
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 2, 20 mei 2018, volgnummer 015

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 17 juni
Dichters ‘n’ Jazz: S-Plaza 10 juni 15:00

Podium PepperPlus: De Gouden Bal 3 juni 15:00
Poëzie in Het Huis van Waalre: 10 juni 14:00

In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):
Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Paul Bezembindeer,

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm, Jolies Heij, Bob Kalkman, Harrie de Koning,
Femia Kroon-Fransz, Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen,
Pierre Maréchal, Hans F. Marijnissen, Sabine van den Oetelaar,
Jan Oldenburg, Harry Oonk, Renk van Oyen, Jan van der Pol,

Angela Polderman, Sho’leh Rezazadeh, Remco Sligting, Jacques Smeets,
Frans Terken, Jurgen Uiterdijk, Max Violier, Cor van Welbergen

en Christian van Zitteren.

OVER VRIJHEID, DILEMMA’S EN MENS-ZIJN

de schepping zelf is vrijheid
omringd door sterren, zon en maan
verstrooid in het oneindige
steeds dwalend op hun baan

ik echter ben ‘t dilemma
in altijd hunkerend verlangen, pijn
brandt in mij laaiend vuur
en ook mijn lachen, dromen

als ben ik ochtenddauw, een zondaar
vanaf het eerste levenslicht
omgeven door wat engelen
door hen toch steeds weer opgericht

en alles wat eens was:
hunkerend verlangen, liefde, smart
verdwijnt net als de lentepollen
– mijn zijn wordt één met ‘t al

Ingo Audenaerd (sunset)

OF PODCAST & PARADOX

Als je door slaapgebrek 
van voren niet meer weet
of je van achteren nog leeft
en dan blijkt op te knappen
wanneer je luistert naar de man
die American Psycho schreef.

Sabine van den Oetelaar

POËZIE

Poëzie is woorden
vlechten van hout
Poëzie is wenen
zonder verdriet
Poëzie is de trap
oplopen naar beneden
Poëzie is schilderen
van schimmen
Poëzie is zonder
zaad geboren
Poëzie is waarheid
zonder werkelijkheid
Poëzie is zoeken
naar het pasje dat
niemand heeft verloren

Harry Oonk

KOM NAAR MIJ TOE

Kom naar mij toe
op blote voeten
Ik wil het geluid van je hart kunnen horen
Kom naar mij toe
met je tranen
ik wil verdrinken in de zee van je onuitgesproken woorden
Kom zonder je handen, zonder je benen, zonder het enige ding 

waarmee je terug gaan
Ik wil het vuur in je ogen bewaren
voor alle koude nachten die achter onze deur staan te loeien.

Sho’leh Rezazadeh

INDIAAN, DAT BEN IK NIET

(Marcia Wayna Kambeba, vertaling Jan Oldenburg)

Noem mij geen “indiaan” want
Die naam hoorde nooit bij mij,
Zelfs als bijnaam wil ik niet
Columbus’ fouten dragen.

Het reisplan was niet goed, mijnheer,
Columbus ging op mijn grond aan wal,
En met de zucht naar India,
Noemde hij me “Indiaan”.
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Die naam doet mij veel pijn,
Ons lied verstilde in een kogel,
Mijn ziel had nooit meer rust,
Mijn schreeuw werd echo in het woud.

Hij kwam te laat, ik was al hier,
De schepen meerden hier al af,
May-tini, witteman, kwam, zag ik,
En schuilde in mijn uka huis.
Zonder toestemming kwam hij,
Met kruis en zwaarden in de hand,
Een missie in de ogen,
Decimeren, in naam van de beschaving.

Hoor nu wat ik te zeggen heb,
Ik ben geen “Indiaan” maar wil je leren
Het woord dat je gebruiken moet,

Volk, etnische groep, moet je me noemen.
Want “Indiaan” dat ben ik niet!

Ik ben Kambeba, ik ben Tembé, ik ben Kokama, Sateré,
Een weerbarstig ras en vol vertrouwen.

Jan Oldenburg

CAMBRIDGE een fragment.

Als de zon over de stad is gedaald,
klinkt,
uit een grote kerk,
langs muren gestriemd door de regen,
zang, gezongen naar de hemel;

klanken galmen na,
cirkelen door de stad,
en glijden door de straten...

trekken door nauwe stegen,
als mist over een haven.

Remco Sligting

GEHEUGENVERLIES

Het nieuws van gisteren is voor mij
Vandaag al weer totaal voorbij.
Na deze regels tot besluit
Komt er na nu geen vers meer uit.

