
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 2, 22 april 2018, volgnummer 014

Elke derde zondag van de maand houdt de PoëzieClub
Eindhoven haar Open Poëziepodium in S-Plaza,

Bleekweg 1F, 5611 EZ Eindhoven,
van 14:00-17:00 uur.

Contact: mail poezieclub.eindhoven@gmail.com
of Facebook.com/PoezieClub.Eindhoven.

Volgend podium PoëzieClub: S-Plaza, 20 mei
Podium PepperPlus, De Gouden Bal: 6 mei 15:00

Dichterstafel Eindhoven (besloten): S-Plaza, 9 mei 15:00
Dichters ‘n’ Jazz: S-Plaza, 13 mei 15:00

Poëzie in Het Huis van Waalre: 13 mei 14:00
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Paul Bezembinder,
Abdul Broekema, Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg, Krist den Dekker,
Cel Dewaide, Johan van Dijk, Jan Ducheyne, Kaj Elhorst, Elbert Gonggrijp,

Klaas de Graaff, Helma van Hameren, Rachelle Hardes,
Joanne Gerjo Van Helvoort, Bob Kalkman, Rick Kewal, Harrie de Koning,
Theo Koot, Gerwout van Lodewyck, Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen,

Ben Midland, Rob Mientjes, Pit van Nes, Corry Nieman,
Sabine van den Oetelaar, Jan Oldenburg, Renk van Oyen, Angela Polderman,

Pierre Rossouw, Remco Sligting, Jacques Smeets, Leonie Snelders,
Frans Terken, Irene Verheij, Max Violier, Truus van der Voet,

Cor van Welbergen en Christian van Zitteren.

WETENSCHAP BETERSCHAP

Laten we weten

Ook al weet ik niet
Hoe je weten moet doen
Hoe weten eruitziet

Van weten heb ik
In al mijn onwetendheid geen beeld

Kom
Laten we spelen
Dat we weten

Dan komt het weten
Als vanzelf

Dan weten we niet beter
Willem Adelaar

DANS LE CIMETIÈRE

Ze kan zich er nu meer veroorloven
nu ze vaker het graf bezoekt.
Van een haar onbekende sterveling.
De piëteit van het schoorvoetende begin,
op gepaste afstand van de steen
woekert nog bedelend in haar achterhoofd,
Tussen gepaste clichés in wording.

De rituelen hoorden er in tempels thuis.
In afgepaste stappen de steen benaderen
en een kruisje slaan.
Niet op de steentjes, zeker niet.
En ook nooit op het randje staan.

Nu zet ze er een stoeltje neer.
Met een plantje op een gehaakt kleedje.
Alledaagse handelingen voordat de tijd op is.
Ze weet niet wie er ligt
maar heeft misschien bruin haar.
Hendrik-Willem heet hij nu.
En hij leeft niet meer.

Hij werd geraakt door een granaat
en stierf later aan de Spaanse griep.
Struikelde over zijn kat.
En nu is hij dood.

Hendrik-Willem is haar verloren liefde.
Van een passie die ze nooit kende.
Zij heeft een reden
om te rouwen.

Renk van Oyen

AAN DE DOMMEL

In een voormalige textielfabriek
van Schellens wijdt de adelkliek
zijn tijd aan maatschappijkritiek,
aan kunst en drank en polemiek.

Heren! Als er ooit iets canoniek
kon zijn aan masculiene politiek,
dan hangt het hier, de symboliek
van kunst en drank en polemiek,

tot zí  verschijnt, haast feeëriek,ȷ�
en zingt van noodlot, van tragiek,
van kunst en drank en polemiek,
zij slecht de wallen met muziek.

Paul Bezembinder

VAKKEN

Om een strakke lijn te spannen tussen twee punten
Van de stilte die door de weide waadt
naar de onbreekbare verte die langs de horizon waait

Heb je ooit de dageraad als kuikentje dat door de eischaal
Breekt uit het duister van de nacht voelen reizen? Een kiem
Die uit het donker van aarde bloeit.
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Ons leven op bruggen.

De beschrijvingen van kleur met klank – mist – regenbogen 
op de ochtenddauw – deze lijn wiebelt constant en wij 
winnen nooit.

Abdul Broekema

AANGENAAM

moe is een understatement
een understatement in ‘t kwadraat
en uitgeput komt niet veel dichter
als je wilt weten hoe het gaat
maar er ís een vlag, een land van mij 
aan geen boe of bah meer ver voorbij

Sabine van den Oetelaar

D&T

De regen klettert tegen de ruiten,
De hond jankt zacht, hij wil naar buiten.
Zuchtend trek ik mijn regenjas aan
En loop met hem naar de Van Maerlantlaan.

