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Noli me tangere
Μή μου ἅπτου (Joh. 20:17).

Zonsopgang in de tuin, de necropool,
Waar Hij haar voor hun afscheid had ontboden,
Dolend als een levende onder de doden,
Maar in de lichtval van Zijn aureool.
Zijn gelatenheid had meer dan school
Gemaakt, Zijn handen smoorden aardse noden
Met hemels graan en geestelijke broden,
Of met een vluchtig suggestief symbool.
Slechts een vermaning, niet het vlees des Heren
Viel haar ten deel toen zij ter plekke kwam,
Haar liefde moest verdampen, sublimeren,
Haar aardse liefde was haar Heer te klam,
Haar epidermis zou hem infecteren
Als zij Hem nu nog in haar armen nam.
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Scribo quia absurdum
ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν (1 Kor. 3:19)

Mijn poëzie is als een koekoeksjong,
Een dwaasheid, een affront, te dwaas voor woorden,
Onaangepast en wereldvreemd. Het drong
Zich op, spontaan, vanzelf. Het meest ontspoorde,
Meest curieuze en meest ongehoorde
Waart in mijn beste verzen rond, ontsprong,
In frasen die mij ongemeen bekoorden,
Als koolstofdioxide aan mijn long.
Ze zijn niet werkelijk van eigen hand,
Al zijn ze secundair bewerkt, gekuist,
Een ander heeft Zijn woord in mij geplant.
Of het subliem, of tegen alles druist,
Is niet aan mij, ik weet alleen dat juist
Het ongerijmde in mijn rijmen landt.
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Actio in distans

Vier letters uit ons alfabet volstaan
Om interacties fysisch te beschrijven:
Zwaarte paart de aarde aan de maan
En dwingt de zon planeten in te lijven
In zijn stelsel, houdt ze in hun baan,
Helpt alles wat gevormd is te beklijven,
Op afstand werkzaam, schraagt zij ons bestaan
En wat beweegt wil in beweging blijven.
De meest opake kracht van alle krachten
Werd bij hem formule en gedachte,
Een wet die zich aan Newton openbaarde.
Sindsdien beseffen wij hoe moeder aarde,
Intrinsiek gewichtloos, toch bij machte
Is om ons te binden, ons verzwaarde.
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Homunculus
“Wie sonst das Zeugen Mode war,
Erklären wir für eitel Possen”
“Im Anfang war die Tat” (Faust)

De wil tot grenzeloos manipuleren,
Tot weten, heeft het op de liefdesdaad
Gemunt, die voor natuur, voor aanvang staat,
Opdat de toekomstmens het procreëren
Enkel postnatuurlijk nog verstaat:
De posthumane mens zal “kristalleren”
In glas, in vitro, als steriel substraat,
De liefde zal de-bestialiseren.
Het mannetje in de stolp, als onnatuur
Gevangen in zijn baarmoederextensie,
In zijn glazen schelp, zijn hypotensie,
Goethe’s hoogbegaafde neonaat,
In hoge mate, chronisch prematuur,
Als hypertechnologisch mosterdzaad.
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Wagner als vriend

Zijn oeuvre telt geen opera’s, maar toont
Een landschap (bergen, oevers, vergezichten)
Dat in zijn dionysische gedichten
Door muzikale helden wordt bewoond
Die weldra, in hun tragisch spel van plichten,
Tonaal ontremd, euforisch, bleek gekoond,
Met een heldhaftigheid die toch niet loont,
Zich hypermuzikaal te gronde richten.
Ik componeer, mijn vriendschap onderhoudend,
Sonnettenreeksen als een woord van dank.
Grootgrondbezitter in het rijk van klank
Noemt Nietzsche hem, zijn werk: alcoholhoudend,
Verslavend, aldus Nietzsche, als aanhoudend
En excessief gebruik van sterke drank.
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Gnomon
a2 + b2 = c2
Pythagoras
(A + a) (A + a) = A + 2Aa + a
Gregor Mendel

Er loopt een lijn, als een latente keten,
Van Pythagoras naar Gregor Mendel,
Als een estafette van het weten,
Een denkaffiniteit die ik ontgrendel.
En hun primordiale punt van ijking
Is hun formule: a in het kwadraat,
Hun oorspronkelijke vergelijking,
Daarnaast hun orde en hun celibaat.
Rekenen was, voor hen, theologie,
De kosmos een verhouding, een kristal,
Een gnomon: 1, 3, 9; 1 : 3.
Voor Pythagoras, Groot-Griekenland,
Alsook voor Mendel, abt, Sudetenland,
Was de waarheid een geheel getal.
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Synchroniciteit

Mendel noemt een gen een “element”.
Zijn literaire tegenpool en tijdGenoot was Andersen, ook een bekend
Verhaal van hem was aan de erwt gewijd.
Zijn erwtenproef was een experiment,
Het toetste aanleg, - de aanwezigheid
Van een genetisch element (latent) -,
Voor prinsessensensitiviteit.
Wat voor erwten geldt, geldt ook voor mensen.
De eendenvijverdichter uit Odense
Was een literair geneticus.
Een lijn verbindt de disciplinestichter
Mendel met de Deense sprookjesdichter,
Diens tinsoldaat was een homunculus.
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Pelgrimages
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Bergtocht

Wie een berg beklimt, passeert klimaten:
De dagtocht naar een piek, de top van steen,
Voorbij de boomgrens en de gletsjerplaten,
Is als een voettocht naar het Pleistoceen.
Een bergtop is een poollandschap, sereen,
Verheven en subliem en zielsverlaten,
De wereld, blauw in wit, wordt homogeen
En Arctisch als op Poolcoördinaten.
Mijn bergtop heb ik solitair beklommen,
Een vrije kür, een kuur, een pelgrimage
Naar ruïneuze tempels, heiligdommen.
Een bergtocht wordt een geestelijke stage
Als voer ontbreekt en stoorzenders verstommen,
Enkel met gedichten als bagage.
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Im Osten

De terpdorpvesting, door verschanste lampen
Omfloerst, belicht, die als een ark van aarde
Hier strandde, vastliep in de uiterwaarden,
Draagt ampel sporen van immense rampen:
Een wereld die in twee verbeten kampen
Uiteenviel, die elkaar, als oorlogshaarden,
Ontwrichtten en vernielden, als verklaarde
Hyperantipoden. En ik klamp me
Vast aan de verweerde en bemoste
Gedenksteen der gesneuvelden, wier kaf
De massagraven bij de buitenposten
Vult, alsof het mij al niet meer gaf,
Alsof ik zelf mijn eigen pseudograf
Bezocht, ik zelf gevallen was, - Im Osten.
Schenkenschanz

