
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven ≥ €1,-
Jaargang 2, 19 augustus 2018, volgnummer 018

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 16 september
Dichters ‘n’ Jazz: S-Plaza 9 september 15:00
Poëzie Huis van Waalre 9 september 14:00

PepperPlus: 2 september De Gouden Bal 15:00
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Wilem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), André Van Eynthoeve,
Klaas de Graaff, Els de Groen, Magda Haan, Rob Hoenen, Stanislaus Jaworski,

Boris Kanen, Aloysius Klepper, Gerwout van Lodewyck, Pierre Maréchal,
Hans F. Marijnissen, Pit van Nes, Michel Nierop, Jolanda Oude Essink,

Albert Prins, Remco Sligting, Frans Terken, Marijke Vos,
en Christian van Zitteren.

WEEMOEDIG HART

De avond beginnen met
dagverse spinaziesoep
liefdevol zuurdesem brood

Lichter verteerbaar zijn
de woorden, die we deelden
een glimlach om niets

Wij kruimelen het brood
slurpen met de soep
raken elkaar aan

CUORE MALINCONICO

Inizia la serata con
zuppa di spinaci freschi
amare il pane a lievitazione naturale

Più facile da digerirele parole
 che abbiamo condivisoun
 sorriso per niente

Sbricioliamo il pane
borbottando con la zuppa
toccarsi le mani

Stanislaus Jaworski

BOODSCHAPPENTAS

waar ben ik vroeg ze
met een lege boodschappentas
in haar hand
hond keek haar van opzij
dwingend aan alsof hij verwachtte
dat hij van haar brokjes zou krijgen

maar niemand gaf antwoord

om haar heen dreunden volle winkelwagentjes
naar achterkanten van auto’s
waar alle inhoud in verdween
en lege winkelwagentjes
ratelden weer terug langs vrouw met
lege boodschappentas in haar hand

het begon te regenen
maar vrouw zonder paraplu
en lege boodschappentas
bleef daar staan met een vraagteken 
waar punt aan ontbrak

Klaas de Graaff

OPERATIE BAYWATCH

Zittend op het strandbed
onder een parasol
kijkt volgens afspraak
uit een dubbele agenda
heimelijk een geheim agent
naar Pamela Anderson

Uitzichtloos 
wanneer hij op het strand wacht
maakt zij ondertussen 
David Hassel ’t hoff

Michel Nierop

ALS IK AAN JULLIE DENK

Aan de wereld buiten aan
hoe de dingen zelfs in een schuine lichtinval
nagelaten sporen vinden
gestild met een lach
met een valse noot
Op te hoge benen
al moet je wel geduldig zoeken.

Hij zei, het is niet erg, het maakt niet uit,
Ik heb gezwaaid naar het verleden
ik leef in een cocon van beleven
op een helblauw blad
en zie toppen van vingers
De blauwe aders
en de naakte voeten
Blijven achter slot en grendel

kou streelt mijn huid, intens
aan de binnenkant
Beelden van vroeger maar nu alleen.
Rennen door het leven
met een opgeheven hand
wellicht brengt dat een keer in het patroon

het blaft en het waait
over een dorpel struikel ik
Je wilt aangeraakt worden
overtuigd van eigen kunnen
na een diepe slaap in wintertijd
bespot door alle lippen en tongen.
De dag knijpt een hand op mijn keel.
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mensen stappen in en uit
Dwars door de storingen
en gaan op reis. In de trein kijk ik naar buiten
besluit ik mijn nagels te knippen
Ik begin het te merken,
De natuur is aan zet
wij zijn één

De dageraad een slenterende wandelaar.
voetstapklank –
Het is de muziek op het goede moment
waar zachte handen op je wachten
ik kan niet heel veel praten
Bevecht demonen van ’t moment met gebalde vuist.

ik hak en klief
het antwoord op de levensvragen
nu de jaren krapper worden
het licht tuurt door de gordijnen
Het kromt een meter verder
tot op ooghoogte van je begrip.
vandaag wordt vooruit gekeken

Het mag er allemaal nog zijn
We zullen naar elkaar toe rollen, glijdend over
een lotsbestemming
zonder tragiek
als tonen op een schilderspalet.
we zijn met miljarden en dat maal de waarheid
als een eeuwenoude echo

Woorden als maar woorden
de bakens van zuurstof,
Een jaargetijde met één klinker
een feest van geest
Mijn gedachten zijn van mij!

