
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 17 september 2017, volgnummer 007

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, 15 oktober 2017
Literair Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 8 oktober 2017

Poëzie in ‘t Hazzo, Waalre: 8 oktober 2017
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Jacobs Bisschops,, Wiebe Dooper,
Julius Dreyfsandt Zu Schlamm, Alex Gentjens, Helma van Hameren,

Erik F. Hemelt, Pauline Jansen, Bob Kalkman, Harrie de Koning,
Femia Kroon-Fransz, Louis van Londen, Pierre Maréchal,

Hans F. Marijnissen, Renk van Oyen, Patrick Snapte van Schaijk,
Remco Sligting, Peter Tops, Irene Verheij en Max Violier.

BROER

Wie zou ik zijn als jij mij had geschapen, als ik jouw melk
had gedronken in dit blauw bloedend bed. Was jij dan
mijn broer wel geweest? Had jij dan mijn vader vervangen?

Alles wat ik beter weet, heb jij al lang en breed
in mijn plaats uitgemeten. Maar stuur me alsjeblief
geen brief meer, ik raap hem van de vloer niet meer op.

Ik val niet voor je mooie woorden, ik trek nog liever
mijn twee handen van je af. En loop me niet meer
voor de voeten, op weg van hier naar ginder en niet terug.

Alles wat wij samen deden, heb ik in jouw naam opgeheven.
Alex Gentjens

BESTUIVENDE STADSNARCIS

Op een werkdag waarin de passagiers
al in de ochtendregen
uitkijken naar het uitgaan van de kantoren,
stromen de putjes langs de straten over
met stukjes uit de stadsriolen.
Een vrouw met een kapot gewaaide paraplu
loopt haar haren beschuttend met haar handen
langs etalages met gebruikte zomerkleding.

Over de trappen van het metrostation
cascadeert de rioolregen als een verlate, zich haastende passagier
naar de platformen er beneden.

De geschiedenis herhaalt zich als
een immer voortrazende metro,
met een machinist die op tijd thuis had willen zijn.
Achter in de kelen van de ochtendstemmen,
frazelen de bielzen de komst

van het bonkend ritmisch gekeuvel
van een te laat zijn en een te vroege ochtend.
Voortgaan op de reservetank
Frêle is het goeie woord niet.
Collectief dragen van wat een fragiel construct is
van collectief beleefd uitstellen - 
belated forms of deception.
De ander herkent het tergend langzame ritme van de stad
en uit een piëteit van herkenning, laat je er iemand zitten
die nog stond.

Zoals de spoorbaan
daar schellend de tram
laat snijden als een handbeweging,
door de straat
als een afwijzing
van je bestaan.
Het kromt een meter verder
naar mijzelf toe als een streling van een vinger.
Zo om de gang en de bochten.
Een middelvinger fuck you.
De hoer, die de stad is.
Haar porseleinen borsten
kraken in mijn kauwen
als ik om de hoek verdwijn.
Ze vermaakt me uit verveling.
Speelt met me als een kat met haar rat.

‘Hier woont de liefde’, leest een graffiti op de muur.
Dan als ik opsta
en de schrijvers van de stad
op het tramraam kladden,
loop ik al over de rails naar de trappen.

Daar sluiten de tramdeuren zich
met een suizend zuchten
dat een opluchting verraad.
Ik zit nu terwijl ik net nog stond,
slingerend aan de handgrepen
die als werkstraffen naar beneden bungelden.
Bij het volgende perron
klapt ook mijn paraplu open,
als een kotsende narcis
bedruipt ze mij met het nectar
van een nog niet verwelkte winterdag.

Renk van Oyen

BARCELONA DE RAMBLAS 2017

Ik zag mezelf weer op Las Ramblas lopen
met de platanen schaduwbomen in de zon
ik zocht een platenwinkel om een elpee te kopen
‘Barcelona Gener de 1976’ het jaar waarin vrijheid won
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In Spanje, na Franco eindelijk bevrijd van dictatuur,
zong de door het regime verbannen zanger Lluís Llach
in het Sportpaleis van Barcelona dag, na dag, na dag 
3 x 30.000 mensen zongen met hem mee, vol vrijheidsvuur

Lluís Llach, zingend in verzet tegen onderdrukking, oorlog
en geweld, over broederschap, rechtvaardigheid en liefde,
zijn boodschap wordt door nieuwe dictatuur van barbarij,
de IS met zijn terreur, op Las Ramblas beestachtig aangerand

In mij woedt een woede die geen uitweg vindt 
vloeken, schreeuwen, geen geluid komt uit mijn mond
aangeslagen, zet ik de elpee van Lluís Llach weer op
de klaagzang, die ik zoveel jaar geleden op Las Ramblas vond

Max Violier

-

Letters grepen elkaar samen tot woorden
Woorden bleken zich te bezinnen tot regels
Regels vormden geen uitzondering in de alinea
Alinea’s sprongen regelmatig in het verhaal
Dit verhaal is nu geschiedenis geworden

