
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 2, 28 januari 2018, volgnummer 011

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, 18 februari
Dichters over Het Milieu, S-Plaza 3 februari 15:00

Dichter aan Huis: 4 februari 14:00 (Privé, BESPROKEN)
Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 4 februari 15:00

Dichters in Jazz: S-Plaza, 11 februari 15:30
In deze extra dikke aflevering gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Jaap Bastiaan, Dichtman,
Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg, René Dolstra, Julius Dreyfsandt
Zu Schlamm, Wiebe Dooper, Jan Ducheyne, Kaj Elhorst, Elbert Gongrijp,

Irene Hagemans, Adrie Hogenhorst, Bob Kalkman, Boris Kanen,
Ruben Kemperman, Theo Koot, Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen,
Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen, Derrel Niemeijer (†), Harry Oonk,

Alexander Peters, Angela Polderman, Pierre Rossouw, Remco Sligting,
Leonie Arts Snelders, Erika De Stercke, Gerardo Insua Teijeiro, Frans Terken,

Jurgen Uiterdijk, Max Violier en Cor van Welbergen.

DEBUTANT

mag ik wat proberen?
dat
dat precies

ik hef ik weet niet wat
het voelt als pen
inkt drupt

letters glijden tussen duim
wijs- en middelvinger omlaag
hechten aan papier

in mijn hoofd
begint poëzie te stromen
kan ik nog ophouden?

ik zet de woorden klem
in mijn woordenval
poeslief, muisstil

voor even
even voor
het geval dat

Dichtman

THEATER

1. COULISSEN
Met een opgeheven schedel sonnetten declameren of
kolderiek de tenenkrommende klucht van open- en dicht

slaande deuren, uitlaatklep voor overspel. Ik heb in mijn 
wereld vele scenario’s tegemoet gezien, het theater 
van een lach en een traan.

Ik verteder je met mijn miniemste mimiek. Wat ik je
zoal te zeggen heb kan meervoudig uitgelegd, valt
evenmin te begrijpen als je mijn bedoelingen niet
kan overzien. De natuur een decor die haar
dusdanige momenten souffleert.

Wat mij werkelijk wordt ingefluisterd – de kleine
ambiance van een winter, het indrukwekkend
schouwspel van de spreeuwenzwermen. Ik
buig in de fluisterende wind en begroet
mijn fictieve publiek – 

2. VOETLICHT
Ik dicht het je, ik dicht je waarin alle rollen bekend
zijn. Ik bespeel je dichterbij, ik benader je dat mijn lach,
mijn traan jou aangrijpt, niet meer loslaat, mee naar
huis gaat. Het tragikomische van theater.

Een veelzeggende blik, een veelzeggend gebaar. Hoe
de acteur uit het hoofd een verhaal belooft zo treffend dat
je het navertelt, in de huid gekropen dezelfde feiten
onder ogen gezien toen het doek viel, de stilte
nog nazinderde – 

3. MONOLOOG
Hij moet nog zijn monoloog, hij moet nog laten zien
dat eenzaamheid niet alleen zijn is, dat praten voor zichzelf
een heel betoog – grommen, huilen, schaterlachen, een
heel huis, een heel landschap.

Een verleden, vader, moeder, kinderen. Kijkt je aan
waar jij gebleven bent. In het luisteren de voortgang van
de tijd, in de spotlights het gevoel van gevangen.

Vele hoofdstukken lang, staande,
tekstvast en onverschrokken – 

Elbert Gonggrijp

HALSSTARRIG

hoor je wat ik zeg
of luister je alleen
naar de contrasten
tussen jou en mij

zie jij alleen nog
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het zwart en wit
dat zich herhaalt
tussen de regels door

