
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 19 november 2017, volgnummer 009

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 december
Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 3 december, 15:00

Poëzie in ‘t Hazzo, Waalre: 10 december, 14:00
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Petri Dirks-Adriaens, Ingo Audenaerd, Alice van Breda,
Dichtman, Julius Dreyfsandt Zu Schlamm, Kaj Elhorst,

Gemma Elisabeth Huisman, Ies Janssen, Stanislaus Jaworski, Bob Kalkman,
Ruben Kemperman, Fons Leyssens, Gerwout van Lodewyck, Pierre Maréchal,
Hans F. Marijnissen, Renk van Oyen, Alexander Peters, Angela Polderman,

Lily Ras, John Roovers, Remco Sligting, Jacques Smeets, Max Violier
en Gérard Vromen.

Alice van Breda

DÈNKEND AAN LIMBURG

Zien ich een moeëder, ee leef water-
velke en vader, sjtaatse hoeëgstam
vúúr mich al zoeë lang, verval van revere
een groeëte en ee sjtuk of get kleen

ëte en ee sjtuk of get kleen
baekskes liene trèkke in een aanzich

van gries en greun, sjteen en sjtöb
longe die oame wille, asfaltwaeg noa
kesjtieële, woeënboerderieje en febrieke
kiek ins! valke en get sjwalbere in de lóch
vingere die wieze, ènne trèk om de mondj

berg aaf berg op,

van ónger noa boave, hauverwaegs
ee lintj rennersj en rollators, allenei
d’rop oet omdat het binne neet te harde is
op zeuk noa ènne twieëde oam, zjweet
op de sjtirn en een bidon bie de handj

om zich tegood te doeën aan zónneglood
en sjeem op ee hillingterras met oetzich
op proeëmevla, kraemfrisch en ee glaas
alphabeer om de hóngerdoeësj te sjtille
in zoervleesj mit carbonara-sjlierte

en went ze noa ee rundje sjeze en sjravele
meug mer verkwik op heem aangoan, brik
de lach dennoch doer op het gezich, zègke ze
zich ongeree ‘houd dich good’ in hoas verlore
wuurdjes es druppele in ee wiejwatervaat

zout en paeper in het vel van ènne schnauzer
dae dich op de voot volg, egaal wiej zjwoar
de sjtöänders van de sjutting ooch getaerd zin
truuk op hunne balkon of het ingezieëjd gazon
sjnoeve ze weer de klaproeëze en de jasmien

veule ze wiej de viburnum opblujt in de gaart
om mit ee good gemood alle koele en kuulkes
die ze zoeë lang zoage in hoebelwaeg te loate
vuur wat ze zint, brökskes aerd, gruus en löss
woeë me neet oetgruije wilt, ee veldjboekèt

bereklauw, bonsaitek en blauwe raenge
- ee egenaerdig soort chinees — dat blief
ee aa’genomme kindj op waeg nao gewas
oane grenze, dat is wat in oare sjtreump

sjtreump
en me doer de hoare van zien oge zuut

went me aan dich dènk, joa dan, miej kindj
dènk ich mich een wiesvrouw, ènne lentejas
om al wat ènne koud kint waere te werme
al wat ieëmes aan daagleech res, te klure
es baktandj van de tied

bleek en blink mich dit landj
dat zien zieël biejee aan het raeke is

Gérard Vromen

DE OVERKANT

Als jij niet hier
meer bent
zal ik zijn
naar waar jij gaat

Ik zal jou dan niet zien
daar aan de overkant
maar de geur ruiken
van kamperfoelie en jasmijn

De vogels in de bomen
zal ik blijven horen
jouw muziek zal klinken
in mijn oren
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Ik zal de blauw-zwart 
zoete bramen proeven
de poezen zullen spinnen
voor het raam

Als ik dan zo licht en klein
tussen hoge bomen sta
zal de wind jou noemen
bij jouw naam

Jij zal bij me blijven
en er zijn
naar waar ik ga

Max Violier

-

Heb je er ooit bij stilgestaan...
dat het bospaadje,
dat je vaak in je ééntje bewandeld,
door duizenden voetjes is betreden?
Ook al zie je er bijna nooit ‘n mens!
Het paadje groeit nooit dicht...
Altijd loopt er wèl één iemand!
En dat ben jij... en ik!