22

10

Jongensdroom

Als jonge kardinaal en rechterhand
Van een onthande paus om wie een wolk hing
Van feilbaarheid, bereisde ik, gezant
Van God, met als bagage mijn vertolking
Van Jezus’ woord, het luchtruim, land na land,
Ontwarend, in de wakken van bewolking,
Steden, dorpen, mensen, de bevolking,
Obscure kerkjes, roofbouw, achterstand.
Blootsvoets Mariaplekken, Jezusplaatsen
Bezoekend trok ik om, mijn woord toucheerde
Een waarheid die hun geest herinfecteerde.
En toen mijn stem zelfs in de bovenmaatse
Praalgrafkerk van Petrus triomfeerde,
Ontsliep ik, als melaats met de melaatsen.
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Rheingold

In het heldere diepe water drijven,
Waar alles stil is, zuiver, waterstil,
Een onderwaterwereld, oertijdpril,
Drie vrouwelijke salamanderlijven.
Cirkels die hun stemmen er beschrijven
Langs lichtpilaren, als gedempt gegil,
Behoeden uitveredeld nimfendril
Opdat het maar een bodemschat mag blijven.
De transsubstantiatie laat niet na:
Wagners partituur, zijn woud van kleine
Stippen, tooncoderend DNA,
Chromatisch in zijn toonkunstalgebra,
Laat in een stroom van mollen, kruisen, lijnen
En notenbalken Rijndochters verschijnen.
Tribschen
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Individuatie

Verscholen aan de groene waterkant
Ontwaar ik, sprookjesachtig, Grimmig, grauwer,
Doornroosjes slot, heel feeëriek, getrouwer,
En in verwachting van een remplaçant.
Op deze oever stichtte zieleschouwer
Jung zijn tweede huis, van eigen hand,
Als lithomane stenen torenbouwer.
Ik vind het slot, kus heimelijk een wand,
Opeens beseffend: Doornroosje staat
Voor Middeleeuwen, cultureel legaat
En erfgoed dat wij steeds opnieuw betrekken.
En met mijn kus wil ik tot leven wekken
Een ingeslapen tijd, als held, als Recke,
Als een zichzelf ontdekkende soldaat.
Bollingen
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Die Hütte

Als oerdecor volhardt (massief, oeroud)
De tijd, het Zijn: de blauwe en inerte
Alpen als een ijskroon in de verte…
Elfride’s Hütte in het Zwarte Woud
Waar Heidegger zijn zwijgretraite houdt
Voor een herwaardering alter Werte,
Hier waart zijn geest, als hoeder van de herten,
Als Griekse demon in het dennenhout.
Een vriendendienst, drie tochten naar drie vrienden,
- Tribschen, Bollingen en Todtnauberg -,
Hun nalatenschap werkt in mijn werk
Als desem. Drie notoire oudgedienden,
De schemering trotserend, helderzienden
Wier plek transsubstantieert tot dagtochtkerk.
Rütte, Todtnauberg
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Estafette

De sneeuw omsluit het land als een gipsbleke
Huid, het is dit jaar een witte Kerst:
Mijn brein turft niet in uren, maar in weken,
Mijn blik meet niet in meters, maar in werst.
In zijn trage wenteling bleef steken,
Daar waar zijn draai het snelst, zijn straal het verst,
Het tandwiel van de tijd. In platgestreken
Bodems rijpt latente wintergerst.
Ik droomde hoe ik in Die Hütte kwam
Om mij met mijn auteur uiteen te zetten
En hoe hij in zijn handen plechtig nam
Zijn Überbuch en er zijn naam in zette.
En wijsbegeerte werd een estafette:
Hij schonk mij Sein und Zeit met autogram.
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Ascese
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Coenaculum

Slaapdronken daal ik af naar het cenakel
Waar op een breinafdruk jouw minnaar teerde,
De bedoeïenentent, het tabernakel
Waar hij zijn visioenen registreerde.
Jouw hand werd in het duister het tentakel
Waarmee je hem bedreigde en blesseerde
Als kluizenaar wiens lust transfigureerde
Tot brug naar jou en tot een tussenschakel.
Gehavende, genadeloos verknipte,
Met sprinkhaanbloed beschreven manuscripten
Als een geheugenschors die jou omgeeft,
Als schelp, als een cocon die jou omkleeft,
Jouw bladerhutbehuizing, ontzielde crypte,
Gevallen citadel, - Brünnhilde schläft.
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Ecce homo

Ik ben geen Adam, meer dan naar een bruid
Verlang ik eenzaamheid, anachorese.
En mijn diëtetiek? Dat ik slechts uit
Mijn eigen Zarathustra voor mag lezen.
Mijn lichaam heeft mijn zorg: mezelf genezen,
Slechts in mijn dithyramben schiet ik kuit,
Op grote hoogte, solitair, herrezen,
Zesduizend voet liefst hoger dan Bayreuth.
Wees zelf het doelwit van je pastorale,
Je eigen kudde. Als ik af moet dalen
Dan predik ik de posthumaniteit,
Ascetische devotie: wees bereid
Om slechts in zon en ijs en eenzaamheid
Jezelf tot mens, tot Übermensch te stalen.
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Metanoia

Verslavend is het menselijk bestaan,
Woestijn staat voor ontwenningskuur: maak recht
De heerbaan van de Heer, geef Hem vrij baan,
Rectificeer met wat je je ontzegt.
Je fallus lijkt niet langer aangehecht,
Maar verzelfstandigt zich tot leguaan,
Je lichaam wordt je demon, je gevecht,
Wees een anachoreet, wees een Spartaan.
Woestijn is meer dan zand en meer dan droogte,
Net als de hemel: hemel staat voor hoogte,
Dimensie van de verticaliteit.
Word een woestijn en houd jezelf bereid,
Ooit daagt het morgenrood en daalt de tijd,
Dan klinkt Zijn stem, de super, uit de hoogte.
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Woestijn

