Kaap Hoorn,
de besneeuwde kathedraal
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waarin de wind zingende
de sagen van de zeilvaart,
scheerden als een albatros
clippers op de theewind
met zeilen van wol
door een zee van salpeter,
boog zuidelijker dan zuid
langs de spookvuren van het land
Magellaen naar het moordoosten,
voer Quaeckenaeck met "de Liefde"
naar het toverland Japan
waar hij van boord werd gedragen,
maar omkwam in Johore,
verbrandde op Pitcairn
Fletcher Christians Eden
na de muiterij op de Bounty,
gierde de Flying Enterprise
met kantelende slagzij
achter de dansende Turmoil
door een schuimende Atlantic,
woei de kolenschuit Endeavour
onder Commander James Cook
naar onwerelds ver Hawaii
en een betreurde dood,
overleefde Horatio Nelson,
éénogig, éénarmig,
zijn tragisch Trafalgar,
vond de verscheurde Ulysses
op de doodsweg der konvooien
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naar het vervloekte Moermansk
de ware wrede zee,
de zee - het radiant fata morgana –
uit wier onverzadigbare schoot
eens het fossiele leven kroop
dat zich verhevigde tot mens,
en teruggekeerd
uit duistere, druipende binnenlanden
sprakeloos schipbreuk ging
tussen honderden horizonten,
de zee - deinende oerbalans
die het leven wist te wegen,
plankton/walvis, microbe/mens,
van alpha tot omega de zee,
moeder der evolutie,
die haar kinderen wast
in hun eigen bloed.
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NEGEN LESSEN ZEEVAARTKUNDE

De aarde is een planeet,
één van de trouwe negen
die rond de zon bewegen.
Zorg dat je 't nooit vergeet.
Ze wentelt in haar baan
van het oosten naar het westen.
Dat zie je zelf het beste
als je de zon ziet gaan.
Wanneer de nachtgong luidt
in het ver en warm Taiwan,
is het dag in Amsterdam
en zijn de lichten uit.
We scheiden noord van zuid
door de lijn genaamd ekwator
en oost van west? - kijk uit,
sla geen enorme flater
Door de nulmeridiaan,
die loopt over de polen
en moet door Greenwich gaan.
Zo is 'm dat bevolen.
Wie rond de aarde stuurt,
maakt driehonderdzestig graden
in vierentwintig uur.
De rest laat zich nu raden.
Uit Greenwich weggegaan,
komt men zichzelf weer tegen
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op - bijna halverwege de Stille Oceaan.
Wie zonder te versagen
de zon vaart tegemoet
heeft, als hij haar ontmoet,
één dag overgeslagen.
Dus ga je overlijden,
volg dan een goede raad:
je kunt die datum mijden
als je naar zee toe gaat.
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