Peter Tops

KRINGLOOP

Ik heb een hang naar het verleden
nostalgie, jeugdsentiment
wil het vasthouden, vangen in woorden
omlijsten als een dierbare prent

Daarom geniet ik van het heden
want zonder dat geen gaaf verleden
en droom ik van morgen, met open ogen
want morgen is vandaag vervlogen
 
Zo sta ik elke dag aan het begin
van een nieuwgeboren herinnering

Femia Kroon-Fransz

GELIJK OVERSTEKEN

Hoog en droog zit ik hier, 
zie wat daar beneden mij 
te zien is in het schijnsel 
van een rondborstige blauwe lantaarn. 

In dat licht gezien steken wij gelijk over.

Hoog en droog zit ik hier, 
zie ik je veilig oversteken op het 
zebrapad terwijl jij van onder een 
rode paraplu kijkt naar wat ik niet zien kan.

Ondertussen heb jij geen weet van 
wat je boven het hoofd hangt aan 
nabije toekomst. Bijna ben jij thuis. 

Mijn ogen steken. Wij steken gelijk over.
Jacob Bisschops

DICHTER BIJ DE ZON

De zon, een van de vele sterren in het heelal.
Stimulator van leven, van vitaliteit, van geest.
Oude Inca’s wisten het en dansten en zongen
‘Wij zijn kinderen van de zon.’ 
Nog voor zoiets bij westerlingen opkwam.
De zon komt stralend op in het oosten
van de wijzen.
Brengt helderheid in de opborrelende
gevoelens en gedachten
in de woordentombola bij een dichter.
Die aanvoelt dat een nieuw gedicht
al ontpoppend onderweg is.
Op het zonovergoten zandterras, bij
een glas genietend van de bonte 
verscheidenheid al dan niet gebruinde mensen.
Met een pen krabbelt hij een aantal
lettertekens op de achterkant van een viltje.
Aantekeningen voor het vers
dat geboren werd door de gouden straling
aan het gewelf en de nietsvermoedende strandgangers.

Pierre Maréchal

AFDWALEN

- nee niet dementerend -

na lang uitstellen
besluit ik mijn nagels te knippen

maar ik weet niet of ik mijn plus bril
of mijn minnetje moet zoeken

en waar liggen ze...

en waar ligt dat hele lichte montuurtje ...
dat ik al weken kwijt ben
dat zo fijn zit
en dat ik kreeg
op de spaarpunten van Texaco
of was het een volle kaart
van de Jumbo

eens kijken of we nog genoeg karnemelk in huis hebben
Harrie de Koning

AL GAANDE

De toon van kentering
vaart langs
in boten van de tijd

het splijten
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van de pijn
koliekt
met vlagen
door het water
als teken
van de strijd

in een splitsing van oceanen
schuifel ik in volle zon
richting het beloofde land
met uitzicht op de einder

mijn hand
gestrekt vooruit
naar waar geen maan is
de nacht overbodig

al gaande trek ik kleren uit
Bob Kalkman

DIE SFEER

Aan het IJ waaien zachte, mysterieuze winden,
tekenen zich sombere wolken,
en gaan,
langs oevers nauw’lijks ontdekt,
sporen van licht,

licht dat weten wil van betere dingen,
en worden tot feller schijnsel,
tot een blinkend licht,

een licht dat trekt doorheen de tijden,
zich uitstrekkend ‘s nachts,
als sterren aan de hemel,
of, overdag, als adem over de aarde,

een licht, iedere einder voorbij...
Remco Sligting

AFORISMEN BIJ DE SLOOT

Er bestaat geen zonde in de wereld. U schept die zelf als U de 
werkelijkheid vervalst.

Je bent mooier dan mijn beeldend vermogen.
Blij zijn om elke bloem die je tegenkomt.
Het is gebeurd en zal opnieuw gebeuren.
Ik sprak uw taal niet toen u zich van mij keerde.
Een glimlach die blijft steken als de tong de taal heeft beroerd.
Vergeet de nacht die zonder maan is aangevangen.
Terugkeer van de waterput waar oleanders bloeien.
De haan ging na vijf slagen van de kerkklok pas kraaien.
Ik heb nog nooit iemand gekend om op te lijken.
Betrokkenheid is wellicht het wezen van de liefde.
Als de wetten gemaakt moeten worden is het kwaad al te laat.

Klaas de Graaff

VOORGOED SAMEN

je knipte schijnbaar
achteloos de navelstreng door
die me aan je verbond

zo lang waren we samen
hoe kon ik weten dat het maar
zo kort zou duren?

in je armen wilde je me zelfs
niet heel even nemen,
noch me koesteren aan je borst

toch blijf ik naar je verlangen
je ooit weer te kunnen zien,
dat is wat ik o zo graag wil

dan druk je me eindelijk
stevig tegen je aan
en zijn we voorgoed bij elkaar

Louis van Londen

MOEDEREEND

Een eend legt twaalf stuks eieren in een nest.
Aan de walkant. Onder een brug. In het bos.
Geen enkel gouden ei tref je er in aan.

