
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 20 augustus 2017, volgnummer 006

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, 17 september 2017
Literair Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 3 september.

Poëzie in ‘t Hazzo, Waalre: 10 september.
In deze 3dubbele aflevering werk van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd, Hans Daalmeijer & Bianca Hazenberg,
Dichtman, Kaj Elhorst, Alex Gentjens, Klaas de Graaff,

Monique Hendriks, Marijke Hooghwinkel, Bob Kalkman,
Ruben Kemperman, Harrie de Koning, Theo Koot, Louis van Londen,

Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen, Ruud van Neerven, Renk van Oyen,
Albert Prins, Pierre Rossouw, Remco Sligting, Irene Verheij, Max Violier

en Liesbeth Wolffs.

GEZINSHOOFD

Ik open de deur van ons huis in de regen.
Ik wandel niet weg, het pad is beslecht en
de wind houdt me tegen. Ik wek het gezinshoofd

dat slaapt in mijn bed en mij niet herkent.
Ik kom uit een gloednieuw gezin opgedoken,
vergeefs en verkeerd in quarantaine gezet,

het wiel aan de wagen dat niemand verwacht
in het dorp dat mij slechts draaiende houdt
als de kermis gedoofd is, de wierook verstrooid is

en mij hier kan hebben zolang ik verdwijn.
Alex Gentjens

SCHRIJVEN

Dit schrijven
Is

Een bezigheid
Een activiteit

Het had ook niet
Kunnen gebeuren

Willem Adelaar

OOG VAN DIE STORM

in die oog van die storm
is alles onheilspellend stil
al is die skouspel enorm
kalmte wat ‘n mens laat ril

vir dit, wat wel mag kom
alles nou bedaard en kalm
skouspel wat mag verstom
donder en blits, sal weergalm

so ook, in die mens se gemoed
vertrou nie die stilte en die vrede
eers sagte reën en dan ‘n vloed
storm bars los, na kalmte van hede

mens en die weer, het baie gemeen
temperament, passie en intensie
hitte van son, koel en nat, van reën
verlief op liefde, mekaar se konsensie

Pierre Rossouw

LIEFDE STAAT WEERLOOS

waar lage wolken grijs in hemel hangen
daar roept vadertje dood zijn zwarte kraaien
laat op de lege velden doodshoofden zaaien
en ’t zilte nat stroomt over bleke wangen

sindsdien verdwijnen niet meer duistere nachten
waar ik de schaduwen zie elk licht bedwingen
op maneschijn is het vergeefs een wachten
en zelfs de liefde is gestopt met zingen

de duistere tijd is al reeds lang begonnen
toen gekte in de wereld kwam tot leven
en wie dit alles heeft verzonnen
niemand die er een zinnig antwoord op kan geven

de oorlogsgod waart rond en grijpt meedogenloos
de mensen, of zij nu grijsaard zijn of kind
de liefde wringt haar handen en staat weerloos
weent luid haar tranen in deze stormwind

Ingo Audenaerd (sunset)

DE OUDE DICHTER

Tijdens het optreden van
de nog krasse dichter vloeiden
woorden in rijke klankkleuren
van het podium.
Bij het publiek is stilte de adem
van het belevend luisteren.
Ze zijn getuigen van de fleur
uit het oeuvre van de bekende
woordkunstenaar.
Enthousiaste gezichten volgen
de zorgvuldig gekozen woorden,
de harmonie, de luister, de onmogelijke
werkelijkheid...
In de zaal wacht een ongeduldige journalist.
Zijn verhaal moet morgen in de krant.
Tijdens de voordracht door spelen
bij de oude dichter flitsende gedachten op,
lokt de eenvoud
van zijn eerste versjes,
die zijn moeder deden glimlachen.

Tijdens de pauze, het interview,
de aandacht van velen.
Een zachte glimlach bespeelt
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de contouren rond zijn mond,
verraadt zo de glimlach van zijn moeder

‘Kan ik een nieuwe bundel
Van je aankondigen’, klonk de
de vragende journalistenstem?
De oude dichter reageerde niet
Wist dat die glimlach zijn
talent had aangewakkerd en zijn
poëtisch levenspad bereid.