Wat zal blijven is onze liefde
Van geboorte tot het graf
Kaarsen worden aangestoken
kussens die lijken op rijpe billen.
langzaam valt de avond tot het duistert

In samenwerking met alle dichters en dichteressen (65 in totaal)
– van wie één versregel is genomen – uit de jaarbundel De 
mooiste gedichten van 2017, PoëzieClub Eindhoven, 
Gedichtenpodia.

Pit van Nes

AMSTERDAM, EEN FRAGMENT

Iemand gaat door een donkerende stad,
iemand die leeft in een wereld, 
alleen aan hem bekend,

zo iemand wiens verlangen,
aan het aardse ontstegen,
streeft naar een hoger leven,

en die, ziende daar in,
weet van haar wezen,

en haar tijdloze sprankeling.
Remco Sligting

OSS

Antwoord aan een domme minister, opvolger van een 
voorgaande, eveneens domme minister (die van de 
borstvergrotingen en de ooglidcorrecties).

Waar ik woon
zeggen Indiërs “houdoe”
als ze vertrekken
En roep ik Hollands “dag”
Waar ik woon
kopen Surinamers
kousenband en okers
in de Turkse winkel
Waar ik woon
wandelen Moslima’s
op verkiezingsdagen
met een SP ballon
Waar ik woon
vindt meneer pastoor het
best als zondagsmorgens
de kerk vol Polen zit

Els de Groen

EIJSDEN

Boe iech woen
Zegke Indiërs “Hoi Jong”
es ze goon
Daan roop iech Mestreechs
saluu

Boe iech woen
Koape Surinamers
Kouseben en okers
in dun Turkse winkel

Boe iech woen
wandele Moslima’s
op verkiezingsdoag
met unnen SP bullon

Boe iech woen
vint menier Pestoer ut
gans goot es soondaagssmörreges
de kerk vol Poole zit

Rob Hoenen

WELKOM

Bewust en tevreden
begroet ik mijn heden
want gisteren is voorbij
en vandaag ontvangt mij
om dankbaar te ervaren
wat zich zal openbaren
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Een zomergroet
komt je tevreden tegemoet!

Jolanda Oude Essink

IK WIL NIET STERVEN

Ik wil de porseleinen sfeer
niet breken, maar zie de zon
over hoge gebouwen en diepe tuinen,
ze speelt haar regenboog
en ik wil niet sterven.

De duiven fladderen
van paal tot paal
en paarden galopperen
tot laat in de avond
maar het feest van de stilte
davert nog door
en ik wil niet sterven.

Muziek zingt
door de portalen
van de straten van de stad.
Ademloze carnavalsgangers
dweilen zingend (maar zachtjes,
heel zachtjes, stoor de nacht niet)
door breekbare straatverlichting
en ik wil niet sterven.

Op haar stoel bij het venster
bekijkt ze het landschap
dat aan de trein voorbij draait.
Kinderen hollen door het gangpad
en mensen kijken niet naar elkaar
en ik wil niet sterven.

De herinnering aan die tijd,
aan dat café in dat dorp,
aan de man met die accordeon,
zonlicht over kasseien verbrijzeld,
mensen vol om ons heen
en ik wil niet sterven.

Alles in me stierf jaren geleden
maar ik mis het pas nu,
nu de lente in de stad slaapt
en ik wil niet sterven.

Wat te zeggen,
wat te doen,
boven op het stadhuis ginds
loopt een schoonmaakster
tussen de beelden
door de zon.
Wat te vragen,
hoelang te wachten,

dagen en nachten
en ik wil niet sterven!