Een eend wordt meermalen gepakt door woerden.
Misschien is sprake van eendverkrachting.
De te bellen dierenpolitie staat er kansloos bij.

Twaalf jongen voelen zich veilig bij moeder.
Ze zwemmen door een vijver. Een poel. Een sloot.
Het voorjaar is volop gaande. Jong leven bloeit.

Kraai, rat, reiger, ooievaar kijken likkebaardend toe.
Een klein kuiken is het lekkerste frietje van de dag.
Eén hap. Slikken. Weg. Eentje minder weer.

De familie slijt in getal. Desondanks overleeft de soort.
In het wild. In het park. In de gracht. We blijven ons
gelukkig irriteren aan dat onmisbaar naar gekwaak.

Wiebe Dooper

VOORKENNIS

Ik leg een oor
tegen een muur
en hoor mijn hart kloppen,
alsof het naar buiten wil.

De wind probeert het,
maar dringt niet
tot me door.

Rioolbuizen,
watertoevoer,
glasvezels
en aardgasleidingen
doorkruisen de bodem
waarop ik het einde verwacht,
maar daar zijn vloeren voor,

hier waar ik leef
zonder voorkennis.

Hans F. Marijnissen

MET JE OGEN DICHT

doe maar even je ogen dicht
verbeeld je wat er aan kan komen
zorg ervoor dat je lekker ligt
laat je meevoeren in je dromen
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op deze plaats ben jij de grote baas
je kan hier alles doen wat je wilt
hier is helemaal niets ooit te dwaas
het maakt niet uit als je lekker gilt

als de achtbaan razend rond snelt
je na een looping eruit kan vliegen
dan ben jij gewoon de grootste held
die de zwaartekracht kan bedriegen

misschien wil je wel diepzeeduiken
stoeien met een inktvisje of twee
of ga je op zoek naar alikruiken
die leven daar ook in de grote zee

ren je mee met een grote bosloop
haal je heel snel de edelhertjes in
of vind je het leuker dat je rondsloop
en daar dieren bekeek met je vriendin

wil je vliegen met een dubbeldekker
de bovenkant van de wolken gaan zien
of doe je vandaag nog iets gekker
en land je zelfs op de maan misschien

iedereen heeft een prachtige plek
die je mag bezoeken in je slaap
niets van wat je wilt is daar te gek
al geef je rekenlesjes aan een schaap

Erik F. Hemelt

-

Richten op dichten en
Openen vergeten?
Een dichter is meer dan
De meesten onder ons weten ...

Patrick Snapte van Schaijk

TWEE MINUTEN

twee minuten 
stilte
de belofte 
van weer een jaar vrijheid

technisch hoogstandje
alle treinen staan
stil
conducteurs roepen om
stilte
op de perrons
waar ongeoorloofde vertragingsberichten
worden uitgesteld
wind speelt geruisloos
op mijn gezicht

schouder aan schouder
staan we
stil
kijkend naar de dam,
leggen mes en vork
roerloos op de tafel
van het restaurant

of we zwijgen over
de koffie heen
in de lobby van het theater

de voorstelling begint vandaag wat later
Pauline Jansen

TERUG NAAR SCHOOL 1

Back to the fifties
back to school
daaraan denkend
bekruipt me
een weemoedig gevoel

TERUG NAAR SCHOOL 2

Terug naar school, dat zou wat zijn
en dat op mijn leeftijd!
Al die bejaarde meiden in de klas,
daartoe ben ik wel bereid

Helma van Hameren

DOORHEEN DE MENS

wat je ziet, ben ik
maar ook weer niet
mijn stem is in de tijd
het kind in mij zingt
nog immer zijn lied

wat ik zie ben jij
maar ook weer niet
ja, voor een moment
mooi, elegant en speels
dan weer de ouder op je schouder;
aan de schuivende panelen
raakt een buitenstaander niet gewend

wat ik voel, ben ik ook
voor jou kan dat zijn als rook
wanneer gedachten overheersen

als jij voelt, kan ik dat niet grijpen
zeker, tussen mijn kind en het grijs
kan invoelen en aanraken rijpen;
mijn zijn is tegelijk jong en wijs

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

WARM WINTERGEDICHTJE

waarom houd ik van de winter?

ik werd gekoesterd
in de winter

ik werd liefdevol gewiegd
en niet kritisch gewogen

ik zat bij het haardvuur
en ver weg was de zomer

waarin ik het huis moest verlaten
Willem Adelaar

Inzenden voor periodiek #008 vóór 8 oktober 2017.
Redactie: Hans F. Marijnissen
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