
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza voor Pierre

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

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.

Een speciale aflevering ter herdenking aan Pierre Maréchal (1946-2018),
vanaf de oprichting in 1998 voorzitter van de PoëzieClub Eindhoven.

De lijst van deeelnemers staat deze keer helemaal achteraan in katern 2.
Katern 1/2.

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

SONG - VOOR PIERRE MARÉCHAL

We loved the beat. We used the beat. We used to beat. To Beat. 
To beat the beat.

We sloegen mensen met woorden, akkoorden en soms een lied. 
Als Reet petite.

Politiek, de veranderingen die bleven komen, wij bleven 
dromen.

We loved the beat. We used the beat. We used to beat. To Beat. 
To beat the beat.

Mensen bewust maken, bewust raken en een bier en met plezier
het leven verzachten.

De mens deed niet wat wij van ze verwachten.
Dus sloegen wij soms door. Maar passief agressief. Als hippies. 

Als Beats.

We loved the beat. We used the beat. We used to beat. To Beat. 
To beat the beat.

We droomden van minstrelen, maar nimmer zongen zij ooit 
ons lied.

Wij zagen leed, oorlogen, domme ontwikkelingen en verziekte 
zaken.

Wij wilden als jongeren schreeuwen van de daken, maar de tijd 
luisterde niet mee.

We had the beat. The beat. We used the beat. Maar de tijd sloeg 
niet mee.

We loved the beat. We used the beat. We used to beat. To Beat. 
To beat the beat.

En als de strijd gestreden is dan hoor je het lied niet meer, maar
klinkt het lied 

voort.
Dat zijn de geliefde hartslagen die een mens nimmer hoort. It’s 

the beat.

Of our restless heart.
Erwin Troost

Jaargang 2, 19 augustus 2018 - 1 / 22 - volgnummer 018a voor Pierre

mailto:poezieclub.eindhoven@gmail.com


Foto: Dichterscollectief De Slag, 2004–1005,
v.l.n.r. Maarten Gulden, Onno Peerlings,

Ronnie Dijksterhuis, ACG Vianen, Robert Tau,
Erwin Troost, Willem Adelaar, Pierre Maréchal,

G.M. Berelaf en Arnoud Rigter.
Archief Erwin Troost.

VOOR VRIENDEN

als ik dan het vuur in ga
zul je om mij geen tranen laten
zul je lachen om het leven
dat ik met je delen mocht

als ik dan toch kies voor begraven
zul je me te grave dragen
zoals ik het ook jou zou geven
al lijkt dat nu nog ver gezocht

want al wat rest is onze naam
zolang hij uitgesproken wordt
maar al wat sterft, sterft ooit voorgoed
dus laat ons met elkander drinken
al is het enkel in gedachten
al is het enkel in gedichten

100 jaar
Gijs ter Haar

ECOLOGIEK, BIOLOGICA

Dat de mensen wellicht niet weten dat ecosystemen
net zo goed altijd aanwezig zullen zijn
daar zelfs het gebrek eraan, wat niet voorkomt
duidt op een vorm die eronder wordt geschaard.

Het kan bedaard, bij vlagen woest, zo zwaar
zijn al dit uit te blijven leggen. Het doen
niet omdat het moet, niet omdat het kan.
Nee, uit ethos, wetenschappelijk plichtsgevoel.

Dat vogels, hun eieren, fluiten, buiten, al dat
gezever over leven, overleven. Waar de tijd
doet met waar het maar mee mag spelen, loopt
uit de hand wat beter binnensmonds was gebleven.

Het wekt respect, zo’n bestaan, voor alles
zonder hoort wat gaan. Het toeval wil: mijn oom
en vader zijn entomoloog. De één gepromoveerd
op nuttige insecten. Hoe de ander hem bedroog

met de verkoop van chemie. Hoe mijn oom, hand

voor zijn hoofd, het door de vingers liet, verdient 
evenals u een lint. Mijn pa nam de omweg, belandde
uiteindelijk dan toch in enkel en alleen biologie.

Het gaat niet altijd om het pad, wat te pas, te onpas
wordt beweerd; het gaat om meer, om zee, om liefde
voor wat door ons wordt aangetast, de mens zal overleven.
Wie goed doet zonder het te hard te willen, bezegelt dat.

Jelmer Esmyn van Lenteren

ALS BLOEMEN ZWIJGEN

‘n Zomer spoedt ten einde.
Mijn bloem valt allengs neder,
wacht op wat gebeuren zal.

Hemelwater en wind.
‘t Trillend blad zo geroerd.
Loslaten wil het niet.
Weet wat komen gaat.

Ik strek m’n arm
en beef,
onwetend van Uw Komst.

voor zijn zuster Leonie.
André Van Eynthoeve

INSLAPEN

Met alleen je handen kon ook jij helaas niet vliegen,
niet kraaien en al hemelen, balderen al zou je
het wensen, geheel vrij zijn van beperkingen.
En wat zullen ze nu gaan zeggen over je naam.

Zorg je dat ze je boom niet omkappen, de eik blijft.
Leven is een soort kaars, eenmaal aangestoken
raakt de was en het lont hoe lang ook ooit op
in die ene nacht van afwezigheid.

Annemieke Steenbergen

DOODGAAN

Doodgaan is afscheid nemen
naar nergens of naar nergens

naar het onwerkelijke
naar het onwezenlijke

naar het oneindige

naar waar eigenlijk?
wij blijven nog levend achter

herdenken
herinneren
zetten voort wat hij begon
nooit meer kan afmaken

Angela Polderman

NOOIT UIT HET HART

Als een vriend gaat
en je mag niet mee
waar blijf je dan

Als een vriend gaat
en je mag niet mee
waar kan je dan naartoe
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Als een vriend gaat
en je mag niet mee
hoe lang kan dat dan duren

Het vuur voor even maar gedoofd
in het geloof dat alles dat je gaf
ik ooit eens terug mag geven

Zo lang zal ik koesteren
dat jij mij leven gaf
door je podium te geven

Wacht, Pierre, wacht
niet te lang
we komen dichter
bij,
Pierre

tot dan
Bob Kalkman

OUWE TEDDYBEER

Je liet mensen elkaar ontmoeten
en vriendelijk begroeten.
Vogels van diverse pluimage
af en toe een schandaaltje of blamage.