(Schilderij: El Entierro de la Sardina - Francisco Goya)
Hans F. Marijnissen

TE ZIJN WIE IK BEN

vage memories vreten aan de kusten
en in martelende dagen hitte 
zonder enige mazzel op regen
strek ik mij uit
op uitgedroogde duinen
geef mij over aan stranden
die wolken terughalen
en denk er geen moment bij na

mijn woorden als schepen op geslepen vloed
paden die zich door het groen slingeren
veerboten naar de eeuwigheid
en ik vraag niets noch twijfel ik of dwaal
onder krachten als zweepslagen
die elk verval weren
het ontbondene weer verenen

verloren gezichten duiken op 
net als het vergeten gisteren
niet te bevatten geschenken
zonder wie ik niet kan zijn wie ik ben

Ingo Audenaerd (sunset)

GEHEIM

ik bén iets en ik wéét iets
ik weet van de zon en de regen
ik ken mijn eigen wegen
en lieg mezelf niets voor
ik bén iets en ik wéét iets..precies dát
wat de ander nu net niet weet
omdat die andermans wegen betreedt
dus krijgt die zichzelf niet door
ik bén iets en ik wéét iets
‘k bén ‘t geheim... en ’t is geen straf
want een wáár geheim
zij begeleidt zichzelf
vanzelfsprekend naar het graf

Marijke Vos

DUEL OM DE ZOMER

De lente lijkt haar aandeel
in de zomer-escapades
op te eisen en slaat ruig
en verhit toe.
Bomen laten hun bladeren
vallen, anderen hangen in de
wind als lusteloze 
slaphangende huishouddoeken
Het is warm, het is droog,
dieren kunnen nauwelijks bij
voedsel.
De mensen vermaken zich op
festivals, terrassen. Laten zich
in lichte zomerkleding en drank
wegdrijven in de emoties van
Wereldkampioenschappen voetballen
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en de Tour de France.
Op T.V. shit-zomer-programma’s,
oude detectives 
en filosofen die de toekomst
niet rooskleurig waarderen.
De oproep klinkt om minder water
te gebruiken…
Wespen hebben het goed, caféhouders
zoeken mensen voor hun terrassen.
’s Morgens is het vrij rustig op straat.
Bij de zwemwateren is het druk, anderen
slapen overdag en stappen tegen de
avond.
Juni en juli hebben hun bond geslagen.
De oogsten dreigen te mislukken….
Wij mensen dansen op het ritme van
verbloemend levenslust.

Pierre Maréchal

H20180803

het eerste kleinkind
op visite en ineens - 
overal gevaar!

Hans F. Marijnissen

IS RITA THUIS?

Voor NEOS Dak- en Thuislozen

Gelijk een matte Maraboe
langs stoeprand en overkant
schuift zij schoorvoetend voort.

Als vogelbek richt haar wezen zich op.
Wie herkent haar krasse schreden?
Een trage grijze vleugel strekt
in het zicht van het onbereikbare.

In rasse vlucht wenkt het stadsverkeer.
Het kaalgevreten gevederte keert terug,
terug naar eigen stenen nest.
- Eenzaamheid kent zo haar grenzen. -

André Van Eynthoeve

IK/HET

1

Ik
Het woord
Zoveel gebruikt
Omdat ik zich zo weinig manifesteert
Ik
Het is maar
Een naam
Een verschijnsel

2

Heb ik
Het alleenrecht op
Het gebruik van
Het woord
Het 

Willem Adelaar

LEIDS LAKEN

Aan de Witte Singel vind ik je
lijkbleek staar je naar het water
als wil het je verzwelgen
 
ik reik je een hand
een arm de tak van een kastanje
om je op het droge te houden
 
geef mij een boom
desnoods met kunstsneeuw
waar omheen wij
 
daaronder onze voornemens
in cadeaupapier gewikkeld
dat jij bij het uitpakken
ziet hoe ik je alles gun
 
in vrede gevouwen
en met jou gedeeld
tot er witte rook
 
tussen de lakens
een hart open
voor de liefde

Frans Terken

EENZAME REIZIGER

ach arme reiziger
waarom heb je haar
zonder een woord
verlaten
je moet nog vele zonnen
verder met hun schijnsel
lege dorpen liet je achter
honden blaften naar je hielen