Pierre Maréchal

TOURNESOL (1)

Met jouw geel gerande franje
soms donkerrood of lichtelijk oranje
heb jij Vincent, met zijn kleurrijk verfpalet
in hemels vuur en vlam gezet

Max Violier

GENOCIDE-ERVARINGEN

(voor het theater)

KIND: Vader, vertel nog ‘ns over mama en de tijd in Srebrenica.

VADER: Je blijft toch wel luisteren m’n kind?

/Vader denkt na/

VADER: Luister. We zijn gevlucht uit Srebrenica. Op het plein 
bij het busstation buiten het centrum van Potočari waar we 
bescherming verwachten van Karremans en Dutchbat zijn 
we geconcentreerd. Familieleden, vrienden, dorpsgenoten, 
allen zijn we bijeengedreven. We zijn met meer dan 7000. 
Daar worden we gesommeerd af te wachten. Sommigen van 
ons doen laconiek, maar de meesten zwijgen. Er heerst een 
gespannen sfeer. Het is warm. Om ons heen staan de 
militairen. Ratko Mladić neemt de leiding. Hij beveelt ook 
Thom Karremans van Dutchbat. Er wordt geschreeuwd met 
barse stem. Er ontstaat een hevig tumult, nu we bemerken 
dat de mannen en de jongens gescheiden worden van de 
vrouwen en hun dochters. Het is de hel die losbreekt. Zo is 
het gegaan mijn kind.

/Vader begint te zwijgen en het kind 
onderbreekt hem./

KIND: Mijn moeder heeft je toen beschermd. Was zij, mijn 
moeder, jouw engelbewaarder?

VADER: Ik houd van haar beschermende hand. Die hand rust 
op mij vanaf die dag. Zij was een jonge vrouw toen.

KIND: En Abdulhamid?

VADER: Abdulhamid is opstandig. Hij staat op en protesteert; 
dat we uit onze huizen zijn gedreven om afgevoerd te 
worden. Dat we als vee worden behandeld. Dat dit een 
definitief afscheid is. Hij schreeuwt: eerst zeiden jullie dat 
we zouden worden geëvacueerd, maar nu worden we 
losgelaten in deze hel!

/De glanzende is bij Abdulhamid gekomen./

Hij grijnst: Jullie hadden vanaf het begin geen schijn van een 
kans.

VADER: Je oom Abdulhamid wordt als eerste meegevoerd. En 
de zon wil maar niet wijken die namiddag, waarin de over-
heerser het jaar 1995 schrijft. Dat jaar waarin de kanker 
uitbrak.

/Vader zwijgt weer. Hij huilt. Het kind 
onderbreekt hem./

KIND: Vader, het huilen begint weer. Ik ben bang.

VADER: Het is daardoor dat ik die oude dingen beter kan 
vergeten mijn kind. Wees daarom niet bang. Vertrouw op 
mij en ik vertrouw op jou. Luister.

Harrie de Koning

ZOMERSCÈNES

1.
Gele ruitjesruiten, glas in lood, een zwaar
houten tafel met aangebouwde banken.
Hooi, zand en teer, leer, zaagsel, zonlicht
in streepdunne bundels. Onweer rond twee
uur ‘s middags die zomer, ozongeur, warm
parfum, de kleren over de banken gesmeten,
een aanhangwagen die naar stro rook achter een tractor,
zonnebloemen, lavendel, zoemende vliegen. Twee maal.

2.
Dennennaalden en gras bij een chlorig
openluchtbad. In omringende bossen vliegen,
met ijscogeur, ijl hete lucht, kinder-
stemmen gillend en lachend / huilend
onder een dak van bladeren. Haar
bikini en mijn zwembroek aan een
dennentak, prikkende grond, muggen, snel.

3.
Dichtslaande autoportieren, diesel.
Geen afscheid, maar het vervagen uit elkaars
leven. Weggewuifd spinrag. De warmte gloeit na.
De woorden veranderden, de betekenis niet.

Hans F. Marijnissen

VOETWASSING AAN ZEE

Vandaag alle verdriet en misère
Op het Scheveningse strand,
Door de koude, felle wind
Uit mijn geest
Weg laten waaien.

De zilte zeelucht
Prikkelde mijn neusgaten.
Gretig snoof ik de pittig kruidige
Geur diep in mij op.