Daar is een uitlaatveldje en hup....
Hij rent er rond als een blije gup.
Dan steken we de Dommel over,
slenteren onder het druppende lover
En volgen langs de Tongelreep het pad,
Tussen brandnetels, distels en zevenblad.

Wat een natuur heb je hier,
Hondsdraf, klaver, bramen, een vlier,
Gele Theunisbloemen en kijk nou,
Daar staat een Reuze Berenklauw!

Ik zie springbalsemien, prachtige bossen
Met licht- en donkerrose bloementrossen.
We gaan tot de weg en hier
Nemen we de andere kant van de rivier,
Tot we bij het punt aankomen,
Waar Dommel en Tongelreep samenstromen.
Dit stukje vind ik echt apart,
In dit mooie groene hart.

Weer thuis wrijf ik de hond wat droog.
Dan kijkt hij vragend naar mij omhoog,
Met zijn kop een beetje scheef,
Totdat ik hem een brokje geef.
Blij springt hij in zijn mand, die snoes
En ik neem een lekkere warme douche.
Als ik klaar ben, kijk ik naar buiten:
Nu schijnt het zonnetje door de ruiten.

Helma van Hameren

DUIZEND GEDACHTEN ZWEMMEN 

Duizend gedachten zwemmen 
in een nacht 
waar de rozen knielen
bij het ontbreken

het maanlicht 
danst op de schouders

waar de verlangens 

zich nietsvermoedend 
nestelen

onwerkelijk
zoals de werkelijkheid 
kan krimpen
tot een herinnering
van zo’n grootsheid.

Rick Kewal

KRUIDVAT

Het is helemaal niet verassend om altijd voordelig te zijn, 
Kruidvat. Nee, het zou pas verassend zijn als jullie ineens 
alle producten onbetaalbaar zouden maken.

Zie je het al voor je?

Kom je thuis van de Kruidvat, met glijmiddel, én een nieuwe 
hypotheek. Je partner in de stress, jij met een schuldgevoel 
dat je maag- en darmstelsel omknoopt tot een soortement 
van strop. Gevolgd door het geluid van de jingle van de 
Kruidvat, dat weer gevolgd door een stem die luidt ‘Jullie 
waren verrast, nu zijn al onze prijzen, weer normaal!’

Lachen dat jullie vervolgens doen. Hahaha. Hadden ze jullie 
goed tuk he? Inderdaad, inclusief een tubetje glijmiddel dat 
je binnen tig jaar voor 340.000 euro hebt afbetaald.

Krist den Dekker

DIGIWARTAAL

Kom
pjoeter
doe eens iets
breng de boodschap over
geniale vondst van enkeling
martelwerktuig voor menigeen
laat eens zien wat je vermag
breng je boodschap helder
welke toetsen en waarom
je maakt deze mens wanhopig
gestresst en ongeduldig
toont hem niets
dan onmogelijkheden
staat hem ook niets toe
maar met graagte slik je munten in
in de richting van Bill Gates
die ons heeft opgezadeld
met onbegrijpelijke waanzin
en een overheid
en bedrijven
die mij verplichten
deze rommel te gebruiken
zij jagen mij de ziekenboeg in
met onvoltooide technologie
en spreken van mijn eigen risico
terwijl zij achterover leunen
en maatschappelijk miskleunen!

Kaj Elhorst

1/ACTUEEL NIEUWS.

(vandaag 23 maart 2018 anno carpe diemus)

De verklaring van Marco Kroon over een geheime operatie in 
Afghanistan tien jaar geleden heeft er onlangs toe geleid dat
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Nederlandse commando’s zijn teruggehaald uit een 
missiegebied. Dat gebeurde uit veiligheidsoverwegingen.

Dat meldt Nieuwsuur op basis van bronnen rond het Korps 
Commandotroepen.

Kroon heeft twee keer verteld over een geheime missie waar hij 
aan deelnam in 2007. De missie was in Afghanistan en de 
soldaten deden hun werk in burger, officieel als 
ondersteunend personeel van Buitenlandse Zaken.

Begin februari vertelde Kroon over een missie die hij alleen 
ondernam. Hij zou een man hebben doodgeschoten die 
hem eerder gevangen had genomen en gemarteld.

Het ministerie van Defensie laat weten niet op de publicatie 
van Nieuwsuur te willen reageren. (bron: ‘internet actueel’; 
dus of het waar is... waarschijnlijk voor een klein deel).

2/GEDICHT:

Weer Pasen...
Ondertitel: Nederland think big.

(In de ruimere magische, de werkelijke werkelijkheid
zijn de begrippen ‘land of natie’ en ‘volk’ een abstractie,
een soort fictie geworden.)

