
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 1, 17 december 2017, volgnummer 010

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, 28 januari 2018
(PoëzieWeek 2018: 25 t/m 31 januari)

Boekenkastje Jacques Brel #2, Malle Abbe, 21 januari 14:00
Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 7 januari, 15:00

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

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd, Paul Bezembinder, Laura Carolina,
Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg, Kaj Elhorst, Bob Kalkman,

Ruben Kemperman, Rick Kewal, Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen,
Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen, Amanda Alettza S Marinus,
Renk van Oyen, Angela Polderman, Charles Skeen, Remco Sligting,

 Robert Tau, Marc Tiefenthal, Irene Verheij, Max Violier, Cor van Welbergen
en Loes Westgeest.

WAT JOU OË SIEN

mooi was nog altyd mooi
rooi en blou het my gelok
rooi geverfde sleepwaens
blou trekker swart bande

nooiens met sproete en vlegsels
strooi-geel hare en potblou oë
lewendige skalkse glimlaggies
uitbundige lag en warm hande

ronding van die aarde oor die see
fantastiese musiek van naguiltjies
treurige geluid van die weskus-wind
skor krete van meeue oor wit strand

om altyd ’n wakker brein te mag hê
onafhanklik te kan bly leef tot laaste
te kan stap in son al is dit met kierie
baie oud te kan word sonder vrees

daarvoor het ons gewerk, geleef
baie gesien maar nie alles begeer

“kind jy wil al weer alles hê wat jou oë sien”
Teárlach (Charles Skeen)

DADA

Het is teveel
alles is teveel
te veel vernieuwing
te veel techniek
teveel dode paarden

al die schijnselen

al die toekomstigheden
te veel mensen,
hun brei van wensen

ik hou me gedeisd
steek een kaarsje aan
koffie erbij,
zet de radio aan en
luister naar een
programma over
DaDa.

Pierre Maréchal

DE GILLER

Wat ben jij voor een mens
ik wil dat weleens weten
ik ga jou lekker meten
aan mijn eigen geest en ziel
en ik zie dat jij niet klopt
jij past niet in mijn maten
je bent te klein
te miezerig
je haalt mijn omvang niet
ik gruwel van jouw woorden
ik schrik van wat jij zegt
nooit wil ik met jou praten
jij bent verrot en slecht
ga weg nu uit mijn kringen
verdwijn uit wat ik hoor
niets wil ik van jou lezen
je bent een engerd hoor
ik wil uitsluitend leven
met mensen van mijn formaat
dat is wel heel erg lastig
ik zoek maar vind niet een
bij tijd en wijle voel ik mij eenzaam
en ook wel heel erg alleen!

Kaj Elhorst

HOE BEESTIG AANGENAAM DIERLIJK 
AANGEDAAN

1. We beklimmen de rots niet,
we dalen er op af. Hier
ben ik nu beland, denk je.
Zullen we hier bouwen?

Ja, ik heb de appel gestolen,
hierheen gebracht.
Gestolen goed mag al dan niet
gedijen, zeker niet in spreidstand,
voor de dorst is hij ontzettend meegenomen.

Hoe ik hier sta, mijn nek draai
naar de wolf en mijn vleugels
in raadsels ontvouw. Zie hoe nu
de wolf huilt en vragen oproept
met zijn ogen en zijn oren.
Of ik het niet te warm heb?
Of ik misschien ga bidden
in plaats van te bibberen?
Of ik alsnog ga zweven
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boven de bergtoppen?

Zweefteef, denkt de wolf.
Je hoort hem nauwelijks mompelen.
Ik gooi hem het klokhuis toe.
huilende wolfwillem de kooning rotsschilder

2. De roos, wit of geel,
staat in de wintertuin.
Een roos in de wind bloeit in de prinsentuin.

Er kwam een hovenier uit het zuiden.
Niet om stengels of degens te kruisen.
Noch om komaf te maken.
Geen rots in de tuin
of je zou een kreet moeten slaken.
 
3. We zijn opgestegen van de rots,
maken plaats voor een zeerob.
Meteen zien jullie het: het is een zwarte.

Jullie denken dat hij daar
als standbeeld zal blijven
liggen. Hij glijdt eraf.
Over de grond nu draaft hij
langzaam op zijn lange vinnen vooruit.

Nu dan wijken jullie terug,
hier en daar ruist wat gruis in een hoofd
dat ertoe neigt de zwarte aan te vallen.
Met die vinnen valt hij voor iedereen te vinden.