Poëzie was jouw vorm van expressie.
Bij elk podium was het jouw sessie.
Bevlogenheid dat was jouw toverwoord daarin kreeg je iedereen 

in mee.
Met Elvis, The Beatles, Jacques Brel, Bob Dylan en zelfs Drs. P. 

Je voelde de tijd aan met vooruitziende blik
en wij vlogen op als arenden jij en ik.
In café Kraaij & Balder daar was niets te mal.
Als het uit de hand liep zei men: “Vraag dat maar aan Tau en 

Maréchal.”

Als dichter, liedjesschrijver, vogelkenner, fijnproever, ladykiller, 
beeldend 

kunstenaar waren dat bewijzen van de grootste eer.
Voor mij ben en blijf je voor altijd
Mijn ouwe teddybeer.

Robert Tau

PIERRE

Hij is niet meer, plotseling bezoek gekregen van de man met de 
zeis. Hij kon hem niet meer omzeilen, moest zich overgeven
aan het onvermijdelijke. Wát een klap voor de naasten, 
maar ook voor die vele schrijvers, dichters en vertellers. 
Pierre inspireerde velen, nodigde uit en omarmde je 
letterlijk als je iets had voorgedragen. Een bijzonder man is 
heengegaan. Wij blijven in verdriet achter. Tegelijkertijd gaat
het leven verder en zal er ook weer worden voorgedragen.

Pierre zal op ons wachten. In de wachtkamer naar de overgang.

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.

Schilderij: Alfons Smeets, Schin op Geul
Jacques Smeets

DRUPPELS

Van Midgard los
oordeelt de Walkure over mijn waarde
voor Ragnarok,
de ultieme strijd om mijn aarde.
Ik stijg
Ik neig
Ze verleidt naar de eeuwigheid.
We hijgen
Ze test mijn kracht
Mijn adem dampt
tussen haar vuurrode haar
en als ze treiterend lacht
voel ik ons even een paar.
Maar eens haar taak vervuld,
zullen onze wegen scheiden.
Als Walhalla, in nevelen gehuld,
me opeist is er geen toekomst
meer voor ons beiden.
Zwevend,
opnieuw levend,
zweer ik de ultieme opoffering
en wacht op de laatste nacht
als soldaat voor Freya en Odin.

Luc Dhertefelt

PIERRE

hij zei die zondag 
één dag na de Franse revolutie
dat hij voorlopig van alcohol
moest afzien
maar drie dagen later 
overleed hij droog
ook door de warmte 

zo werd de weg naar 19 augustus
afgesloten
zijn vereerde Babylon achterna
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die in zijn pas verschenen 
boek nog op te pakken is
en neer te leggen
bij de gesloten armen van Pierre

Klaas de Graaff

VOOR PIERRE

Het doek gaat op. We zien het toneel, enkel gevuld met 
attributen. Een cd van Elvis Presley. Een vogel. Een glas. 
Een boek. En de vloer bezaaid met teksten. We kijken naar 
de attributen en we wachten op de acteur niet verschijnt. 
Een omroeper horen we: “Pierre has just left the building”. 
We krijgen van de acteur enkel nog de attributen te zien. De
cd onbespeeld. De vogel onbeschermd. Het glas 
onaangeroerd. Het boek voorgoed dichtgeslagen. En uit al 
die tekst waarmee de vloer bezaaid ligt, weigert een stem op 
te staan. De stilte is onverbiddelijk. De attributen zijn door 
de acteur verlaten. Het doek valt. Er klinkt applaus voor wie
hij was, voor wat hij ooit deed. Het doek valt. En wij buigen
namens hem. Wij buigen diep voor hem.

Willem Adelaar

HERDENKEN PIERRE

waar vind je nog zo’n boom
diep geworteld in de aarde
plaats voor een ieder om
onder zijn kruin te schuilen

volop ruimte in zijn schaduw 
schommelen op takken
spelen in zijn tuin van Poëzie

wijd uitgestrekte armen
welkom vriend, voel je veilig

stiller nu op ons wandelpad 
jouw afdruk voelbaar, zichtbaar
in de herinnering die jij achterliet

want het BOEK is nog niet uit.....

Pierre, C’est La Vie, mon ami!

Pierre bedankt voor alles, Adieu, Vaarwel!
Max Violier

WIJZE PIERRE

Zoals jij daar zat, aan de bar genieten achter je glaasje wijn.

Rond kijkend als een fluitend refrein, stilletjes te genieten zo 
zachtjes met stalende ogen alles te observeren….

Dansen heb ik je ook nog zien doen, omslag op oudejaarsdag, 
verliet ik de Balder op de ochtend van nieuwjaarsdag…
Dansend vol plezier genieten met al je vertier, stralend 
plezier!

De rode wangetjes van jou en je prachtige lach, als ik je weer 
een kus en omhelzing gaf... ook op oud en nieuwjaarsdag...

Telkens weer als ik je zag… Bij het voordragen gaf ik je een kus 
en lachten jij met volle smart, er wordt zoveel van jou 
gehouden lieve Pierre. Wie had dat ooit gedacht!

Wijze, intelligente, lieve, prachtige Pierre.

Met allen harten hier te samen, zijn wij hier voor jou en alle 
naasten de liefde te betuigen met eer en respect zo mooi en 
prachtig jij bent als mens… Diep raakt het ons allen in ons 
hart. En al deze harten houden en geven om jou.

 Pierre je zult altijd in onze herinnering zijn, al zal het 
langzaam moeten slijten want we kunnen er niet bij dat je 
zo plots heen bent gegaan.

Jou stralende gniffel lach, zowel de vele wijzen woorden.