Als jonge heremiet bezocht de Heer
Het niets: immens abstracte, destijds infame
Ruimte, ver voorbij de sociosfeer,
Ver weg van akkers, veeteelt. Autogame
Liefde: een proef in louter zelfverkeer,
Volstrekte eenzaamheid als een examen.
Een abstinent asceet is zij een Dame,
Met haar slechts deelt Hij Zijn gelamenteer.
De hardheid van het verticale licht…
En in het duister, onbestaanbaar dicht,
Stelt Hij Zijn onbarmhartige prognose
Van wereldondergang, apotheose,
Apodictisch, kwetsend, met één lichtOf keerpunt, dat van Zijn anabiose.
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Topasceet

Botten dienen om mezelf te vouwen
Tot plant, me tot een waterplant te vlechten
En huid is onontbeerlijk als mijn nauwe
Omhulsel, dienstig om me te onthechten.
Ik ben slechts consument van de gerechten
Die ik zonder bijten, zonder kauwen,
Louter als een vloeistof kan verstouwen
En weiger te bevechten of te slechten
Weerstand of verweer, met hand of tand.
Vlees is overbodig, redundant.
Zo transformeer ik tot anachoreet,
Hypernaakt, zelfs innerlijk ontkleed
En metamorfoseer ik tot een plant
En tot de opzienbarendste asceet.
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Levenswende

Dit is mijn nieuwe jaar, mijn ochtendtijd.
Gevangenschap en hechtenis, detentie
Is mij het leven dat ik heb geleid
En duisternis, maar dit is mijn intentie:
Ontwenningskuur, zelfoefening en vlijt,
Zo reduceer ik drastisch mijn frequentie,
Bezoedeling vervang ik door retentie
Tot ik beknot, gestaag, soms met respijt,
Mijn alcoholgebruik, mijn promillage.
Een voettocht, zonder doel, en ongeschoeid,
Een proef, een test, een schifting, een triage,
Blootshoofds, blootsvoets, en alles wat me boeit
Laat ik onaangeroerd en ongemoeid,
Mijn voettocht wordt een test-case, een passage.
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Samson (dag en nacht)

Bij daglicht worstel ik met stugge bomen.
Ik win de strijd, en bouw, robuust en kranig
Als een boerenzoon een onderkomen,
Maak dingen aan mijn lichaam onderdanig.
Maar ’s nachts, wanneer ik droom, lijk ik dusdanig
Veranderd dat mijn kracht mij lijkt ontnomen,
Hun vorm lijkt onmiskenbaar toegenomen
In biomassa, sterk en stoer en hanig.
Aan zelfvertrouwen, spierkracht boet ik in
En mijn verbaasde lichaam moet verstouwen
Dat ik van hen verlies in plaats van win
En overmeesterd word door houten vrouwen
En in hun droomgreep voel ik hoe de nacht
Mij onverhoeds beroofde van mijn kracht.
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Metamorfose

39

40
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De vijver / Narcissus

Een waterspiegel is mijn roerloos zwarte
Vijver, spiegelwereld, bron van hoop
En slagveld, tranendal en poel van smarten,
Mijn eigen zwarte doek, mijn bioscoop.
Want tuinnatuur is als erototoop
Met zijn koele salamanderharten
Duizend maal zo boeiend als een soap,
Boeiend als de tempels van Astarte.
O platte hemel op een holle aarde,
Slechts voor één oogwenk, laat mij, momentaan,
Een nimfmetamorfose ondergaan,
Opdat ik zelf, in mijn door mij ontwaarde
Zelfbeeld, op nog ongeëvenaarde
Wijze voor haar door zou kunnen gaan.
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Metamorfose

Soms heb ik, als ik plotseling ontwaak
In een bed van maanlicht, sneeuw en dauw
En onverhoeds verbaasd mijn huid aanraak,
Het goddelijke lichaam van een vrouw.
Alles lijkt blesseerbaar, ondermaats
En alles aan mezelf lijkt mooi en nieuw,
Mijn kern, mijn zwaartepunt heeft zich verplaatst.
De wens dat ik mijn eigen lichaam huw
Maakt zich van mij meester, ik verlang
Dat ik mezelf omstrengel en ontvang
En dat ik zelf mezelf tot vrouw bestempel.
Schielijk passeren wij een grens, een drempel,
Een Toetanchamonkamer en een gang,
Ontboden toegang, Nefertiti’s tempel.
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Exegese

De tombemens is een Neanderthaler,
Zijn grafspelonk is als een steentijdgrot.
Hij huist in graven, grotten: decentraler
Dan wie dan ook zoekt hij zijn plot, zijn spot,
Als oermens in een steentijdonderkomen,
Een steentijdmonstrum voor zijn entourage,
Met enkel stenen als zijn equipage,
De steentijd spreekt als legioen demonen.
Het steentijdstemvolume schalt in hem,
Maar Jezus antwoordt met omfloerste stem:
Terstond is hij beschaafd, getemd, bedwongen.
Spiritus facit saltus - de mens maakt sprongen
Door tijdvakbarrières, de NeanderThaler wordt een nieuwe mens, neander.
Markus 5:2-10

43

25

Cardiofagen

In verstolen regenwoudgebieden
Stichtten zij hun Maya maïscultuur.
In weerwil van kalenders, schrift, sculptuur,
Staat hun Rijk geboekstaafd als morbide.
Subliem verrees de strakke steenstructuur,
Bestierd door zonaanbiddende druïden,
Het licht drong binnen door een apertuur.
De apex van hun voedselpiramide
Was het mensenhart, het mensenoffer
Waarmee de priesterschaar, als cardiofage
Clan, het cataclysme wou verdagen,
Wou keren, want hun zon werd almaar doffer.
Conquistadors, die zij ten offer vielen,
Aasden niet op harten maar op zielen.
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De landkaart van Lewis & Clark

Hun kaart ontsloot Amerika Noord-West
Zonder flora, slechts met schaarse sporen
Van mensen, zonder prairieherbivoren,
Een bleke, uitgewiste palimpsest,
Een braak en abiotisch leeg gewest,
Als arealen voor een uitverkoren
Volk. Het was een claim, een manifest:
Ons is een territorium beschoren.
Een stille oproep tot exterminatie
Van dat wat ogenschijnlijk er niet was:
Bizons, indianen, prairiegras,
En tot het stichten van een nieuwe natie
Als een cultuurhistorische mutatie,
Civilisatie met versnelde pas.
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DSM (Onder de rook der mijn)