Klaas de Graaff

GEZICHTEN STAAN BLEEK IN DE RAMEN

blikkend uit het raam drinkt aarde regen
druppels steken de wind in het lijf
speldenkopjes licht ruisen als stof door een nevel
een net uit lucht en nat uit grijs en grijs

in het innerlijke waar landschappen
versteend hun lasten laten zwijgen
leven zij in een beschermende houding
- zij noemen het herinneren -
hun tongen wissen hun gezichten
al schuift er sporadisch een lachen
in lege gebaren van handen die vallen
slap hangende armen als regen in de wolken
en het hart staat stil in de tijd en in stenen

het beeld van de blauwe-zondag-hemel
kent scheuren die door het vlees gaan
als verwonde plekken van het huis
verglaasd met daarachter een vloeiend landschap
de dunne huid slechts zelden doorboord
zinken zij opnieuw terug in bleke gezichten
lenen zich slaap uit het zwart van pupillen

zelfs daarin is het nacht
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staan gezichten bleek in de ramen
de wangen geperst tegen glas
verstrijken de dagen zonder enig licht
dansen zij op het scherp van de snede

en wat zich over alles legt:
stof van vergeten alfabetten
in monden als wonden
die niet sluiten

Ingo Audenaerd (sunset)

REIZEN

Wereldreis, wie wil dat nu niet
vandaag ga ik op pad
hoef geen koffers te pakken
alles heb ik bij de hand

afstandsbediening chips en bier
soms zet ik er een wijntje bij
van het land waar ik vandaag heen ga
druk op de knop, daar ga ik dan

van Venezuela naar Iran
Frankrijk, Hawaï in een zucht
pracht zich over de Alpen vanuit de lucht
volgend land Marokko of Israël

bevaar de Nijl en ook de Ganges
ontmoet de mooiste mensen
geniet van hun muziek en dansen
zeg nou zelf wanneer krijg je zo een kans

overal kom ik vanaf mijn luie stoel
als ik wil zelfs vanuit mijn bed
want ook daar heb ik een scherm
zo groot dat heel de muur bedekt is

beleef de wereld in mijn eigen huis
natuurwonderen en rampen
oorlogen en festivals
lang leve het led beeldscherm.

Aloysius Klepper

HET ONVERWACHTE

Als ik aan jullie denk
laat ik klinkers vieren 
in mijn stem
ongekende toonladders vol
minuscule muzische ruimtes
als roepende sirenes

oe oe oe oe oe oe oe

wij heffen aan zetten in voeren uit
vertolkers van eigen verhalen
figuranten in het heden, sprekers 
van elkaar

onmisbare organische kelen
kijken wat gebeurt, warmen op
onze lichamen weten het

Daar zijn geen woorden

enkel medeklinkers

als ik aan jullie denk
Pit van Nes

LE DÉLUGE

De onverdraaglijkste hitte in de stad verordent
druppels lauw zweet langzaam uit
het hoofdhaar middels de nekwervels in
mijn rug te slijpen - autonome tranen

Gestort voor die godverdomde benauwdheid
en niemand kan ze stelpen
noch gloort er ginder troost voor
de wurggreep van moeder natuur

Statistisch heet het nonsignificant
na een donderende hoosbui ben ik
mijn angst weer meester dat het blijven zal

Dat een benauwdheid alle adem blijft benemen
de wereldbrand zal blijven uitslaan
het hemd op mijn rug nooit meer zal drogen

Christian van Zitteren

AAN HET WATER

Laten we rusten tijdens het reizen
was zijn verzoek
En de sproeiers tikten in zijn oor

Vroeger had dit nooit gekund
Maar dat hadden zij toen al achter gelaten
en de zon scheen hen als dromen in de ogen

Want in hun heden hadden zij zich van gewicht ontdaan
Zelfs de liefde konden ze als lust beleven
En voor de nacht viel streelde de wind hun naakte lijven

Ik ben zo blij, zei zij
te kunnen blijven reizen
Grenzeloos en vrij, beaamde hij

En samen rustten zij aan het water
Onderweg, reizend in het heden
dat zinderde in de hete zon

Zwaluwen scheerden over het water
Boris Kanen

-

ik krab de vrijheid van de straten
waar eens bloed vloeide
onbewust van het kwade
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ik krab de vrijheid uit de kranten
waar woorden verscholen zijn
in versleutelde zinnen

ik krab de vrijheid uit de harten
die gesloten zijn bang om
ontmaskerd te worden

ik plak de vrijheid openbaar
grijpbaar voor behoeftigen
en moedigen.