Pasen wordt het weer. Is niemand dan verrast ?
Als commando man Marco Kroon uit de school klapt
over een geheime operatie 2007 in Afghanistan.
Ik zie op tv een puike Poetin met nog zo’n hoge gast.
Het is met name Poetin die ons wil imponeren.

Hé Donald is weer bij zijn vrienden op bezoek gegaan.
Hij wil een continent onschadelijk maken.
Hij steekt wel drie sigaren met één lucifer aan
zonder het vuur zijn hand te laten raken.

Pasen komt weer.
Nee is niemand dan verrast ?
Ik zie op tv de zogenaamde leiders gaan.
Maar hebben zij de moed om vrede te verschaffen ?

Of durven zij nu Kroon aan het lekken is geweest
hun hand niet meer in het vuur te steken?
Zodat ze bij 5 graden boven de nul
al vragen om een extra deken.
(Of gewoon van de armpjes jatten?)

Pasen is het. Ja ik ben verrast.
Niet door die duivel Lucifer,
maar door die andere gast .
Die ene, Liefde.
Geven.
Weet je.
Dat bevrijdt je.
Poetin, Trump, ha leiders ? Heus ?
Ammehoela ! Dikke neus !

Een commando is ook maar een mens.
(Van vlees en zonder bloed...)
En Pasen is geen eitje.

Harrie de Koning

UIT DE BOSSEN

Uit de bossen kwam ik,
verbaasd,

deze stad binnen,
beschramd, gehaast,
veel te vroeg.

Niemand verwachtte mij,
ik verwachtte iedereen.

Het plaveisel kwetste mijn voeten,
de muren scheurden mijn vingers,
het licht ‘s nachts doofde mijn ogen.

De bossen vond ik nooit terug.
Hans F. Marijnissen

STRONK

(Vergetelheid 30)

Geveld te zwak het oordeel
van natuur over zichzelf
genadeloos zonder aanziens
des booms dus rechtvaardiger?

Wat niet standhoudt in storm
onwaardig bescherming te genieten
de vraag naar intrinsieke waardigheid
wordt niet gesteld nee bestaat niet

Als de wereld tot een einde kwam
ik kapte razend alle bossen en
haalde de zeis over bloementuinen

Maar jij moet gespaard blijven
Ik zou de hele mensheid offeren
voor één extra uur met jou

Christian van Zitteren

CHINA

De zon neigt achter de bergen,
geruisloos ontvangen haar de scherpe rotsen,
ontvouwen zich, als handen van licht.

Een maan kleurt rood in dit laatste schijnsel,
terwijl ondertussen lokkende geuren zich verspreiden,
de lelieblanke lotus,
koningin van de nacht.

Niets in China is eenvoudig,
alles duidt het andere aan,
zoals maanlicht verspreid over een meer,
worden kan als vonken boven een vuur,

of later, als zij samengaat met de sterren van de nacht,
een dartele schittering, een fontein van licht,

die in stilte langs de hemel gaat.
Remco Sligting

OCH JA, DE MENSEN

Och ja.
‘t is iets eh...

Och ja... 
De Mensen. 
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Met hun extreme make-overs, hun niet werkende remmen,
Hun op de verkeerde plaatsen uitgezette berenklemmen.

Och ja, de mensen en hun drang om te rijmen op
Hun eigen scheef zijn. Met uitgestreken gelaat 
Of net met een hulpeloos kapseizende smoel.

Ach ja, de mensen, alleen in hun verdwaald lopen
Hier een vangnet, 
‘vuur?’ 
Sorry, kwijt.
Achtergelaten op de schouw van mijn daarjuist.

Ach, och ja, 
de mensen. 
‘t is iets eh? 
Gisteren nog.

Het zorgvuldig geplooide briefje monopolygeld in
De net-geen-speelgoed-meer-maar-dus-echt-safe 
van een kersverse zevenjarige
Verslaat op alle vlak de waarde van een fabergé-ei
Waar waarachtigheid wordt uitgedrukt in verrukking en
Het beest geen kans maakt door 
Het zo platgetreden zijpad van
‘Dat weet ik zo nog niet, het blijft een feit dat...’

Och de mensen...
Laat ze nu toch. 
Geef hen hun ogen maar terug, 
Geef hen de lente.