Een glaasje wijn, heffen wij uit onze nederigheid.
Leonie Snelders

I.M. PIERRE MARÉCHAL

Zondag nog even
gesproken over de pijn
onverwachts is zijn

Sondag nog even
praat oor die gedeelde pyn
onverwags dit nou

Stanislaus Jaworski

PIERRE

en toen het alles hier over was
toen stond hij voor het raam
acht witte vogels vlogen uit
ze vlogen op en streken neer
en schreven daar in ochtendlicht
over het weer nieuwe land zijn naam
Pierre Maréchal

Harrie de Koning

VOOR PIERRE

jouw huis een tempel
voor iedere boekenwurm

alles keurig op volgorde

jouw tuin
een klein paradijsje
vol zeldzame bloemen
voor bijen en vlinders

de gesprekken met jou 
vol levenswijsheid
met natuur als voorbeeld

poëzie de rode draad

je nam ons bij de hand

genieten van een biertje
op de klanken van Elvis 

vlieg maar weg
met je engelenvleugels

maak je geluiden
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in de literaire wolken

zoek je plekje
in de hemel
bij de andere dichters

onze tranen zullen
verwateren in inkt

dag lief mensenmens
we gaan je vreselijk missen

Hans Daalmeijer en Bianca Hazenberg

ODE AAN PIERRE MARÉCHAL

we zitten met ons allen
in Malle Abbe
en wachten op onze beurt
Pierre heeft het lijstje
met namen al gereed
hij voert op geheel
eigen wijze de regie

dan leest hij zelf iets
voor uit eigen werk
we hebben het niet
altijd meteen in de gaten
dat hij al is begonnen

sommigen van ons
hangen nog ergens
aan de bar met een drankje
of staan nog buiten
gewoon maar wat te kletsen

maar daarom niet getreurd
het komt vanzelf goed
we waarschuwen elkaar
dat we weer verder gaan

de een na de ander leest
zijn of haar gedichten voor
Pierre loopt even naar
je toe en zegt: direct ben jij

Pierre is de beroerdste
niet als je aan hem vraagt:
mag ik er nog een?
hij knikt je dan toe
en je weet dat het mag
in zo’n gemoedelijke sfeer
gaat de tijd snel voorbij

Louis van Londen

TWEEZAAM GEDICHT

Een gedicht als dit
heeft vleugels
die klapperen 
en suizen,
die de luchten
draagbaar maken
voor hen met vrije
teugels.

De geesten 
die licht 
ja bijna dartelend, 
fluitend, 
vruchten 
verstaanbaar loslaten. 
Als ware
magiërs 
melodieën toveren.

De liefde verblijden
nachten die
wachten.
De maan van het
schijnen.
De dagen die 
lengen.
De wereld van
wanen,
het spel van de
dagen.

Engelen, 
vogelmannen, 
zij walsen
tezamen 
in de lichtstad,
delen geheimen 
in een taal 
die alleen 
verstaanbaar zijn
voor hen
die rijmen met elkander

Pierre Maréchal en Amanda Malinka

ALS EEN DICHTER JE VOORGAAT

als een dichter
je voorgaat

droogt langzaam
de inkt in zijn pen

er verdampt niet
dat
wat hij achterlaat

hij blijft ook daardoor
de “mens” die ik ken;

gastvrij
met een milde lach
in het gelaat

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

MOMENT LUCIDE

Wees stil mijn hart,
verraad mij nu niet

ik hoor heel vaag
het heldere lied

van al wat ik wilde,
van al wat ik moest
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van vurige idealen,
vergaan & verroest

& dat dat de gang is
die elk hart moet gaan

zing mijn hart, zing mijn hart
in ‘s levens heerlijke waan…

Theo Smit

PIERRE MARÉCHAL

(1946 – juli 2018)
5 jaar geleden op beeld vast mogen leggen

bij ‘t Wasven, Eindhoven.
een moment

van een bijzonder mens
© HICK Fotografie, Eindhoven

Hildegard Hick

DAT WIST JE AL

Ik versta mij wel met de dood en je weet
graven bezoek ik zelden, zielen bewaar ik
zonder huur onsterfelijk in eigen kamers.

Het gaat niet om de vele takken lelies,
die losse rozen op de kist bij het dalen,
wellicht de asters, de taal of de muziek.

Zijn het niet veelal eerder de rituelen
voor velen die eigen wijze van: dag
wat fijn dat ik je heb gekend.

Dan ook weer die opluchting achteraf
wetend dat het leven pijnloos doorgaat
ook kastanjes weer bolsters gaan dragen.

Ik kan je met een gedicht in mijn tas
rustig laten hemelen, je was gelukkig
als mens ook een soort tweetaktmotor.

En rouw is voor velen niet een teken
van zwakte, soms enkel de prijs van
mensen echt heel veel liefhebben.

i.m. Pierre Maréchal
Illustratie: Daria Petrilli

Annemieke Steenbergen

P.M.

Pro Memoria 
Pierre Maréchal
(14-02-1946 / 19-07-2018)

En hij sprak: gij zult Petrus heten – Pierre 
grondsteen, rots waarop je bouwen kunt
waaruit woorden als water zullen wellen

een nieuwe tempel, een speciaal poëthement 
geen brainport torenhoog, maar een hartland 
stichten – van roerende zaken en gedichten

waar geen hoeken en gaten, geen regels
of puntige poorten van het dodenrijk
haar kunnen overweldigen

in alle spraakverwarring talen in en naar
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de geest van franciscus – je kent hem – babylon
schreef hem naar ons toe als dichter-beeldenaar 

een Frans bed van weidebloemen maken
om hunkerende hongermonden te voeden
zoals een moeder al haar kroost

een vogelvader zijn jong 
onder de vleugels rust en ruimte biedt 
achter het katheder om het woord te nemen 

geven vanaf het begin tot het eind der dagen
zonder ook maar ooit victorie te kraaien
trouw blijven aan het gegeven woord

