
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 21 mei 2017, volgnummer 003

Elke derde zondag van de maand houdt de PoëzieClub
Eindhoven haar Open Poëziepodium in Kunstcafé

Malle Abbe, Stratumseind 93, 5611 ER Eindhoven,
van 14:00-17:00 uur.

Contact: mail poezieclub.eindhoven@gmail.com
of Facebook.com/PoezieClub.Eindhoven.

Volgend podium PoëzieClub: 18 juni.
Literair Podium PepperPlus in De Gouden Bal: 4 juni 15:00.

Poëzie in ‘t Hazzo, Trolliuslaan 7, Waalre: 11 juni 14:00.
In deze aflevering 17 gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Jessica Bartels, Hester van Beers,
Kaj Elhorst, Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen, Jean-Paul Marsman,
Corry Nieman, Renk van Oyen, Angela Polderman, Remco Sligting,
Marijke Strijbosch, Max Violier, Gerlinde Weze en Mario Withoud.

ALL ALONG THE WATCHTOWER (BOB DYLAN)
EEN VERTALING

(met dank aan Ape McMonkey voor de uitdaging)

Er moet hier ergens een uitweg zijn
Zei de grapjas tot de dief
Er is te veel verwarring hier
En de rust is mij zo lief

De zakenman die drinkt mijn wijn
De ploeger haalt mijn aarde overhoop
En geen van beiden heeft een flauw benul
Wat is hier werkelijk te koop

Maak je maar niet zo druk
Sprak minnelijk de dief
Neem wat gebeurt maar op de hak
Neem wat gebeurt voor lief

We hebben al veel meegemaakt
Trek je er niet te veel van aan
Maak een eind al dat loos gepraat
Het wordt tijd om nu te gaan

Ergens bij de uitkijktoren
Stonden prinsen op de wacht
Vrouwen liepen daar in en uit
Gekleed op de nacht

Buiten in de koude verte
Liet een boskat zich horen
En terwijl de wind begon te huilen
Naderden twee ruiters de toren

Willem Adelaar

‘K ZOU ONS WENSEN ENGELEN TE ZIJN

wij zitten, wachten op regen

die alles schoon spoelt
[of is het op sneeuw
die de wereld maagdelijk maakt?]
ons naar de oevers drijft; en verder
- aan de horizon
stapelt zich donkerrood de wind

ik kijk naar jou, je haar
dat door de lucht wervelt
en om je dierbaar gezicht
spiegel mij doorheen alle jaren
in ‘t glas van jouw bril

de wijn smaakt zwaar, zeg jij
en er groeit sepia in onze ogen
niet als herinnering of als een oord
[tijd is een wisselen van kracht]
en ‘k laat mijn handen vallen

ik zou ons wensen engelen te zijn
zeg ik en reik naar d’ echo
van woordjes in jouw schelp

sunset (Ingo Audenaerd)

HANDSCHRIFT

Lees me voor uit de stapels boeken die jou verstoppen,

Ontwapen stille schilden die woord insloten,
En vertel me over wat je,
Onterecht in cement hebt gegoten.
Je hebt jezelf te lang uit beeld gehouwen.

Oud pleisterwerk dat de gaten in je borstkas vult,
Dempen het hartslagwerk,
Zachtjes spelend wat best hardop gehoord mag worden.

Bladmuziek als bladerdaken weerhouden je hoofd al jaren van 
het zinken in oud zeer,

Waar je uit gebroken glazen vol oude sloten zonder vaarwater 
drinkt.

En kaarsen vergeet uit te blazen waar het allang weer licht is.

Nog steeds kleed je je in hoogstaande vaandels uit verleden,
Gekreukt in tegenwind.
Maar laat me je verhalen over verloren horen,
Ik luister.

Over je verstopte vleugels onder zorgenrimpels,
Onder thermohuiden uit koude tijden en levenspaden die zelfs 

kruipend nergens leidden.
Leer me de jaarringen op je botten tellen,
En wijs me de ongelijmde gebreken.

Lees me voor uit de stapels boeken die jou verstoppen,

En leg volmondig aarzelend de kaft bloot.
Ik vind je,
Prachtig ontveld.

Jessica Bartels

ZENUWPIJN

Ik zie de omtrekken van wat ik vandaag ben
weerspiegeld in de ruiten van de avondwinkel:
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een slaaf van hersenen, mijn zenuwbanen
als touwtjes om mijn polsen

en enkels geknoopt. Een machteloze marionet
nog rauw aan de binnenkant, het vriespunt
prikt als een verse schaafwond 
in mijn ogen, in mijn mond
proef ik spierafbraak. Het is begonnen.

Sinds de winter lekken de kleppen
die de terugstroom stoppen.
Ik hoor de A2 achter mijn hartslag 
ruisen als ik in het donker lig.

De hemel is versleten gestaard,
verkreukeld snoeppapier
waarlangs we terug naar boven lekken.