Jan Ducheyne

ZES KEER MEER

achter dit borstbeen
pompt driehonderd gram
vijf liter per minuut

en zes keer meer
wanneer wij ons lieven

jij mij lieft
Ingo Audenaerd (sunset)

WATERIGE PSYCHOSE

mijn kraan drupt
lekt gedachten

zout blijft hangen
van woeste tranen

op een roestig filter
van verlangen

droeve deernis
drukt pijnlijk door

negatieven
van een blije jeugd

hersens ratelen
op het tuinpad van mijn vader

het regent in mijn hoofd
dikke druppels maan en waan

voor het stopcontact
spits ik mijn oren

het contact stopt
ze is gevlogen

de maternale energie
volledig permeabel

lek is het verdriet
waterig de psychose

Rob Mientjes

VAN HAND- EN SPANDIENSTEN VOOR 
KUNSTSCHILDERS

De ambachtsman die met de hand
doeken op het spieraam spant
van katoen en linnen alles weet
diagonaal de hoeken meet

Kijkt of het frame er haaks op staat
de doeken snijdt op maat

Dan nog wat akkefietjes
met de nietjes en de spietjes
het opspannen van de doeken
met mooie strakke hoeken

Het laten vallen in de juiste vouw
het komt allemaal heel nauw

Niemand is hierin bekwamer
met spantang, nietmachine en de hamer
dan de ambachtsman, die kan het wel
voor hem is het een spannend spel

Max Violier

NIETS BLIJFT ZOALS HET WAS

Niets blijft zoals het was!
Want- Klein:
Je klautert uit je box,
Jij kleine guit,
Gaat op verkenning uit.
In sneltreinvaart
Door de kamer,
Door de gang,
De keuken en de tuin.
Je springt en huppelt
Door het gras.
Neen, niets blijft zoals het was!

Niets blijft zoals het was!
Nu Groot:
Ik klauter moeizaam uit mijn bed,
Ik schuifel in een
Noodgang naar het toilet.
Ik baad mij
En poets mijn tanden.
Ik kleed mij aan
En verlaat mijn huis.
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Bedaard daal ik de trappen af.
Neen, niets blijft zoals het was!

Niets blijft zoals het was!
Nu: Oud
Uitkijken op straat,
Voorzichtig zijn bij elke pas.
Moeizaam lopend in rustig tempo.
Niet meer rennen, niet meer vliegen!
Niet meer hinkelen, niet meer springen
Geen vogelnestje meer
maken in de ringen!
Geen kopjeduikelen meer,
In het gras!
Neen, niets blijft zoals het was!!

Irene Verheij

DOUWE

Zelfs nu nog weet ik
de koffiepunten staan
die nooit werden verzilverd
ze lagen in een roestig blik
waarvan de illustratie
was verschilferd
te wachten tot
mijn moeder naar de stad zou gaan
waar ze nooit zou komen

we roerden suiker door de thee
met roestvrij staal
en leefden mee
met haar verhaal
waarin ze maar bleef dromen
van de waar die ze zou krijgen
voor haar goede geld

de punten zouden uitgeteld
in het keukenkastje
achterblijven
want niets of niemand wordt gespaard

pas nu bij het beschrijven
van wat er nooit zou komen

worden ze iets waard
Cel Dewaide

VERNIEUWING GEEN VERANDERING

 Veranderen doen we allemaal, vernieuwing is plaatsvervangende
schaamte voor waar we niets van weten of juist de 

dieptesprong mijden.

Vernieuwing, voortstuwende stuwing, voorwaartse krachten, 
stomen jou klaar voorwaarts te gaan… Gij ijlt uwe wil 
gruwelijk gruwelen van de stuwing… Zijne wil, wil stagneren
is denkend niet klaar.

Verandering, vraagt moed, kracht, doorzettingsvermogen… Toch
weer uwe schaamte dat onderdrukt uwe gemoed.

Wroetend, uwe voeten… Geen enkele meter verder breed zonder 
versteviging… nul vergeving stokstijf!

Wensend in zijne bed, denken tot u bent vergaan in de 
modderpool van je eigen brein… Verzopen en gestikt… ijlend
van vernieuwing geen verandering ondergaan.

Onderga, onderga, ga nu weg vertrek naar je innerlijke rand …
Graaf graaf, besef jij bent gij bent diegene die daar staat... 
Geen enkele andere weder ziel kan uwe kiezen trekken zoals 
uwe wil zelf mag geschieden...

Vernieuwing is gruwelijk… Geen verandering is het gruwelijkst!
Leonie Snelders

OVERGAVE

hier verlaat de kracht mijn hand
valt mijn bijl
strijd gestreden
verzacht gevoel een versteend verstand
en begraaf ik een ijdel verleden

Sabine van den Oetelaar

ERGENS

Nu het aardse bestaan achter is gelaten
Het lichaam de pijn niet meer kon verdragen
Beelden uit het verleden langzaam vervagen
Kwam je die nacht toch nog even praten

Ik voelde je zachte hand op mijn gelaat
Wist al van je vertrek voor de rouwkaart
Verder lijden werd je gelukkig gespaard
Draaide urenlang jouw lievelingsplaat