zoals een waarachtig maarschalk betaamt
je manschappen, zowel man als vrouw, voorgaan
in de strijd tegen verstening van kerk en kapitaal

mondvoorraad – spijs, drank en onderkomen –
bieden aan ieder die met de ziel onder arm
verloren loopt als aspirant of arrivée 

zanger, schrijver, slammer, kunstenaar, elke
dolende vogel, poëet in spe, ongeacht vanwaar
welkom heten eigenhandig opnemen in de clan 

het brood in de mond delen met hem en haar
aan al wie gehoord worden en luisteren wil 
naar de verzamelde klopslag van het hart  

in het spoor van je pad, de lijn van je opdracht
leven – zo leefde je – in het harnas sterven 
ten einde voort te leven als oor en oog

in aanschijn van onze habitat, de biotoop
waarin het goed wonen is, het grote huis
van de natuur, de verhalen en de poëzie

in dommelland, Eindhoven en ver daarbuiten 
als promotor, woordvoerder en inspirator
van de kunst – van lezen en schrijven

daarvoor, voor al dat leven in een mens
gij man uit duizenden, beste Pierre, houdoe 
en bedankt, we zullen je in memorie houden

als kostbaar erfstuk, als edelsteen bewaren
Gérard Vromen

VOOR PIERRE...

Afscheid nemen,
bij je uitvaart,
naar ‘n onbekend strand...

Waar vreemde vogels wonen,
die men engelen durft te noemen...
Doch niemand, die écht weet waar je belandt!

Vaarwel, mijn vriend...
op de golven van verdriet,
… m’n zakdoek bij de hand!

Gerwout van Lodewyck

DE DOOD

Is de dood een verlossing of een kwade grap
die levens wegneemt

onbewust van wat zij hierna nog kunnen verwachten
is de dood een eindpunt

of een nieuw begin
waar licht en lucht zou zijn
engelen onophoudelijk zingen

is de dood een vernieuwing
naar wat op aarde onmogelijk bleek

of een besluit van vele mooie
en ook pijnlijke herinneringen?

als er een leven na de dood is
zou dat misschien voldoening geven

Angela Polderman

I.M. PIERRE MARECHAL

(14-02-1946 / 19-07-2018) 

nog iets wil ik zeggen
waarna ik zwijg
hoogstens nog wat fluister
te luid voor dit verdwijnen
in oren als amforen
kwetsbaar en mooi

toch kan ik woorden duiden
die uit de hemel waaien
elke letter een toon
als weefsel, geschenk
ongebonden en vrij
de taal van die zwerver
die naar mij roept

nog hoor ik zijn stem
en het kinderlijke
in moederlijke nacht
het ontbreken van bedden
dat ik nu naam geef:
vlieg albatros, vlieg
en zing tegen stenen en zand
wijl reeds knoken in ons rammelen
wij met roemers en goden dansen
met nooit genoeg poëzie

Ingo Audenaerd (sunset)

PIERRE

Mooie mens.
Warm hart.
Mocht bij hem voor het eerst
een poëziepodium betreden.
Vaarwel lieve warrige man.
Dicht ze verder in het hoge blauw.

Dichtman

ONZE PIERRE

Mensenmens, stadsvogel, dichter.
Jouw welkom is vol liefde.
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Je naam is gevestigd.
Je zingeving tastbaar voor ons bestaan.
Jouw warmte gedeeld op 3de zondagen,
klinkt door in onze poëzie en muziek,
in verbondenheid met wie je lief zijn.
Wij blijven geloven in onze gedeelde waarden.
Blijven standvastig en getrouw.
Want met gedichten willen we bouwen,
verbinden en vertrouwen.
Voor altijd samen zijn.
Het zij zo.

Hermien Koekkoek

ZOMER

Voor de sympathieke Pierre Maréchal
En voor hen die hem missen gaan en moeten nabestaan.

Een jonge vrouw
Een oud gezicht
Is bij de bron
Bij mij gekomen
En spreekt zeg man
Jij bent een man
Je vriend is vannacht
Plots met het zonlicht meegenomen

En ik denk God hoe is het nou met jou?
Kun jij opnieuw bestaan?
Kun jij weer van hem dromen?

In tranen geef ik jou de kracht
Bij mij in huis te komen

Harrie de Koning

PIERRE MARÉCHAL

zoals velen voor hem
en menigeen na hem
zou hij, net als Slauerhoff,
kunnen hebben gezegd:
alleen in mijn gedichten
kan ik wonen, nooit vond
ik ergens anders onderdak

Louis van Londen

TUSSEN DE WOORDEN

Voor Pierre Maréchal

De band stopte met spelen en de blues
daalde in ons neer. Ik wist niet dat de zomer
zo heet kon zijn zonder jou, de lucht zo
leeg. De stad zo stil zonder jouw voetstap.

Je legde alles vast, gaf dichters een stem
schonk je woorden aan de muziek. Het is
altijd een slechte dag om eeuwig te sterven
zonder het verkoelende zwart. Het hart dat niet

meer aan het mijne klopt, niet meer op de maat
van de muziek. Zo swingden wij op jouw jazz
tot het bloed uit je oor sijpelde. Dichters moeten
bloeden, maar niet dood. Ze moeten drinken

maar niet verdrinken. Ik hou je hoog

hef het glas zoals alle andere keren dat we samen
dronken, elkaar verstonden. Ik zet een kruk voor
je klaar. Je bent niet dood, alleen maar even weg.

Jolies Heij

AFSCHEID VAN DE GOEROE VAN DE 
EINDHOVENSE DICHTERS

Een afscheid van een stem die zich al meer dan
twintig jaar laat horen

maakt plaats voor weemoed
een gemis

zijn inzet, talent voor het organiseren
heeft menig luisteraar
kunnen bekoren

zijn stem verloren
maar zijn kracht en inzet blijven ons bij

rest mij een woord van dank
te uiten
aan onze goeroe
van de Eindhovense dichters

Angela Polderman

DE DICHTER

Hoe dichter
hoe nader
hoe zwaarder
de gedachten.
Terloops
in de weidse verte
lost zich alles op.