Land van herkomst, bossen, steenkoolmijnen,
Löss (Pleistoceen), Krijt (mergel) en Carboon.
Hier plooiden zich, - ik was er allochtoon
En sprak mijn dialect -, mijn struinterreinen.
Er gold, al sinds de tijd van de Romeinen,
Het “Algemeen Menselijk Patroon”
(Naar Jan Romein), maar vaderlandse mijnen
Ontgonnen het verdrongene: Carboon.
Petrochemie, of: hoe het Algemeen
Patroon verdrongen raakte uit Geleen,
Op grond van de fossiele brandstofvraag
Het onderspit moest delven, laag na laag.
De bodem raakte, - nafta, gruis, benzeen -,
Ermee doordrenkt, waarop ook dit verdween.
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Oudejaarsavond

Het nieuwe jaar, als jaarlijks ochtendgloren…
Het oude jaar is dood, als een karkas,
De aangeschoven tijd is als het gras
Dat oprijst uit de nog berijpte voren.
Mij is dit ‘oudejaar’ meer dan folklore:
Ook ik verander en verouder ras
En word wat ik klaarblijkelijk al was,
De dichter schuif ik in mezelf naar voren.
Dit is het keerpunt, dit is de bekende
Levensommekeer of levenswende,
Μετάνοια, levenscurve, Kehre:
Hooligans veranderen in heren
En wat geordend leek wordt juist een bende
En ik ga mijn gedichten publiceren.
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Wederhelft

49

50
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Cryptogamie

Zo heimelijk is ons hypercryptogame
Verbond, dat mijn bestaan geheel omspant,
Dat ik jouw lichaam nimmer heb bemand
En jij mij slechts als schim kent, niet met name.
Mij vult een archipel aan amalgamen,
Kwikvrij en tegen taal en tijd bestand,
Een smetteloos, primordiaal restant,
Het smeedt mij onomkeerbaar met jou samen.
En of jij onze liefde onderhoudt,
Versteende buste in fossiel cement,
Of niet, je blijft mijn kerncompartiment,
Mijn overwoekerd mesozoïsch woud,
Mijn vroeg-paleolithisch fundament
Dat mij als bodemlaag in leven houdt.
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Twee vrouwen

Haar vlees bolt in mijn handpalm als een vrucht,
Een steenvrucht, en mijn blik verkent aandachtig
Haar kwetsbaarheid. Zij oogt zo sprookjesachtig,
Zo prooidierangstig, in haar aarzelzucht.
Haar lichaam lijkt te drijven in de lucht,
Mijn hand lijkt groot, mijn biceps oppermachtig.
Zij oogt fragiel, een bosfee, fabelachtig
En trillend als een vlinder, aartsbeducht;
Maar elders paradeert een strandatlete,
Veerkrachtig als een centaur, in een straat
Besluip ik haar om mij met haar te meten,
Heimelijk en letterlijk: mijn maat
Verkrimpt… Gun mij, onheimelijk bezeten
Van jou, één worsteling, als liefdesdaad….
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Schijngestalten

Lange, lange nachten, nog veel langere
Ochtenden, het trage ondergaan,
Het slinken van de maan, noli me tangere…
Dit is mijn vlees, mijn zelf - raak mij niet aan.
Ik slink, heb een mutatie ondergaan,
Ben van ons beiden nu veruit de bangere,
De zwakkere, de in potentie zwangere,
In worstelingen kan ik haar niet aan.
Ik herbeleef een vroege liefdesscène,
De liefdesoertijd, toen de uitkomst vaak
Onzeker was, erotisch tweegevecht.
De strijd der seksen wordt opnieuw beslecht,
Een nieuwe wending: zij bedwingt haar gêne
En grijpt mij aan, verslaat mij tot haar draak.
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Elzenpark

Mijn tocht beschreef de uitgesponnen lussen
Door Helsingfors, tot ik haar vond, compleet
In brons, als supervrouw, als topatleet,
Brünnhilde, en als paarrots voor haar mussen,
Musculair ontwakend, lichtgereed,
Maar een gegoten beeld nog, slapend tussen
De slenterende mensen en de bussen
Naar wie zij juist haar korte werpspeer smeet.
In mijn verbeelding was ze al gezwicht,
Begroette zij de zon, de dag, het licht,
Zo zou zij mij begroeten en omhelzen.
In de beschutting echter van haar elzenPark ontzei een wagnerachtig “Nicht
Berühren” mij mijn Dame auf dem Felsen.
Erottaja, Diana Park, Helsinki
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Gedicht boven Gotland

Vlak naast me gaapt een vacuüm, een plek,
Een leegte die zich niet meer laat verhullen,
Die ik bevoel, betast, bedek, bevlek,
Die slechts een tegenspeler nog kan vullen.
’s Nachts als ik naar mijn zandkuil, naar het rulle
Zand ga, mijn onheimelijk verstek,
En ik mezelf ontkleed, strijken haar gulle
Handen langs mijn rug en langs mijn nek.
Ik voel me in mijn eigen bed niet thuis,
Slechts in mijn bed van zand kom ik tot rust,
Slechts het koele, bleke maanlicht blust
De wondkoorts van mijn bronst en maakt mij kuis.
Kom, sta mij toe dat ik, op jou belust,
Jou kruisig met mijn handen en mijn kruis.
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234

Ik ken, ik wil jou anonimiseren,
Een cryptocijfercode aan jou toe,
Een kengetal, want letters zijn taboe,
Drie cijfers die jou naamloos indiceren.
Nu onze wegen drastisch divergeren,
Heb ik een cijfermatig who is who
Van node om jouw naam te integreren
In mijn sonnettencyclus, après tout.
Jouw cijfers memoreren onrechtstreeks
Hoe ik een Spanjaard was en jij Azteeks,
Hoe jij mijn A, mijn 1 was, clandestien,
Mijn prima en mijn ultima, sindsdien
Ben jij mijn 234, mijn cijferreeks,
Mijn slot, mijn sleutel, maar jouw som blijft 10.