mijn lievelingskleur is groen
de jouwe hemelsblauw

het hoeft geen probleem
te zijn en het is niet nodig
om tweespalt te zaaien

kijk met andere ogen

rood kan ook mooi zijn

respecteer mijn keuzes

dan heb ik ontzag
voor die van jou

Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg

DE POEL

De grauwheid heerst aan alle kanten
als ik naar boven kijk
of naar beneden
aan mijn voeten ligt een poel
gevuld met hemels water
weerspiegelend de kleur
van boven opgelegd
de kleur ook van de zee
het veld der vrijheid
lijkt ermee bezaaid
ik kan er niet aan ontsnappen
ook mijn ogen, neus en mond
zijn verwaterd in de poel
verwrongen tot een smoel
dat van een ander ook kan zijn
waar kan ik vluchten voor de grauwheid
er is geen weg naar voren
ik moet naar binnen
daar om hoog
om mijn eigen stem te horen
gedachten dwalen daar nog rond
gedachten die bevrijden
straks vallen woorden vlot naar buiten
zij zullen grauwheid laten verdampen
pas dan kan ik weer zien
ver voorbij de rampen
de horizon die veelkleurigheid biedt
en mijn denken toe zal laten
ja dan gaan poel en wolkendek
voorgoed van hier
zonder daar te landen.

Kaj Elhorst

MET DE OGEN DICHT

Geef me jouw huid om te voelen
wanneer wachten wankel wordt.

In dit landschap waar de bomen
verschrompelen als rottend fruit
maakt de tijd sprongen.

Bevreemdend deze grond zonder
een thuis.

Grenzen verwateren in momenten
die stilte bevochtigen. Wat ontsnapt
wil ik filteren en tijdens het mistig
zoeken een ruiker rust verstrooien.

Leen me jouw stem om te weten
hoe jouw naam nog klinkt.

Erika De Stercke

SONG OF SONGS

Het is niet de liefde van
que sera sera, whatever will
be maar van een hogere orde
als een song of songs 

Zonder die liefde verdwijnen
poëtische krachten uit
het lichaam.
Zonder liefde verdwijnt
het leven op deze blauwe
planeet.

Winden storten zich
op het avontuur en roeren
in hun antispaarpot
van verschijningen en 
manifesteren zich in al hun 
donkere krachten.
Zonder liefde waait de wind
die stortbuien brengt van tranen.
Die de kunsten laat vervallen
in toekomstloosheid.

Zonder liefde verdwijnen onze
sociale krachten.
Zonder liefde luistert het woord
ik alleen naar eigen gedachten.
Zonder liefde schildert de wind
alles gitzwart.

Met liefde worden de mooiste
poëtische klanken geschreven.
Met liefde zien wij de intelligentie
in de ons omringende levensvormen.
Met liefde levert de blauwe planeet 
ingrediënten voor ieders talent.

Pierre Maréchal

DE PASSIE EN DE PIJN

Een onmogelijke droom achterna
Koortsachtig brandend van verlangen
Gaan waar niet eerder iemand ging
Alles achterlaten, alleen met mijn verdriet

Ik wil houden van, zoals een hart
Nog nooit van iemand hield
Tot tranens toe, met alle pijn
Niet meer eenzaam zijn

Ik heb geen kracht mij te verweren
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Tegen die gedroomde droom
Het onbereikbare bereiken
Het firmament, bezaaid met sterren 

Mijn passie is het vinden van die ene ster
Hoe klein die kans van slagen ook zal zijn
Hoe kort de tijd die mij nog rest
Wanhopig zal ik blijven worstelen
Zonder rust en zonder vragen
Desnoods naar de donder gaan 
Ik ga voor goud, dat ene woord van liefde

Zo’n held, het onmogelijke waar te maken
Mijn hart zou tot bedaren raken
De stad zou baden onder stralend zonlicht in ‘t azuur
Doch, des te hoger zal mijn hartstochtelijk verlangen
Naar het geluk, branden als een vlammend vuur

Hoewel hartstocht alles kan verbranden,
Brandt mijn hart nog steeds, brandt nog steeds
Die droom in mij, met alle pijn, mijn martelgang
Te reiken, naar die ene onbereikbare ster 

Vrije vertaling van ‘La Quête’ van Jacques Brel, genoemd naar het boek ‘De 
Passie en de Pijn’ met dank aan Johan Anthierens.

Max Violier

HUPPELEN

huppelde je maar
zorgeloos
door het leven
trok je je maar
nergens
wat van aan
maar nee,
overal maak je
je druk om,
nergens vind je rust
strompelen is het
veeleer wat je doet
huppelen is niets
voor jou

Louis van Londen

TWEEZAAM

Eenmaal eenzaam went,
totdat je twee samen bent.
Alleen was ik één, enkel maar,
alles veranderd nu ik twee samen ervaar.