Een leegte die niet kan worden gevuld
Ook al leefden wij beiden ons eigen leven
Een verbond van liefde in gedachten gehuld

Wij konden op afstand elkaar kracht geven
Aan het einde van het havenhoofd even gebruld
Ooit, ergens in de ruimte zullen we samen zweven

Een traan valt…
Cor van Welbergen

GAAN JY SAAM NA DIE SEE

tien sou gaan na die see
vyf sê ja, ander teruggetree
besuit bly tussen julle twee
jy moet net sê ja of, sê nee

ek kan tog nie gedagtes lees
help my, om kundig te wees
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welkom en sonder die vrees
besoek is voeding, vir die gees

ons saam gaan skulpies optel
eerlik vir mekaar te kan vertel
soos die getye daal of dit swel
sware gemoedere, so te knel

Pierre Rossouw

BOSWACHTER

als takken nog slapen
de boswachter zijn ronde doet
leg het uit als dode
bladeren knisperen
van verdriet
samen wil ik met hem
daar verdwalen

Klaas de Graaff

-

Hoe gaat het met je?
Moooah! ... het gaat niet zo goed,
maar het gaat ook niet zooo slecht!
Vreemd, als je daarover aan ‘t denken gaat...
Hoe dat hoofd zit te malen!
Fictie en realiteit worden dooreen gehaald!
Het antwoord, op ‘n simpele levensvraag,
... klinkt vaak niet echt oprecht!

Gerwout van Lodewyck

WIE WAS IK OOK AL WEER?

Herinner ik me nog dagen van eergisteren,
in de dagen van mijn jeugd?
We hadden plenty van tijd
lekker te kunnen spelen.
avonden leken nooit te verschijnen,
omdat de dagen niet wilden verdwijnen.
Ik kende alle liedjes uit mijn hoofd
tot ik van dit alles werd beroofd.
Mijn rituele ochtendgroet,
werd een obsessie alsof dit zo moest.
Maar deden we dit ritueel niet
dan was mijn dag verloren.
Het spel, dat wij zo lang speelden,
werd een obsessie omdat het ons nooit verveelden.
Nu in deze dagen is ons spel vergeten,
vergeten is ons spel.
Waarom bleef dit spel niet eeuwig
en klimmen wij niet meer in bomen.
De zon probeer ik te ontwijken
door mijn ogen stijf te sluiten.
Deze dagen breng ik slapend door,
overdag in een stoel en ‘s nachts in bed op één oor.
Waarom vliegen de dagen toch snel om.
Wie kan het me vertellen of is die vraag dom.
Met mijn ogen stijf gesloten, als het even kon,
vraag ik mij af, waarom toch steeds die zon?
Waarom kan ik hem niet doven
door hem weg te blazen.
Wegblazen, weggeblazen, wegblazen,
wegblazen, omverblazen, overblazen,
herinner te blazen, herinner, herinneringen,
herinner te herinneren, herinner te herinneren om te blazen,

wegblazen, omver geblazen, geblazen,
verzagen, verdragen, verdagen,
herinner te verdagen, te verdragen, herinner,
herinner, wat moet ik herinneren? herinner wat?
wegblazen, wie wegblazen? wat wegblazen?
herinneren, wat herinneren? hoezo herinneren?
laat mij maar slapen, dan hoef ik niets te herinneren.

Theo Koot

TOT IK TERUG KOM

[soms weet ik zelf niet dat ik bid]

grauwe wolken in de ochtend
verlangzamen dit gedicht
het wordt maar traag dag

[alles van deze zoon
is al decennia opgeborgen]
al tasten schaduwen de bodem af
en komen paarden, bokkig dansend
naar het hek

uitgeregende lege terrassen
een radio monddood
en ik zing een weemoedige blues
vanuit mijn treurend hart

laat mij zijn wie ik ben
mij worden zoals ik was
zodat ik wachten kan
tot ik terug kom met hen
die ik ooit verliet

Ingo Audenaerd (sunset)

DOOR CUPIDO GETROFFEN

Ontworsteld uit moeders liefdevolle schoot,
Is zij, mijn lieveling, de allerbekoorlijkste op dees ‘kloot.
Voorbestemd om na haar dood te dienen in ‘t Hemels Paradijs.
Te zetelen aan Zijn rechterhand, omwille van ‘s mensens vrede.
Nochtans zal ‘k haar schaken mijn engel, moedig en wijs.
Uit de Scheppers Hof, een deugd in alle rede. 

Serafijnen, Cherubijnen! Bewaar uw kalmte en bedenk,
Dat uw beschermelinge, mijn godsgeschenk,
Uit liefde is geboren, ja, voortgebracht om te behagen.
Ik smeek u, bevrijd mijn beminde van al haar plichten.
Laat haar gaan, opdat zij tot in lengte van dagen,
Mijn hartenleed, mijn minnebrand zal kunnen verlichten.

