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NECROPOOL

Dolagie door de dodenstad

Hij slaat een hoek om en blijft staan
Om naar zijn eigen stap te horen.
De straat zit stil, in magisch-wit verloren
Te staren in de zwart-omrande muil

Zijn kuchen wordt een levend wezen.
De lege ogen klauwen graaiend rond
En blijven haken aan een dode hond
Die rottend bij de sokkel ligt: "Diana met de hinde."

De vensters van de huizen zijn gesloten
Achter de ramen blijven schimmen gapen
Naar hem en naar zijn grauwe slapen.
Hij krijgt gezelschap aan herinnering.

De straat is leeg en zal dat blijven.
't Zijn straten van mijn nekropool
Waar ik, de zwerver, roepend dool
En geen contact met hen kan krijgen.

Hier rust                                         

hij werd altijd gewantrouwd door de mensen
de magisch-belaste, donkere bohémien
hij rookte niet en wist niet aan de wensen
van meisjes te voldoen; hij haatte gein

hij stond te denken waar de and'ren dansten
de aarde was, leek het, voor hem te klein
hij huiverde om 't leeg gedoe van hen die sjansten
of meisjes na stonden te fluiten op het plein

zijn testament bestond uit losse zinnen:
"ik bid u Heer, ik vraag u, toe dit jaar"
en verder nog: "ik zal mijn koffers pakken 
en klaar gaan staan
want wie de goden teer beminnen
sterven jong: zo zegt het spreekwoord waar"
hier rust B.W. 
hij stierf 
oud achttien jaar

B.W. = Bernard Wollenberg   (vriend uit Seminarietijd)
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Afscheid 
                                                        
"waarom ga je zo laat nog naar de haven?"
vroeg ze verward en keek me schuchter aan
ze was niet met mijn lot begaan
maar zag haar kans begeerd door raven

ze bleef nog even naast me en liep mee
tot bij de hoek, waar hijswerktuigen dreigen
ze greep me vast en kreunde ach en wee
en liep toen gillend weg, 
alsof ze 'n kind moest krijgen

drie straten ver klonk nog dat gore gillen
toen was het weg en stond ik heel alleen
wie zou met mij de Styx bevaren willen
en pelgrimeren naar de stad des doods?

Heimwee   
                                                          
ik vraag me af: "waar zou moeder nu zijn"?
ik hoor haar stem nog vaak in mijn gedachten
en vraag dan raad en voel weer dieper pijn
omdat ik 't antwoord hier niet kan verwachten

noem mij niet dweperig, gun mij dit stil verdriet
aan moeders leven had ik geen eind gedacht
het zwarte vest, het onaf breiwerk heeft gewacht
en ligt nog, zoals zij 't achterliet

uw foto op de schouw naast de pendule
gaat 's avonds leven, en het is weer goed
zoals zijzelf achter de haard gezeten
wat praten kon en mijn gedachten las
ik voel uw bijzijn als een nieuw geweten
dat mij bestuurt en dat voor mij uit tast

Herinnering                                                                          

de grauwe pijn is nu verklaard
tot vriesheldere lucht waarin
de bonte vogel der herinnering bedaard
rond kan vliegen al drie maand zonder u

ik wil niet denken aan de kaarsverlichte
kist en het droef geheim van zachte trekken
asgrauwe vogel, ga uit mijn gezicht:
wil niet met pijn, sereniteit bevlekken
ons eigen was 't om wie de holle straat
van lijkkoets en mistroostig luiden
vol dorre echo sloeg
de lijkstoet praat over het weer 
de wind draait naar het zuiden.

een lage grafstem zeurde onze vaders
vergeef me moeder, het ging aan me voorbij
zand bloemen wierook en wijwater
een eiken doodkist: en daarin gij

het is voorbij; men kan die droom niet maken
en wat bestond was tussen u en mij
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Kort kerkbezoek  
                                                                                        
ik kwam toevallig in uw kerk beland
het was geen "vurig suchten" van het hart
dat mij als "dorstig hert" dreef naar de bron
zoals de romantiek, uw rust met sentiment verwart

er ging geen nieuwe wereld voor me open
de kruiswegstaties ken ik al zo lang
en bonte beelden zijn van gips en leeg
en wierookgeur met mensenlucht smaakt wrang

en toch: ik moest met u zoveel bepraten
wij mediteerden toen over de trieste straat
en over mensen die elkaar verlaten
en opgaan kunnen in een geld-mystiek
toen ben ik stil geworden: nu de daad
vernederen of meegaan met 'n farizeeërskliek

Hallucinatie der herinnering

ik rende door de straten als een gek
omdat ik dacht een vriend te horen
die tuim'lend viel - een wonde in zijn nek - 
en schreeuwde dat het keilde in het koren

amechtig sta ik stil, het is vergeefs
de straten kijken mij mismoedig aan
en laten zonder troost mij verder gaan
het is de holle straat die bleef.

Seance                                                                   

denk niet meer aan mij, dat is geweest
elk mens heeft korte tijd te leven in de straat
de grauwe straat, waar elk zijn buurman haat
de holle straat met de begrafenis tot feest

verlaat de dodenstad, met cynische gebaren;
na korte of na lange tijd wordt het ook jouw domein
en ga jij ook de huizen in waar nu jouw doden zijn
tracht niet de zin van 't leven te verklaren

sus nu het grote leed, ga het begraven
denk steeds: we leven met de levenden en
maak het ijle, blije wakker, tot het zingt

neem weer een ideaal, omhels het leven.
het is materie waar je zwelgend in verdrinkt
maar waarvan toch geluk kan zijn geweven
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Fragmenten en korte gedichten

Goede vrijdag

op een heuvel buiten de stad Jeruzalem
- die schedelplaats wordt genoemd - 
hebben enkele toneelknechten
een somber schaakstuk opgericht
in de comedie van dit leven
tegen een operettedecor van genade
te blauwe hemel met te paarse wolken
volgen wij ademloos de witte
acrobatuur aan het schrijnend trapezewerk
in dit circus de salto mortale
van liefde en eenzaamheid