Eenmaal eenzaam went,
Als je niks anders dan de stilte kent.
Nu is eenmaal twee samen zijn.
Hoe ik eenmaal eenzaam ondermijn.

Ruben Kemperman

 GIJ WEER, WERELD

Och jong. 
Gij wereld. 
Wat nu toch gedaan?
Met al uw bestuurders,
taalvreemd en onbekwaam. 

Och jong,
Gij, wereld.
Met uw zakkenvullende zwijgers
En uw bommen gooiende fanatici.

Met uw air b & b’ende couleur local vertrappelende fladderaars.
Uw niet meer waar uit en waar dan ook weer in wetende
activisten van het te vaak kapot gescheurde knoopsgat.

Och jong,
Gij, wereld.
Met uw rare manieren
En uw verziekte longen en klieren.

Wat moeten wij nu toch met u?
Wij zijn hier ook maar op den bots.
Gij moogt van ons niet verwachten
dat wij iets gaan doen met uw klachten.

Wij hebben daar geen tijd voor.
Wij zijn hier om te dansen, om te schransen
Wij zijn hier om u plat te walsen,
uw handen en benen af te kappen.
Zo zijn wij nu eenmaal van nature.
En dat hebben we van u.

Met uw beven en uw schudden,
uw branden en uw stormen.
Ge moet u niet verschuilen
achter meteoren en die
alsmaar meer schijnende zon,
en uw zogezegd sneller smeltende ijskappen
want ach wereld, toch

Hoe lang nu nog?
Dat gedoe om u?
Is het niet genoeg geweest 
Of houden we nog een laatste feest?

Ter uwer ere, of net niet,
wat kan ons het schelen,
we zijn ons hier de helft van de tijd
toch maar wat aan het vervelen.

Kijkt ge mee naar de nieuwste show over ons op tv?
Het kost niks en zo zijn we toch met twee.
Ach wel, ach wee,

Och jong,
gij weer, wereld.

Wat gaat ge er aan doen?
Blaas maar op uw klaroen,
want wij gaan nog wat springen
op en neer, op en neer...

Want, och jong,
waar gij nu over begint,

terwijl ge beter zwijgen zou,
gelijk een vrouw
die er genoeg van heeft
en van telefoonnummer verandert.
Zodat niemand haar nog vinden kan.
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en doorheen ijs en kou
naar uw oorsprong
terugkeren, dat moet gij doen.
Zwaaiend naar al die – façades optrekkende,
de boel naar hun kloten graaiende – 
heren van stand en gezwans.

Zodat niemand u nog zeggen kan
Och jong, wereld!
Wat moeten wij nu met u an?

Geloof me vrij,
wij kunnen wel zonder u,

En we kunnen zwemmen.
(de meeste toch)

Jan Ducheyne

AURORA... ♥

Ze is me al jaren trouw...

In de zomer is ze best ‘cool’!
In de winter, houdt ze me lekker warm!

Aurora! ...heb ik zin,
ze laat me er altijd in!

Neen! Ik help onze relatie...
vanzelfsprekend, niet om zeep!

Ik gebruik immers douchegel...
Aurora... zo noem ik mijn douchecel!

Gerwout van Lodewyck

GOD ZIJ DANK

Ik heb gevolgd en ik heb gebeden
roekeloos geroepen in volle straten
verlaten bleef ik zitten achteraf
soms op het bankje in het park

Laat mij maar gaan, ik ben verloren
ook als zoon

ik weet niet wanneer
en waar ik het verloren heb
gewoon
maar juist daarna werd het zwaar
niet lichter
werd ik dichter
op mijn zoektocht
naar interesse in het leven

de flessen zei ik vaarwel
schellen vielen van mijn ogen

bedrogen, door wie niet

Ik zing niet meer
het lied heeft te vaak geklonken
ook het tikken van de klok
werd herhaald
in het draaien van vinyl

Nog één maal heb ik gegeten
kniel een laatste keer
slechts als gebaar
speel voor het altaar van verleden
en bid: “Laat mij maar gaan
het was een hele eer
maar door verlies
van interesse in het leven
stel ik alles liever uit
tot aan een volgende keer”

God zij dank
Bob Kalkman

VERS IN REVERSE

zo is dat
dat is zo
is dat zo
zo dat is
dat zo is
is zo dat

Dichtman

DE EIK

Aan de voet van de oeroude eik
speelt een kind met de gevallen bladeren
ze gooit ze tegen de wind
vallen op de bodem en ze lacht

onschuld draagt ze met zich mee
dood beangstigt mensen, maar niet haar
oma stierf maar zij blijft in haar gedachten
denkt nog hoe ze samen lachten

en kijkt op naar de kale eik
snel zal hij weer bloeien
en hieraan denkend
is zij de koning te rijk.