Jan van der Pol

OCHTENDRITUEEL

Vanochtend zag ik de dood
voorbijtrekken in de badkamerspiegel
juist tussen mij en jou in

Het spiegelbeeld wekte bevreemding
maar angstaanjagend was het niet
alsof oude vrienden elkaar hervonden

Jij kwebbelde met je wimpers en terwijl
de philishave communiceerde met mij
snuffelde de dood zachtjes aan onze lijven

Misschien was hij verkeerd verbonden
of allergisch voor goedkope deodorant
maar even leek hij in dubio te zweven

En toen je me onverwacht en langzaam
streelde over mijn rug zo omlaag
loste hij op – verdween de kilte

Christian van Zitteren

HARTSTOCHT

Het kampvuur nodigt je uit
Kom, schuif aan en blijf eventjes
Zomaar, om even uit te rusten
Bij te kletsen over het leven
Over de hartstocht in de groep

Foto: Fons Verhoeve
Vertel maar, laat horen wat er leeft
Over wat er is geweest en gaat komen
Alles is naar wens, voor nu nochtans
De zon heeft gedaan wat ze moest doen
De maan neemt het stokje over

De hartstocht bij het kampvuur
Zal nog lang voelbaar zijn
Het vuur niet aan de schenen
Maar in het diepste van ons hart
Is er de liefde voor elkaar

Zo, dat was het voor nu
Dank voor deze mooie momenten
Voor alles wat jullie ons toevertrouwden
Onvoorwaardelijk, zomaar omdat het kon
Ga nu naar huis en geniet nog even na

Morgen is een nieuwe dag
Als de zon in de ochtend kriekt
De vogels hun lied zingen
Wij opstaan om verder te gaan
Op onze zoektocht naar het leven.

Jacques Smeets

BEVRIJD VAN HERDENKING

Verstaan en begrijpen
een vergeten bezigheid.
Je zag nooit
het ineenstorten van je wereld,
onbekend als je bent
met je afkomst,
vervreemd van je ouders,
zielloos leeggoed,
koorddanser zonder valnet.

Dagelijks vallen wolken in scherven
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tussen wrakstukken
van ongeschreven prestaties
en gebroken dromen
en het kan je niet raken.
Je kijkt niet om,
negeert stemmen onder je.
Het publiek joelt.
Je noemt het ondenkbaar
en onherdenkbaar.
Hoe bevalt het?

Iedereen slaapt
of is onderweg
naar een stem dichtbij.
Ik kan het enkel ondergaan.
Vormgegeven leegte
door regelmatige vensters.
Waar ik ben wil ik weg,
wat ik heb wil ik kwijt,
terwijl negeren van
onrust in de stal
en gestommel in de hal
me in geen geval redt.

Te liggen in je weide,
geboren te worden in je voorkamer,
te dansen tussen
je wolven in de sneeuw,
in noodgedwongen avonden,
woorddanser,
tot het water van ontwaken
me overspoeld, voorgoed bevrijd,
waar niemand op me wacht,
me herdenkt,
of op mijn val let.

Hans F. Marijnissen

DODENHERDENKING 4 MEI

Waalsdorpervlakte, Den Haag

‘Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,’

Het is inmiddels al 73 jaar geleden
Nog steeds voelt die generatie de pijn
Toon respect door 2 minuten stil te zijn
Voor hen die voor onze vrijheid streden

Luister niet naar racistische verboden!
Op de Jan Campertschool leerde ik zijn gedicht
Hij kwam in verzet en betaalde het volle gewicht

Lees de zinnen van “Het lied der achttien dooden”
Onterecht en te jong belandden zij op het kerkhof

Sta eens stil en laat je gedachten maar vrij
Vrijheid betekent zoveel meer dan verlof
Zij stonden voor het vuurpeloton in de rij
Keken in de geweerloop van de mof
Kogels doorboorde lichaam, hart en zij

Klokken luidden door de duinvlakte
Een trompet blaast de laatste tonen
Stilte, terwijl ik je hand vast pakt

Een meeuw krijst,
Bloemen worden neergelegd

Cor van Welbergen

GEEN FLUITJE VAN EEN CENT

Dichten doe ik niet alleen maar voor mezelf
hoezeer ik ook van schrijven en gedichten hou
soms tot diep in de nacht, mijn tong op half elf
schrijf ik bij schemerlampenlicht mijn vingers blauw

Denk nou niet, het is voor hem een fluitje van een cent
ik moet letters uit mijn tenen trekken
misschien schrijf ik iets voor u als u verdrietig bent
als pleister om uw wonde te bedekken

Soms pers ik zoet of zure sinaasappelzinnen
naargelang als toverdrank of als medicijn
voor u om er wellicht wat garen bij te spinnen
maar zelf drink ik liever een mooie rode wijn