56

35

Y

Mij in jouw liefdeslandschap uit te zetten,
Elk ander lustbeeld uit mijn brein te schrappen,
Jouw landschapselementen met piketten
Bepalend en omheinend en in stappen
Met grepen en vignetten jou beletten
Om ooit nog aan mijn tastzin te ontsnappen,
Jouw graasgebied bezetten, herbezetten…
Ik ga me, glijdend door een geul van sappen,
Aan jouw gestel te binnen en te buiten,
Om aan ontsloten lagen te onttrekken
Jouw libidobestand. Jouw nachtvertrekken
Haast argeloos te openen, te sluiten,
In worstelgrepen slechts nog mij te uiten,
Als een gewonnen landschap jou betrekken.
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Noli me tangere
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Holofernes

Een huursoldaat verlaat zijn tent en steelt
Naar buiten, naar de oevers, langs de sloepen,
Waar officieren nog bevelen roepen,
En zwalkt de nacht in, onverkwikt, misdeeld.
Ginds fonkelt, als een krijgstrofeeënzaal,
De rode tent tussen de bruine tenten,
Waarin zich aan een vleesgeworden lente
De veldheer laaft, als aan een galgenmaal, De held die na zijn zwaar bevochten, nipte
Zege de scepter zwaait tot in Egypte,
Zijn nachten slijtend in een leren burcht.
Wat niemand nog bevroedde was dat juist
Op dat moment een straffe vrouwenvuist
Hem zwaar beneveld knevelt en verwurgt.
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Stilte

Stilte is geen onbeschreven blad,
Veeleer een spaarzaam, sluimerend archief,
Getijdenboek van wanhoop, ongerief,
Een vochtig, circulerend, talig bad,
Een vluchtig sediment, een woordenschat,
Een kerfstok, onvolledig, selectief;
Soms speelt zij mij iets toe, een apocrief
Kwatrijn dat uitziet naar een Rubaiyat.
Door ergens in de luwte te parkeren
Zoek ik haar op: een solitair tableau,
Om er mijn ziel, mijn bloed te injecteren
Met stilte, en met lucht en H2O
En om mezelf kwatrijnen te dicteren
In de stijl van Edgar Allan Poe.
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Site visit

Wanneer ik, dromend, uit een droom ontwaak,
Zie ik de nacht als een immens gebouw
En in zijn duisternissen zoek ik jou
Opnieuw, en in mijn vlees priemt zich een staak.
Zou ik jou zo ontmoeten, was het raak,
Op slag van middernacht, voor dag en dauw,
Pas in mijn armen werd je waarlijk vrouw,
Mijn liefde blijft mijn doel, mijn recht, mijn zaak…
Mijn droomtocht eindigt in een kloostercel,
Een doodse stiltenis, een rouwkapel,
Nog voor het driewerf kraaien van de haan:
Tot pleisterwerk verstild, van bloed ontdaan,
Jouw handgreep hakend naar mijn bleek gestel,
Spreek ik jou statig toe, “Raak mij niet aan”.
Florence, San Marco
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Monogamie

Een huwelijksliefde is een polygame
Relatie, wordt elk seizoen opnieuw gesloten.
Elk seizoen word jij een nieuwe dame
En soms verander je subtiel van grootte.
En zeg me dat je nimmer zult beramen
Mij uit jouw liefdesleven te verstoten.
Wie zou er het van huwelijkstrouw ontblote
Bestaan verkiezen, zonder erfgenamen?
Toch is er, in mijn dromen, die parade
Van vrouwen, uit het heden, het verleden,
Die het nooit, of zelden, met mij deden,
Maar die ik in een droom naar wilde duinen
Lok om hen in zanderige tuinen
Te lijf te gaan, en in hun zweet te baden.
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Homo ludens

In plaats van tederheid, gevlei, gekeuvel
Of woordjes die je in een oorschelp fluistert,
Een man tot vrouw gevecht om elke heuvel,
Tot lichaamskracht jou klopt en velt en kluistert.
Jouw aanvalslust stagneert, neem mij niet euvel
Mijn eindgreep die jou als een zwaan omluistert,
Jouw lichaam krimpt, jouw schalkse blik verduistert,
Terwijl ik om en met en in jou sneuvel.
Mijn liefde stamt uit lang vervlogen tijden
Toen minnaars tot een worsteling verleidden
Het liefdesdier aan wie men zich vergreep.
Je bent de stoerheid zelf, waarmee ik dweep,
Kans-, weerloos op mijn schouder, no escape,
Predatrix van de duinen en de heide.
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Walkure

Was het jouw gestalte in de verte
Die mij tergde, op het denkbeeld bracht
Dat jij door mij wou worden opgewacht
En uitgedaagd? Erotische offerte:
Beproef mij, als een maatstaf voor jouw kracht,
Azend op een score of een perte,
Transmuterend onze extraverte
Wil tot liefde tot een wil tot macht.
Maar of het nu een krachtproef is, een toer
Of niet, jou te verslaan: als ik jou vloer,
Languit, en met jouw eigen armen keten,
Laaf ik me niet aan jouw beduusde kreten:
Mij zou het een deceptie zijn te weten
Dat jij geen Wodansdochter bent, slechts stoer.
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Tommy

Wat dempt, stremt elke prikkel, ieder sein
En retardeert zintuiglijke signalen,
Wat vormt de hindernis die zij niet halen
Op weg naar Tommy’s onbereikbaar brein?
Licht laat zich transponeren noch vertalen,
Niets klieft zijn neocorticale schrijn
En wat verzacht zo dadelijk de pijn,
De scherpte van de golven en de stralen
Als in zijn cortex de verstekeling
Ontwaakt? Ik zie, wanneer ik Tommy zing
Of speel, op mijn piano Tommy doe,
Dat er een pad loopt naar hun mijlpaal toe,
Van Mozarts Zauberflöte, Wagners Ring
Naar See me, feel me, touch me van The Who.
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Catena prolongata
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Genji

Terwijl hun minnaars, blauw in hun soutanes,
Bij maanlicht hun Chinese luit bespeelden,
Verscholen opgebonden courtisanes
Zich achter bamboeluik en bloemenweelde.
Hofdames waren bloesems, blauwe druiven,
Chrysanten, wilde rozen in habijten,
Bloemgestalten, bloemvariëteiten,
Terluiks als vlinderstruik slechts te bestuiven.
Minnaars waren dichters, grafologen,
Hun erotiek was clanstrijd en intrige,
Grilligheid verschafte hun prestige.
De taal der liefde was de poëzie,
Het handschrift gold als spiegel van de Ψ
En kalligrafen gooiden hoge ogen.
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Hadewijch