Requiem

vanmorgen bij de dodenreis
heb ik aan jou gedacht
het licht werd in de ramen oud
in scherven blauw en rood
getemperd goud de oude kerk
een treurvrouw bij het lijk
wie kent de logaritmen
van het hart
toen ik verward
aan jou moest denken

---------

moeder die met open ogen wakker
in het donker ligt te denken aan mij
aan zevenmaal een leven dat uit uw schoot
een aanvang heeft genomen
moeder van mij en moeder van het leven
dat van u uit de weg zal gaan
die zoveel duizenden voor ons gingen

Johannes spreekt                                                         
het schemert in de hof van olijven
de tijd bewegelijk houdt zijn adem in
en op een steenworp ver moesten wij achterblijven

een mens als ik en zwakker nog misschien
de weerzinspadden sluipen langs zijn leden
"ik bid U, Vader, laat die kelk indien

het mogelijk is”, maar nee, recht moet zijn loop
het was niet mogelijk en Jezus heeft gebeden
tot uit zijn poriën het bloed in druppels kroop

wij kokhalsden van dit gelaten lijden
usque ad mortem factus oboediens
en toen hij opstond, troost zocht bij een mens
sliepen we vast als ging het ons niet aan
dit kreunend wiegelied van leed
waardoor wij vrij uit konden gaan
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Brief                                                                               

hoe zal ik zeggen waar ik woon:
als ik een nummer noem, een straat
en zeg achter, driehoog, een uit de toon
gevallen revolutiewoning: er staat

haast elke morgen op een verkleurd balkon
een meisje matjes te kloppen en te zingen
alsof ze van het leven niet genoeg kon
krijgen; verder dan over de dingen

die ik op mijn kamer heb gezet:
boeken natuurlijk en een oude tafel
onder de boekenplank een divanbed
in rood met kussens en een hart met rafels

---------

en toen wij niet meer spraken
en toen wij - ver voorbij de woorden
zachtjes in elkanders wereld
wandelden en overgingen in elkaar
op de rand waar wij elkaar
ontmoetten in het donker -
dit is niet totterdood
dit zwijgen is het noodlot aangeboren
met driften van duizend voor ons
in het bloed zonder dat zij
de vervulling ergens vonden
voor hun laatste
voor hun innigste verlangen
samen te zijn voorbij de grenzen
van de huid voor bij het laatste
het onontkoombare moment

---------

rond mijn raam onschendbaar zal
de morgen ooit in wingerdblauw
zijn trossen hangen aan arcadebogen
bij het moede opslaan van mijn ogen
en of ik mij met twijfels al vermoei
zodat ik haast vertwijfeld niet in slaap
kan komen lig te woelen tot de loei
sirene van het licht de nacht verdaagt
tenslotte trek ik aan het kortste eind.
De eeuwigheid duurt langer dan ons hopen?
Dat door de dood zwart is omlijnd

----------
en morgen
dun ivoren waaier
ligt opgevouwen in
de doos met de
roodfluwelen voering
het onverwachte
de nacht de deksel
die past op ieder weten

met mijn ogen
raak ik een lieve foto aan
ik wacht geduldig wat
de herinnering dicteert
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Piëta 

door de godheid aangerand op vrije voeten
kende ik de kelk niet waar ik om vroeg
ich stehe jenseits von allen Karrieren
und leide nur Schmerzen du Gott
wenn du so dankbar wärest
kende ik de kelk niet waar ik om vroeg
nu ben ik moe van het vrije moeten

Eens een morgen
als de zon mij komt
wekken zal ik er
niet meer zijn

In memoriam                                                              

hij stond te denken waar de anderen dansten
de aarde was leek het voor hem te klein
hij huiverde om het gedoe van hen die sjansten
of meisjes na stonden te fluiten op het plein

zijn testament bestond uit losse zinnen:
"ik bid u Heer, ik vraag u toe, dit jaar."
en verder nog "ik zal maar vast beginnen
mijn koffers in te pakken en me klaar 
gaan maken voor de reis want wie de goden 
beminnen zegt een spreekwoord, sterven jong."

hier rust Wim tussen de oude doden
achttien jaar toen hem de dood besprong

----------------

toen hij dood was zeiden ze:
we hebben hem blijkbaar nooit begrepen
lees er zijn dagboek maar op na
wat wilde hij toch in het grote leven
waar hij niet thuis hoorde?
18  jaar oud en nog zo hulpeloos.

en die man die zoekt een vrouw
en die vrouw die zoekt een man
en die kind is gebleven wordt kwetsbaar
in het weeshuis van de wereld
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Till we meet again

rust zacht lieve Wim zo naamloos teer
staat op de witte linten aan
het bloemstuk van mijn herinnering

nog wel te rusten Wim
de nacht zal lang en geurig zijn
van verse aarde
wanneer zag ik je voor het laatst
rook toen de aarde ook naar blaren
die dorden in de dode wind

rust zacht die de stilte 
liefhad als een meer van dauw
en ochtendstille nevel

dag lieve Wim, rust zacht
nog wel te rusten
voor wij zo eindeloos die nacht
de sterren blusten

rust zacht ik zal je nooit vergeten
nog wel te rusten Wim
de nacht zal lang zijn
till we meet again

Opgebaard                                                                

en zacht het wuiven van de winden

op het netvlies van je droombegeren
heb ik getoverd; rivièra zacht
de vissen in de transparante meren
de roosmarijn in het koelste van de nacht

en zacht het wuiven van de winden

en in ons oor ijlden zeer hoge tonen
dit gaat voorbij, wat is voorgoed, waarom 
gaan door het bloed de doodshormonen?
roerloze vingers die niemand warmen kon?

je dode vingers die ooit verwonderd wezen
naar wat verder was, lavendel ver.