Ook dat is wat mij tot het dichterschap beweegt
waarvoor ik mijn stoepje voor u heb schoongeveegd
u weet wat u geeft, als u aan een vers iets heeft
dan proosten we samen en dank ik u beleefd

Max Violier

EEN NIEUWE LENTE

zet alle ramen
en deuren in het huis
van je geest wijd open
laat zo een frisse wind
naar binnen komen

al het vergaarde stof van
maanden waait naar buiten
die duffe, muffe lucht in je hoofd
lost langzaam op in het niets

een plotse behoefte aan
verandering maakt zich
meer en meer van je meester
een nieuwe lente is begonnen

Louis van Londen

2 MINUTEN

Voor mij zijn de fakkels ontstoken.
Ze vuren zo fel als mijn leuzen zijn.
Vooraan lopen de laatsten
in dit voorfront van achterstallig onderhoud.
Het licht mijn nachtkaars bij
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zodat ik vlamvat.
Met mij dooft het laatste woord
maar de kreten waren niet van mij.

Als in de mensenmassa niet gesmoord,
het eindoordeel moet wijken
voor mijn ijdelheid – 
de tocht die mij van schuld bevrijd,
maak mij dan stil;
Maak een vuurzee van dit ongesproken woord.
Verstomd in de lijken, voor wie het niet horen wil.

4 mei 2018
Renk van Oyen

IN HET VIZIER

Hoe het bezwering lijkt
ogen kleden zich in ijzer
kijken dan dwars door je heen
alsof je lichter dan lucht bent

vorsende blikken
verscholen achter een hoofdtooi
ze tonen een stalen gezicht
dat tot binnenin je doordringen wil

zie hoe het je vrijmoedig bespiedt
onverholen aanstaart en opneemt
het verheimelijkt niets van wat het wil

het vizier openstellen en jou doorgronden
het masker spiegelen aan 
wie het voor zich heeft
aan wie je bent

Frans Terken

HET GELAAGDE NU

(1)
stil is het hier

ik wandel weer alleen
door die dreef
die nu besneeuwd
en eindeloos vooruit ligt

diep in mij ontstaat een vraag
een vraag om vrede

en zie
er landt een duif op de akker

(2)
ik denk als ik nu niet kijk
dan blijft ze zitten

ik denk als ik kijk dan vliegt ze op

ik denk dat ik kijk

de duif vliegt op
Harrie de Koning

DE NACHT IS NOG LANG

de hand die dit glas
tot aan de rand
gevuld met wijn
ogenschijnlijk
met ‘t grootste gemak
in evenwicht houdt,
is die van mij

ongelooflijk, maar waar

ik til hem omhoog
met glas en al

leg hem pal daarop
weer neer,
precies op de rand
van de tafel
waar ik aan zit

geen druppel gemorst!
is dat niet razend knap?

nee, applaus hoef ik niet

nog steeds niet dronken,
maar we houden stug vol

de nacht is nog lang
hou je me gezelschap
of ga je weer weg?

ik schenk alvast bij
Louis van Londen

EEN NIEUWE OUDE TIJD

Een tijd van stilstand
is aangebroken,
het zonlicht komt weer
vederlicht,
zij maakt bomen
groener, hoger
in een wazig aangezicht.

Veel is er al herhaald,
gezien in weer,
een nieuwe oude gedaante,
meedogenloos en eigenlijk wreder
wordt alles
weer stil en fijntjes
doorgelicht.

Angela Polderman

MAAGDEN HUISDEN

Gebroken herken ik niet de tonen
van de melodie die eens verleidde
tot melancholie
zij blijven spelen
het helend schrijven is een vorm van blijven

Wie weet nog waar maagden huizen
het is de kracht die overleeft
in droge snikken
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de laatste traan is lang geleden
verdampt
het zinloos tikken van mijn nagels
op het tafelblad verstomt
net als iedereen
verkracht
zwijgen moet

Ik heb de dagen welgeteld
en ben opnieuw begonnen
geronnen bloed kleeft aan elke plek
aan elke spijl
van elk bed
waar ik sliep
nu loop ik op morfine
de pijn te diep
in het niet kunnen vergeten

Wie weet nog waar maagden huizen
Bob Kalkman

GESPREK

De telefoon
Dat het alleen bij bakeliet bleef
Het materiaal
Vernoemd naar Bakeland

Dat de telefoon
Alleen van buiten
Een telefoon bleef
De vorm
Van een eeuwig verbroken verbinding

Dat we nooit hoefden te spreken
Of te luisteren of te zwijgen door de telefoon
Dat er niets anders gebeurde dan
Het zijn van de telefoon

Dat we tevreden waren
Met de uitvoering ervan in matzwart
Dat we ons neerlegden bij
De volkomen gestalte van
De telefoon