Alexander Peters

DIT NACHTELIJKE WAKEN

dit nachtelijke waken
hoest verscheurt de stilte
van een beknelde ziel
ratten knagen onder het bed
aan denkbeeldige pantoffelhelden

Nee, nee niet weer zo’n nacht
waar alles uit het lood geslagen
uit proportie lijkt geschoven
beneden wacht een deur
die uit het verband bevrijd
toch liever weer wat vastigheid

Als pijn het lichaam kwelt
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doelloos sluipen door het huis
op zoek naar iets onbekends
wat onvindbaar is...

Irene Hagemans

(Schilderij: Alfons Smeets)

WACHTEND OM HERBOREN TE WORDEN

Het sterven doorgemaakt,
met het nieuwe leven in zich,
door de deur van leven en dood gekomen,
om door het raam het nieuwe leven tegemoet te gaan

Eventjes rusten,
bijkomen van het vorige leven,
in de wachtkamer naar de overgang

Vreugde en verdriet, berusting en onrust,
neerbuigend voor het Allesomvattende,
wachtend om geroepen te worden

Want het nieuwe leven lonkt...
aan gene zijde

Jacques Smeets

MAAKSEL

Dit is maken

Wat maak ik?
Ik maak kennis met het maken

Aangenaam
Hoe maak ik
Het

Hoe ziet
HET
Er eigenlijk uit

Hoe kapot is
HET
Dat HET gemaakt moet

Hoe niets is het
Hoe nieuw
Hoe schrijf ik het

Met kleine letters
MET GROTE

Wat is de ware grootte van
Het
Wat is de ware gestalte

Is elk voorwerp van
De maker
Een zelfportret

Willem Adelaar

LENTE IN LISBOA

Ranke bomen omgeven de steile weg,
zilverachtige nevel omhangt hun tak,
regen zingt doorheen dit fijne spel
en daalt van blad tot blad.

Rondom hun stam, kruipend vanuit het groen,
ontluiken bloemen zo blauw,
dat even de hemel neergedaald lijkt op aarde...

lente in Lisboa.

Als even later de zon verschijnt,
is het als ging zang over de wereld

een fijne, gracieuze harmonie,
van parelend licht.

Remco Sligting

NEE

Ik beschrijf je nog eens van top tot teen
maar niet vandaag
vandaag is droefenis
vandaag is een hoogmis 
zonder bezoekers
vandaag is alles mis
de koffie, 
het cognacje dat smaakt als slappe thee
nee vandaag valt niet mee
daarom geen geschrift voor jou

nee.
Alexanders Peters

LAFAARDS

zijn we.

We sterven door
woorden
die
op papier staan.

Onze schrijfsels
zijn nimmer meer
dan 'n plastic speelgoedzwaard.

We winnen geen
oorlog
niet eens van onze
demonen of onze tweestrijd.
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We laten alles
als zand
door de vingers
glijden.

Neen,
we verschuilen
in zang
over de liefde
terwijl de pen
geen zwaard is.

De pen,
ons zwaard in de wilgen hangend.
En
toch immer bevuild perkament.

Voor Janneke Bloesem, 26 maart 2013.
(Bezorgd door Janneke Bloesem)

Derrel Niemeijer

(Foto van Fien de la Mar in 1922. Archief van Het Parool)

OPSTAND THEATER DRANG....

Bang maak het ons allemaal, staand op je voeten kijkend over 
de stoelen. Alle smoelen die jij gaat voelen.

Voelen is kunst zoals een dans achter een gordijn, pijn is fijn 
zoals vingers schrijven, de pen begeleiden en in het diepst je
ziel bevrijden.

Het beven in je stem, het trillen in je hart, doorgaan en niet 
vergaan... Zwetend beleef je dat je wellicht wordt opgegeten 
doorgeslikt en uitgekauwd...

