
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 16 juli 2017, volgnummer 005

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: Malle Abbe, 20 augustus 2017.
Bibliotheek Eindhoven: 27 juli 2017 14:00.

Het Boekenkastje, Café Kraaij & Balder, Eindhoven,
over Frans Babylon: 16 augustus 2017 20:00.

Literair Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 3 september 2017.
Poëzie in ‘t Hazzo, Waalre: 10 september 2017.

In deze alweer dubbele aflevering gedichten van (alfabetisch):
Willem Adelaar, Ingo Audenaerd, Wilco Bosems, Dichtman, Klaas de Graaff ,

Bob Kalkman, Louis van Londen, Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen,
Renk van Oyen, Angela Polderman, Gerard Rozeboom en Max Violier.

BRANDEND ZAND

Brandend Zand 1
Het zand dat brand verbrandt
Dus is het hollen, heel hard
Hollen, over dit immense hete zand.
'n Noodzaak om de zee te bereiken.

'n Verkoelend bad
Dan terug, het blijkt wat beter
Maar hollend komen ze hijgend aan.
Het brandt

Brandend Zand 2
Het zand dat zich uitstrekt,
heet in de harde uitstraling
van de woestijn, nergens water,
de kamelen sloffen rustig verder
Zij deinen mee, in deze oneindige,
golvende massa naar waar zij gaan,
naar gaan.

Brandend Zand 3 
Zand waar de blik ook reikt
Zand wat brandend ons niet verwacht
Zand als hete massa uitgestrekt
Een overvloed die heet en
ongenaakbaar ons toch afwijst
Zij is wat zij is
'n brandende vlakte.

Angela Polderman

OVERSTROMEN

mijn tranen waren al net zo hevig en nat
als de regendruppels die mijn raam trotseerden

om eens weer getroost te worden door de zomerzon
het was pas oktober, dus die hadden wij net gehad
 
ik staar naar buiten, en zie waterplassen druppels vangen
terwijl die van mij overstromen, over mijn wangen en de tafel
ze bereiken het tapijt en absorberen in enkele seconden
voor even de vloerbedekking zijn is mijn intens verlangen
 
jaloers zijn op door een paraplu verscholen hoofd, is waanzin
maar jou missen maakt mij veel gekker dan dat
vanaf het moment dat jij die foeilelijke deur dichtsloeg
ben ik hem gaan waarderen, want eens door jou geschilderd
is dat nog het enige wat ik heb, van mijn ex-vriendin

Gerard Rozeboom

SCHÄFERHUND

Als er één schaap over de dam is
volgen er meer.
En ik maar tellen.
Slapen wil ik!
Waar is dat hek van de dam?
Ik wou dat ik de herdertjes was.
Die lagen bij nacht in het veld,
uitgeteld.

Wilco Bosems

DESALNIETTEMIN

Des dat is
Al dat vele
Niet waar?
Te too much
Min minder

Min wordt rijp
Te krijgt veel
Niet toevallig
Al wat lah
Des toevallig

Desalniettemin ontkleed
Ontleed in stukken
In bevreemde lettergrepen
Met hoofdletters fier voorop

De sal zeker
Niet te volgen zijn 
Min wordt plusiaal

Desal mag op vakantie
Niet Temin want die heeft straf
Temin baalt als een stekker
Stik jaloers is ie op Desal
Desalniettemin

Dichtman

ZACHT BEROERT DE NACHT

Zacht beroert de nacht
gedachtesferen
Kruipt in het stille onaanraakbare
dromen, verwerkingen, klemmende
werelden, angsten, ideeën worden
overhoop gehaald,
als door een geluidloze
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centrifuge gemixt en opnieuw
geordend
Een niet te determineren bestand
blijft over, speelt restant of clown
Volgt een eigen spoor, ergens buiten
westen, om via pen en papier zijn
weg te vinden

Zijn pad te markeren
als brief, als boek, als gedicht,
als masker van publiek geheim
Als shock als the dav the rock
was rolling, stoned
De muziekwolk doorbrak zijn
vlies 
Lets dance!
Popklanken raasden naar het
strand waar de wind wild met kracht
boeken vol poëzie de lucht in hoost
Met kracht het sterrengezicht van de nacht
verzwart
De dansvloer laat drijven door de hel van
het geheugen
Waar vergetelheid
zichzelf in slakkengang tatoeëerde
in nowhereland terugtrekt
Razende stilten de spoorloze
tollenaren 
Een wekker perst zijn aaneengesloten
alarm
door de braakliggende atmosfeer…
Ontmoet de nieuwe ochtendstralen
de dag,
muziek, papier, potlood, pen,
boek, poëzie
Het heeft niet bestaan
of toch, maar waar?