en zacht het wuiven van de winden

de sterren uit mijn nachttuin weggeplukt
ziek zakt de man voorover
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Dode courtisane
Joh, 8,7

tussen de divan en het raam van haar beroep
ligt ze nog smaller dan de smalle kist
op twee wankele schragen door de nacht gebaard
een blauwe angstkring klemt zich om haar ogen

de neus maakte contact met het ontbinden
de mond verzaakt in plooien ironie
aan het oor hangen dove juwelen
ik wist niet dat de dood ook hoeren liep

de lage deur staat open op wie volgt
(Wij gingen, voorop de oudsten, heen)
de kamerwanden kijken naar elkander
doodstil - er valt geen enkele steen

het wachten is nu op de Ander

Piëta 2

teveel vogels
teveel zon
teveel stilte
voor die dood
boven de aarde staan
zoveel vogels
zoveel zon
teveel stilte 
voor de levenden

teveel vogels zon en stilte
voor die dood boven de aarde staan
zoveel vogels zon teveel vervloekte stilte
voor de levenden, komend en gaand
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De chauffeur van de lijkauto

ik rijd met de doden 
door deze lichtende middag
een lijk aan boord van het zonneschip
de laatste tocht van de doden
ergens een wachtende deur
en veel gesloten blinde ramen
in deze lichtende middag
en veel gesloten schreiende ogen
lentetranen op de oude huid
die zoveel leed gedragen
ik breng het verdorde boeket
en de vergane glorie van een jong lichaam
tussen de treursymphonie van de aaronskelken
de lichte gondel met kaarsen 
op het dodenwater van Venetië
zachtjes zingt de gondelier
een liedje van oud-rose
je hoofd omrankt met turquoise
ik rijd met de doden
in kisten van eikenhout
naar deuren die wachten en stiller
opengaan in deze lichtende middag
jongens in khaki shorten staan te liften
mijn wagen houdt men niet aan
ik rijd door met de doden
langs de witte banen van deze
lichtende middag ik denk
aan al wat voorbij is en al wat
nog komen gaat ik rijd met de doden
achter het raam in mijn wagen
staat een smalle kist van eikenhout
en daarin rust een smalle jongen
het leven was hem te benauwd
en achter de deur wacht zijn moeder
zijn vader en waar hij van hield
een hond veel bloemen en foto's
op een bidstoel ligt er geknield
zijn vriend die hem nooit zal vergeten
hij ligt languit achterover
zijn lichaam is blank en gaaf
als de deksel er af gaat valt loveren
licht in zijn blonde haar
zijn mond werd wat rose zijn handen
geciseleerd uit ivoor een krans
van kralen strengelt zijn vingers door
en wit is de wade der doden
ik schakel behoedzaam over
de motor beantwoordt mechanisch
mijn teder innig gebaar
een demon van zon op de straten
de asphaltlinten door de grazige
groene weiden van deze lentemiddag
een lichtende bloemfontein
je voeten zullen geen stap meer gaan
je handen geen liefde meer wuiven
op je lippen gaat geen glimlach meer aan
je ogen twee geplette druiven
nog eens zal die kist door de straten gaan
stoot met de hoek tegen een deurpost
niet soepel als jij ging zal alles gaan
alleen de grond en een kuil
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Namiddag in de herfst                          9 october '56

er hangt lucide stilte om de kleuren
het wit van de was aan de lijn op het plat
diffuus als gedempte vogelstemmen
zie oude opa op het kiezelpad
pijprokend kijkend naar zijn rozen

er zijn veel beelden in het hoofd
van opa die ik niet ken, nooit weten
zal: opa gaat spoedig dood dat
staat te lezen in de vele rimpels
dagboek van zorgen om het witte hoofd
opa op het sterfbed zal niet anders zijn
dan op het tuinpad naar de rozen

dag opa, niet bang zijn voor de dood
zacht als een herfstdag sterven kleuren
vredig: zó heeft het moeten zijn
de kleuren sterven niet, ze worden oud
mahonielade, oude kant, kamfer en goud
'n vergeelde liefdesbrief uit vroeger jaren
een niet te noemen weemoed van voorbij

waar zijn de jaren heengegaan ja opa
waar gaan ze heen, de jaren, opa, waarheen
de vogels fluiten nu gedempter
bijna niet merkbaar buigt de dag het hoofd
er hangt lucide stilte om de kleuren
alles zal blijven als de avond komt

maar morgen zijn wij anders als de rozen
van opa kijkend en rokend op het kiezelpad.

Mei

er zijn weer vogels 
de bevolking
van takken en van wolken
ze fluiten hemelhoog en vrij
de internationale van het blauw
er staan weer bloemen
er is weer gras en groen
van hoop zijn weer de bomen
want het is Mei op aarde
voor ieder gelijke kansen
de vogels, de bomen, de bloemen
en het gras
het zigeunerorkest van de schepping
de zon een toverbal van goud
ik zit voor het raam en volg
de wind rumoerend en druk stoeiend
met de  meisjesrokken
lente is voor mij het wachten
op de zomer en de herfst
want in de winter trekken we ons
weer terug op de vlakte van de dood
de vogels de bomen de bloemen
en het gras en ook
wij mensen maken ons weer groot
voor het kat- en muisspel
met de dood
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Eens als de zon opkomt
                                               
eens als de zon opkomt
zal het luide praten van rondom
niet zeer meer doen
in de geweldige stilte

tot zo lang zal ik al het droeve 
huiverend zien
met schuwe ogen
de schaarse stilten genietend
neuriënd als een eerste liefdesbrief

leven is
juichen in de ochtend
schreien in de avond
en daartussen radeloos
de contrapuntiek van de pijn

eens een morgen 
als de zon mij komt wekken
zal ik er niet meer zijn.

Kom dan en wuif wat koelte langs 
de hete wanden van mijn bestaan

Centrum-expresse Maandag 19 maart 1956 na de tentamenopgaaf bij Michels 5 uur p.m.  