Magda Haan

HET LICHT VAN ZUID

(bij Johannes de Slegte [1871-1945]
oprichter van boekhandel De Slegte)

Johannes de Slegte
het licht was zijn bruid
was een goeie, was een echte
een Monumens van Zuid

als lantaarnopsteker verdreef hij het nachtelijk duister
uit de groppen en stegen van oud Rotterdam
bracht hij het licht dat hij in en met zich mede nam
schonk hen die in armoe leefden luister

niet alleen de duisternis van het barre buiten
ook de schaduw die woonde ín de mensen
de onmacht zich te uiten
bestreed hij gul en zonder grenzen

als één der aller eersten
die streden om onwetendheid te minderen
las hij voor aan bejaarden en aan kinderen
aan allen die die kunst nog niet beheersten

hielp hen ontstijgen aan de grauwe sloppen
die donker en gruizig en gulzig zijn
noodde hen zichzelf te ontpoppen
tot vrije vlinders in de zonneschijn

startte in ‘20 een boeken uitleen in de Tuinderstraat
nam via de Eendrachtstraat en Heemraadsingel naar Zuid de 

wijk
en vestigde zijn trotse toorts aan de Katendrechtse Lagedijk
op nummer 365, alle dagen van het jaar paraat

vanuit Zuid ontrolde hij een keten van kennis en licht door 
Nederland

hij strooide van stad tot stad een regen van vonken van kennis 
en kunde

zijn boeken gingen van hand tot hand, van stand tot stand
toegankelijk geprijsd voor allen zoals hij het den volke gunde

Johannes de Slegte
een Monumens van Zuid
was een goeie, was een echte
en het licht dat hij bracht was zijn bruid

voor wie Hem nu zoeken:

heden ten dage
vindt men De Slegte
nabij De Rotte

Foto: Boekhandel en leesbibliotheek De Slegte aan de
Katendrechtse Lagedijk te Rotterdam anno 1920.

Albert Prins

-

Wanneer je merkt,
dat ‘n muur oren heeft...
Hou dan wat afstand!
Voor je ‘t goed beseft...
valt zo’n muur opeens om!
Enne, kom daar maar es van onderuit!

Gerwout van Lodewyck

ZOMERTIJD

Zomertijd en het leven is zo goed
vissen springen en de tarwe staat hoog
Je vader is rijk en je moeder beeldschoon
stil maar lieve kleine, huil maar niet

Eens op een morgen
sta je op met zingen
spreid jij je vleugels
en ga jij de lucht in
Maar tot die morgen
Is er niets dat jou pijn kan doen
Want pappa en mamma zijn bij jou

Zomertijd en het leven is zo goed
vissen springen en de tarwe staat hoog
Je vader is rijk en je moeder beeldschoon
stil maar lieve kleine, huil maar niet

Oh huil maar niet
Oh huil maar niet
Huil maar niet
Oh huil maar niet

Heel vrij naar Summertime – George Gershwin

Stanislaus Jaworski
                     Inzenden voor periodiek #019 vóór 9 september 2018.

     Voor HET MOOISTE VAN 2018: inzenden kan vanaf NU!
© Het auteursrecht van de gedichten berust bij de dichters.

Redactie: Hans F. Marijnissen

Jaargang 2, 19 augustus 2018 - 6 / 6 - volgnummer 018


	WEEMOEDIG HART
	BOODSCHAPPENTAS
	OPERATIE BAYWATCH
	ALS IK AAN JULLIE DENK
	AMSTERDAM, EEN FRAGMENT
	OSS
	EIJSDEN
	WELKOM
	IK WIL NIET STERVEN
	TE ZIJN WIE IK BEN
	GEHEIM
	DUEL OM DE ZOMER
	H20180803
	IS RITA THUIS?
	IK/HET
	LEIDS LAKEN
	EENZAME REIZIGER
	GEZICHTEN STAAN BLEEK IN DE RAMEN
	REIZEN
	HET ONVERWACHTE
	LE DÉLUGE
	AAN HET WATER
	-
	HET LICHT VAN ZUID
	-
	ZOMERTIJD