Hester van Beers

HUMOR

deze goddelijkheid
zo schoon en sprankelend
werd nooit als planeet aan de hemel gezet
men was hem vergeten
men wilde niet naar hem opzien
te jolig als beeld
te hoopgevend
de hemel moest verborgen worden
achter stugge vreemdgangers en wervelwinden
zure vrouwen
als heersers van de haard
daartussen paste humor niet
ook al verschilt hij maar één letter
met de verschrikkelijke dood
humor kon niet
de hemel ingeprezen worden
of is het de aarde zelf
die zoveel onzin voortbrengt
er bol van staat
of plat is als geen ander
humor
de ware aard
van de aarde
en nu de aarde opwarmt
koelt de humor af.

Kaj Elhorst

HERINNERING ROTTERDAM

Wanneer ik aan Rotterdam denk,
Springt mijn overleden oom Broer, de broer
van mijn moeder, er uit.
Hij was één van de vele slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog 
die in het centrum aanwezig was, toen een Germaanse 
bommenregen het plat bombardeerde.
Voor de familie was hij sindsdien een beetje vreemd.
Zo fietste hij ieder jaar naar Parijs om de finale estafette
van de Tour de Frans mee te maken.

Ik denk ook aan sport als ik aan Rotterdam denk.
Zoals aan een van de belangrijkste Nederlandse voetbalclubs 

Feyenoord.
Of aan de jaarlijkse Marathon voor kilometerslopers.
Aan de machtige havenstad die Europa’s achterland

van goederen voorziet. Aan haar eerste allochtone
Burgemeester Ahmed Aboutaleb.
Aan Pim Fortuyn  en zijn boodschap aan de toenmalige 
maatschappij en zijn politici die hun werk uitsluitend
als een baantje zagen.

Ik denk aan de Poëzie van de Nachtburgemeester Jules Deelder.
Aan de onlangs gehouden Rotterdam Urban Trail.
En aan Joop Oversteegen die een gedicht schreef in zijn
eerste bundel ‘Late Haver’ over de in mijn ogen meer dan 
fantastische oom Broer, 
die eigenlijk Peer heette en zich als een toffe Peer gedroeg.

Pierre Maréchal

DE BEELDHOUWSTER

Niets ontziende ogen
staren mij aan,
voelen en weten,
strelen en kneden
een vorm.
Roerloze massage,
meedogenloos dieper
dan ik me zal herinneren.

Rusteloze oogleden
omsluiten wat ik ben
en denk te zijn,
breken af, bouwen op,
verhullen en kleden,
ergens tussen mij
en mijn toeschouwster.

Zij wast haar handen
in onschuld
en schenkt kalmerende thee
in de tuin
waar ik mezelf hervind
in de spiegelvijver.

Ik werd een beeld.
Onder haar handen
vond ik meer rust
dan mijn lichaam
zal vinden
in het graf.

(Bij ‘Dirk Bal’ door Claartje van Oosterum, beeldend kunstenaar
te Eindhoven-Gestel.)

Hans F. Marijnissen

ONEINDIG

Een langgerekte laan van bomen
alle met een ander soort blad.
Honderdduizend verschillende groenen
maken het tot een grenzeloos pad.
Een oneffen weg met diepe sporen
neemt afstand van het strijdgewoel.
Geplaveid met dansende schaduwen
zet het koers naar een oneindig doel.

Jean-Paul Marsman

ZWART

Koningsblauwe hemel
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boom vol groen blad.
Tot aan de einder
in licht en geel gevat.
Turquoise rivieren
stromen omlaag.
Langs gouden schoven
onophoudelijk traag.
Paarsige pracht
wuift door transparant wit.
Voor elk oog onzichtbaar
en niemands bezit.
Zinderend rood
oranje vol vuur.
Spel van kleuren
tot het allerlaatste uur.
Een volmaakte dag
geen enkele haast.
Totdat zwart van de nacht
alle kleuren verbaast.

Jean-Paul Marsman

DROMEN

voorbij mijn dromen
zie ik horizonten

van een toekomst
die steeds korter wordt

dromen uit verleden
mochten niet bewaarheid

lang geleden vernietigd
uiteengespat

Corry Nieman

DE MISROEPING VAN DE GROENTEMAN

Simon, voormalig groenteman,
een man van gedegen reputatie,
zag stillevens in citroenen.
Kilo’s meesterwerken
schikte hij voorzichtig in papieren zakken.
In klanten met een zuur gezicht
zag hij zijn zielsgenoten.
Vertrokken zure monden
kregen met graagte van hem een extra.
De pruilende esthetiek van
een klant zijn vertrokken mimiek,
brachten hem tot aan de afgrond.