Onder de
Voortjagende wolkenluchten,
Lieten mijn voetstappen
In het natte zand
Diepe afdrukken na.
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Mijn handen en gelaat
Verwarmd door de zon.
Terwijl haar
Milde zonnestralen
Mij koesterend omhelsden.

De stuivende wind blies
De keiharde,
Fijne zandkorrels in
Mijn gezicht en haren.
Alsof ik door duizenden
Kleine vogeltjes gepikt werd.

Moeizaam optornend,
Tegen de harde, gierende wind
Die mijn oren pijnigde,
Moest ik worstelen
Om overeind te blijven.

Naderbij gekomen keek ik naar
De aanstormende golven
Van de branding, die,
Bruisend uiteenspattend
En in duizend druppeltjes
Mijn gezicht en handen besproeide.
Ik proefde het zout op mijn lippen.

Plotsklaps overspoelde
Het zoute, onstuimige water
Mijn voeten.

Terwijl ik,
Omhoog kijkend,
Naar de verre Hemel staarde.
In stilte een gebed opzeggend
Tot U mijn Heer, mijn God.

Uw directe antwoord
Verraste mij compleet.
Uw Zee waste mij de voeten!
Een geluksgevoel doorstroomde mij,
Ik voelde mij
Wonderbaarlijk gereinigd!

Irene Verheij

WEDSTRIJD

Wat is kunst nog in dit land
waar alles door deskundigen wordt bemeten
BN-ers hebben echt van alles verstand
want zij zijn succesvol en vormen het artistiek geweten
wat is dan kunst nog in dit land
die voortkomt uit het eigen ik
die zegt hoe ik de wereld zie
en hoe ik haar benoem
waarin zovelen zich ook kunnen vinden
die niet de woorden voelen om hun zicht weer te geven
wat is kunst nog in dit land
waar elke artiest de wanhoop van een wedstrijd moet 

doorlopen.

Wat is geluk nog in dit land
vastgelegd in koele percentages
vastgeprikt op plaatsen en op regio’s
en steden zelfs waar het geluk uit de grond schijnt te schieten

geluk waarvan niemand nog kan genieten
dat is te zien aan de vele sombere gezichten
die zich op werk, stress en onbehagen richten
wat is geluk toch ver te zoeken in dit land
nu zij slechts tevoorschijn komt door een wedstrijd hand in 

hand.

Wat is een mens nog in dit land
iemand die zich nauwelijks durft te vertonen
in kleding die hem of haar toch dagelijks behaagt
maar niet voldoet aan de hand van modekoningen
wat is een mens nog in dit land
met sterk afwijkende meningen
toegelaten door waarden en normen van weleer
die vergeten zijn maar voor het oog en oor nog gelden
maar niet passen in de wedstrijd die hier heerst
de wedstrijd van fatsoen en zelfingenomen weten
wat is een mens nog in dit land
met niets dan verlies en leegte in de hand
gesneuveld in de wedstrijd die leven heet.

Kaj Elhorst

EIGENWIJS

Beste collega tournesollen
Luister naar mijn goeie raad
Ik zeg het oprecht en zonder dollen
En bij mijn woord voeg ik de daad

Probeer je eens bij mij te scharen
Ik kijk naar de goeie kant
Hou eens op met blind te staren
Wees als ik recalcitrant

Wees eens niet als makke schapen
Volgzaam en zonnebloemoliedom
Probeer je moed bijeen te rapen
En draai je nondeju eens om

Richt naar achteren je blik
t ‘Is toch geen hogere algebra
Want dan zie je net als ik
Die knappe man met zijn camera

Ruud van Neerven

DE SCHAAMTE VAN MIJN VLEES

In het noorden op de velden liggen
bruine uniformen,
losjes op elkaar.
De gevallenen hebben geen rangen meer.
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Al leeft de ene nog net wat meer dan de ander dood is.
Losjes vallen vellen als doeken om de lendenen.
Zij stelpen aarzelend een bloedend collectief lijden.
Als een erotiserende schaamlap
over schaamvlees heen.

In een tuin op loopafstand,
daar strijken de meeuwen neer.
Geen vleugelslag verwijderd
van het eerste bevel
en het laatste schot.