Wellicht ervaart een ander rouw, verlies van trouw, echter heeft 
berouw... De ander ontdekt de aap uit de mouw...

Wezenlijk een ware vrije kunst, Theater drang blijft wrang...
Theater dans, Theater iets voor later als ik groot ben.
Staand daar stijf, de vrouwe des oorlogs- verstijfd met koude 

kille witte blik... Kotsend en walgend van het verlaagd kaste 
systeem dat dwingend vrouwen aan maatstaven forceert, 
waar zij zich aan dient te nederen...

Stond zij Fien met al haar doordrenkt natuurlijk Talent vrij 
gevochten en nog zo gekooid...

Berooid wist zij als geen ander, toch noch te vertalen wat het 
was om een vrouw te zijn...Gemeend compleet vervreemd en
zonder podium vrees. Juist te degenereren!

OPSTAND THEATER DRANG

Haar Hart beefde als een vliegende vluchtige mooie bruine 
vrouwtjes mees, en onderwees de vrouwen...De mannen 
waren de aap uit de mouwen, in elkaar vouwen als een 
papieren boot zettend op de rivier en weg laten varen en 
onder laten gaan op zee...

Fien had geen beven in haar stem, maar pijn in haar ogen 
alleen daarom zou je haar al mogen.

Mogen was in die tijd echt zo uit de tijd, kun je nagaan zo in 
de oorlogstijd bevrijd maar als vrouw gekooid...

Dansen met mannen, brrrrrr ijzig koud, stijf staand van de kou!
Gedwongen met een lach, gedwongen bij de hand, gedwongen, 

vocht zij hard!

Het Theater, van tranen theater van erkenning theater van de 
oorlog die al haar sporen had achtergelaten...

met heel mijn hart, bedankt Fien. Ik bepaal met wie ik dans en 
ik dans het liefst lekker alleen, zonder iemand aan mijn 
hand.

Leonie Arts Snelders

PERFEKTE DAG

dis die groenste groen
en ook die blouste blou
want, niks was verbrou
perfek, ons dit genoem

helder blink, in oog gestip
ver te kyk, deur more mis
in hierdie nuwe somernis
son verdamp en weggeglip

die voëls in vroeë morevlug
drink water van die stroom
tak en blaar van elke boom
hoog te vlieg in die blou lug

en op so ‘n perfekte dag
kan jy kyk en vir ewig sien
alles perfek en net miskien
mensgeluk in uitbundig lag

Pierre Rossouw

MIJN EERSTE / LAATSTE HAIKU

Schrijven van haiku’s
Is werkelijk een dichtkunst
Van helemaal niks

René Dolstra

IETS

Zeg dat de zonneschijn mooi is in de prille ochtendstond.
Erger je aan gifgrond waar de verlopen fabriek op staat.
Kom in actie tegen asbest van je bewoonde winkelpand.

Geef de zwerver een fles drank en een handvol geld.
Moraliseer over de noden van behoeftigen met een houten 

been. 
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Hack de website van een verre achterneef die steelt.

Ruim het gedropte plastic op in het gemeenteveld. 
Help bejaarden met tas over het zebrapad.
Spuw uitgekauwde gomballen in de biobak.

Sluit vrede met je vierde schoonmoeder zonder baard.
Weiger het geijkt denkpatroon tot in het nu.
En behoed je voor onschuld na vergiffenis.

Wiebe Dooper

DE DICHTER

Hij boetseerde letters,
strooide ze naar woorden
en schonk ze een warme plek.
Zo baarde hij in beelden
de geboorte van een zin.

Hij dreef met de vogels
en luisterde naar de bomen.
Samen met de zuidenwind
blies hij er met zijn adem
leven in.