I'll cry tomorrow

tussen de duizend ogen
die kijken, niet beminnen
tussen de duizend handen
die pakken, grijpen, strelen
maar niet mij
ik ben gemaakt voor anderen
ik ben gemaakt voor dat
wat niet bestaat
ik ben de eenzame
ik ben de voorbijganger
ik ben de jongen die lacht
en huilt en lacht en huilt
er zijn ook anderen
die lachen en huilen samen
ik lach en huil alleen
ik kan niet troosten
ik heb een god
ik heb talenten
ik heb ogen, mond en handen
ik heb lippen, tranen en zonlicht
en lente ik heb het leven
vandaag nog en morgen en hoelang nog
ik heb de zomer, de herfst
en de winter 
als ik dood ben
en het zomer wordt zeggen de mensen.
ik mag niet verdrietig zijn
ik moet morgen huilen
dat is later als alles is gegaan
zoals ik dacht en vreesde
er zijn zoveel hoedjes op de wereld
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en tassen en pumps en zoveel meer
dat de anderen toebehoort
ik zie het standbeeld plein '44
ik zie de voorbijgangers
ik ben erbij ik behoor tot
de categorie van de zelfvergetelen
die moeten leven en niet weten
waarom en hoe 
straks zul je niet
meer denken, als ik het denken
van het denken maar vergeten kon
ik moet leven, ik moet lachen
ik moet neutraal zijn en de vergissingen
vergeven ik moet goed zijn ik moet welwillend
de voeten der voorbijgangers beschouwen
Ik moet de trappen opvangen
ik moet het kruis langzaam
via de kalender laten passeren
ik moet de flats met zonlicht
helpen bewonen ik moet de
bakkersknechten toeknikken
en sigaretten roken met de
verdrukten ik moet ik wil
ik kan niets, ik zal de nieuwe
ochtend groeten met waanzinnige 
gebaren en altijd nieuwe uren
aanslaan op het polshorloge van de middag
Ik moet mezelf vergeten ik moet lachen
ik moet vrolijk zijn.
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Zachtjes in de avond                                                     
Variaties op een thema voor waldhoorn, maan en rozengeur. 4 variaties in fuga op een 
thema voor hart, harp en rasp

onder een pergola geluk
zullen wij zitten op witte tuinstoelen
van de zomeravond schemer
heel in de verte de galop van een paard
een aanslaande motor
en dan weer het zachte, stille
en het timbre der rozen 
we drinken cocktails van weemoed
de vogels bijna stil een hond
blaft een grens om de stilte
een enkel lichtraam schreit
een smalle wond in de schemering
de sprookjesvertellende bomen en het gras
dat wiegeliedjes zingt voor de slapende bloemen
en wij onder de pergola der rozen
in de intieme avond
de ogen verwonderd naar elkander
opengevouwen ontwijken de pijn
van het komende afscheid
deze avond komt nooit weer
vannacht zal het kouder zijn zonder jou
een lichte nachtvorst verdriet
in de fluwelen tuin der verrukking
maar je weet toch dat wij eeuwig zijn

deze avond stroomt als fruitsap
de geur van zachte zuidelijke vruchten
mij loswekend uit het bezoedelde
ik woon op een rank balcon
aan het water van Venetië
vlakbij de brug der zuchten
in feestverlichting schommelend
de avond geïllumineerd
ik tel de sterren
gelui van verre klokken
zachtjes neuriënd aan de open ramen
van mijn hart deze avond
staan de schemerlampen buiten
de terrassen zijn kleine Inseln
het strijkje van de vogels
start voor een kleine nachtmuziek

ik ben van geen gewicht
in een kimono van chinese bloemen
als een bont rijstvogeltje exotisch
in de orchidee van deze avond
als een wolk van kersenbloesem

ik ben het rose rijstpoeder
op je wangen de parasollen
van je ogen ruisen zachtjes dicht
met je stem tokkel je tastend
langs de mandoline van mijn lichaam

glimmende auto's neuren zachtjes
door de straten van Montevideo
in de aura van een lantaren
sta ik ver weg te denken aan jou
wanneer zullen wij samen in de serre
weer luisteren naar het adagio voor waldhoorn
op een zachte zomeravond
terwijl de zilverdennen in de tuin
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een oud verhaal van vroeger
opnieuw vertellen
ik fluit de warme vogels van verlangen
lokkend met mijn lippen
en sluit ze voorzichtig

in het trappenhuis van mijn verlangen
hoor ik je voetstap boven komen
tot op de drempel van mijn eenzaamheid
zachtjes schuiven de deuren open
dit is mijn kamer, dit zijn de boeken
daar is het tuinraam met klimop
(en als je aarzelend rond blijft zoeken):
kijk, hier staat die foto van je
zomer '53 op het strand in Biaritz
en dan zullen we samen zwijgen
spreken zonder woorden
dat is immers hetzelfde
de wind, het kwikstaartje, speelt
met de gebloemde gordijnen
wij houden onze adem in
en drijven oneindig langzaam
uit deze kamer vandaan
muziek van violen en stemmen con sordino
in de gondel van de maan
ik ben je gondelier
steeds verder achterlaten
wij keren nooit terug
en laat de echte wereld
nu maar ondergaan  
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Rhapsodie in multicolor   
     
blauw is de angst
blauw en zwart is de angst
na wanhoops onvrucht-
bare regens over de 
dodenakker van het contingente

de zon een stalen komeet
dansende op de kleurloze
regenboog van het transcendente
met gesloten gordijnen leven
en het firmament wriemelt
van onheilspellende sterren

blauw is de angst
ijsberend tussen vier wanden
een plafond van schaduw
de vloer een tastbare 
onzekerheid voor de voeten
blauw en zwart is
de man die een sigaret opsteekt
in de zwarte lichtglans
van een wit gelaat op het vensterglas

en zwart zijn de bevroren rozen
"de rozen zijn zwart bevroren"
de maan is scherp en koud
de zon heeft warmte verloren
wij worden langzaam oud
kinderen blijven chemisch ongeboren
de wereld wordt langzaam koud

wit is de Christus
op het zwarte wandtapijt
blauw blauw de woorden
van de blijde blauwe boodschap

rood is het risico
zwart het kritisch inzicht
rose het burgerlijk voor-
oordeel maar blauw is
de ijzige kou van de lege
stilte om het praalgraf
van de witte dictator.
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Zondag 10 juni 1956

Eenzaamheid                                     

de klok tikt dreigend
de radio praat nerveuze nieuwsberichten
de opstand is mislukt
de sentimenten bevroren
tweehonderd mensen op
het hoogste plateau ter wereld
ontmoeten voor 't eerst
een Europeaan op
de Himalaya
de klok tikt dreigend
de autobus rijdt naar de remise
de ruiten glanzen de
beweeglijke foto van
mijn gezicht in de leeslamp
boven de schrijftafel
met de vrienden: de boeken
de kamermuren doen niet mee
de spiegel boven de witte
wasbak kijkt doelloos in
het quadraat van lege ruimte
de klok tikt dreigend
de nacht draait dansmuziek
de torenklok slaat eenmaal
er staat geen huis te huur
voor doden met pensioen
de koele nacht zal de 
bezoedelde lucht reinigen

(Zo'n beetje geïnspireerd door de "absolute plastiek" van Rodenko) Toch is poëzie 
onvruchtbaar!