Rondom de kloostergangen
zinderen de echo’s
door de in al ijdelheid ongehoorde lekkende daken.
Waken, waken, ze waken om een ongehoord woord.
De kinderen van de schreeuw,
de wezen van de onversmoorde moord.
De wintertuin op loopafstand
hoorde enkel naar de gaaphonger.
Een klinken van de laatste meeuw
haar wiekslag als een geeuw zonder honger meer.
Zeer, zo zeer klinken de kathedralen
op de bevolking neer.
Geen beiden meer om een opgerichte handpalm,
geen oor om een woord, niet meer.
De vellen ja, dat doek tegen het vele bloeden.
Hou het tegen mijn schaamte
zodat het mijn gezicht kust.
Ik kus u terug,
met uw schaamvlees er nog doorheen.
Rillend neem ik afscheid
en stelp uw vloeien
met net wat
de meeuwen zaaien kunnen.

Renk van Oyen

TOURNESOL (2)

Zonzoekende groeiende zonnedraaier
bijenverleider, bloeiende waaier
hemelbestormer, hoge zonnedromer
koningin van een lange warme zomer

Max Violier

JAPAN

Licht glijdt over het land,
streelt haar, als was het een hand,
gaat verder en strekt over de oneindige oceaan,
de Stille,
vermengt zich daar met het serene...

Aan de rand van deze vreemde wereld,
schuifelt een oude vrouw,
ze zoekt het juiste herfstblad,
en als ze het eenmaal heeft gevonden,
bergt ze het in een cederen doosje,
als borg ze het in haar hart...

...want niets in Japan is werkelijk tastbaar,
het is als een voortdurend verlangen naar een ander bestaan,
verlangen dat aanzet tot peinzen en diepe gedachten,
zodat, doorheen de duisternis hiervan,
pas, op het allerlaatst,

het schone ontstaat,

zoals gedachten worden kunnen tot zingen,
of een lotus die, alleen ‘s nachts, bloeien gaat...

Remco Sligting

IV

De dag komt op, de zon weerspiegelt in de zee
het licht gebroken, welig rimpelend
zonder toekomst, zonder verleden als een noria
glijdt het stil en tergend langzaam de afgrond in

als een vogel kom jij binnen gevlogen
mooi, naakt, sierlijk elegant
dat staat allemaal te lezen in je ogen
bij het stilzitten op mijn geopende hand

je dartelt zo vrolijk het bed heen en weer
legt zo af en toe jouw vleugeltjes op mij neer
de ramen beslagen, als een kapotte spiegel
zo rolt het naar voren, als een gebogen zee.

Theo Koot

KIND

Een paardenbloem blazen
Zoals je de kaarsjes op de taart uitblaast

Snoep dat je loswikkelt
Willem Adelaar

RUST

als uw arts, Ferdinand van der Steggen
kan ik u ronduit zeggen
ik gebruik graag klare taal
u heeft een nare kwaal
die ingrijpt in uw leven
en stapelend ongerief zal geven
maar ik ben met u begaan
ga u terzijde staan
met prikjes en pilletjes en verdere medicatie
en af en toe, waar nodig, een operatie
zó, zult u zien, ontstaat een warme band
tussen u en mijn onvolprezen medische stand
dan nóg een troostend woord
u zult zich geborgen weten als u het hoort
uw ziekte geeft vooreerst een hoop gedoe
het maakt u stellig heel erg moe
maar als tot slot het grote niets u kust
geeft zij ook
oneindig veel rust

Albert Prins

SJAAK MUS

Zwoel en troel
Zweeft in kraaiennest
Een dappere dodo

Kruit verschoten
Lap voor oog
Haak aan spaakbeen

Kielhalen
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Bovenste beste
Opdat gedronken wordt

Zeeschuim
Bommen en granaten
Haddockhoop

Graf zonder aarde
Redding zonder boei
Rust in golfslag

Jack Mus
Moest niks
Hij zegevierde

Slaaf van schip
Hardnekkig stuurs
Vermoord in vooronder

Dichtman

DE NAAKTE WAARHEID

Waar ginds wind de kop opsteekt 
met gekromde rug zijn vuisten balt 
is de vrijheid naderbij 
als in waarheid zonder kleren

‘De beuk erin’, is wat hij schreeuwt 
het tij valt niet te keren 
grijp aan 
grijp vast 
loop zij aan zij 
in elke stap komt afgepast 
de moeder dichterbij

