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Albatros

Eenvoudig valt
een vers te schrijven
over de Albatros
Ontzettend veel
en mooie woorden
die prachtig op hem rijmen
Denk eens aan
chaos, epos, kosmos
denk ook aan
pathos, Topos, strijdros
denk dan aan
roodvos, gyros, motorcros
koraalmos, druiventros en het kabouterbos
Leukippos, Foto`s en de Calvados
en, a propos,
het diefje-met-verlos

Alleen
er leeft geen Albatros
aan deze kust
er leeft alleen de Scholver
daar rijmt niks op
behalve
revolver



Branding

Heb m´n broekspijp opgetrokken
zet m´n voeten in het water
voel het zacht tussen m´n tenen
loop door zand en wad en blubber

Stap door krab en schelp en kwallen
spetter water langs de palen
voel de branding aan m´n kneukels
laat de tijd omheen bestaan

Zie de schuimkop op de golven
zie de golven naarstig breken
zie m´n voetspoor overstromen
klits klats klits klats
klits klats – klats.



Containerschepen

Wel bekend, veel bezongen
-Epitheon-
roeide Jason de Argo
gezegend door Hera
door de drift van de Plankten* 
naar Kolchis, Kaukasié
op zoek, naar het gulden vlies
De kracht van het vacht 
van de mythische ram Chryssomallos
versprak hem het rijk
van koning Pelias,
Thessalië, to axion esti
een begrijpelijk reden
voor een lang en gevaarlijke reis.

Langs de kust vaart een schip
een reuze, een joekel
De romp vol gestapeld 
met bonte containers
vol plastic, vol t-shirts 
en goedkope schoenen

Wees niet bang vage koning
het rijk blijft van u.
Aan de boeg, daar staat Jason
en huilt. 
                                (*in de legende overhangende Rotsen)

.

.



Deining

Naar duin omhoog en duin omlaag
het strand, onnozel, lang en vaag
een streep maar voor de zee.
soms licht soms geel soms donkergrauw
soms smal soms hoog soms diep soms nauw
naarmate, waar Ik sta
De rij van palen links en rechts
verdwijnt met regelmaat en slechts
weerspiegeld door de zee
De deining breekt het evenwicht
uit stilstand, kalmte, lucht en licht
en hoont de rechte lijn



Eb

Kijk eens vanuit de hemel naar de zee
de eb trekt langzaam 
het toneelgordijn opzij
en geeft een helder zicht op het gebeuren
met enkel nog een kwal als figurant
en hier en daar een laatste krab 
die naar het water haast
en zijwaards lopend 
in de deining stil verdwijnt
toch de acteurs
– geheel en al –
zijn niet te zien

Die zitten ver achter het scherm, 
teruggetrokken
en spelen Darwins drama “slik of stik“ !
Alleen de zeehond ligt 
gezellig op z´n platen
kruipt in de schelp van de Soufleur
en knort in Morpheus armen



Flitsen

Flitsen aan de horizon
zijn ten zeerste ongezond
slaan ook in containerschepen
krachtstroomschokken inbegrepen
wees dus vrolijk, gaaf en blij
in een kooi van Faraday



Golven

Als je een steen
bijvoorbeeld van de zijkant van een meer
in rustig water gooit
dan vormt zijn zinken kringvormige golven
Aanvankelijk sterk
toch zwakker wordend
met verdwijnend kracht
Ook klank, geluid, neemt af
zich spreidend van het midden
gelijkmatig, tot het ergens
in niemandsland verdwijnt
Nochtans: Er zijn geen golven in de zee
die cirkelvormig zich verspreiden
De golven daar zijn kronkelend en lang
en hun bestaan
verdwaalt in onbegrensde vlakte
Tenzij je treft een maalstroom aan
(wat ik je echter niet wil wensen)
De golven groeien naar het midden toe
verdwijnen door de zuiging
in duisternis en diepte
Daar ergens zit Poseidon
zijn pasta met zijn drietand op te winden



Horizon

De horizon is een gedachte lijn
kom je iets dichterbij 
dan gaat ze verder
het kan het einde van de wereld dus niet zijn
alleen een schaap gelooft 
aan grenzen van zijn herder



Ijs

Vrij lang geleden ging ik met een vriend
of ja, misschien
wiems vriend ik toen te zijn geloofde
op een ijskoude winterdag met bevend` knieen langs het strand.
Langs vastgevroren schelpen
en over zand
die onder onze stappen van de koude knarste
De handen zaten diep in onze zakken
en toch waren de vingers nogal blauw
terwijl de meeuwen hun erg bevallig hoofden
diep in hun verenkleed probeerden te verstoppen.
En tijdens alles onder ijzel glansde
en ook de hemel in verstarde golfen spiegelde
zagen wij palen, waar de wind
het ijs op verticaal manier had laten stollen
zodat de ijskegels als vlaggen of als wegwijzer verschenen.
Het was alsof
de wereld ingevroren voor ons lag
en wij als enige
bewogen. 