Aphrodite, Pothos, Anteros! Ziet gij het dan niet,
Dat mijn troost generlei verwijt is aan uwe verdriet?
Staakt dat geweeklaag, ‘t zal u geenszins helpen.
Dit mensenkind, vrij van aardse zonden,
Gevreesd door ‘t Kwaad, onbevreesd voor duist’re krachten,
Heeft uiteindelijk haar ware Jacob gevonden.

Satyrs, Nimfen en Eroten! Blaast uw fluiten aan.
‘T zal U in ‘t allerminst bevallen, uwe gelijke te moeten laten 

gaan,
Nu ‘k voornemens ben haar, mijn schat,
Aanstonds weg te nemen uit uw midden.
‘K smeek u: zoek een ander, ‘k ben op het liefdespad!
Laat haar aan mijn zijde zodat ik haar voor mij kan winnen,
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Moeder Gods, Eng’len en profeten! Stopt uw smartelijk geween.
‘T is slechts voor een leven dat ‘k haar van u leen.
Aanschouw daarom nog eenmaal dit allerliefste kind,
Dat daad’lijk mijn leed zal doen verzachten,
En als het straks nog meer door eenieder zal worden bemind,
Mijn hart, mijn ziel zal doen versmachten.

Aartsengelen, Sint Antonius, Sint Petrus! Vanwaar dan toch uw 
leed?

Om twee schepselen Gods, door liefde aaneengesmeed,
Betreurt gij dat wij door Zijn Heilig Verbond tot elkander zijn 

aangewezen? 
‘T is anders voor u dat ‘k mij hier voor ‘t altaar bevind.
Door Cupido getroffen, aanstonds voorgoed van alle smart 

genezen,
Is het de liefde die mij aan haar bindt.

Vader, moeder, ‘t is aan u tot wie ik bid, ‘t meest waardeer,
‘K smeek u: kijk niet op haar neêr!
Maar sluit haar in uwe harten, zij die zachtkens in mijn armen 

lijt,
Ben ik dan niet uw bloedeigen kind die ‘t u verzoekt?
‘T zijn nochtans sterke armen waarin zij zich heeft gevleid.
Die haar beminnen, beschermen. Van nu, tot in den doet.

Ben Midland

CHAOS

De chaos heeft weer toegeslagen.
De modder komt weer binnen
en geeft de onrust kans.

Het toch al vlakke wordt steeds
nog meer afgesleten
Vertrapt doordat de planning,
weer eens mislukte.

De gaten worden nu gesloten,
de buizen stromen door.
Wij hopelijk ook met weer wat nieuwe gedachten.

Angela Polderman

ROKJESDAG 2018

Morgen is het eindelijk rokjesdag
20 graden op zaterdag 7 april
mooi eerbetoon aan Martin Bril
Heren krijgen een spontane glimlach
 
De temperatuur stijgt gestaag
Rokjes komen dansend uit de kast

Als die korte rok nu nog maar past
Een prater die plotseling zwijgt
 
Met een goed gevuld wijnglas
Zit je toch heerlijk in je vel
Het wordt dringen op het terras
 
Kijken en bekeken worden, je weet het wel
Ben nu wel klaar met het dragen van een winterjas
Prachtig dit prikkelende luchtige schouwspel
6 april 2018

Cor van Welbergen

HAANTJE DE VOORSTE

Foto: Fons Verhoeve
Laat ze maar opdraven
Kippen, kakelende kippen

Ik ben er bijna klaar voor
Het ijzer gesmeed nu het heet is

De meester is nog trotser dan mij
Ongevraagd steunt hij op mijn kop

Mijn trotsheid verborgen onder zijn hand
Poserend voor het oog van de wereld

Nog even afwerken, de puntjes op de i
Daarna op weg naar mijn harem

In de ren ben ik de baas
Zoals de creator over mijn bestaan

Dank dat je mij hebt verwekt
Ik zal je niet teleurstellen

Zolang ik besta zal ik 
Haantje de voorste zijn.