In gesprek met mezelf                            

ga niet alleen
de dagen zijn trage
dieren sterker dan jij
ga niet alleen
en als je gaat
laat mij niet achter
want het licht traant
langzaam uit mijn ogen
mijn handen twee vogels
vleugellam en het gebit
der uren zet zijn tanden
in mijn vlees
ga niet alleen
ik zie in de lijnen van je
wezen pyramiden bitterheid
en lansen onbenoembare pijn
langs de spijlen in je borstkas
woekert onkruid wild omhoog
ga niet alleen
dit zul je niet 
te boven komen.
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Ik wil niet alleen zijn

ik wil niet alleen zijn                                                                 
ik wil hand in hand
meedansen met de mensen
een dans van rond geluk
op het ritme van het hart

ik wil liefhebben
met handen en voeten
met open lippen
met warme ogen
met een stem van avondrood

kom dan en wuif
wat koelte langs
de hete wanden
van mijn bestaan

kom dan en schrijf
met gevoelige vingertoppen
tastende woorden in
het brailleboek van mijn
eenzaamheid

Glazen droomantenne         

ik heb de glazen droomantenne uit
gestoken mijn oog en oornet trilt
tot de spanning wordt verbroken
de hefboom registreert beeld en geluid
in ritmecurven op de koortsgrafieken

de nachten drommen samen in mijn straat
met duizend monden fluisterend op mijn huid
en duizend armen zwaaiend op de maat
een hongerdemonstratie van geluid
ze houden alles wrokkend in beraad
en gaan lantarens uit de weg

nonnen gaan ter kruistocht
zingend het miserere domine
we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
dieu parlera ce soir
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Scenario                                            

over de pleinen van Rome, Toronto
over de straten van Londen en Oslo
lopen de mensen, de vlees-en-bloed-mensen
de actetas-mensen, de zielige mensen
met zielen en wensen
over een asfalt van leed

ze steken er over en stijgen in liften
en dalen van trappen en vluchten op heuvels
ze roken op bed of ze slapen bij vrouwen
hun longen tot kanker hun honger tot walg
aan de pleinen van Rome Toronto

en achter hun ogen weerlicht verlangen
en honger en heimwee, eenzaamheid, haat
ze rijden in auto's, op fietsen of lopen
over de pleinen van Rome Toronto
van Londen en Oslo daar lopen de mensen
met zielen en wensen
over een asfalt van leed

en ik ben één van die mensen

Ik sta weer alleen                                     

ik sta weer alleen                                     
in de dolle doolhof
van mijn gedachten

alleen zijn is niet zo erg
ik verlang er soms naar
als de mensen zoveel
gepraat en gezegd je moet
zus zijn of zo
dan wil je graag
alleen zijn als een dier
dat zich in zijn pijn terugtrekt
om aan zichzelf te sterven

alleen zijn is een slepende
ziekte die je meedraagt
je vrienden zijn bang voor
besmetting ze laten mij
in quarantaine achter
glimlachend door de ruiten
vol medelijden en kijken
hun ogen uit op het verdriet
-----------------
de tijd ligt opgebaard
in een gesteven kleed van uren
in een doodkist gevoerd met verveling
in een sigaretten wierooktempel
ik zit te bidden bij het lijk
geluideloos en roereloos
alleen de kaarsen branden
u moet niet schreien moeder
ik wist ook niet dat ik het was
die uit het nest zou vallen
zich bezerend aan de tijd
men wordt verzocht
het licht te laten branden
in de chapelle ardente
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Elegie                                                
                                                                                        
hoor je het schreien van ons kind
het kind van nooit tevoren
dat kind van jou en mij
het kind dat ongeboren
nooit de stem zal horen
van jou en mij

het speelt voorzichtig met je vingers
in mijn haren ons enig kind
het kind dat nooit geboren
dat kind van jou en mij

ons kind zal nooit om antwoord vragen
waarom het moest bestaan
wij hoeven het niet te jagen
de wereld in van ons vandaan
ons kind blijft ongeboren
het kind van jou en mij

van alle kinderen ooit geboren
blijft dit kind voor altijd rein
het zal onze namen niet horen
en wat verzwegen wilde zijn
voor het kind van jou en mij

Het gedeelte hieronder staat niet in 
Henny's eigen getypte bundel, maar staat
wel gepubliceerd in het blad: Roeping januari 1956

wij hebben het geweigerd
wij hebben het gewild
het loopt in je ogen verloren
het stijgt in mij omhoog
ons kind blijft ongeboren
het kind van jou en mij

en als het regent zal het spelen
met scheepjes van krantenpapier
en 'snachts als wij wakker gebleven
staat de deur op een kier
voor het kind van jou en mij

hoor je het schreien van het kind
als onze graven ver vaneen
verzakt gebruikt voor nieuwe doden
hoor je het schreien
wij hebben verboden
dat het een leven leiden moest
als dat van jou en mij
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Evocation
                                           
geen toren is zo hoog
geen ladder dat ik zingend
langs de treden van de wolken
klimmen kan tot in de witte tuin
daar waar Gij wandelt

geen diamant
geen scherf schrijnt
door het splintervrije 
glazen dak

daar waar Hij woont
groeien granaatappels geluk
de granaten angst en pijn
de violette vruchten aan
de bitterboom van leed

daar groeien de palmen van Cadiz
daar waar de rozenkano's
van Jericho juichende roeien
op het windstille meer van de vreugde
de kaneel van mijn bedwelmen
het Rio Grande van mijn droom
in het Cairo van mijn doodsslaap
vloeit het leven altijd in een delta samen

geen ladder zo hoog
langs de gevouwen vingertreden
geen lift van woorden stijgend
langs mijn lippen door de wolken
tot in het witte droomasyl
daar waar Gij woont