Renk van Oyen

ROTTERDAM

Een stad vol esthetica
een architectonische manier van zien

van bouwen aan een platgebombardeerde stad
van Boymans tot de Kunsthal
van de academies van mode
en Willem de Kooning

Met een burgemeester
die van ver kwam
maar zijn stad
met vaste hand bestuurt

een Stad van werken en van doen
een ook van creëren
dat is Rotterdam

Angela Polderman

IN HERINNERING DE LENTE

(in Amsterdam, aan de haven)

Ik herinner mij,
zoete avonden in mei,
avonden als we zaten allebei,
aan de haven van de stad.

De nacht, even later, tekende zich in fonkelend licht:
de sterren boven het IJ...

En terwijl we zaten,
voelden we elkaars adem,
en haar stem die zij dat alles mooi was aan het IJ,
dat ze hier wonen kon,
samen met mij...

Vanaf het water woeien zachte winden,
het ging langs de oevers als een zingen...

zij, zo mooi als het wezen der dingen,
en ik, zo gelukkig, zo blij,
wij vergleden in haar zang,

vlochten samen lippen, lichamen, liefde, zij, jij...
vereenden in hoger sferen,

ieder denken voorbij...
Remco Sligting

LENTE

en breekt zij
de lente

breekt
het ijs
en drinkt

het stromen
reikt
sterrenbreed
een nieuw seizoen

en

   spriet en spruit
en dringt

woelt zij door
bodem en bekken

en
breekt
dorre dromen

Marijke Strijbosch
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ROTTERDAM 14 MEI 1940

Rotterdam, hartje stad, bladstil
zonovergoten bomen
roerloos zoals de bomen stonden
ineengekrompen en bewogen

Het gewone volk, net zo machteloos
wachtte af wat er zou komen
dat was zo wreed en harteloos
wat zijn wij toen bedrogen

De bommen vielen ongenadig hard
het begon opeens te waaien
de binnenstad lag brandend plat
wind wakkerde de vlammen aan

Winkels, huizen en gebouwen
alles stond in lichtelaaie
mensen renden over straat
niet wetend waar te gaan

De wereld hield haar adem in, verstomde
de zon verduisterd, brandend hart
het vlamde, siste, woedde, gromde,
vuur en rook en alles zwart

Klokgelui, sirenes, glasgerinkel, geloei van boten
boven alles uit, geroep, gehuil en hoog gegil
en nog veel hoger, bommenwerpers, piloten
in doodsgewetensnood, beroofd van vrije wil

Op straat in hun onschuld ook nog  kinderen
het leven latend, in hun vredelievend spel
hoe konden zij dit lot ontlopen of verhinderen
onschuld kent geen hemel en geen hel

Wanhopig gingen moeders samen zoeken
verloren lopend tussen rook en hopen steen
er waren geen stegen meer of hoeken
een zee van leegte was alles om hen heen

Bommenregen, tien minuten in een mensenleven
een kind begraven onder puin en zand
in een moeder levenslang een open wond gebleven 
een dag in mei, het hart van Rotterdam eruit gebrand

(Bombardement 14 mei 1940.
Rotterdam centrum werd door brand verwoest.
Op Het Plein 1940 nabij de Leuvehaven verrees het beeld van Ossip 

Zadkine ‘De verwoeste Stad’, in de volksmond ‘Stad zonder Hart’ 
genoemd.

Rotterdam is gelukkig weer uit de as herrezen en bruist als nooit 
tevoren. Opdat we het nooit zullen vergeten!)

Max Violier

WAT HEET POËET

uitwendig ben ik
een in lente geboren
eclectische bloemlezing
van onderhuids levende
woorden geschreven
in gedichten
soms heel af of

gepauzeerd geschrapt
dooreen geschud
als scrabble letters
passend zoekend
waar begin steeds te vinden
maar einde vaak pleite is
groeit mijn schrijven
mits af en toe vlotjes of

zelfs na zweetdruppels
een parel hangt aan
de pen van inspiratie
heel soms
als ik in woorden
herboren word
besef ik opnieuw
dat ik dichter ben

Gerlinde Weze

STRIJDKREET VAN EEN STADSDICHTER

Als alles om je heen,
in een klap in elkaar zakt,
krimpt het ineen
dat krakend brak wrak
waaruit het leven
half is verdwenen.
Dichtregels die wankelend
hun rijm uitlenen.
Het volle hoofd rolt
hele volken 
onder brekend 
blauwe wolken.
De benen moe, ze lopen
zich trefzeker kreupel
op het goedkope
gemor van het gepeupel.

Je schrijft verder en  
terwijl je doordrinkt,
hoor je hoe
een held zingt:
“Keer op keer
draait het op gezuip,
dat je bekaf laat
het bed in kruipt.”
Ja, ja, het is
een roeping: stadsdichter.
Daar moet je in je leven
nu eenmaal voor zwichten.
Maar het levert niks op,
je wordt heus niet rijk.
En dat allemaal voor
een straatnaam 
in de Literatuurwijk.

(Opgedragen aan Buizen Beernd en Wimken van Diene.)
Mario Withoud (voormalig Stadsdichter Almere)

Redactie: Hans F. Marijnissen
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