Gerwout van Lodewyck

OKTOBER

Het is oktober
de zon dringt door
in alle gaten
overmeestert ons met felle lichten
zo dichtbij de horizon
dichterbij
dan wij ooit zullen komen
en wij schermen ons af
of leggen ons te ruste
in de heldere zonneschijn
die heerlijk is of vol venijn
geen blad nog dat ons schaduw biedt
geen langgerekte dagen
geen strand dat ver van huis
verpozing biedt
alleen de zon
direct bij ons
de herfst
is met vakantie!

Kaj Elhorst

-

ik zou zo graag komen
lekker verder dromen
maar heb geen cent te makken
& ben als gehandicapt mens alsook idealist
v de zoveelste keer t boeltje aan t pakken.

niet te geloven, waar is mijn rust en recht
terecht oprecht
en regel
ook al noemen ze mij een straatvlegel
ik ben die bowlingkegel.

strike hike bike
and hippy mike

thats what i like
Lily Ras

ANONIEM

Verdwaalde lichtjes langs het water
die als lantaarntjes wandelen 
op vlindervoeten

De deuren zijn nog ongesloten — het is
valavond in haar straat waar
jullie verhalen huizen

Van boven daalt sterrenstof vermalen
door collusies — de oudste anima 
uit obsolete spleten

Met lijvige paukenslagen kronkelt 
de keten zich behendig weg
georkestreerd vandaag 

“Voel ik me vrij” mijmert ze haar twee 
handen tot wig — in het tegenlicht 
leken ze op te lossen 

Samenwerken met de tastbare wereld
en jaren van verbeelding lokten
de waanzin in haar midden

Gedaantes slippen langs de ramen 
en rimpelen de donkere tijd 
het stroop op brood

Wie ziet de dood met flakkerende 
ogen staren als een roofdier  
‘s nacht in het open veld?

Voor alles ligt een einde klaar net 
zo willoos als in de archieven 
van haar verleden

Een hoed een knoop verloren naast 
het rottende blad — zijn stem
in iemands dromen 

Hoe elke druppel aan gelovigen gelijk
de eerste herinnering hierom
viert als geheugentest

Geboren worden levert kinderlevens
vooral verlies van DIT geheim
De ware anonieme ziel

negen maanden in haar vruchtwater
Gemma Elisabeth Huisman

ZANG VOOR DE ANDEREN

Aan het einde van de nacht
Het verhaal van het boek.
In Afrika, in de Bohemen.
Gedomesticeerde Afrikanen
in dit land van dominees.
Verstrooid als het gras,
kaal niet meer hun vlakten.
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Hun zonen in de buitenwijken.
Bohemiens en artisanen,
als de hoeders van de charitas.

Zij vechten deze oorlog voor je uit.
Als over je hoofd de bommen vallen,
stapelen zij de schutters op elkaar.
Ze berijden je speelgoed
tot op ooghoogte van je begrip.
Blazen het veertje van je lip
als ze je van verveling bevrijden.

De lange straten en het grote verhaal
van het diepe willen en het groter zijn.
Ze zaten op de stoep en keken
naar de hink-stap-sprong van krijt,
naar de nog niet begonnen reis.
Van de zwaargewielde karren
vol met duur verkochte, zwarte huiden
Lakleer glansloze weeld’righeid
over karresporen naar het vrome zuiden.
Nu dan ben je een heer van stand.
Van onze stand.
Ruik de mest aan het einde van de macht.
De knopen in je vest,
de gaten in je corset.

Het spijt hen niet.
Zij zijn slechts
de anderen.
Aan het einde van de nacht,
aan ‘t begin van wat niet meer mag,
De kringen om je heen, de buitenste kringen.
Ze zingen om je vrijheid,
zonder dat jij mag zingen.