Eenzaam eens samen zijn 

eenzaam eens samen zijn eenzaam de naam 
die gij mij gaf lang voor ik werd geboren
verloren in het weefpatroon tevoren 
van U gespannen draad naar U vandaan

in mij speelt nachtenlang die naam
eenzaam de naam waar ik naar luister
om mij gehuld gaat grijnzend in een duister 
gewaad van angst de grootheidswaan

wat geen geluid kan worden waar geen mond 
de klanken voegen kan tot woorden
heb ik gehoord in schichtige accoorden
eenzaam mijn naam het rijm dat alle regels bond

eenzaam uw vergezicht dat peinzend licht 
voorbij de wolken waar de zon in bloedt
voorbij de nevelen waar wij voorgoed
eenzaam eens samen zijn opnieuw gedicht 
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Geloof niet

geloof niet de theologen
hun god met toog en bef
staat in het handboek voor moraal
want God moet groter zijn
geloof niet de filosofen
hun God is het waanzinnig
groeisel aan de zieke
takken van hun geest
want God moet groter zijn
geloof niet in woorden
die zijn liefde preken
woorden zijn barrières
door de harten opgericht
om vrij te blijven van elkaar
maar God moet groter zijn

geloven is
de balans van het verdriet op deze
wereld sluitend maken met een droom
een wissel op de toekomst
waar de rails in het oneindige
samen vloeien substitueer het mysterie
de uitkomst: een breuk

ik geloof in een God voor wien
de wereld een glanzende zeepbel
uiteenspattend als het subliem
moment voor twee verbaasde kinderogen

   x
x     x

we moesten voortaan maar
minder gewichtig doen
met ons verdriet
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Ik wilde eenzaam zijn met U

ik wilde eenzaam zijn met U
en op de kale berg
het leven prijzen
Gij hebt het zo gemaakt
Gij hebt mij zo gemaakt
lang voor ik was geboren
hebt Gij mij lief gehad
ik kan dit slechts geloven
omdat Gij het hebt gezegd
alleen daarom wilde ik
eenzaam zijn met U
en op de kale berg
het leven prijzen

lang voor ik denken kon
hebt Gij in de portieken 
gestaan waar de deur
donkerte was voor mijn ogen
waar Gij mijn tastende vingers
het sleutelgat deden vinden
om het donkere trappenhuis
binnen te gaan
lang voor ik wist
dat ik bestond
om mij te doden
en ik terug te vinden
ver voorbij mijzelf
in doornige vreugde
dit leven dat 
gestalte kreeg in mij
een fietser door de straten
een slaper zingend
aan de dromen borsten 
zogend in lange teugen
dit leven dat 
gestalte kreeg van u

nog voor mijn fantasie
werelden bouwde en brak
wandelde Gij reeds
door mijn prentenkabinetten
ik zie U weer
Gij zijt mijn eenzaamheid
dat uit zichzelf niet leven kan
maar eenzaam met u wil prijzen

Gij zijt 
de slangen van mijn adem
de kangoeroe van mijn hart
de inktvis van mijn aandacht
de populier van mijn vreugde
de plataan van mijn verlangen
de treurwilg van mijn verdriet
Gij zijt
de zon 
de maan
het firmament
Gij zijt de polsslag
van mijn eenzaamheid
het uurwerk van mijn bloed
bij de slapen
de eb en vloed van mijn adem
de fontanel van mijn bestaan

23



Annunciatie
Gepubliceerd in de Nijmeegse studentenalmanak van 1955

haar lichaam haast in knop gebleven schroom
de bijna borsten, de zo smalle heupen
bedding waar een zee tot rust wil komen

sober als een graduale golvend
langs de halsboog glad het haar
en de intieme liturgie der ogen
- twee meisjes gesluierd -
en het omvleesd gebed van haar gelaat
en het omvleesd gebed der handen
handen weiflend op de grens van
hoe zal dit geschieden en het
mij geschiede naar uw woord

zwaar als zonlicht weegt de stilte

licht op haar lippen weegt het wichtloos
zie de dienstmaagd van de Heer

zwaar als zonlicht weegt de stilte
bewogen woord na woord

Rococa cola capriccio  
voor miss Mensa 1955 

wij wilden rococo
wij wilden tulen gebaren rococo
omdat het niet echt was
wij wilden een zweefvlucht
achter wuivende waaiers
waar leugen schalks
verscholen kon flirten

wij improviseerden ranke menuetten
brillanten manchetten rode jacquetten
een koetsje met schimmels een rendez-
vous met het herderinnetje juliette
anjers een hemel van druivenblauw
geurige wolken van kant witte
zuilen (geen echte) tuinlampions
en biedermeyer blote engeltjes
gepoederde pruiken een klok van por-
celein een glazen speeldoos
een maan van damast een fiets van snuif
wij wilden rococo

wij kregen geen rimpels
wij kregen wat wij wilden
wij waren speels en decoratief
wij wilden de caprice
omdat het niet echt was

wij gingen de volgende dag niet aan
zonder een droom van allure rococo
dat gaat wel maar niet zo
dat gaat uiteindelijk fout zeggen
de mensen die het nooit zullen verstaan

vrijblijvend hebben wij tenslotte net echt
gekregen wat we niet wilden
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In de tombe van de nacht 

in de tombe van de nacht 
lig je nu
een lijk
je lift met de doden
langs de sterren
de kaarsen in de rouwkapel

je bent een klankbord
waarin de stilte resonneert
aan de vruchten kent men de boom
als aan de eenzaamheid de mens
je lichaam
de uitgedoofde krater van verlangen
naar wat geen mens
niemand, je geven kon

je zou haast denken dat je
het leven bij vergissing hebt gekregen
maar "nee"
zeggen de paters
"elk leven is onherhaalbaar
elke minuut is geregistreerd
van eeuwigheid af aan"

toen ik wist dat je sterven zou
en je vingers tastend zich verwarden
in de sluiers van het ondoorgrondelijke,
wat zag je
toen het laatste woord tussen je lippen brak?
het onverstaanbaar stamelen
was wat je zag niet te benoemen?