Harry Oonk, stadsdichter van Ede

ALS DE WERELD KLEINER WORDT

Als de wereld kleiner wordt
Het bewegen meer moeite kost
Geen brieven meer bij de post
De heldere momenten worden gekort
 
Een laatste verhuizing naar een tehuis
Het leven in foto’s op een te kleine wand
Alleen in gedachten nog op het strand
Slapend voor een tv vol met geruis
 
Koester dan de spaarzame momenten
Die echte vrienden nog met je delen
Laat maar rollen die laatste centen
 
Geniet van het geluk als een kat zich laat strelen
Ontdek ook nu nog verborgen talenten
Oude wonden laten zich niet meer helen

Cor van Welbergen

HET LAATSTE LICHT

Dat iemand lont ruikt
de ogen in verwondering gericht
op het licht dat hij zal ontsteken

hoe het terugslaat in het gezicht
hij heeft nog gezien wat het doet
een flits als een waar oordeel

als was hij nieuwsgierig naar
wat het altijd weer brengt
vuur in de sleur van de dag

een uitspatting waarbij
het laatste licht dooft als
de sterren die hij elke avond telde

en of daar ergens leven was
hoe dat nu niet meer

Frans Terken

KORRELIG

Droog, en oppervlakkig
Zand knarst tussen mijn vingers
als ik mijn beelden onder de zon
van geluk en ontwikkeling, aftast

De oase achter me huisvest veel
Meer dan ik ooit kon bevatten
Zandkorrels wrijf ik tussen mijn vingers
Ooit rotsen en kliffen in regen en wind

Geërodeerd in de storm van het bestaan
Mijn handen, ze lijken ouder dan ze schijnen
Steeds meer zoals mijn ziel van voorheen
Vergaan en verspreid over de wereld heen

Het leven is makkelijk nu
Niet eenvoudig, maar makkelijk
Hier in de zon
En toch..

Toch mis ik soms de regen
Dan trek ik me terug in schaduwen
Ik laat de woestenij van geluk
tussen mijn vingers uit, zachtjes, vallen

en duik onder
in verfrissing die klatert van de rotsen
hier, in mijn oase van onrust en rust,
van zoeken en vinden, van verstotenen en beminden

Ik tuur niet naar de horizon
want daar vind ik je niet
Maar elke dag neem ik ‘t zand tussen mijn vingers
Omdat het me herinnert aan de stormen

Bijna uit gewoonte fluister ik in de warme wind
dat hier zoet water stroomt in dorst,
beschutting is voor storm en zon
Al weet ik niet of je nu rotsen torst

Of dat die inmiddels zijn opgelost
in de woestenij, als zand
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Je dorst wellicht gelest, bij een bron van liefde
in de immense vlakte van geluk

Tussen mijn zachte vingers voelt het korrelig
Korrels knarsen droog
Ik hoor de vogels zingen

Boris Kanen

HET HUIS IN DEN HAAG

Vader,
hou maar op
met vegen
jullie staatje
is al schoon
genoeg.
Men ziet
geen stof meer
liggen.

Moeder,
leg het stoffer
en blik
maar weg,
het stof is
al lang
weg gewaaid.

Buren 
hebben het verspreid
net als
het stof
van je zoon.

Theo Koot

HET DROEVE GISTEREN

in diepe kerkers
verstopte woorden
verloren in zwijgen,
verdrongen, vergeten

nu dwaal ik
tastend, zoekend
door het droeve gisteren

kraaien krassen,
hakken uit rotswanden
versteende tranen
die nog altijd
op verlossing wachten

Ingo Audenaerd (sunset)

VERTELT U EENS

Zwarte watten
spannen samen,
geladen,
misdadig.
Gele zebra's in het gevang,
melaatse
gestalten.
Schudt uw huidzak los.
Schraap het boomschors.
Miljoenen nerven op uw dekens gestort,
verlaten door het kleurenspectrum,

in gebroken regenboogpumps.
Vertelt u eens,
heeft u, vanuit uw bedstee
reeds het zeewater bijgevuld?
Of bent u nog steeds
heel druk bezig,
om met uw kussen
de zon dood te drukken?

Gerardo Insua Teijeiro

DUIVEN VLIEGEN NIET GRAAG

In perfecte eensgezindheid
Vliegen de duiven rond het plein
en zetten zich op de afvoerput van het districtskantoor.

Een lelijke eend, gereden door een even zo lelijke vrouw,
zit naast een middelmatig knappe behoede man.
Haar voornaam klinkt als een drankje.
Ze roken beiden een Gauloise.
Het opengerolde autodak trekt aan haar pruik
en verraadt een blanket van lange nachten.