Jacques Smeets

MIJN ZILVER

als jij mij niet wil verstaan 
laat mij dan zwijgen
als jij wil blijven 
zal ik wel gaan

vraag me niet te spreken 
bij geen gehoor

twee gedachten zijn nooit één 
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denk niet voor mij 
zeg me niet voor 
zeg niet wat ik denk

schenk mij geen wijn 
leg me geen woorden in mijn mond
doe geen afbreuk aan mijn helder zijn 
smeer geen stroop

zilver zal ik edel smeden 
woord voor woord 
mijn eigen spreken zelf gehoord

graatmager 
geschreven 
begrepen 
verlost

Bob Kalkman

ZADELPIJN

We gingen samen een eindje fietsen
Dat duurde verder en langer
Dan we van tevoren dachten

Thuisgekomen stond je voor het raam
daar stroopte ik je broek omlaag
En zoende je billen teder

om de zadelpijn te verzachten
Johan van Dijk

GROOT PAD

(Marcia Wayna Kambeba, Brazilië. Vertaling Jan Oldenburg)

Vandaag ga ik! 
Kom naar mijn dorp. 
Je komt, komt naar het dorp. 
Laten we het woud in gaan, 
Ons groene huis, 
Ik breng de kracht erin te gaan, 
Ik speel, ik schiet en peddel. 

En op dit bospad, 
Vind ik het hart, 
In strijd en werk samen, 
Met mijn volk de handen te wuiven 

Tot later! Ik kom eraan! 
Naar dit dorp keer ik terug, 
Feest met mijn natie, 
Zing van ons leven, 
Dat is nou cultuur, die onze grond omarmt. 

Jan Oldenburg

REGEN

Een Cyclus
1
Regen

Een woord
Dat valt

2

Regen
Niets anders hoor ik dan
De regen
Het regenen

Zelfs het dak is regen

Het dak dat
De regen tegenhoudt

En de spreekbuis wordt
Van regen

3
Ik ervaar de regen
Voornamelijk als geluid

Ik ervaar de regen
Als

Een veilige afstand tot
De regen

Willem Adelaar

TIJDGEEST

kinderen tekenen op de grijze
tegels met stoepkrijt in kleur
ouderwetse gezelligheid 
teruggekeerd uit vergane glorie

zonder selfie
smartphone
facebook
apps

de opgestapelde betonnen
dozen volgespoten met graffiti
met de ingekraste problemen van nu

in creatieve uitspattingen
teksten in spuitbusgroen
uiting van losse gedachten

de loop der jaren
vraagt om aanpassingen
in het gehoor van weidse geluiden

dans op de volle maan
hoor de vogelgeluiden
plant de jonge bomen

op het balkon van afwisseling
staan de paarse en witte viooltjes
in het straatbeeld van tegenwoordig

gele primula’s
roze geraniums
blauwe lobelia’s

vergeet niet dit moment
morgen is alles anders
de toekomst nog onbekend

iedere metamorfose heeft
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een kameleon nodig
de transformatie in tijd

dompel je onder in ommekeer
verbeter de wereld
begin bij wisselwerking

we vinden de ongekende weg
Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg

IK WIST HET

Ik wist het, ik wist het,
wist het wel!
Het voorjaar 't moest 
een keer komen.
Heel stiekem, ondeugend
als was het een spel
heeft de lente mij goed beetgenomen.

De takken van mijn nog
kale struiken
staan ineens vol in knop.
Nog even, nog even
dan kan ik het ruiken
de geur van mijn bloemen
ze bloeien volop
en de bijen zijn blij
aan het  zoemen.

O donderse lente
ik verlang zo naar jou!
Verdraaid, laat 't leven toch winnen.
Ik heb zo genoeg
van de winterse kou.
O 't jeukt en
't kriebelt van binnen!

Bemin mij o lente
bemin mij met lust!
Gisteren, vandaag en morgen.
Versier mij o lente
versier mij gerust
tot het zomer wordt
heb ik geen zorgen!

Want alles dat leven wil vecht
en ik hoop
dat 't leven zal overwinnen.
Dus lente, breek uit uw twijgen
met recht.
Laat 't voorjaar vol liefde beginnen!

Truus van der Voet

CONEVOLUTIE-VALENTIJNSDAG

Zoals planten herinnering bezitten,
voorgangers zijn van ‘t dierlijk bloed
Gifstoffen uit aard en atmosfeer
verwijderen,
ruimten bouwrijp maken voor
‘hoger’ gebroed
Verleidden zij eens, evenals nu, met
bloemen en geuren insecten tot lust
in spijsgerij

Zo groeiend tot beeld van samenhang,
als liefde vertaald, in monomaan getij

Bij een onvolgroeide naakte aap
is het idee, de vonk van Valentijnsdag
opgeflitst
Liefde als herinnering op slechts één dag
toegespitst.
Edoch, elke dag is liefdesdag wijst onze
ecohistorie uit
Betwijfelt door imperia van religieuze
en politieke machten,
die commerciële plagiaten,
eerzaamloos verdoezelend de aard
van Hof van Edens stemgeluid

Wat zo zou moeten zijn verbloemd
ons kinderlijk,
dus onvolwassen brein,
zwemend en zwetend in volgroeide schijn
Planten herinneren ons aan wat en wie
wij werkelijk zijn
Omdat zij, als levende indicatoren
gevoel bazuinen,
gemeenschapszin in ‘t veld,
bloesems langs dreven, vruchten in ieders hof,
geuren in en voorbij kruidentuinen

Herinnering oproepend in ‘t weerspiegelend
oer van het vale brein
liefde is de boodschap van samenleven
tijdens het concert op dit aardse plein
Universele bron van de tril,
van eeuwig ambrozijn
Planten, zijn gedurig de wezenlijke valentijn

Liefde is eens als implantaat door hen in
‘t dierlijk bloed geschreven.