Zij wint als onbetwiste kampioene
De zangerstrijd der minnepoëzie
Met verzen over valken en pioenen,
Oerewoet en liefdeslethargie.
Begeerte kleurt haar stemming, haar seizoenen,
Haast elke strofe, als een litanie,
Bezingt de impact, op haar visioenen,
Op haar als vrouw, als literair genie,
Van deprivatie, op gestel en zinnen,
Het tergt haar hart, verschaft haar taal grandeur,
Doet haar minstreelse liefdesverzen spinnen.
Steeds zindert, herfst of voorjaar voor de deur,
De endocrien-inwendige terreur
Van grootse, onbevredigbare minne.
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Die Zauberflöte

Een psycho-muzikaal experiment:
De blootstelling, de inprenting, de hechting
Aan een Gestalt, libidineuze knechting;
Een proefopstelling toetst temperament.
We horen hoe een muzikaal fragment
Via training (overdracht) tot slechting
Van weerstand voert, tot inzicht en vervlechting
Van personages met hun instrument.
In zangspelsessies wordt die associatie
Bekrachtigd: panfluit, dwarsfluit, klokkenspel,
Beproeving, rituelen, initiatie:
De zonderling, de eenling wordt een stel
En licht en rede breken het bestel
Van moederrecht, bedrog, intimidatie.
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Frankenstein

Mary Shelley’s literair genie
Was haar gevoel voor genialiteit.
Dit was Galvani’s inzicht indertijd,
Zijn elektrofysiologie:
Spierweefsel contraheert in een circuit,
Het leven, onze animaliteit,
Is in essentie louter energie,
Het is in wezen elektriciteit,
Gecombineerd met tissue engineering:
Een bleke wetenschapper op zijn vliering
Met een ontslapen lichaam op zijn brits,
Exposure aan een soort van bliksemflits…
Haar droom als oer-experiment, als gids,
De rest was louter romantiek, versiering.
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In utero

Moeder aarde als een levend wezen,
Goedaardig, met een wil, - om ons te voeden,
Leven voort te brengen, te behoeden,
Met huid, haar, aders, monden, half genezen
Wonden, telescopen als prothesen, Jules Verne’s alchemistische vermoeden,
Een archetypisch beeld, een hypothese
Van protowetenschappelijke bloede:
Dat wij als door een schede, een vulkaan,
Het moederlichaam binnen kunnen gaan,
In utero, het middelpunt der aarde:
Een Krijt- of Juratijdperkbroedkast waar de
Monsters broeden die er hun bestaan
Bestendigen, omdat haar grot hen spaarde.
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De Androïde

Een kelderschoot omsloot een hof van Eden
Die slechts per liftcabine door een schacht
Bereikbaar was, als een betonnen schede,
Een gloeilampfirmament verdreef de nacht.
In deze technotuin, dit diep beneden,
Had Edison de absolute macht,
De ingenieur die dit toekomstig heden
Tot in detail ontwierp, had uitgedacht.
Zijn nieuwe Eva zoekt een metgezel,
Ook Adam zocht te leven als een stel,
Vierenzestig zinnen, wenken, sneren
Kan zij als grammofoon reproduceren,
Haar robotlichaam op een onderstel
Kan femininiteit incorporeren.
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John Barleycorn

De alcoholmemoires van Jack London:
De spanne tijds van productiviteit
Krimpt in met het verstrijken van de tijd,
Door drankzucht, aan den lijve ondervonden.
De whiskyvrije zone wordt verslonden,
Staag slinkt het eiland van de nuchterheid
En stijgt de spiegel van toxiciteit,
Zijn leven wordt als dat van Pavlovhonden.
Auteurschap wordt een dierproef. Nietzsche zei:
“Mein ganzes Leben ist Tierquälerei”,
Wij zijn als proefpersonen, als proefdieren:
De impact op mijn organisme bij
Blootstelling van mijn hersenen en klieren
Aan alcohol, langdurig, brein en nieren…
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De tuin

79

80

50

Natura naturans

Een eigen wereld, maar op klein formaat,
De tuin, een vijver, een konijnenren:
Een microdierentuin, een micro-ven,
Het gras: een micro-graslandreservaat.
Zij is het dialectisch resultaat
Van groeien versus snoeien. Ik herken
Mezelf, mijn hand, besef dat ik het ben
Die groei bevordert, wildgroei tegengaat.
Maar in de zomer moet ik onderduiken
In een woud, een woekering van struiken
En waterplanten: φύσις grijpt de macht.
Ik neem haar groeiend overwicht voor lief
En maak me op en spaar mijn arbeidskracht
Voor mijn najaarstegenoffensief.

81

51

Φύσις

Zodra de bleke najaarszon verdwijnt
Wordt alles φύσις: onbepaald, diffuus,
Onscherp, - maar tegen middernacht verschijnt
De sterrensfeer: acribisch, haarprecies.
Eerst is er actieradiusverlies
En Weltverlust, de wereld wordt verkleind,
Tot oerproporties (nergens scherp omlijnd)
Teruggebracht, elk zintuig raakt confuus.
Des te grootser, van een andere schaal,
De sterren: iteratie, Fiat lux,
Oerconstanten in de grauwe flux,
Een bovenwerelds, ultramondiaal,
Voorspelbaar en berekenbaar gewoel,
Bezaubernd, καλός, pulcher, beautiful.
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Domesticatie

Mijn als een territorium beheerde
Bosrandtuin waar ieder organisme
Op basis van zijn biospecialisme
Op specifieke wijze integreerde
En waar ik, mijn verlichte despotisme
Getrouw, het vogelvolk domesticeerde,
Regerend zoals Adam ooit regeerde,
Met zaden, struikgewas en nepotisme.
Een wereldwijd proces: natuur wordt park.
Die avond, in mijn sedentaire Ark
Was er geen vogelstem of hij beleed het
Met zijn gezang, als Hamlet in the dark:
Domesticatie, reddingsboei, - I made it…
To be or not be – domesticated.