Wilco Bosems

DODENKLACHT

Tot wie zal ik mij wenden op die dag
als ik jou begraaf? Tot de godvergeten
Schikgodinnen met hun verkrampte meten
en knippen van je levensdraad? Ik mag

niet het zwaard zijn dat in een sterrenslag
om je te sparen banen van planeten
verstoort. En jij? Jij zult geen hartenkreten
meer horen bij het halfstok van de vlag.

Zo’n lage sublieme wreedaardigheid
moet haast wel door een god worden bedreven
een wrede afgunstige god die – tijd

aanwendend als een macaber gegeven –
het aardse bestaan van de mens benijdt
daarom, beste Pierre, verlies jij je leven

Kees Godefrooij

MUSIC WHEN SOFT VOICES DIE (TO --)

Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory– 
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken.
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Rose leaves, when the rose is dead,
Are heap’d for the belovèd’s bed;
And so thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on. 

Percy Bysshe Shelley
Janine van Rooij

-

Ik wou dat ik jou troosten kon
Verlichten het verdriet en de pijn
Maar het enige dat ik kan
is nu hier bij jou te zijn

Hans Lapré
Schoolvriend van Pierre.

‘Is geen dichter maar oud-apotheker.’

I.M.

In een oneindig blauwe lucht
waar zachte schapenwolken hangen
is de achtergebleven leegte
zichtbaar voor wie hem na was

Huil zacht, met de wolken,
om het verscheiden.
Ontvang de steken van gemis,
dat wat voorbij is.

En laaf je, aan zijn verzen,
die altijd zullen blijven.
Ademhaling stopt, maar een
dichter ademt door.

John Roovers

EEN ENKEL MOMENT

In Malle Abbe mijn debuut
Aangekondigd door Pierre
Een eerste gedicht voordragen
Ik? Totaal geen expert!

Lang is een groot woord
Kort is echter net zolang
Hooguit een drietal minuten
Mijn vuurdoop geen afgang

Een warm applaus na afloop
Dat smaakt naar meer
Ik? Een ad hoc dichter!
Probeer het keer op keer

Op mijn eigen manier
Dichtregels vormen geen rem
Mijn gevoel gebruiken
Het keyboard wordt mijn stem

Ik kende je niet lang
Gesproken een enkel moment
Pierre jij gaf mij het podium
Je blijft een geweldige vent!

Peter Tops

GEEN AFSCHEID

Afscheid is denkbeeldig.
Nooit laat je iets achter,
alles blijft bij je.
Afstand groeit,
vervaagt, vertekent.

Spring op je jeugdige pony,
draaf door het woordenwoud,
vertel me later wat je hoorde.
Ik voorspel herhalingen
en zichtbare eenzaamheid.
Er is geen taal voor verlies.

Geen zorgen over mij,
ik red me alleen wel, hier.
Ik rek de armen uit
en vang vogels in mijn vingers.
Zonlicht zoeter dan honing
smelt over mijn ogen
als ik in mijn geheugen staar.

Afscheid is bedrog.
Hans F. Marijnissen

VOOR ALTIJD

In het grauwe ochtendgloren
Bij de geboorte van een nieuwe dag
Luister ik naar de eerste vogel
Maar hoor slechts
Het zuchten van mijn eigen
Ademhaling

Dan beroert een zachte bries
Mijn wezen
Een zacht geruis van vleugels:
Metamorfose!

Voor mijn ogen verschijnt 
Een beeld van jou
Als prachtige veelkleurige elegante vogel

Met brede armslag vliegend
Gemoedelijk deinend op de luchtstroom
Genietend van de koesterende
Zonnestralen

Volkomen in je sas
Beurtelings buitelend om je as
Vol bravoure een looping maken
Dan pijlsnel een duikvlucht

Rakelings langs mij heen suizend
Mij aanrakend met je vleugels

Ik hoor je stem, geamuseerd
Zachtjes noem je mijn naam
“Fijn dat ik je zie”

Ik heb je hier vanbinnen in mijn hart
Voor altijd
Pierre

Irene Verheij
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BLIJVEND

De leegte die jij achterlaat
Die zie ik zonder ogen
Jouw lijf blijf ik nog vinden
Al is het ook vervlogen

De leegte die jij achterlaat
Die hoor ik zonder oren
Jouw stem blijft toch mijn baken
Al is hij ook bevroren

De leegte die jij achterlaat
Die proef ik zonder lippen
Jouw smaak blijf ik ervaren
Al moest hij mij ontglippen

De leegte die jij achterlaat
Die voel ik in mijn hart
Jouw ziel is daar gebleven
En jij verzacht mijn smart

Emiel Bootsma

PIERRE

Onze vriend Pierre
is overleden.
Groots was hij
voor de poëzie in Eindhoven e.o.
Een goed mens.
Vriend.

Nu kun je
Elvis ontmoeten.

Ben heel erg stil.
Hans Daalmeijer

VOOR PIERRE

De betrekkelijkheid van het leven
dient zich wederom aan
als iemand wegvalt
uit ons bestaan

Spontaan denken we
aan een leven na de dood
wordt onze zienswijze nog eens
haarscherp uitvergroot

Het is niet te vatten
of te beredeneren
die kwetsbaarheid moet ons leven
niet gaan beheren....

Rita van Loon

BLIJF JEZELF

Waar ik Pierre snapte? In een lokaal aan het Eind,
tussen kunstwerken en dichteressen en minstrelende dichters,
alsof leven zo innig is

daar, naast microfoon en tafel, notitieblok en pen, een biertje
een man met hart en ogen, een soepel standbeeld
stond in de ruimte en sprak, gezicht geworden woorden

heeft hij in de loop van tijden de mensen gestimuleerd
tot herschikken van zinnen in een uiterst beeld
de dragers van talen, tot hij voor we het wisten 
onze namen noemde,

ons een podium gaf met zichzelf als voorbeeld
wie kan hem daarin evenaren?