Renk van Oyen

Alice van Breda

PROOST OP DE HERFST

De zomer nam afscheid met een warme groet
weg was de merel, waar bleef toch die zanger
de avond rekte zich uit en werd langer
al peinzend werd ik bevangen door weemoed 

Zo mijmerend, plots de bel aan de voordeur
ik liep naar ‘kweet nie wie’, op hoge poten
toen heb ik me daar toch een bok geschoten 

daar stond de Herfst met zijn robijnrode kleur

Die avond heb ik nog heel lang genoten
de mooie herfstbock smaakte mij bitterzoet
ik heb heel wat bier in mijn glas gegoten
nam afscheid van de zomer met warme gloed 

Max Violier

MIJN TAAL

Ik voel me niet aan taalwetten gebonden,
ik schrijf niet uniform
noch conform de regels.
Gelijk een autonome stukadoor een toilet verfraaid,
zo dicht ik, met dwars
cement en ongepolijste tegels.

Het woordvocht van mijn ziel wordt niet aangelengd
met hapklaar water,
Kan rauw, tederzacht zijn of radicaler en vol passievuur.
Van apert tot blijmoedig,
van aardminnend tot liederlijk,
in alle oprechtheid, geen na-aperij of inlikkerij. Mijn ziel kent 

maar een smaak: Puur.

Zielsnudisme is het laatste redmiddel, het ongeleid poneren.
In woord en beeld, troost vinden waar de meest betraande 

zinnen,
me bij herlezen laten glimlachen. Me helpen bij het 

vleugelontvouwen.
Geen minne dichter zijn maar minnedichter, en mezelf ook een

beetje minnen.
John Roovers

BESPIEGELING

Onder de spiegel van de zee
liggen zoveel oude nieuwe dingen
die niet praten
zij fluisteren
wel over hoe de golfslag gaat

het verdriet wat onderhuids bestaat vaak traag wordt 
voortbewogen

maar wordt overgenomen door de lach
die doorbreekt
zoals de golven
donderen
op het strand

een terugkerende lijn
van eb en vloed

een verborgen bron
die men niet vermoed.

Angela Polderman

VRIJE VAL

Een boom beweegt, er zweeft een blad
wordt oorzaak van botsing met
een mensenoog. Een onverhoedse
beweging met een stuur gemaakt

Het leven valt in een moment voorbij
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een vergissing wordt snel geslaakt
Tijd om op te staan, het stuur
rechtgezet, het fietsen voortgezet

Stanislaus Jaworski

Ruben Kemperman

IN DE VITRINE

Strak verpakt,
kort samengevat,
een tuit toffees
in polkadot jurk
en stilettohoeven,
in het ijshart wacht
een dolk. Zij verrijkt hem.
Geen fee maar trofee
om te tooien.

Hij wint prijzen
en mediadekking,
zij doet er niet toe.

Botox siddert,
zwelt op, parfum verhult
een verdord lijf. Geringde
duif, ornamenteel franje,
exclusieve nestversiering
van een roofekster,
inclusief kinderen
in glazen kooien.

Hij heeft geld
en daarom vrienden,
zij doet er niet toe.

Maak met die kennis
geen stennis, negeer
het morrend voetvolk. Laat
niets je hart ontdooien.

Hij zal vaker thuiskomen,
herhaalt hij.
Het is niet
de hoogte die hij vreest,

noch het stijgen,
maar de diepte en de val.
Zij duikt weg
en ontwijkt hem.

Hans F. Marijnissen

-

Een ochtend in augustus,
warme wind glijdt door de stad,
wolken, zilvergrijs, omsluieren het licht,
over de grachten trekken flarden mist...

Een serene sfeer daalt over de straten,
legt een ragfijne sluier over haar...

Het gaat verstild en elegant,
als de gracieuze gang van een frele ballerina...

Remco Sligting

RUST

Tonen van rust en evenwicht
de natuur die sterft in de herfst
en in de lente zich weer opricht

de mens kan alleen jaloers toekijken
vorm van onsterfelijkheid die hij nooit zal bereiken.

Alexander Peters

ONGESTOORD

Het stormt, de temperaturen kwakkelen
om uiteindelijk te dalen onder het vale zonlicht.
Veel bomen houden het voor gezien, 
nemen afscheid in paletkleurige tinten.
Om andere overlevingsactiviteiten te gaan
Ondernemen.

De moderne uitgaander is een terrasjesmens
die zich al kledend naar het seizoen, niet zomaar laat verjagen 

door kou of regen.
Daarbij, de kastelein verwarmt zijn open terras als bijdrage aan 

mileu. 
So what? Hoor ik zeggen? Het is toch confortabel zo?