Wie weet zit er een aap of een mens in verborgen,
is de rob niet meer dan een zak.
Haast viel hier een touw aan te knopen.
En wat nu met de rots?

Wil er hier verdraaid dan niemand opstaan
om de zeerob te dans te vragen?
Het moeten toch niet altijd
koeien of giraffes, ja zelfs zebra’s zijn.

Maar die zijn niet zwart.
Marc Tiefenthal

LACHEN IS GEZOND

Tien voor half zeven
De wekker komt tot leven.
Ik klauter snel uit bed, tv aangezet.
Gelukkig ben ik nog net op tijd
Voor wat onschuldige gezelligheid.

Lachen is gezond zegt men.
Die drieënhalve minuut

aan het begin van elke dag.
Geen zorgen en geen geleuter

Ik schater als een kleuter.
Geen schokkend nieuws
geen rampen en geen politiek
Maar een vrolijk liedje
in ‘n lieflijk melodietje.

Avonturen grapjes & geintjes
Humor van de bovenste plank.

Aan de bedenkers van deze
komische serie mijn hartelijke dank.

Klein zwart-witte noorderling
Je hebt mijn hart gestolen
Ik schaam mij niet om toe te geven:

“Door naar Pingu te kijken
Heb ik plezier in mijn leven!!!”

Irene Verheij

MENINGEN

Hij zegt zo
zij denkt zus
in ‘t Land van Meningen
meningen hebben iets van
vale schijn, doch vóóral van ‘t loze
spuien
in oeverloze gedachtestromen
suggererend: denken, besef of weten

In ‘t Land van Meningen
zwerven nut, feit en kundigheid
ergens doelloos langs haar grenzen
aan ‘s lands hoogste top kleeft ‘t debat,
‘t hoogste goed van waarheidsvinden
in een vrije waterloop in wat heet
‘t Land van Meningen.

Pierre Maréchal

ONSCHULD

je herinnert je nog
al die gouden dagen
je hoefde je geen
zorgen te maken
over wat komen ging
morgen leek heel ver weg

zoveel veranderde plots
je onschuld verkwanseld
een verstikkend zwijgen
niemand die je echt nog
denkt te kunnen vertrouwen
aan morgen komt geen eind

Louis van Londen

NOG KLEURT DE HERFST DE WEGEN

vlammende alleeën betuigen zijn aanwezigheid
hij weent wanneer ik hem geen aandacht schenk
verbergt zijn gouden glans achter grauwe wolken

bomen buigen onder de last van rijpe appels
rood lover tooit de kronen
een laatste adem beroert zacht de rozen
en laat hun zoete geur nog eenmaal stromen

altijd naderbij komt nu de herfst
tot in mijn huis brengt hij ‘t verwelkte mee
de laatste oogst, de geur van verse aarde
maar ook de tranen onder wolkenzware hemel

Ingo Audenaerd (sunset)

WEESSOK

Een eenzame sok
sjokt van plint naar hoek.
Treurend om zijn wederhelft, 
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want de ander is zoek.

Een verloren kous, laat de ander geen keus,
een zwerfachtig bestaan te leiden.
Dienen zij samen één doel,
Maar zijn zij nu gescheiden.

Onlosmakelijk een duo onafscheidelijk.
worden zij als individu vergeten.
Neem ik het mijn meester niet kwalijk,
maar zal die rot kat het wel weten. 

Mijn liefste links, ik ben jouw rechts
Wij waren samen gekocht, opgerold en aangetrokken.
Maar nu je bent vertrokken...
Ik ga ons missen.

Ruben Kemperman

HET VOORTRAZEN IN DE TIJD

De drukte breekt weer aan
Met de rust is het gedaan
Als een eendrachtig paar
Sinterklaas en kerstman bij elkaar

Ook het kerstkind komt voorbij
Met al die feestdagen op rij
In sneltreinvaart zijn wij op weg
Naar het nieuwe jaar

Het is goed om ook eens stil te staan
Wat de voorbije tijd ons heeft gebracht
Voor ieder wel, een lach, een traan
Maar ook de kracht om door te gaan

De tijd glijdt gewoon aan ons voorbij
Trekt zich nergens iets van aan
Gaat niet sneller lopen, heeft geen haast
Zoals een kind spelend met zijn pop 
Verbaasd kijkt naar de mensen 
In hun ratrace naar de top