in een oogopslag
moesten de lippen vaneen gaan
en je ogen breken
en wij met verre handen wuiven.

mijn ogen zijn in de bronst
en paren met de dingen om me heen
de straat is filmmuziek
stereometrisch op mijn oor geplant

ik weet wel dat er meer is
omdat mijn lichaam meer is
dan oogantenne voor filmdoek
maar het wil niet in de beeldgeluiden

u moet niet huilen moeder
ik wist ook niet dat ik het was
die toen geboren werd op één december
negentien negen en twintig

25



Dit gedicht van Henny was gepubliceerd in de Nijmeegse Studentenalmanak van 1956
Gekregen van Nel van der Heijden-Rogier(medestudente van Henny): 

Als straks de kinderen . . . 

ons lichaam is met woorden toegerust
beweeglijke fibrillen die vibreren
langs de wondputranden waar het pus
van onvoldaanheid uit wil zweren

wie deze ziekte eenmaal aangeboren
leest van de thermometer woordkoorts af
steriel voor het geluk blijft van tevoren
verlangen immuun een chronische straf

wij dichten in de dijk de gaten
van het langzaam bestaan met een herinnering
levend van dag tot dag en laten soms
een zinkstuk van gekleurde dromen neer

peinzend zie ik uit het raam de bomen
de horizon wolkt slepend voort
wie stelpt de stem die ons vermoordt
want dit gaat door als wij zijn dood gegaan

als straks de kinderen met grote ogen vragend
opzien naar ons waarom heb je het zo gedaan
het glanst onvertroebeld in de wolkenloze lenzen
op hun knieën liggend voor het slapen gaan

als wij dan lang over het antwoord denken
zijn zij wat ons aan het denken bracht vergeten
maar als ze ouder zijn zullen ze weten
waarom wij om de idealen zwenkten

zij bouwen zich een wereld uit ons leren
van zo behoort het en zo gaat het in praktijk
de enige intrigue om zich te weren
is de vraag tot het waarom ook hen bereikt

als straks hun kinderen vergeefs om antwoord vragen
de laatste kiemkracht in hun lichaam is vergaan
het lange leven is een lange vraag en
ondanks alles toch hopend de eeuwigheid in gaan.
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Het enige proza dat ik van Henny heb, dankzij Nel van der Heijden-Rogier.
Dit was gepubliceerd in de Nijmeegse Studentenalmanak van 1956.

Fenomenologie van het ontwaken

Als ik 'sochtends lang in bed gebleven ben, dan was het omdat soms alle ochtenden zo 
hetzelfde zijn. Melkboerochtend, post-, koffie-, en vuilnis-ochtenden. Altijd dezelfde, 
weifelende stappen over dezelfde pluislopertrappen en gangen. Er is niets tegen er is 
niets voor. Het gebeurt. Boutens' blanken uchtend, waar de leeuwrik niet wou blijven 
zingen hier beneên (laat haar rustig boven blijven); evenals Hans Lodeizen, die 
wellicht minder groots-tragisch, hoopte ooit voorgoed in bed naar kwartetmuziek te 
mogen luisteren, als een prins in zijn boudoir.* 
Het ontwaken gaat gepaard met geboortevermoedens. Er is geen keuzemogelijkheid, slechts 
noodzakelijk gevolg. Zoals een van de konsekwenties van leven is, dood te zijn: 
aanwezige afwezigheid, afwezige aanwezigheid in optima forma. Op de wijze van geboorte 
is ontwaken een weemoedige aangelegenheid. Moed en wee duelleren slaapdronken en steken 
er naast. De hand die de wekker wil meppen treft geen doel. Men glijdt van de wal 
terug. Geen werkelijkheid heeft zich nog prijsgegeven, maar in het glazuursel van de 
droom zitten al barstjes. (Het (ongehuwd) ontwaken is bijna altijd verdrietig, want 
eenmaal in het (katolieke) leven kan het maar een trouwdag zijn. Misschien is ook 
gehuwd ontwaken wel eens triest. 

De ochtenden zijn een beetje Graham Greene. 'The end of the affair' met veel 
ondefinieerbare nadorst. Als ik 'smorgens lang in bed bleef dan was het, omdat wij geen 
kinderen meer zijn. Dan was het, omdat het bed een wachtkamer leek, een moederlauwe 
schoot. De gehele morgen is geboortereminiscentie en bed-verlangen. De gehele morgen is 
één grenssituatie tussen droom en droom's voedsel: de door mij gekleurde werkelijkheid. 
Tussen bed en pantoffel, tussen moederschoot en de morgen in doktersjas, of een 
schoolmeester met rood potlood.
Maar we zijn van kinderen tot wassend graan geworden. Er is kontinuïteit: het diepe 
probleem van identiteit en verandering in dezelfde persoon, hetzelfde ik. In een bijna 
gesloten wereldbeeld spelend als kind, boemelend adolescent (toen ik  
nog onvolwassen was, zei Paulus), mateloze belangrijkheid en tenslotte oudgediende 
majoor, op het rusthuis. Het is niet waar, wat J.C. Bloem bedoelde toen hij schreef: 
'er is geen uitkomst aan een voorgoed mislukt bestaan.'
We halen juist onze schade in op het einde van ons leven, door, weliswaar ten opzichte 
van anderen, fantastisch d.w.z. bij wijze van fantasie te vereffenen met de 
werkelijkheid wat aan onze historiciteit onthouden bleef.