Scan: opdracht en signering van PM
Pit van Nes

DANKJEWEL!

‘t Van Maerlant, havo-Nederlands
een klaslokaal waar jij
‘s avonds in de schoolbank zat
eens per week, schuin achter mij

koffiepauze, even tijd 
voor “wie ben jij en wie ben ik?”
het gaat dan over poëzie, het schrijven,
jouw Open Podium.... en ‘klik’!

Kraay & Balder, zondagmiddag
“Kom”, zei jij en ik ben gegaan
om m’n gedichten voor te dragen
zo blies jij het vuurtje in mij aan.

Nelligje Wagter

-

De tijd vliedt
zoals het leven vliedt
en nooit is er leven genoeg
nooit is er tijd genoeg

Anke De Vrij
Einde katern 1
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Katern 2/2

DE MAN DIE WAS

(voor Pierre Maréchal)

De man die was
De man die stond
De man die wist
De man die vond

De man die zocht
De man die dacht
De man die bedacht
De man die dichtte

De man die schreef
De man die dreef
De man die stuurde
De man die wees

De man die keek
De man die zag
De man die zei
De man die hoorde

De man die luisterde
De man die begreep
De man die je greep
De man die voelde

De man die deed
De man die gaf
De man die was
De man die is

Johan Meesters

-

Wist ik veel...
dat je zelfs verdriet...
kunt delen, met elkaar!
Het niet hoeft weg te steken,
achter ‘n stalen masker!
Dat je, zelfs je tranen moogt laten vloeien!
Gelukkig, kom ik er eindelijk achter!
HET MAG!

Gerwout (is ietwat opgelucht!)
Gerwout van Lodewyck

MORGEN ZIE IK JE WEER….

Als morgen ademt
in de letters van jouw woorden
in de tranen van jou missen
in de nevel van jouw gisteren

koester ik jouw sporen
nimmer uit te wissen

Verslaap nu maar het heden
want morgen komt enkel tot leven
als het nu er niet meer is

Vlieg vrij door al je dromen
daal af en toe eens bij ons neer
en morgen dan zie ik je weer

Renate Spierdijk

EINDIGHEID

Verstild moment
is op een dag alles 
in die tunnel van licht.

Het boek toe voor het slot,
geen vinger om het blad te draaien.
De stoel zoals hij onder tafel staat.
Bestek in de wasbak gescheiden van
bedronken glazen, een laatste maal.
Voor het lege spiegelbeeld niets meer 
te kleden met leed of genot.

Ogenblikken fotogeluk, ook verdriet.
De kus op bevroren ikhouvanjou’s, 
de lach om wie weet wat, wie weet het nog.
Stapels denken en voelen. Kunst 
soms in teksten, verhalen, gedichten.
Het zijn maar woorden, films zonder klank 
tot iemand luistert, leest, ze levend ziet.

Ik denk dat het zo is. En
dat einde een halte is zoals zovele
gelost als een ballon die zijn eigen reis niet kent. 

Gerlinde Weze

STATION

De student die rent, 
maar evengoed de zakenman, 
is in het belang van op tijd komen.

Medereizigers, 
divers in afkomst en toekomst, 
wat hen toekomt of op ze afkomt,
is beslist niet in tijd die al is gewist, 
maar wat nog komen gaat.

Je bent de stap die je zet, 
wat het is waar je op let, 
niet waar je voeten waren, 
waar zij stonden of staan, 
maar waar ze nu heengaan.

Je bent niet waar je reis begon, 
maar de bestemming die je jaagt.
Haast heeft een afspraak, 

Jaargang 2, 19 augustus 2018 - 11 / 22 - volgnummer 018a voor Pierre



maar is te laat voor de klok.

Waar ga je heen, 
jij in veel meer jullie? 
Allemaal anders maar hetzelfde gemeen, 
is het de trein die geen tijd meer heeft voor een traan? 
Voor de momenten dat je vergat stil te staan...

Nu je bent aangekomen, 
ben je weer waar je ook werkelijk bent? 
Zakenman, reiziger of student. 

Relativeer de minuten, 
geef ze terug aan het uur.
Wat is de bestemming waard 
als je niet geniet van het avontuur.

Ruben Kemperman

AFSCHEID NEMEN

tranen ontglippen ogen
verdrinken in smart van een pijn
magisch wordt schemer geboren

in tijd die jou laat herleven
en wij, voor eeuwig verbonden
leggen woorden zacht op de lippen
ik kus een gedicht in jouw mond

tederheid ligt in dit spreken
verlies en droefheid voorbij
muziek vult de leegte van ‘t missen

en ‘k blik zonder vrees naar de ochtend
door liefde heel veilig omarmd
helend en troostend bij ’t wandelen
neem jij mij vertrouwd bij de hand

Foto: Pierre Maréchal, Gerwout van Lodewyck en Derrel 
Niemeijer bij De Gouden Bal, © Kattya Janssen 2016.

Ingo Audenaerd (sunset)

VOOR PIERRE

Ik had een vriend nodig
om mee te praten.

Jij stond midden in de nacht
om half 1 op mij te wachten
in Eindhoven.

Uren hebben we gepraat
en in jouw biologen taal
vertelde je me de lessen

van het leven.

Een goede kok was je ook nog
en de soep was heerlijk.

Dank voor de vriendschap.

Eindhoven verliest een groot dichter
en een goed mens.