..



Joekel

De ijsberg hoeft niet 
als een joekel op te doemen
om echter een trots schip 
te laten zinken
het is genoeg
en meer nog 
dan genoeg
aan een cruciale punt
behoorlijk scherp te zijn
Ook is het schip 
een kanjer in de golven
ook is zijn boeg zo weerbaar 
als de muur van Jericho
fortuin benodigd slechts 
een vluchtig ogenblik
om de trompet te blazen



Kwallen

Glasachtig ligt een kwal in zonlicht te verdampen
met elk minuutje dat vergaat vergaat zijn lijf
strandgangers walgen van zijn glibberige krampen
er blijft een plek; net als een donker schijf
Ga in het water, ga met kwallen duiken
en kijk eens naar de gratie van hun vlucht
zij zijn parachutisten, schitterende puiken
dan smelt hun schoonheid weg zonder een zucht. 



Loods

De loods leidt je rustig in veilige vaart
in een zekere haven waar de vracht wordt geklaard
waar geen golven meer breken voor de slingerende boeg
waar de zeelieden drinken in een donkere kroeg
de loods kent de ondieptes in de schaar
hij kent platen en driften en elk gevaar
en toch vaar je morgen al na de lichting
tegenmoet zijn advies weer naar de andere richting. 



Meeuwen

Vlieg nog eens omhoog
Jonathan Livingstone Seagull
en draai je rondjes met de adelaar
daar, waar je niet hoort te zijn
Net als Ikarus,
wiens vleugels gesmolten zijn
toen hij te dicht bij de zon kwam...
of moet ik zeggen bij de goden ?
Want die houden niet van ons onze ambities
onze behoefte naar erkenning
en ons streven naar vrijheid
Elke vrije vleugelslag beperkt hun macht.
Dan hoort Karthago verwoest
en stort de toren van Babel in
dan moeten wij eeuwigdurend 
het rotsblok de berg omhoog rollen.
Dus vlieg nog eens omhoog, kleine meeuw.
Een adelaar, die voor zijn rijk moet vrezen
is zijn macht
al halverwege kwijt



Noorderlicht

Het poollicht, een lichte gloed
bewegende bogen of stralenbundels
of gordijnen van licht.
Soms staat er een boog
boven de horizon
en lichtstralen schieten
als zoeklicht omhoog.
Sommige stralen dansen, roteren
en een straal schuift een andere weg en verdwijnt
maakt plaats voor een nieuwe
die ook schuift en verdwijnt, En-echélon.
En als uit één vluchtpunt lijken stralen te komen
of, andersom, er naartoe getrokken te worden.
Net als een kroon
Helaas, hier zie je dat nooit. En al die mooie worden,
heb ik bij wikipedia
gestolen.



Paalhoofden

'S Avonds nog wandelde ik langs de Schelde
onder rijen van hoge bomen
de zee was wild en de stormbel belde
want de oever ging overstromen
Het licht viel door de paalhoofden heen
en de schaduwen bereikten de golven
vormden donkere lijnen op de dijk en steen
net als zwarte, langwerpige kolven
Ik stond op het voetpad en richtte m´n blik
naar de lange en donkere teken
die als vlonders verschenen over modder en slik
of op stroken van badmatten leken.
Parallel aan elkaar, soms dik en soms dun
afhankelijk van de stammen
hun patroon was mooi, toch zonder herkenbare zin
lang uitgerekt over de dammen
Maar het toeval gepaard met veranderend licht
creëerde een nieuw patroon
er kwam een betekenis in het zicht
op het basaltstenen polygoon
En terwijl ik dacht en terwijl ik liep
leek het raster van houten pijpen
steeds meer en meer een wiskundig principe
dus begon ik het te begrijpen:



Ochtend

Het woordje Ochtend is ontleend aan “Oriënt”
het morgenland, land, van de zonsopkomst
echter geen land maar grenzenloos gebied
dat ook wel eens Levante wordt benoemd
Dat van het oosten van de Middellandse Zee
zich uitstrekt tot het Midden-Oosten
en ons doet denken aan de sprookjes 
en de karavanen
Daar Oriënt hier Occident
daar moslims, hier de christenheid
Toch zowel ochtendlicht als avondlicht
verven de wereld in een warme kleur
en over veld en polder valt een lange schaduw
Maar als de dag begint 
en zonlicht op m´n ooglid valt
en van de felle stralen ik begin te pinken
wat moet ik dan met al die wetenschap ?
Dan krab ik meestal slechts m´n achterhoofd
en grom gewoon het woordje “goedemorgen”



Het was de hemelse barcode waarop ik liep
en het licht ontcijferd de massa
de zon stond laag en haar rood was diep
maar God zelf zat aan de kassa !
Hij scande de prijs met het licht van de dag
en met alle extra's in petto
en vertelde de prijs, in een aards bedrag
voor het leven in bruto en netto.
De genoemde prijs was schandalig hoog
en de zee was hevig aan`t woeden
terwijl schuim van een golf hoog naar boven vloog
had ik plotseling een vermoeden
De stormbellen klinken voor sluitingstijd
en het lot eist ten slotte zijn tol
en de apocalyps maakt geen onderscheid
tussen glaasjes half leeg of half vol
Tijd om te betalen, om naar huis te vluchten
de wind trok aan mijn gezicht
Dus God, jij boef, hoor je m´n zuchten ?
Je hebt me schaamteloos opgelicht
De barcode verdwijnt in de donkere nacht
en ik waan een giechel te horen
zou het kunnen dat god over m´n lotgeval lacht ?
Ik bedek met de sjaal mijn oren.



Quaderstenen

Je kunt ze zien liggen
aan de zijkant van de Paalhoofden:
quaderstenen, gebeiteld uit basalt,
zwaar en zwart, veelhoekig en glanzend,
maar slim en ambachtelijk in elkaar gezet
als het puzzeltje van een cycloop
die, eenogig, eenzaam,
aan zijn lot probeert te ontsnappen
en, af en toe
een van de stenen gooit naar Odysseus,
die diens ellende vanuit de horizon bekijkt
Stenen hellingen die de erosie trotseren,
licht gewelfd als de rug van een schildpad
bedekt met mossen en schelpen
die in het licht groenachtig schijnen
als chroomdioxide.
En over wiens glibberige oppervlakte 
je valt en je broek kapot scheurt.

Verdomme. 



Strand

In het najaar brengt de zee de spullen terug
die men in de zomer vergat
die liggen dan langs de vloedlijn
van zeezout vervaagd en nat
tussen zeewier, algen en stukjes van hout
liggen schepjes en vormpjes en flessen
het peukje, dat achteloos weggegooid
naast pleisters en vieze kompressen
soms trouwringen, sieraden of een portemonnee
met aangetast koperen munten
de detector vindt echter roestige dopjes
en tentpinnen met doffe punten
Dan is de zomer geschiedenis
de strand vertelt kleine verhalen
van vreugde en liefde en lol en geluk
tussen rijen verweerde palen
In plaats van blauw is de lucht nu grijs
toch de deining rolt nog steeds op en neer
de meeuwen krijsen met schorre stemmen
en schoon maakt het strandbeheer



Radartoren

Het waren de vuurtorens aan het eind van het land
op een landtong, een klif of een eiland
majestueus en eenzaam,
die, met hun lichtstraal,
de schepen door de ondieptes loodsden
Wat een opluchting waren de stralen toen
voor een zeiler, die, in de schommelende zee
in de storm, in de nacht
in de hoop op de kust
zat te dromen van een veilige haven ?
Hun licht is gedoofd of brand slechts voor vertier
voor de rilling over de noden van toen
In plaats van het licht
gooien grijze pilaren
het echo terug naar de zee.
Net een wijsvinger, die, bloot en uitgerekt
en taai in sobere tristesse
met nadruk bevestigd
dat met veiligheid
romantiek en vrijheid verdwijnen