Wolken, regenbuien, ze hebben hun zeggingskracht,
hun macht verloren, hoewel ze nog steeds gebruik 
maken van ruwe snelwegen aan het hemelgewelf.
Vogels, vlinders ze vertrekken, weer anderen komen.
Sommigen brengen vogelgriep mee en doen
ons steevast en jaarlijks herinneren aan wat heet bio-industrie.

De herfst is een huishoudelijk regelmechanisme van de
fysieke natuur en wij levende natuur, wij anticiperen er op. 
De Herfst als tussen noot, zal zich alleen overgeven aan Koning

Winter.
Eens, lang geleden in de grijze oudheid, ging Wodan 
met zijn achtbenig paard Sleipnir in donkere 
stormachtige nachten op hemelse jacht,
de great hunt naar mensen…
Mensen die de lente niet zouden halen.

En van oudsher verzet de rebellerende Eik zich tegen 
de macht van Koning Winter door enkele bladeren
aan zijn takken te laten bengelen. 
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En ook de terrasjes-uitgaanders hebben lak aan
het oeroude verschijnsel, seizoenswisseling genaamd.
Maar de herfst, de herfst trekt ongestoord het land in.

Pierre Maréchal

VOGEL

Een vogel
Is

Het verschijnsel
Vogel

De algemeenheid
Vogel

Een vogel
Namens alle vogels

Een vogel
Die staat voor
Vogels
Vliegt
Voor alle vogels uit

Willem Adelaar

OOG IN OOG

Gestaag wandel ik door het Zwarte Woud, stap voor stap, 
bergop

Met mijn gedachten, vanuit het dal, naar de hoogste top.
Vergezeld door de stralende warmte van de schitterende zon
En de wind, die behoedzaam mijn vermoeide lijf verzorgt.

Links en rechts word ik met leven en liefde begenadigd
Door het Sint Janskruid, de gele kleur ruimschoots over mijn 

weg uitzaaiend.
Wat een pracht, ik voel mijn hart ritmisch en doortastend 

kloppen in mijn aderen
De bosbessen lessen af en toe mijn dorst, zodat ik verder kan 

meanderen.

Plotsklaps sta ik oog in oog met een zorgeloos zijnd ree
De diepbruine rode kleur is hartverwarmend, ik raak innerlijk 

verteerd.
We wisselen een blik van verstandhouding met elkaar, het geeft 

mij vree
In mijn lichaam, geest en hart, ik volg mijn weg gedwee.

Enkele seconden kijken we elkaar weifelend en onderzoekend 
aan

Dan is er begrip, van beide kanten, zonder een spoor van 
schaamte.

Het bos, de wind, het kruid en de bosbessen blijven bestaan
In onze blikken, als wij onverdroten onze eigen weg gaan

De weg naar de top leidt mij tot ongekende hoogten
’t Is niet de vermoeidheid, die ik voel, maar wel de droogte.
Mijn mond snakt naar water, dan begint het opeens te hozen
Ik schuil, samen met mijn onbekende metgezel, zonder te 

blozen.

Hij onder het loof van de bomen, ik zoek beschutting in een 
hut

Ik zie hem nog steeds, in mijn gedachten, hij geeft mij nieuwe 

fut.
Mijn weg gaat voort, bergafwaarts, naar huis, daar voel ik mij 

beschut
In gedachten hou ik contact met de ree, oog in oog, het maakt 

mij verrukt.
Jacques Smeets

STERREN HOUDEN HUN ADEM IN

op het wrijfoppervlak van voetzolen
blijft onder het wandelen lachen hangen
openen zich alle dijken van mijn binnenmeren
en overstromen verdorde oevers

jouw liefelijke stem ankert in mijn buik
en in de lente leg je bloemen op mijn schoot
zijn het kleine zwaluwen die uit jouw ogen
in mijn mond fladderen en mij voeden
wanneer akkers niet meer gevuld zijn

jij neemt me mee in jouw winterslaap
wanneer koude de lucht laat stilstaan
sterren aan een hemel adem inhouden
tot krokussen eindelijk weer bloeien

Ingo Audenaerd (sunset)