83

53

Boeddha

Een Boeddha word ik, badend in de zon,
Een Bhodisattva: zonnebadend zitten
In de Boeddhazon, de Boeddhahitte,
In mijn Boeddhatuin, mijn Erewhon.
Al sedert eeuwen, sinds de wereldtijd
Begon, talloze ongetelde uren,
Mega-uren, die aeonen duren,
Of seconden, of een eeuwigheid.
Een zonnebad, als spel van golffrequenties,
Een hittebad, voorbij de differenties:
Er is geen sprong, geen kloof, geen onderscheid
Tussen zijn en niet-zijn, tussen tijd
En niet-tijd, beelden en reminiscenties
Van buitenwerelddingen raak ik kwijt.
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Erwtenschaak

Mendel speelde schaak met de natuur:
In vakken van zijn buitenschaakbord zette
Hij varianten uit, om zo de wetten
Van de erfelijkheidsprogrammatuur
Terug te brengen tot hun kernstructuur.
Zijn vragen waren afgewogen ‘zetten’,
Ze vroegen om respons, om tegenzetten,
Een levend schaakspel, bij de kloostermuur.
Dan weer was hij, dan de natuur aan zet,
Zijn stukken: een genetisch alfabet,
Aa, Bb, zijn schaakbord werd plantage
En erwten, variërend in pluimage,
Gaven, in hun afgemeten bed,
Antwoord, in hun taal: in percentage.
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Pseudomeiose

De alfa in het alfabet van tuinen
Was de vermaledijde Hof van Eden.
Zelf mag ik door mijn omega, het heden,
Met jouw denkbeeldig, mythisch lichaam struinen
Alsof God zelf verzuimde jouw vleesbruine
Vorm ook werkelijk uit deeg te kneden,
Zodat de lucht die hij in masteluinen
Vliezen blies geen vat kreeg op jouw leden.
Want soms mislukken zulke procedés,
Jij bleef een fantasie, een vijvernix,
Maar in mijn slaap, vanuit mijn droom, verrees,
Begerig naar jouw blik, mijn rib van vlees,
Een streng die zich verdubbelde tot X,
Tot vrouwelijke helix, tot XX.
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Tuinarbeid

Tuinonderhoud is als een dialoog:
Het zaaibed en de zaaier met zijn zaad,
De haag waarmee een tweegesprek ontstaat,
Als levend antwoord schiet het kruid omhoog,
Geheel op eigen kracht of langs mijn draad
En zonder schaamte toont een bloem haar oog,
Haar plantenvulva aan een dagpauwoog,
Een geisha, in verwachting van de daad.
Ooit in een droom verbleef ik bij de grote
Bomen, stammen toonden hun begeerde
Houten venusheuvels en poseerden,
Een houten vulva leek zich te ontbloten
Tot een schede die ik penetreerde,
Alsof ik in haar schoot mijn vleesstronk pootte.
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Natura naturans
Alles verandert, niets beklijft
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Vriestijd

De winter maakt het landschap quasi-heidens,
Gecultiveerd gebied ziet zijn contouren
Vervluchtigen, cultuurland, polderboerenNatuur wordt φύσις, oernatuur. Wat tijdens
Millennia door noeste, vrome, stoere
Ontginners werd ontgonnen, - het was één lijdensWeg, een Zondeval, moerassen, moeren
Winnend -, degradeert. Iets zielsbevrijdends
Schuilt in dit proces, als zo meteen,
Na kerstening, cultuurarbeid, repressie
Een meteorologische regressie
Het heden, zij het tijdelijk, bevrijdt
Van ons… Catastrofale wintertijd,
Micro-ijstijd in het Holoceen.
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Winterkwartier

Zich inkwartierend, het verwinterlijkte
Landschap, in een weidse winterstop
Verschanst. Wat in de zomertijd mij lukte
Lijkt onrealiseerbaar, - het is op.
Het tij stagneert, we raken achterop.
Onmerkbaar ademt nog het ingedijkte,
Door rijp besuikerde en opgesmukte
Land, als mega-etalagepop.
Een ijzig universum, hemelsbreed
Van chlorofyl ontdaan, ontgroend, ontkleed,
Waarin geëmigreerde vogelsoorten
Nadrukkelijk ontbreken. Nochtans heet
De nachtvorststad ons welkom bij haar poorten
En wacht een nieuwe ochtend op geboorte.
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Eindtijd

Ooit was dit grindgemaal een tropisch water,
Nog vind je, in de uitgedroogde zanden
Van de leeggezogen baggerkrater
De fossiele blauwe haaientanden.
Hier zinderde het grootse, onbemande
Vechttoneel, een woekerend theater,
Maar mensenloos, totdat het leven strandde
In dit aartsvreemde landschap, desolater
Dan destijds, als een contemporaine
Epiloog, een temporele oever,
Een mensentijd, een condition humaine.
De eindtijd lijkt ophanden, almaar stroever
IJlt de aarde, kil als een verkoeverKamer oogt de uitgeleefde scène.
Mill
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Elementen

Een spectrum is de zee: lichtstralen breken,
Licht valt uiteen in duizend tinten blauw
En op het oppervlak, als scherven dauw,
Het lichtrestant, als snelle lichtkwaststreken.
Ik volg het licht, het lichtballet, het schouwSpel nauwgezet en raak niet uitgekeken.
Wat ben ik, bij dit wit en bij dit blauw,
Bij deze fotonregen vergeleken?
Maar zonder mij, als vijfde element,
Is er geen kleur, geen spel van elementen.
Wij zijn als daglicht. Niets is permanent:
Het spiegelende en fluorescente
Water wordt het zwarte perkament
Waarop zich onze lichtsignalen prenten.
Santa Teresa di Gallura
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Mantra

Wanneer ik in het duister voor U kniel
In de zandkuil, in de wijde kegel
Van het maanlicht, en voor U mijn ziel
Ontbolster, is er steeds die ene regel
Die ik aldoor herhaal, aldus bezegel,
Als een mantra, als een taalfossiel,
Een oergedachte die door Goethe, Hegel,
Wagner, - het verheven percentiel
Der grote denkers -, als een antifoon
Gedacht werd en zich, als gedachtesnoer
En gouden keten, door de eeuwen heen,
Voortdurend repliceert: Er is maar één
God, Wodan, - Thor (of Donar) is zijn broer
En Balder is zijn broed, zijn telg, zijn zoon.
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Etymologie