Pierre Maréchal

RA, RA?

ik ben
niet de ik
van wie
ik dacht
dat ik
dat was
ra, ra
wie ben 
ik dan?

Louis van Londen

GEWILDE VERGISSING

Ik zie
Een vogel
Boven de akker

Maar
Ik zie eigenlijk
Een vlieger
Boven het strand

Een vogel
Waaraan het touw ontbreekt

Zeilt op de wind
En aarzelt
Met zijn landing

Willem Adelaar

BRANDEND ZAND

hij had zijn voetzolen lief
en haatte open blaren
liep gillend naar de zee
vanuit het schaduwloze zand
en riep
o golfslag
mag ik u beminnen
de terugtocht lijkt
nog erger dan ik dacht
blijf hier voorlopig om de tijd te winnen
‘k verlaat u dus pas middernacht.

Klaas de Graaff

VERLOREN GRAS EN KLAVER

dagen dat het gras verlangde
naar de ratel om het wiel
samen met het klaver
strekten zij hun lange stelen
kregen zij veel sexappeal
maar toen lagen zij te neder
op een hoop zo langs elkaar
droog en dor saam te verwelken 
waren zij voor koe en schapen
niet meer dan enig etenswaar

Klaas de Graaff

DICHTERBIJ DE ZON

Dichterbij de zon
zoals op die avond
konden wij niet komen

Vlammend vuur over zee
woelig water aan onze voeten
handen om in onschuld te wassen

Aan de rand van een groot gebeuren
een omwenteling die z'n weerga niet kent
de zon verdween langzaam achter de horizon

Het glas verbrak innerlijke stilte
een magisch moment om te klinken
weten dat de zon niet onder is gegaan

Hier zochten onze zielen ooit troost
de milde zee wiste onze tranen droog
een lichte bries streek ons door de haren
 
De tijd tikt intussen onverstoorbaar door
de vooravond van het onafwendbare
elke dag, stap voor stap dichterbij

Oneindig is de liefde, die blijft
Max Violier
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CAMIELS HART

Het hart van Camiel
lag in zijn Oirschot,
de terrassen aan de Markt,
de kerk en de kroegen.

Het hart van Camiel
lag tussen zijn familie,
ouders, zus en vrienden
die hem op handen droegen.

Het hart van Camiel
lag in zijn poëzie,
de woorden en beelden
die zijn aandacht vroegen.

Het hart van Camiel
was een vat vol liefde
dat wij nu tenslotte
bij het onze kunnen voegen.

Foto Marjon van der Vegt
(Camiel Aarts, dichter, Oirschot 16 maart 1977 – 28 juni 2017)

Hans F. Marijnissen

RONDOM ADJE

Dit is heftige shit,
echwel voor het echie,
van altijd tot nooit niet.
In zware shaggies
gaat het noodlot in rook op.
Snelle harde hartslag
onder violen in triolen,
vette beats uit het niets,
live zang, gesamplede koren,
klassiek, dance, drum-'n-bass,
dat is wat wij horen,
waarvoor wij kwamen,
en wat zal blijven duren,
van Adje.

Adagio. Zie hem staan
frontaal vooraan, ecce homo
voor de duvel niet bevreesd,
voor het niets nog het meest,
in caelum en infernum
in coupletten en refreinen.
Geen ad hoc flauwe culturen
met toeters en bellen,

niet paaien of rellen.
De wereld draait door in aeternum
en we doen dit samen
alle dagen en uren,
één met Adje. 

Van voor naar achter
van links naar rechts,
het zit in ons,
ontspruit uit allen,
groeit in samenzang.
Er zit geen preek in hem
maar wel een requiem.
Als één stem, in akkoord
uit ontelbare kelen.
Dit is geen afscheid.
De dirigent gaat ons voor
en wij zullen volgen.
Wij luisteren, resoneren,
fluisteren ja en amen,
willen mee, trillen mee
met ramen en muren
rondom Adje.