Omdat de fontein leeg is,
drinken de duiven uit de plaskrul aan de kaderand.
Een oude man met een half stokbrood voert hen kruimels,
gevoerd uit de puzzel van de zaterdagkrant.
Met beduimelde sporen van het potloodzilver.

Bij het café, aan de voet van het raam, en op drie verschillende 
plekken,

spuit een man een ‘V’ met een vraagteken er in.
Als een kind met zijn speelgoed langs de muren schaaft,
hoor ik zijn knuffelbeest
langzaam van vrede sterven.
De duiven zijn niet dorstig meer
maar vliegen verstoord door vallend brood
als een regen van manna, op naar de pleinranden,
en zetten zich onverstoord weer neer
nabij de put van het ambtsgebouw.
De oude man heeft honger
maar de horizontaal vier letters
sust het even stil.

Renk van Oyen

IK HANG MIJN TRANEN AAN DE LIJN

wereld
in wat voor wereld leef je

je draait door
elke werkdag
van 19.00 tot 20.00 uur

ik laat mijn gedachten los
op een braak terrein
ik knarsetand
grom blaf
bijt verbijt me
val virtueel aan
geen hond die het hoort
of er iets van merkt

aangelijnd neem ik ze
weer mee naar huis
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ik controleer eerst de
was is
droog

Jaap Bastiaan

LATEN WE BIJEEN

Vier vrienden met getekend gezicht
rond de wankele stamtafel
waar het woord in vliegende vaart over
en weer gaat flink tekeer gaat

zoals in oude tijden kaarten gedeeld
niet de opleg maar het antwoord
repliek op het juiste moment
de stellige knik van bevestiging

hoe de ogen met schik alles volgen
elke slinkse beweging gewogen
en op waarde geschat dan
met de vlakke hand afgetikt

het is het oude liedje
hoe het de toon heeft behouden
na de laatste kaart een slotwoord
ja uit volle borst de afdronk

benen als eerder boven op het blad
prikken we vast een nieuwe dag
kruipen we kreupel de deur uit
in het bleke licht van buiten

Frans Terken

DOMMELDICHT

Niet te stelpen
en groter dan alle onschuld.
kabbelt de Dommel zeewaarts
vanuit het Belgische Peer,
regen, riool- en kwelwater,
van het toen naar het nu.

Oud als de draaiende aarde,
ouder dan bloedstromen
in menselijke slagaders,
als tranen over wangen
trekken sloten en beken
door zompig laagland.
Scheprad en sluizen,
kolken en molens
verstoren dromen,
meanders vertolken twijfel
in trage stroming.

Maaiende molenwieken
vierendelen het uitzicht
en de horizon blijft wijken.
Gedempt klokgelui benadrukt de stilte.
Er drijft stof op het water,
bladeren, takjes, zaadpluizen.
Achter elke muur begint een wereld
en aan elke overkant een overkant.

Zon, maan en sterren

bezaaien de hemel en
spiegelen zich volgzaam.
Al het zoete grondwater
komt van boven en
na de laatste plensbui
staan schapen te drogen
in doornat landschap.
Dommel en Aa vloeien samen
tot Dieze, vinden bij Engelen
de Maas, richting Noordzee.
In de Dommelvallei droogde
de zondvloed nog niet op.

Hans F. Marijnissen

BEWEGING

door een denkbeweging
van binnen naar buiten
probeer ik scherp te stellen

inwonende woorden schrijvend rijgen
tot zinnen die een ander lichaam
geven aan je geest

ondanks de schroom van bloot
voor het oog van anderen
vlecht ik woorden tot een lichaam
van papier dat anderen beoordelen

creativiteit die het onmogelijke
mogelijk maakt
kneedt schuchterheid tot fiere toon

een dwingende roep tot deelname
stuwt onderhuidse paniek
tot achtbaanhoogte die
paradoxaal stil wacht tot
nietigheid in je oren omlaag suist

eenmaal grond onder de voeten
bezweert de eenling zich luid
tot zelfverkozen buitenstaander

Adrie Hogenhorst (A3)

EEN SOORT SLUIPEN

Ik hou van traag. 
Ik hou van ergens zitten, zogezegd niks doen. 
Terwijl je kop raast van hot naar her. 
Al mijn bewegingen zijn van een soort sluipen doordrongen. 
Stilstaande auto's voorbij glijden met iets als een fiets. 