Woorden zijn niet langer ‘vanzelfsprekend’,
Hun zin, hun strekking lijkt ons te ontgaan
Of raakt door ondoordacht gebruik vertekend:
Wat is ‘observeren’? Gadeslaan,
Hoeden, achten, zorg besteden aan;
Het woordje Hood in Robin Hood betekent
‘Hoeder’ (van de bossen). Woorden slaan
Ervaring op, kernachtig opgetekend.
In termen schuilen dikwijls onvermoede
Namen, als gestolde nostalgie,
Van goden, - Donar: donder, Wodan: woeden -,
Er schuilt een rest van demonologie
In weersgesteldheidsterminologie,
Weerwoorden zijn van goddelijke bloede.
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Winterreise

De dichter blaast zijn aftocht en de sneeuw
Blaast, stuift, schalt na, het echolandschap treurt:
Een afscheidslied als één gedempte schreeuw,
De toonsoort zakt, verspringt, verschuift, verkleurt.
Bij Schubert klinkt zo’n afscheid als de Schreeuw
Van Munch, geen stem of pianoforte beurt
Hem op: hij zoekt zijn rustplek, ziek, verscheurd
Door doodsverlangen, onder een zerk van sneeuw.
Winterreise is zijn zwanenzang,
Slepend voetspoor naar het laatste uur
Van de dichter van het stervenslied
Door besneeuwde velden waar de Klang
Lang na-ijlt van gecomponeerd verdriet,
Het winterlandschap als een partituur.
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In memoriam
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Epictetus

Treft mij een onvoorziene, onverwachte
Dood, dan baart mij dat geen zorgen meer,
Want als ik dood ben, ben ik er niet meer
Om zelf te lijden onder die gedachte.
Zij geldt nog steeds, zijn Stoïcijnse leer,
Zijn wijze om het sterven te betrachten:
Wees slechts bezorgd wanneer je ook bij machte
Bent om zorg te dragen voor een keer
Ten goede. Iets in mij blijft zich verzetten
En staat mij vooralsnog niet toe verstek
Te laten gaan, zodat ik het nog rek:
Mij knaagt dat ik nog niet van alle smetten
Vrij ben, dat ik toch nog één gesprek
Had moeten voeren, recht had moeten zetten.
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Nyctofobie

Mijn kindernacht werd in beslag genomen
Door angst voor duisternis, de consternatie
Die de gedachte dat ik uit de gratie
Was bezorgde, dat er geen ontkomen
Was, voor mij, in waken noch in dromen,
De angst voor een fantoommanifestatie
Of, volgens Freudianen, voor castratie,
Dat mij iets waardevols werd afgenomen.
Inmiddels sta ik dichter bij de dood,
Hij heeft zich merkbaar al in mij gemeld,
Als ziekte en slijtage, en het geldt
Ook mij dat ik ooit terugkeer in de schoot
Der aarde, dat mijn nachten zijn geteld,
Maar in het donker houd ik mij nu groot.
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Mnemotechniek

Dit liet ik via spermacellen na
In basenparenschrift, een levenslied
Veel ouder nog dan Veda’s in Sanskriet:
Het menselijk genoom, mijn DNA.
Wat planten geldt, is ook aan mij geschied:
Dat ik door stuifmeelkorrels voortbesta.
Ook als ik “Fort” ben, ben ik toch nog “Da”,
Het doet “te zijn of niet te zijn” teniet.
Zelfs spermaspatten aan het firmament
En sterrenwolken zijn niet permanent,
Een Melkweg blijft naar persistentie streven.
Mijn poëzie is als een supplement
Bij basenparen, door mij doorgegeven
Mnemomoleculen van het leven.
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Memento

Ik weet, jouw lichaam raak ik nooit meer aan,
Maar ook dat jij mij toch zult blijven voelen
Zo nu en dan, de liefde moest bekoelen,
Maar tussen ons blijft steeds een band bestaan.
Ik kan mijn liefde nergens meer op stoelen,
Met jouw absentie moet ik mij verstaan,
Mijn liefdesdraden blijven op hun spoelen,
Voor schikgodinnen heb ik afgedaan.
Ik hoopte dat, na wat schermutselingen,
Jij naar mijn zaad, mijn donorschap zou dingen
Voor nageslacht dat jij (dacht ik) zou dragen.
Die liefdesoverdracht, - jouw liefdesdracht -,
Bleef uit, maar rouwarbeid heeft voortgebracht
Sonnetten, die jij verwekt hebt, ik gedragen.
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Rouwarbeid

Een jaar of tien miljoen geleden bleven
Infinitesimaal vergruisde moten
Als haaienlijken in de modder kleven
Die nu als speciezand wordt opgespoten.
Alleen hun blauwe, indrukwekkend grote
Tanden laten uit het zand zich zeven
Waarin zij honderdduizend eeuwen dreven,
Met zeef en spade, zwoegend, onverdroten,
Onzegbaar gaaf. Zich van geen schuld bewuste
Rovers kliefden botten, spieren, nek
Van buit of prooi met hun glazuren bek
Als reuzel. Deze arbeid doet berusten:
Dit, liefste, zijn jouw resten, die hier rusten,
De rest verging, als gold het moten spek.
Mill
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Amour macabre

Als ik jou vind, al is het maar ten dele,
Slechts als skelet, dat vlees noch huid bezit,
Dan nog zal ik jouw schaambeen gretig strelen,
Bezorg ik jou een laatste wilde rit.
Herkennen zal ik jou aan jouw gebit,
Mijn weefselcellen zal ik met jou delen.
Ik zal in buitensporige taferelen
Me breidelloos bedienen van mijn lid.
Jouw torso zal ik inderhaast bedekken
Met lichaamseigen vlees als malse klei,
Mijn rib van vlees zal, opgestaan ter plekke,
Op zoek gaan naar de holtes in jouw bekken
Tot ik, verbloed, voor immer rust langszij,
Geraamtes wachtend op het jongste tij.
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Cellenrijk

Dat jij ooit een bezoek brengt aan mijn graf,
Volkomen uitgesloten is het niet:
Zonder wrok of liefde, spijt, verdriet,
Kom je op een ochtend op me af.
Een slopend ziekbed of een mort subite,
Een plotselinge dood of traag bergaf?
Ik ben van biologische komaf,
Een school microben help ik aan nitriet.
In mijn cellenrijk is het goed boeren,
Totdat ik stuifzand word, heel licht, heel droog,
Dan rest nog slechts het knagen van de kilte.
Het is als Hamlet zei: de rest is stilte.
Het slotgesprek dat soms geliefden voeren
Is slechts als minimum een dialoog.
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