Dat we niet spraken door
Maar over de telefoon
Dat we gezamenlijk
Onze gevoelens

Dat wil zeggen
Onze bewondering over de vormgeving deelden
En tot in het oneindige bleven delen

Dat we afzagen van andere feiten
Andere gebeurtenissen
In
De voortdurende actualiteit van de vorm

Dat we geen besef hadden
Van ons tekortschieten
Dat we voldoende waren voor elkaar
Dat we precies genoeg waren
Veralgemeend in een gebaar

Dat alles bleef bij de techniek
Het hoe en het wat
En dat we niet telkens weer
Worden geconfronteerd met het verschrikkelijk waarom
Het waarom
Dat buiten ons kan
En dat wij niet in onze vergankelijke handen hebben

Willem Adelaar

DE NACHT

Hij kwam, opgeprikt, in jas en vlinderdas.
Er speelde in haar ogen milde spot. Zij zei
dat  ‘ziel’ en ‘vlinder’ was en daarmeeψυχή
het perfecte zinnebeeld van efemeer genot.
Hij vond dat ongemakkelijk. Geaffecteerd.
Maar verder liep zijn avond niet verkeerd.
Hij ontpopte zich als dandy, lachte, dronk.
Door niets wist hij zich echter voorbereid,
die nacht, op het verdriet, de eenzaamheid,
die zij hem met haar vlinderstrikje schonk.

Paul Bezembinder

IETS

Iets van jou raakt me
Heel diep in mij
Sprakeloos kan ik wezen
Bij het zien
Hoe jij beweegt
Liefde
Maar hoe of wat
Te diep
Om er woorden
Aan te geven
Iets ja iets in mij
Blij en een glimlach
Tevreden en nog meer
Woorden zijn vergeten
Het gevoel dieper keer op keer

Jurgen Uiterdijk

WINDJACK

De wereld lonkt,
verleidt
is rijk
Ondraaglijke gedachten
roeren belevingen,
drijvend in een soep
van internet, drugs
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en geldgebrek

Depressies
tekenen het
hedonistisch verval
Het Westen is een
blinde krantenwijk
met geur van
seringen
in het winkelrek

Harten als ijskristal,
olie als god, als president
of sjeik
een voetbalteam als
windjack

En gedachten 
gevangen in
zoden zonder dijk...

Pierre Maréchal

WAT LIEFDE MAAKT

Voor Karoline von Günderrode, Duitse dichteres (1780-1806)

In een hoekje van de wereld, deze vergeten inham
van de Rijn voltrekt zich het zoveelste afgedragen
leven eindigend in moord of Freitod, zoals
dat hier heel bevrijdend heet. Een crime passionel

waaruit geen uitweg meer, enkel het zwarte
water, maar een dolk is een beter wapen
het bloed een geurvlag voor de ondankbare
hond die er achhteloos aan voorbij ging. Liefde

maakt alles kapot wat lief is, daar hoef je geen
romanticus voor te zijn – vooruit, jong en mooi
is meegenomen en hormonen die van tijd tot tijd

opspelen. Vind een aangenomen man, een professor
iemand met aanzien en een titel te verliezen. Luister
naar het vermanende water. Hou de dolk paraat.

Jolies Heij

HET SCHONE LOT

het mooie is slechts gevoel
soms vaag en dun omschreven
het schone kent slechts één doel
het ware na te streven

ervaren van zulk een geluk
is waarnemen in de mist
soms als een plotse ruk
in het edele hart geritst

alwaar men, zo de mens is
het tracht vast te klinken;
men zoekt immers niet het gemis
doch wil het liefst in het hemelse
langzaam dromerig wegzinken

de helse nevel, immer aanwezig
ligt, geheel aards,op de loer
hij kent geen generaal pardon
of geeft mij meer eer dan jou
nee, het is het onvoorspelbaar lot
dat als enige wikt onder de zon
vaak zo zot doch menigmaal bot

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

-

de eerste kus is geen kus
de tweede kus smaakt naar meer
de derde kus is het smaakvolst
nu weet ge voor de volgende keer

Gerwout van Lodewyck

ONTMOETING

Een waas van kanten fluitenkruid
sluier van de lentebruid
niet door techniek te evenaren
onthaast om deze schoonheid te ervaren
 
De natuur in al z’n eenvoud
zonder opklop, blufferij
wonderbaarlijke kringloop van seizoenen
ik ont-moet...
er borrelt poëzie in mei

Femia Kroon-Fransz
Inzenden voor periodiek #016 vóór 10 juni 2018.

© Het auteursrecht van de gedichten berust bij de dichters.
Redactie: Hans F. Marijnissen
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