Als in het malen van de stroom 
emmers worden geleegd 
en gaten 
met keien gedicht 
komt in de groei naar zekerheid 
de twijfel aan het licht

Bob Kalkman

VERSCHIJNINGEN

jou ontmoeten
ik sta versteld

de route verschijnt
op mijn kompas

gids mij
zonder medicijnen

ontwikkel mijn kracht

raak me aan
met je woorden

wat een diepte
in een mens

adem met
mij samen naar
versterkt leven

zucht met mij
door alle
barrières heen

was het
maar morgen
dan ervaren
wij nu

onderzoek met mij
de jaren die voor
ons liggen

met het oog
op de toekomst

Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg

ECHO VAN DE REGEN

Gordijn dat regen heet
doorwaadbare straten
tijdens mijn wandeling
echo’s van het drupgeluid
langs de muren
waar de binnenkant
de warmte tegenhoudt
zelfs de schaduwen ontbreken
van mijn voetstappen 
die ook nog steeds niet weten
waar het einde zich moet bevinden.

Klaas de Graaff

(Het is een tweedelig gedicht dat afzonderlijk van elkaar te lezen is,
maar ook van links naar rechts gelezen kan worden, waardoor ze

samen smelten en het 1 gedicht wordt)
Ruben Kemperman
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AAN DE MEISJES IN DE SPORTSCHOOL

Ik weet dat ik je niet kan verbieden
om over je weekend bij te praten
maar ik zou zo graag willen dat je beseft
wat dat teweegbrengt
in mijn bovenkamer
waar op last van de brandweer
een maximumcapaciteit is opgelegd
en als jij er naar binnen gaat
met al je vriendinnen,
je weekendbelevenissen,
je stageplekken, je tentamencijfers, je ex-vriendjes en de jongen 

waar je nu verliefd 
op bent,
anderen dus naar buiten moeten
dat zie je niet
het gaat via een achterdeurtje
maar het is wel zo
en misschien dat je daar dan
volgende keer
even bij STIL kan staan

PS. veel plezier met kanoën dit weekend (leuk vaderdagkadootje
hoor),

ik hoop dat je toch een leuke stageplek vindt
en in de liefde komt vast alles goed, je bent nog jong � �
tot volgende week

Monique Hendriks

DE ZON

Die door de bladeren schijnt en
Een lijnenspel vertolkt rond

Je mond
Is ook mooi

Liesbeth Wolffs

ER STAAT EEN POORT IN IEPER

Niet ver van hier staat een poort in Ieper
klinkt onder de klassieke Menenpoort
nog iedere avond als eerbetoon
de eregroet van het klaroen

De Lastpost voor de gesneuvelde soldaten
in groten getale in de slag bij Passendale
zij moesten vechten en het leven laten
honderd jaar geleden in de Groote Oorlog

Na de Last Post zal in Ieper de Reveille schallen
hoop voor toekomst en voor dood
zilverzacht laat de klaroen haar klanken vallen
als tranen in het droeve stille avondrood

Precies 100 jaar geleden woedde de slag bij Passendale die op 31 juli 1917 
begon, waarbij 500.000 soldaten zinloos zijn gesneuveld in 3 maanden tijd.
In Ieper worden nog iedere avond de gevallen soldaten herdacht bij de 
Menenpoort, de toegangsweg naar die enorme slachtpartij.

Max Violier

PASSIE IS EEN NOOT

dat ik aan duizend gedachten
mij laat strelen

dat ik verlang naar
blote huid 

passie is een noot 
die openbreekt als ik 

van boven naar beneden
over jouw huid glijd

dat zacht verende als ik je 
boven op mij voel liggen

de geur van blazer 
in blauw glas

passie is een noot die openbreekt als
ik jou zie

Marijke Hooghwinkel

KIND

laat me eindelijk
het kind zijn
dat ik nooit was,
de dingen  doen
die ik nooit deed,
omdat ik dacht
dat dat niet kon,
dat dat niet mocht

Louis van Londen

DE WOORDEN

De woorden
komen vanzelf
als ik stilte heb.

Ze kijken me aan
en wachten
buiten op straat
tot ik meekom,

de stad uit,
de bergen over,
tot ik niets meer herken
en weet waar ik ben.

Hans F. Marijnissen
Inzenden voor periodiek #007 vóór 10 september 2017.

Redactie: Hans F. Marijnissen
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