IN REFLECTIE

Als de pijn verdwenen is
verschijnt de ruimte
van oud zeer
gelijk de schaduw
in een wandeling
door ver verleden

Doorheen gebeden
braak ik de nachten
waardoor pieren
de golven van de dag
niet kunnen breken
het zeer door kieren
weer naar binnen dringt
en buitengaats mijn zee
het onheil duivels zingt

Het kiemt en smeult
ontspruit ontvlamt
vanuit het diepst
van mijn begin
wijl lief of troost
smoort en blust
tegen beter weten in

Als de nachten
weer gaan dagen
in teruggezette uren
weet het oktoberlicht
zich zonder vragen
te reflecteren
op volgeschreven muren

Bob Kalkman

STILLEVEN

in volheid van leegte
vormt een opgerekte schaduw
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smalle strakke strepen over zand,
in uiteinden verbonden,
wijzend naar een verhoogd terras
daar, verder, onder azuur
waar zicht in ongrijpbaarheid landt

een transparant glas,
verguld met aangeslagen licht,
reikt over eigen lengte heen
opweg naar een bindend slot
echter door de zonnestand van heden
lijken karaf en liggende loper
in de ruimte samen alleen

alwaar een desolate sfeer
over stilte schreeuwt
bedekt de strakke blauwe kroon
een einderloos korrelig tapijt
dat onverstoorbare hitte geeuwt
en bijgevolg alles nog in heelheid vrijt

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

HET INTERNET

In juist die bibliotheek
Kreeg ik ‘het internet’
Voor het eerst voor mijn neus.
Vanaf die tijd veranderde alles.
Wat een drukte op zo’n pc scherm,
Dacht ik toen.
Overal lettertjes
Nergens duidelijk wat ik moest doen.
Voelde me zowat blind.
Was even radeloos.
Internet, wat ik nu het liefst weer vergeet!

Petri Dirks-Adriaens

NON-ACCEPTATIE

mijn dromen bouwt bruggen
tussen oevers jou, van mij
maar door het grenzeloze fanatisme
houden zij geen stand

vandaag groeien er tussen balken
distels en metershoge brandnetels
vreet zout water geduldig de pijlers

op betere dagen bouwen wij
vloten uit talloze vragen
en lopen toch vast op het zand

Ingo Audenaerd (sunset)

CONVERSATIE TUSSEN EEN PEDDEL EN EEN 
ROEISPAAN

Wat ben jij?
Een roeispaan.
Nee!
Echt wel.
Je lijkt anders verrekkens veel op mij.
Echt niet.

Doe jij het ook in het water?
Nee.
O, waar dan?

In olie.
In olie?
Ja, in olie.

Vandaar.
Vandaar wat?
Nou dat zwarte nekje.
Zwarte nekje?
Ja, daar boven aan je steel.
Dat is mijn nek niet.

Wat is dat dan?
Dat is mijn hoofd.
Je hoofd?
Ja, mijn hoofd.
Maar waar zit dan je mond?
Ik heb geen mond.

Geen mond?
Geen mond.
Maar hoe praat je dan met mij?
Ik praat niet met jou.
Wel waar, ik hoor je toch?
O ja, waar zitten dan jouw oren?

Ja, nu heb je me tuk.
Het is allemaal verbeelding.
Natuurlijk, allemaal verbeelding.

Dichtman

VERMAAKTE KLEREN

Ik schrijf 1960 - 1965
met 12-en waren we thuis
in de winter ‘t kolenhok vol
onder de keldertrap 5 mud aardappelen
dat was het overwinterbezit
en dan moesten we ons kleden
tegen de barre winterkou
- met ijsbloemen op de ramen -
dat ging trapwaarts af
de jassen, broeken werden verknipt
de schoenen opgelapt
met ‘n krant voor de maat
als 3de laatste in de rij
had ik kleren
versleten tot op de draad
met leren stukken
op knieëen en ellebogen
gelukkig hadden we borstrokken.

Ies Janssen

-

Eerste vriesnacht
Waterdruppels onwennig
In hun keurslijf.

Fons Leyssens
Inzenden voor periodiek #010 vóór 10 december 2018.

Inzenden voor Het mooiste van 2017 vóór 17 december 2017.
Redactie: Hans F. Marijnissen
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