Misschien moeten wij weer worden als een kind
Het kan zijn, dat u dat onnozel vindt
Maar ik moet denken aan mijn jeugd
Toen ik als snotjong tot mijn vreugd
Een vulpen van mijn opa kreeg
Hiermee mijn gedichtjes schreef

Met het voortrazen in de tijd
Denk ik wel eens, hoe het is geweest
In het vooruitzicht, van het snoepjesfeest
Van “De onnozele kinderen”
Hierbij dan een kind-gedicht
Dat zal toch niemand hinderen

Van wat ik schreef, is niets veranderd
De tijd sloeg het gedicht niet stuk
Hier het versje uit de jaren 50 
Zoals een kind schrijft over geluk

“Geluk”

 “Een kind en ziet de blauwe lucht
  Een lam huppelen in de wei

  Ranke vogels in hun vlucht
  Trekken aan zijn oog voorbij

  De mens en ziet geen blauwe lucht
  Hij heeft het veel te druk
  Wat jammer! Met een zucht
  Hij mist een groot geluk”

Max Violier

ACHTELOOS DOOR MIJN ADEM

Ze loopt als een ochtend
door mijn ontwaken.
Kilte siddert bitter van woede
en de vleugels van haar paard
razen wreed.

De dageraad een slenterende wandelaar.
“Leen me ‘n tientje
en ik zal ‘ns wat laten zien”,
zeg ik,
en ze lacht op dagen afstand.

Ze loopt achteloos door mijn adem
en ik struikel achter haar aan,
om niet te verdwalen.

Hans F. Marijnissen

DOOF

in deze wereld
van stilte
hoor ik niet
de bomen ruisen
zie ik alleen
de hoge golven
klotsen tegen de dijk

is er een gevangenis
van eenzaamheid

vertel het!
ik luister
In het lezen

geef me je hand

leer me begrijpen 
waarom anderen
luisteren naar muziek

in deze wereld
verstaan zij niet
mijn gebarentaal

hou je van mij?

knoop in mijn oren
het verstaan

maak mij wijzer
vertolk je gevoel

negeer mij niet
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draag uit

desnoods 
met handen
en voeten

maar laat 
mij er zijn

Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg

EK IS GEES, EK IS MENSWEES

Heilig Gees, beset my wees
ligstrale verlig my donkerstraat
ek is Gees,
ek is menswees –
in my pluk U reinsaad

heilig word U gebore in my
ewige liefde gekweek
U Woord maak my vry
al is dit soms grys om my
ek sal nooit in Gees van U skei

Amanda Alettza S Marinus

EEN VAGANTENLIED

Toe, sluit je oren, liefste mijn,
Voor het huilen van de wind,
Hoe charmant hij ook mag zijn,
Weet dat hí  zich niet verbindt!ȷ�

Slechts een danspas zul je zijn,
Als de wind jou voor zich wint,
Toe, sluit je oren, liefste mijn,
Voor het huilen van de wind!

Blaaskaak, windbuil, harlekijn,
Luchtzak, dichter moet hij zijn,
Wees gewaarschuwd, lieve kind,
Toe, sluit je oren voor de wind!

Paul Bezembinder

ZWARTE ZON

In verlies van nagels
wist ik van leven
op andere plekken

zij behoefden geen heling
geen groei
daar kloppen
harder nodig was
toen

Nagels als teken
van de dood
geslagen aan kisten
roesten
en reten kieren

zuurstofmaskers vallen
niet zomaar uit de lucht

Er is geen kracht voor grip
een papegaai bungelt

nietszeggend

Straks kunnen we niet meer praten
nu spreken we boekdelen en koren
horen wat we zeggen

Haren
verspreid over het kussen
waarop ik lag
zagen
dat ik de dagen
niet kon verdragen
en in nachten
zwart
mijn zonlicht was

Bob Kalkman

ZONDER LIEFDE WAAIT DE WIND

Tussen grote mensen in een donker huis
hier schuilt een kind dat geen kind kan zijn
bedrogen kinderogen zien soldaten en granaten
de oorlog slaat gaten in de dromen van jouw jeugd

Al vroeg op zoek naar het zoete licht van de liefde
als in een droom, op een dag kom je die ogen tegen
paarlen van regen en druppels van dauw
smaragdgroene ogen, Marieke kijkt naar jou

Onder de Vlaamse lucht heb jij haar jouw liefde bekend
maar zonder liefde, warme liefde waait de wind
tussen de torens van Brugge en Gent

Jouw jeugd verloren, jouw grote liefde waait weg in de wind
de Vlaamse lucht, zo grijs als een toren in Brugge of Gent 
zij weent met jou, weent met jou mee als een kind

Max Violier

WIE VOLGT?