Foto Peter Tops
(Ad Maas, musicus, componist, dirigent, theaterman, Eindhoven 5 oktober 

1949 - 6 juli 2017)
Hans F. Marijnissen

BIOGRAFIE VAN DE OCHTEND NADIEN

Ze meet haar stappen af
aan gedroomde kilometers.
Haar ochtendkoffie ontroert haar niet.
En zij loopt zij op haar hoge hakken,
met spoed in haar gedachten
naar de gesloten voordeur toe.
Bij het ontgrendelen van
een roestig slot
gaat ineens de plingplong bel.
Met een geroutineerde strekbeweging
reikt een hij haar een blikje toffees aan.
Het is immers maandag.
De bon glijdt onder de dicht gesmeten deur
en zij kauwt er een met chocolade hart.
Een favoriet van haar,
al sinds haar kroon brak.

Bij de bank ligt naast het levenloze lichaam

Jaargang 1, 16 juli 2017 - 3 / 4 - volgnummer 005



van wat snel haar ex ging zijn,
de televisiegids
opengeslagen op het weerbericht.

Zo’n koel begin
van een flauwe week
zou snel tot misverstanden leiden.
Voor de oppervlakkige lezing
van een zo murw geslagen
onbestaan.
De leugens zijn met ons.
En er wonen haast geen mensen meer.
Ze gaan,
ze gaan sneller met elke tik van de klok.
Zij is nog de enige
van de daders, de nacht er voor.
Ze schrok omdat het zo snel ging.
Momenten van licht
die door het prisma sijpelen.
Als zand tussen het wrijven
van overspelige tranen.
Van opengesperde blikken,
die laatste avond rond.
Zij stopt met kauwen en
als ze slikt,
de grond valt weg onder haar voeten,
herinnert zij zich de meest
volmaakte ironie.
In de ochtend
is er geen melk.
En ook het slot van de deur
zal niet meer door haar kraken.

Renk van Oyen

MEMENTO MORI

De gewezen straten 
leiden mij niet 
tot het beeld
waar ik naar vroeg
  
Dolen is mij niet vreemd
‘k voel me niet ontheemd
ondanks alles
in deze stad

Soelaas zie ik in ramen
die wederom beamen
dat in het schijnsel van dit licht
ik me herken in het gezicht
dat terugkijkt
op een dag
waarin ik zocht
en weer niets vond

luctor et emergo
maar ik wil de trap op
zonder vechten
boven komen drijven
uit deze stad
ondergedompeld in het slijten
van de dagen
gedragen en gevoed 
door menig slijterij
waardoor de waarheid slechts 

beneveld wordt

laat me maar
in zilver
naakt

en ik denk

Memento mori

[zoals  gekerfd 
in de palmen van mijn hand
en met eelt beverfd]

Bob Kalkman

LIEF, HOE HEB IK JOU LIEF

blij ben ik
om de helderheid van vertrouwde muren
om de pluisjes van de bedsprei
die ons telkens weer liefdevol omarmt

jouw witte op en neer rijzende borst
steekt fel af tegen mijn huid
en ik adem plagend in jouw haar
glimlach wanneer ik naar je kijk

[ wij verschuilen ons
in het duister van de nacht
storten hongerige monden op elkaar
tot lettergrepen uit de lucht vallen
waarvan echo’s ons naar beneden trekken
heel ons zijn rilt en beeft -

over ons is er geen hemel
enkel een spiegelglad plafond
dat ik in jouw ogen weerkaatst zie
en liefdevol fluister ik jouw naam
als ik op jouw huid kleef]

op lege plaatsen hang ik
jouw gezicht, zoek het raam
en luister naar het vertragend
bonzen van mijn hart
waaraan ik mij overgeef
in een bodemloos verlangen naar jou

lief, hoe heb ik jou lief
Ingo Audenaerd (sunset)

Boek van Pierre L.Th.A. Maréchal
over Frans Babylon:

Herinneringsgewijs.

Cover Leonie Maréchal.
ISBN 978-94-0223-720-7

Te koop via www.Boekscout.nl

Redactie: Hans F. Marijnissen
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