Ik ga je missen Pierre
Bianca Hazenberg

P.M. 26-7-2018

hij lag niet meer in de kist
veeleer vertoefde hij
onder zijn gasten
die hem deden groeten,

deze vrijdenker, die ieder
op eigen wijze bij hem paste
zijn naasten voorop
zijn zoon en zus;
de liefhebbende zoeten

doch ook hen die zijn geduld
wisten te vinden bij onrust
of met hem de aarde deelde;
vroege en vreemde vogels

met verre lenzen of woorden
waarvan hun inborst wel van klank
maar het in en uitademen
nauwelijks van de zijne verscheelde

ik ervoer bij –mijn– laatste groet
een warm gevoel van blijvende dank

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

PIERRE

er waren zondagen zonder gedichten
vogels vlogen van tak naar tak
regen maakte ramen nat
en psalmen klonken uit de kerken
maar er waren
ook zondagen met Pierre in het midden
zondagen die als een magneet
het beeldend woord lieten spreken
en zelfs de schuwste onder ons
wist het podium dankzij hem te vinden
dat was Pierre hij blijft 
zijn geest
maakt ieder van de zinnen, paragrafen,
woorden, alinea’s en vraagtekens
levend
Pierre is tot uitroepteken benoemd.

Klaas de Graaff

LEERSUMS VELD

Voor Pierre Maréchal

Het was dat zand verstoof
op de zoveelste dag van de grote droogte
is de as waaruit we zijn weggewaaid
alles vervloog, de toog een lege spiegel
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hoe we geloofden door de tijd te glippen
hoe je alles in je handen hield:
verhalen, dichters, plekken
altijd borg je ze op in woorden en boeken.
Eindhoven heeft lichaam en ziel aan jou te danken.

En de jazz, je stal me om te jammen met de band
er klonken aanzetten tot blues in je door
ik wist niets van jouw doorleefde leven
tot het behoefde, ik ben met je opgelopen
ik ontmoette je als rebel, als criticlericus
we wisten ze goed te raken:
de kerkvaderen, de misdienaren, de glazen.

Nu ga ik noodgedwongen over brandend zand
over mijn geboorteveld dat jou niets zegt 
dat was voordat ik jou ontgon
zand waait als as alle kanten op
je bent verwaaid, de ziel los
de hei is aangeraakt met gloeiende hand, de brand
in de bossen bij Waalre waar wij genoegzaam draalden.
Er is een verlangen naar bomen, naar koele weides
een met sterk water proostend in jouw hemelspond. 

Jolies Heij

PIERRE

Waar zouden we nu over praten
Als je er nog was op deze zomerdag
Over dromen van verdrukte dichters?
Vergeefs roepend naar heersende prelaten
Moraalridders, vast in het zadel, open vizier
Gekleed in het gelijk, geschoold, de houding fier 
Puttend uit bronnen, droog sinds lang vervlogen tijden 
Overtuigd de mensheid naar geluk te kunnen leiden

Jij, podium om hun gedicht een stem te geven
Door het te laten klinken kan het eeuwig leven
Woorden die onze dromen ruw konden verstoren
Soms wreed en rauw, uit ergernis geboren 
De zinnen ongedroogd, tijd nodig voor het verstaan 
Voorbij is het, jij komt waar wij nog nimmer waren
Voor jou is er ook daar nog bergen werk te klaren
Vaarwel en anker maar waar bloemen nooit vergaan.

Foto: Pierre en Ruud bij K&B Literair.

Ruud Bruel

PIERRE

Er is een dichter heengegaan
hij nam op zijn tocht 
en passant heel onverwacht

een schrijver mee, een vogelaar,
een vrijdenker, lezer
organisator en natuurminnaar
er vertrok een mensenmens
als een dief stil in de nacht
geliefd om wie en wat hij was
ik ben er stil van en ontdaan0
mijn onbegrip gaat stiekem
met mijn woorden er vandoor
er is een dichter heengegaan….

Kees van Vessem

MEDICIJNMAN

Lieve Pierre, 
Nu heb je het dan toch voor elkaar gekregen
Je hebt uiteindelijk zelfs jezelf weggegeven
Je schraapte kleine beetjes van de omtrek van je hart 
dat desondanks maar niet kleiner leek te worden
Ineens was het op

De klap vormt een kneuzing op het mijne
Het is pijnlijker nog dan breken 
Maar het heelt veel beter
Met wat jij me hebt gegeven

Monique Hendriks

AY... PIERRE... PIERRE

Ik noem nu je naam
en dat is zwaar
gevuld met leegte
ik ween heel zacht

ay Pierre - Pierre
ik lach naar je lieve
ik ween heel de nacht

Pierre Ay
scheuren in het hart
een hoofd dat schuurt, dat snijdt
ay..... Pierre, Pierre

ik sprak over een schaduw
jij moe van het praten
daar sta je

met een vogel in je hand
geklop op de muren
je gebaar heel galant
een stilte is gekomen

veel rumoer in de harten
ay Pierre, ay Pierre
ik noem steeds je naam

je wentelt je in aandacht
te weinig heb ik geluisterd
voel de stilte van je ziel

ja nu, weggerukt
zie ik een trilling in je gezicht
bijna onzichtbaar

je gaat..... door een ruimte
naar het verre, de verte
een leegte vol van wit

en zonder woorden

Jaargang 2, 19 augustus 2018 - 13 / 22 - volgnummer 018a voor Pierre



moe van het praten tegen muren
in een wolk met vallende vlokjes

ik geef je mijn vleugels
je gaat... je handen vol met vogels

bevrijdt, een
metamorfose
die ik niet kan zien

Ay Pierre, Pierre
in een onnoemelijke lichtheid.

Anne Karine Dijkstra

HANDEN ALS HERFSTIGE BLADEREN

In de zachte trekken van je gelaat
Tekent zich opnieuw 
De vreugde uit je kindertijd

Als galopperende paarden
Laat je jouw gedachten de teugels vrij

En wonderlijk hoe de boom
Zich gekromd heeft door 
Het zuchten van de wind

Alsof hij een buiging maakt
Naar het groetende zonlicht
En de wassende maan

Ook wanneer je handen generfd 
Als herfstige bladeren
Zich op het mos neer vleien

Zich voor altijd in de schoot der aarde nestelen 

Zal hij jou dansend koesteren en je nogmaals ontmoeten 
Op de dunne scheidslijn tussen hemel en horizon

In de eeuwige slaap van de droom en de dood 
Irmlinda de Vries

VOOR PIERRE MARÉCHAL

Avond glijdt over de aarde,
zomaar ineens,
stil,
en onverwacht.