Pierre Maréchal

-

juist toen ik niet keek
is het toch verder gewaaid
paardenbloempluisje

Joanne Gerjo Van Helvoort

LATUS I

De wens
van verlangen
met inspirerende kracht,
gedreven, neergeschreven
de muze tot kunst verheven
gechargeerd, getroond
met de pen gekroond in
een dwepend meeslepend
poëtisch verstilde aubade

Verzinnebeeld
tussen de witregels door
in een epische ode die
gepresenteerd wordt op
de eerste pagina van een
blanco boek
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De liefde
uit gevoel gedestilleerd
in de kantlijn geparkeerd
in afwachting van hoop
op wederkerigheid 
met in de kanttekening
de prangende vraag...

Wordt de illusie
een realiteit...?

Rachelle Hardes

NEVEL EN NAWEE

Ik sleep stenen met me mee
draag ze in zakken de heuvel op
ga dwars door storm en ijzige kou
blaas de blaren van de handen

het is in zwaar weer overeind blijven
werk dat dag en nacht begaanbaar maakt
de weg met kiezels voor me uit gelegd
ik trek een lijn met vinger en pijl

dat er richting zit in wat ik doe
meer nog in wat ik niet kan laten
najagen graaft aan de grenzen van bereik
ik geef niet op halverwege de rand

het kapseizen dat bijna boven dreigt
als het lijf in de strijd lijkt te bezwijken
valkuilen die met moeite te vermijden zijn
een stap vooruit is twee stappen terug

nu de koorts zakt vervaagt de droom
raakt de top in nevel uit zicht
kijk hoe wijd de bloeddoorlopen ogen
hoe groot het gat in de tijd geijld

Frans Terken

EEN NIEUW BEGIN

We pakken alles in, onze woorden
letters, zinnebeelden, spraak
en plakken vrolijke stickers
op grote kartonnen dozen

onszelf en elkaar, onze weemoed
strelingen, ons bloed
stoppen we voorzichtig in lege
doorzichtige plastic tassen
en prikken er luchtgaatjes in

- adem uit adem in - 

Wie draagt ons over de oude brug
naar een onbekende plaats aan bleke
wegen met een plein, waar we 
ieder tevoorschijn laten komen, 
opnieuw een naam geven
en de boeken openslaan?

Wie klapt de stoelen uit, zet vensters 
open, test ontroerde microfoons

sleutelt aan ritmes, klank
smeert onze keel en doet ons 
spreken in drommelse talen?

Het zijn de mallen die het maken,
jij en ik - 
en de zinnen die het doen

Pit van Nes

DE KLOK

Het heeft alle schijn tegen
maar weest gerust de klok horen
is anders dan het weten

en gewetenloos is hij,  die beiaardier
klepelt er lustig op los
zonder ook maar iets te weten

gewetenloos zonder de klepel
de klok horen luiden
wie was die luie beiaardier

ik hoorde de klok
zonder klepel
en hij

hing het aan de grote klok
Corry Nieman

ENZOVOORT

In Memoriam F.L.
Ter nagedachtenis van mijn moeder

Ik had je liever meer hier, nee ik had je eerder
niet zo. Het verdriet van toen werd het verdriet van
nu zoveel groter dan ik voelen kon toen je.

Nee, jij bent mij meer dood, meer levend nu ik je
herken in alles wat ik doe, het bedenken van het
hoe en waarom, hoe alles verandert nu je

stil bent gaan staan, een datum op rij. Ach, ik
ben net zoveel jij als jij destijds. Ik zou erom
kunnen lachen zoals ooit jij. Net zo gek,

net zo onzeker over de lente, over die godganse
bederfelijke wereld. Ik zou hebben gehuild als ik
toen wist hoe en waarom. Toen je daar lag en ik

niet wist waarom. Mijn God en wat nu? Het is
weer zo’n lente dat alles nog kan en jij. Ik weet
niet waar jij bent. Een vogel vliegt voorbij,

zoals altijd, bouwt weer 
zijn eeuwige nest – 

Elbert Gonggrijp
Inzenden voor periodiek #015 vóór 13 mei 2018.
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