We gaan door met ontwaken. De ochtend is de inkubatietijd van het kompromis. Men slaat 
de dekens terug en zoekt tastend met de tenen het kille zeil af naar het beddematje. 
Het verleden is opgenomen, de dag zal het verder uitrekken. Anders gezegd: men bijt in 
de toekomst, tot men de mond er vol van heeft. Voor het ogenblik is de dynamiek van het 
nu alleen belangrijk.
Huiverig in ochtendjas, leest men oude woorden uit nieuwe boeken, woorden die 
gisteravond diepzinnig waar schenen. Ze hebben een gevecht gekost voor het inslapen; nu 
zijn er weer nieuwe woorden uit oude boeken. Een boek: geordende ruïne van menselijk 
onvermogen, te zeggen wat men op het hart heeft. 'Condition Humaine' is een woord en 
wetenschap een verminkte Venus van Milo. Overigens: this lady is not for burning. 
Zouden kunstenaars, clochards en heiligen ooit een huis krijgen tussen de nummers in 
onze verdomd-nette bourgeoisstraat? Stil, stil, er lopen al zoveel gewone jonge mensen 
te zoeken naar een paar kamers.

Als de ochtend de inkubatietijd is van het kompromis, dan is de eerste koffie de 
diagnose. Een wederzijdse poging van hospita en mij de lippen en wangen tot een grimas 
te plooien, tot een glimlach, is het begin van de terapie. Men komt voor de dag. De 
post ligt op de trap: de toekomst op de derde tree van onderen. Je daalt de trappen af 
en stijgt verwonderd op. Je scheurt de brieven open en leest: vergeet vooral niet dit 
of dat te doen, zeggen of te kopen, etc. Op dit ogenblik is men opnieuw, volledig, 
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geëngageerd, temidden van de alledaagsheid. Er is keuzemogelijkheid, alleen: men kan 
niet terug.
Je kleedt je aan. Daarom alleen al heb ik Franciscaan willen worden, hoewel ik er nooit 
achter ben gekomen wat er onder zo'n pij zit. Komaan, u vergeet het wassen ook wel 
eens. Het water: het betekent voor ons altijd een dilemma, de natte washand om de 
dromerige hand te stropen, voor of na het scheren. Het scheren is een heel eigen 
bezigheid. De gevoelslagen die hier geraakt worden zijn niet voor verdere ontleding 
vatbaar. Het vrouwelijk deel van de Alma Mater zou deze typische sensatie lang niet 
altijd kunnen delen. 
Treffend is het verschijnsel dat zich vervolgens aandient onder de wetenschappelijke 
naam: defaeceren. 'Een beschuit, wat koffie, een sigaret en het is raak', zoals een 
kennis het eens uitdrukte. Hoewel opperste lichamelijkheid, moet men zich deze fase 
niet willen ontveinzen. Teveel wordt er in annalen en biografieën aan voorbijgegaan. 
Maar zwijgend is het als existentiële achtergrond voortdurend aanwezig. In 'The 
livingroom' van Graham Greene is het deze faktor die autonoom en funktioneel zijn rol 
vervult. 

Tegen koffietijd (westeuropese tijd: elf uur) zit men met handen en voeten in de dag. 
Tot op dit ogenblik heb je je lichaam. Daarna heb je het of ben je het weer, of ben je 
het en heb je het weer. Tussen ochtend en avond gaat men zich thuis voelen in de 
wereld. Geen direkte verwarringen meer tussen eerste en tweede werkelijkheid. Een bijna 
gesloten circulus met de smalle mogelijkheid zichzelf te transcenderen in de torenkamer 
van de geest. Wanneer men de draad van de vorige dag weer heeft opgenomen, maakt een 
pater of een schaarse non in het straatbeeld de verwondering een ogenblik gaande. Men 
wordt verbaasd herinnerd aan de kultuurband, die de mode van de middeleeuwen verbindt 
met onze tijd. 

Gewoonlijk volgt op de dag, avond en nacht. Avond, de tijd dat een schemerige 
adolescent over 'de mens' gaat nadenken en praten. In deze bredere zin verstaat men ook 
het fenomeen 'ontwaken' - openluiken in verwondering, gevolgd door de scherpe kritische 
fase. Ontwaken als in bovenbedoeld opstel is tegenwoordig gewoonlijk voorbehouden aan 
het dichterlijk taalgebruik van tachtig. Nu spreekt men eerder van 'wakker worden', 
wanneer men de mens wil treffen op het moment waarop hij slaap en droom inruilt voor 
het bewustzijnsniveau waar hij de wereld en de wereld ons tegemoet treedt. 'Ontwaken' 
geldt nu meer voor het dichtvallen van het hek dat de jeugdtuin omsloten hield tegen de 
boze stiefmoeder. Positief gesproken: het schrijden over de drempel naar een volheid 
van leven. Het rijpen van het graan. Met het later te verwerven moreel besef, dat de 
graankorrel aan zichzelf dient te sterven om te kunnen leven in de volte. Avond 
geworden en men gelooft het wel weer. "Ze zoeken het maar uit" zegt de hospes 
kernachtig. Men zoekt de pyjama en kleedt zich uit. De mens in pyjama is edel, van een 
armetierige noblesse. Hoogleraar en student staan beide met harige, dunne kuiten en 
hullen zich vervolgens in katoen, flanel of popeline. Naargelang het jaargetijde. Het 
bed biedt zich aan, met een vanzelfsprekendheid.** Een lichte aarzeling om de koele 
lakenopening niet te verwarren met de ruimte tussen dekens en laken. Men trekt aan het 
lichtkoord: als het werkt gaat het licht uit. 

Ontspannen is een lelijk woord voor de bezigheid die nu volgt. Ontspannen associeert 
met 'naar de speeltuin' op de wijs van 'zieh die Badehose an'. Het engelse woord 
'relax' geeft bedoelde handeling beter weer. We roezemoezen zachtjes weg en schuiven 
een paar niveaus op. De oogleden zijn droomrijp. Daar zijn steppen, cowboys, verdrongen 
schuldgevoelens en de baby van de buren. In het Caïro van de slaap vloeien dood en 
leven in een delta samen. Om eens niet meer te ontwaken, dan waar "sun is shining for 
ever". 

* Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden tot vreugde, voor moraaltheologen b.v.
** Het bekoorlijke beeld dat zich hier onwillekeurig aan een willige fantasie opdringt, 
is door de auteur niet zo bedoeld. Blijft het beeld aandringen, zo noemen wij het een 
bekoring, waarvan we genieten zonder er aan toe te geven. 
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