Naakt achter de handdoek om mijn lendenen,
het voorhoofd rood, stuk zeep in de hand,
net twintig jaar, met honderdtwintig anderen
kaalgeschoren in het gelid achter de vorige.
Pas twintig en ook ik verloochen mijzelf,
bij evaluatiegesprek of ontgroeningsritueel.
Liever had ik, de volgende, meer tederheid,
een glimlach of iets meer tijd gekregen:
‘Wie volgt, wie volgt?’

Geen nederlaag was het en ook geen overgave,
wel een moment van spijt als om schoolverzuim.
Ik zweer je, de stoten van deze billenruiters
slaan hele legers tot horigen en vernederden,
en ik zweer op de eikel van mijn eerste druiper
dat ik die stem sindsdien levenslang hoor,
de stem die naar hamburgers en jenever rook,
de stem van het volk, de stem van het bloed:
‘Wie volgt, wie volgt!’

Dat lijkt sindsdien in mijn magere armen
elke vrouw als zij klaarkomt te fluisteren.
Dat alle volgenden de handen ineenslaan,
daarom huil ik in mijn nachtmerries,
en telkens weer maak ik mijzelf wijs
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dat het meer vernedert gevolgd te worden dan te volgen.
Mocht ik ooit worden tot kreupele, non, gehangene
of wat dan ook, nooit meer wil en zal ik zijn
hij die volgt, die volgt!

Heel vrij naar ‘Au suivant’ van Jacques Brel.
Hans F. Marijnissen

BOS VAN OISTERWIJK

laat mij rusten op jouw bodem
laat mij rusten tegen de stam
van willekeurig welke beukenboom
laat mij daar maar zitten
in gedachten
op dat zachte
je verwarmt me
je omarmt me
je maakt mij rustig
je maakt mij levenslustig
je maakt mij blij
je bent de beste therapie
voor mij

Loes Westgeest

EEN MOOI GEDICHT

Het druppen
Van een kraan

Ik laat
De kraan begaan

Ik luister 
Naar de luister van
Een gestadig vallen

Ik draai
De kraan niet dicht

Ik laat muziek opstaan
Willem Adelaar

BINGO IN DE PASTORIE

Wat ik jou wens, mijn man.
De eerste liefde die ik mag kennen.
O god, de literatuur is zo mooi.
Zo vol van liefde.
Ik wens je zo toe te zingen.

Hij verontschuldigd zich voor de rommel
En de miswijn staat onaangeroerd in de gesloten kluis.
Zijn krans is gehuld in vergeet-mij-nietjes

Dit jaar is de Kerst zo anders.
Meneer pastoor kijkt bedrukt naar een wat zompig kruis.
Thuis is vandaag de deur dicht.

“Ik hou je hand vast als je polsen bloeden.
Haal het haar uit je ogen als het je verblindt.
Ik help je de jonge kinderen voeden, ik
ben de verloren vader van ons liefdeskind.
Ik ben de hogen
En de lagen.
Ik bevraag je vragen als je niet antwoorden wil.
Ik ben die van jou, zoals jij die van mij.

Zoals je dat zei. Zoals ik geloofde.
Ik beloof je grote hoogten.
Ben de onleesbaarheid van dit bestaan.”

Niet het nalaten
noch het gebruiken van bloemen
of draperieën is voor de zangvereniging haar
bewezen gastvrijheid, een auditieve beperking
van enige omvang gebleken.
Zij danken hem voor zijn preken
en voor spitsvondig woordenziften.
Zo bewijst de pornodrummer
en de beruchte zaak van het bedorven vel.
Aan de dorre rechtzinnigheid van zijn gelijk ontbreekt het hem 

niet.

Nu zucht hij naar niets.
Zijn uitglijers vallen nauwelijks op.
Niemand kent de code van zijn kluis.