Trappen

De trap, waar ik meestal de dijk overstap
heeft vierenzeventig treden.
Van verschillende diepte, 
gemaakt van beton
en half weggezakt in de grond
Met een stalen leuning, gegalvaniseerd
de enden met plakband gesealed
ik tel ze elke keer, 
als ik hijgend omhoog loop,
vol afkeer van het eigen gedrag
Af en toe dan een lampje 
dat somber en dof
niet meer dan zichzelf belicht
een afkalkende rand 
van de talloze stappen
en wortels die niemand snoeit.
Op gegeven moment sta ik boven en snuif
en m´n blik valt ver over de zee
en de leeftijd, die ik net nog 
zo pijnlijk voelde
lost zich op in de ziltige lucht



Uitzicht

Mooi uitzicht hier over de zee,
zeiden de mensen,
toen de tsunami kwam



Wilfried

Ik zie je fietsen, langs de schapen
de stroohoed op je hoofd net als Van Gogh
En zo als die zich heeft gewapend
tegen de zon van Arles
zo ben ook jij “behoed” .
Ik zie je fietsen, Burgermeester,
ik zie je fietsen filosoof en zot
ik zie je fietsen, wetenschapper en verzamelaar
de steen der wijzen in jouw zadeltas.
Je kent de voortplantcyclus van de fruitvlieg als geen ander
haar naam, Drosophila, die ken alleen maar ik
toch als je s´avonds aan de schelde zit en zwijgt
hoor ik je ondanks zingen
iets van de “daffodils”, die wapperend in de bries
net als de golven zwaaien



Vuurtoren

Klim eens omhoog naar de vuurtoren`s top
via de krakende wenteltrap
die haar leeftijd verbergt onder lagen van verf
en zich wind om haar eigene as
De treden versleten
naar boven versmallend
langs ijzeren ramen
met gotische vormen
tot het ruime plateau bovenaan

Hier brandde de lamp
en hier scheen het licht
over kalm maar ook stormachtig water
in schier eindeloze stralen, als nodig gekleurd
naar het scheep op het ruime sop
De vuurtorenwachter
legt de werkwijze uit
van de gloeilamp die toen het gaslicht verving
hij praat over stormen, de razende branding,
over moed en vergane glorie
hij wijst naar het plaatje met de dank van de koning
en is zelf toch slechts
reminiscentie



Yoga 

De mooie lerares beweegt zo vederlicht
zonder verblikken of verblozen
ze blijft ontspannen met haar ogen dicht
en met een zachte huid als rijpe abrikozen

Ze doet de "Krijger" met bevalligheid
en buigt haar lichaam zonder slag of stoot
dit wekt bij sommigen begeerlijkheid
een fraai spektakel in het avondrood

Wij doen de "Cobra“, die jouw lijf ontslakt
en haar lukt het opnieuw met speels gemak
terwijl ik me probeerde op te duwen ben ik ingezakt
de geest is willig, maar het vlees is zwak

Daar kruipt een zeehond uit de branding op het strand
en drukt zich op zijn vinnen moeiteloos omhoog
en ligt gracieus als onze juffrouw in het zand
ik denk ik stop met yoga en ga liever naar de toog



Xylofoon

De houten palen zijn god`s 
de golven en het aanspoelsel de klossen
en elke aanraking verwekt een nieuwe toon
het issue met een klankreeks is helaas
zelfs voor de almacht haast niet op te lossen. 

Xylofoon



Zee

De zee is mijn oorsprong
hier kwam ik vandaan
misschien is het tijd
om weer onder te gaan. 



Addendum: Meer en Zee

In het Duits, mijn eigen Taal
Heet de Zee „Meer“. 
Een Meer in het Nederlands
is een „See“ in het Duits. 
Als ik Dus „die Zee seh`, 
dan zie ik het Meer
of iets meer van de zee
Dus „etwas Mehr vom Meer“. 
nou zeg, Van Dale
neem je me in de Maling ?



Zeemansverhalen 

Hier op het plekje
waar ik leef
stroomde - niet lang geleden - water
met de getijden in en uit
Toen voeren schepen waar vandag de velden zijn
En wellicht zat er soms een zeehond op de plaats 
waar nu mijn auto staat.
Als ik erover nadenk lijkt het net 
alsof een oude zeeman me zijn zot verhaal serveerd
dan wroet ik zenuwachtig met mijn tenen in het zand
en stoot dan Soms - per ongeluk en onvoorziens
op Een klinknagel van de Nautilus
of op een veertje 
van de vliegende 
Hollánder



Bijzondere dank aan Elise Legde voor de correcties
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Kunstblaetter
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