Ik hou van mij nog eens draaien. 
Terwijl de wereld aan een nieuwe dag doorslaan begint. 
Blijven liggen terwijl iedereen alweer naarstig rondspringt. 
De nuttelozen van de nacht gade slaan, 
roerloos rokend uit het keukenraam. 

Transformeren in een andere versie van mezelf. 
Zonder dat het met het blote oog zichtbaar is. 
Het gebeurt als een klap op de verborgen vuurpijl. 
Vliegensvlug vervellen terwijl ongezien alles bevriest. 

Bij zonsondergang op het eigengemaakte strand blijven zitten. 
Als laatste. Levenslang. De passage de passage laten zijn. 
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Onwrikbaar als een uit de tijd gewonnen zoutpilaar. 
Alles gaat voorbij, maar nooit de honger naar meer. 

Ik zal mijn punt wel zetten, wanneer alle uitroeptekens 
uitgeput van het vele schreeuwen door hun knieën zakken
na mijn starende stilzwijgen te verwarren met 
geluier in de sloot van de ratrace. 

Bon, 
wat volmaakt, 
volstaat.

Jan Ducheyne

HET NACHTELIJK DUISTER

soms zo verlossend
volgend op een drukke dag

vaak ook vertroostend
als stilte volgt
denken niet wordt onderbroken

onheilspellend ook
waar angstige dromen
weer tot ontwaken nopen
het mistroostige donker
geheimzinnig, eigengereid
komt dan menig keer
verborgen eenzaamheid onderstrepen

maar altijd is er weer het weten
dat de nieuwe dag weer komt
die het nachtelijk duister doet verbleken

Angela Polderman

GAULOISE

waarin de smaak eigen is
zo af en toe een pakje
vooral op vakantie
met goedkope pinot noir
ach je bent jong
stoer is eigen
vies is lekker
weinig geld hè...
alleen moest je willen inhaleren
een keel als een rasp
daarom de wijn
om vermoeider thuis te komen
je bent jong en je wilt wat
gauloise je t’áime
stoer en dat pakje
nog zonder waarschuwing

Jurgen Uiterdijk

DE KOUDE WIND

de hand die ik je reik
is warm
maar wat schuw voor de koude, 
die van jou

je vingers zijn bevangen
de wind stormt door verstilde wouden
waar de waarheid is gekrompen
en ik enkel luister naar ijzige gezangen

die als het ware ieder blad bevriezen
en letterlijk de liefde afstompen,
levende takken alsmaar meer doen verliezen

de macht die heerst
is vaker groter dan een mens alleen
raakt ook vaak hele volksstammen,
het oerwoud hebben we gemeen

het komt en gaat
vroeg, laat of verlaat
dan stolt het bloed, 
stoot zelfs anderen af
de warmte rolt naar benee, verwordt daar tot steen

vaak de mens eigen, voelt het als straf
omdat rood het licht tint
of dat je je weer op een doodlopende weg bevindt

toch steek ik ze beiden uit
je weet wel, die mededragers van last
ondanks de peilloze weerzin, omhels ik ze wel, 
en als ik ze met mijn hart omsluit
loop ik met je mee, jazeker, ook op de tast.

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

DE MOOISTE VAN 2017

Daar is ie weer: de jaarbundel van de PoëzieClub Eindhoven.
Verzameld door Hans F. Marijnissen, eindredactie Pierre

Maréchal, omslag en illustratie Anne Karine Dijkstra, lay-out
Marianne den Ouden van de KunstClub Eindhoven. Een

bloemlezing van poëzie (en wat proza) van de leden van de
PoëzieClub, de bezoekers van de Open Poëziepodiums in
2017 en vrienden uit Nederland, België en Zuid Afrika. 72

volle pagina’s. Wordt uitgegeven tijdens de Poëzieweek 2018
op zondag 28 januari in Kunstcafé Malle Abbe, Eindhoven.

Als u niet naar Eindhoven kunt komen, wordt de bundel voor
€5 plus verzendkosten opgestuurd na 28 januari. Mail voor

betaalinstructies en met uw postadres naar:
poezieclub.eindhoven@gmail.com 

Inzenden voor periodiek #012 vóór 11 februari 2018.
Redactie: Hans F. Marijnissen
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