Renk van Oyen

PTSD

My escape was never mine
when the memory of you still
lingers around my finger tips
as they try to grasp what's left for
me in this world as you left it

My escape was never mine
if every broken necklace still
makes it's way into the deepest
holes of the house that bears
the beads of my nightmares

My escape was never mine
if the sole reason of my existence
once was to give meaning to yours
by slowly letting me dissapear
into a vanishing thought in thin air

My escape was never mine
if I wake up from a vision of you
only to find out you never left
Even though you're not here
the bruises long gone but still hurting

Laura Carolina

STORM

Wind trekt aan, koppen op de golven
Onweer nadert de kust, weerlicht
Gedonder in mijn bonzend hoofd
Straatlantaarn die plotseling dooft
In de verte hoor ik je vale gezicht
Geheugen onder het zand bedolven

Mijn schreeuw verstomd in de windvlaag
Meeuwen krijsend laag boven mijn hoofd
Golven nu woest beukend op de Pier
Deuren en ramen kreunend op een kier
Een storm die mijn gevoelens licht verdoofd
Langzaam opent zich de marmeren sarcofaag

Trieste zielen banen zich een weg omhoog
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Het spookt in mijn geliefd Den Haag
Striemend tikt de hagel op mijn hart
Herinneringen vervlogen in een flard
Waarom telkens weer diezelfde vraag
Natte ogen, ook al is het weer even droog

(Luister hierbij naar: Riders on the Storm van The Doors)
Cor van Welbergen

-

Weet je...
wanneer je 't echt moeilijk hebt!
Ga dan es in 'n park...
naast 'n één iemand zitten,
op 'n bank!
ONVOORSTELBAAR...
je begint over het weer!
Daarna, heb je als wildvreemde medemensen,
...mekaar afgetast en gemerkt,
dat je met bijna dezelfde problemen kampt!
Daarna, ga je verlicht beiden je eigen gang!
Zonder, dat ooit iemand van jullie,
straks je er hatelijk op wijst...
hoe moeilijk jij het toen had! ;) 

Gerwout van Lodewyck

ANTON PHILIPS

Anton Philips kijkt op Eindhoven neer.
Vanaf het Stationsplein ziet hij elke dag de passanten.
Als fabriekspatroon en kantoormeneer.
Voorbij trekken  de scholieren, de reizigers, de muzikanten.

Als standbeeld gaat er een rust van hem uit.
In een haastige wereld van alleen maar ijdelheden.
Anton kan niet spreken, hij geeft geen geluid.
Het is een stil Protest uit roemrijk verleden.

De Witte Dame was de zetel waar Anton duizenden arbeiders 
leidde.

Met bakelieten telefoontoestel en zijn vloeiblad als inktweide .
De roem van Philips zal niet wegebben.

Want hij schiep een stereofonische lichtstad in het kwadraat .
Ondanks dat zijn standbeeld er door de vogels bescheten bij 

staat.
Zullen ze weten wie ze voor zich hebben.

Robert Tau

DE BERG

Ik kijk op
tegen mijn eigen lot
mijn doel en mijn wens
een grens heb ik nog nooit getrokken
maar ik moet voort
omhoog
een weg naar beneden is er niet
voor mij zie ik de berg
de onmetelijke berg
die ik moet passeren
waarvoor mijn spieren moeten voortgaan
mijn benen en armen moeten zwaaien
mijn hersens bewegen
mijn ogen en oren zich richten
de weg is steil en zwaar

ik zie geen zorgen
zij blijven voor mij verborgen
want zij dreigen slechts
als ik denk over morgen
dan is alles te laat
al wat ik van mijzelf verg
ligt besloten in die hoge, machtige berg.

Kaj Elhorst

-

De wereld huilt
achter de horizon
zonnesnaren resoneren
wolken dwalen

doelloos

tranen regenen
op de starre
mensenblikken

die vluchten
naar een oord

van geborgenheid

alles lijkt van streek.
Rick Kewal

EEN POËTISCH FRAGMENT

Terwijl een verre torenklok beiert over een donkerende wereld,
haar zang versmelt langzaam met de nacht,
dansen,
in het glanzend licht van de opkomende maan,
eenvoudige, pure mensen.

Ze dansen in poetische gang,
mee op het ritme van de torenzang,
in het grote geluk een te zijn met haar,
met slechts het eigen bestaan,
als hun ruime,
hun volledig levenspad.

Remco Sligting

WIE ZIJN WIJ

Wie zijn wij eigenlijk geworden
vanwaar we klein en onbevangen
naar de wereld keken
nog nieuw om te ontdekken

voortgedreven door het lot
of waren het toch de keuzes
die uitmondden in vertwijfeling
en handelen zo onvoorzien
zondat verdriet onpeilbaar bleek
een leven vol turbulentie
een leven ach ja, een leven

Angela Polderman
Inzenden voor periodiek #011 vóór 14 januari 2018.

Redactie: Hans F. Marijnissen
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