Alleen een hoge boom ontvangt nog een laatste schijnsel,
het omhangt zijn fijne takken,
zijn gulden kroon,
herinnering aan wat was.

Hoog daarboven cirkelen vogels,
rank en snel,
als hemelse vlinders...

Een ziet even om,
om naar de verre aarde,

maar ze is een ander geworden,
onwerkelijk,
een herinnering aan voorbije tijden...

Een enkele vleugelslag vereent hem met zijn nieuwe vrienden,
en met het schijnsel dat nu helder straalt,

hun vleugelen worden licht en transparant,
haast een volkomen niets,
in een stilte die hen omhangt.

Gezamenlijk gaan zij naar werelden aan geen mens bekend,
terwijl een lichtend spoor langs de hemel trekt...

Remco Sligting

PIERRE

Dood, sommigen pak je hard, heel hard aan,
anderen weer laat je zachtjes, heel zachtjes gaan.........

Volkomen willekeur is je handelsmerk
daarin ben je gehard en onverwacht sterk!

Maar ik maak je geen echt verwijt,
alleen ben ik Pierre nu helemaal kwijt.......

Hij liep altijd wel tegen jou te hoop
met Rock and Roll music en poëzie als dope......

De een leeft amper en totaal uitgeblust 
terwijl hij de Muze nog explosief intens kust!

Dus dubbelzuur maar wat je ook wilt
aan Magere Hein is het meeste verspild.....

Man en Woord nu stil gevallen
spreken in slechts de taal der stilte tot ons allen

Man en Woord nu in stilte gedompeld
en wij verward en totaal overrompeld

wankelen onder zijn mokerslagen
en ons verlies begint ons langzaam te dagen.....

Theo Smit

VOOR PIERRE

De stilte sprak in woorden 
die vluchtigheid vasthielden
over de dagelijkse tred van
het leven, de hitte en regen.

Dromen zijn oud geworden.
Verrimpeld liggen ze op tafel.
De drang naar nieuwigheden
is aanwezig, kirt de zinnen op.

Vrienden brengen bergen
inspiratie. Jij verzamelt, plukt
en blaast melodieën naar
de guitige oren.

Wanneer de nacht het licht
vangt, raakt jouw hoofd
de toon bijster.

De muziekkoffer sluit zich bij
het gemis aan voetstappen.

Erika De Stercke

KOPJE ONDER

Gestorven ben ik, maar ik leef in jou
Jij bent gestorven en leeft in mij
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Zoveel draden, die ons verbinden
zoveel woorden ongezegd tussen ons

Het blijft stromen tot een gedicht
wij zijn voor ons zelf gezwicht
Niet bedronken van bier of wijn
maar laveloos van elkaars zijn

KOPPIE ONDER

Ek het gesterf, maar ek woon in jou
Jy is dood en leef in my
So baie drade wat ons verbind
soveel woorde wat tussen ons ontbreek

Dit gaan voort om in ‘n gedig te vloei
ons het vir onsself opgegee
Nie dronk met bier of wyn nie
maar laveloos van mekaar is

Stanislaus Jaworski

Pierre live in Eindhoven 2013

POËZIE IN DE ZEVENDE HEMEL

Grote drukte binnen de Hemelpoort
Op het grote welkomstbord

Een aankondiging:

Vanavond in Literair Café de Zevende Hemel
SWINGEND MUZIKAAL POËZIEPODIUM

Komt allen!! Voor u zullen optreden:

DE BRABANDSE DICHTER PIERRE MARÉCHAL
MET ZIJN PLOEG

Zojuist gearriveerd van beneden

Muzikale omlijsting : King Elvis, Jimi Hendrix, Jacques Brel
en vele anderen

Opgeven voor deelname hier!
Jammen mag: Breng je instrument mee!

Niet dringen!
Iedereen komt aan de beurt!

Er klinkt geroezemoes van opgewonden stemmen:
“O leuk, Jimi kom jij ook?" – "Ja King Elvis natuurlijk,

 Nog ff een snaar wisselen.”

Gegniffel van omstanders:

“Gnn... Gnn…. Gnn….
Wat zullen ze jaloers zijn daar beneden”!

Irene Verheij

PIERRE

een gedicht moet snel geschreven zijn en
drie keer Pierre is een mooie aanvang
dag Pierre
hé Pierre
Pierre

dat dacht ik

maar nee, zo werkt schrijven niet
er moeten dwingende regels zijn
waaraan geen woord zich kan onttrekken
je schrijft bijvoorbeeld; zijn stem
en overal gaan belletjes rinkelen

of ineens staat er het woordje glas
dat halfvol nog vraagt om een hand
die het op zal tillen
zo een moedervogel een dwingend 
hongerkeeltje stilt met kleine vangsten

alles is bedoeld

uitbundige schreeuwers, stille zoekertjes
vlijtige groeiers en stamelaars waaraan je
voorzichtig tornt als het te stil is

en dan slaat ineens die rust toe
een die je dieper slapen doet dan je zelf bedoeld had
en je denkt nog 
zo dwingend hoeft een regel ook weer niet

Jeanine Hoedemakers

ROTS, PUIMSTEEN, AS

ik ontmoette je voor het eerst in de gouden bal
in plaats van de pannendeksels en plaspo’s
zetten we de glazen op onze kop

we hebben iets gemeenschappelijks, zei je
ik had geen idee wat, maar het is niet moeilijk
om de ziel uit de bodem van de fles te schrapen

je deed iets met vogels en almanakken
had iets tegen kerk en industrie
je was het huis van de Eindhovense poëzie

de rots waarlangs het sterke water gleed
het puimsteen gekarteld tot weerbarstig
de as over ieders diepe zee uitgestrooid

je toont jezelf als merel, mus of hazelaar
maar ik zie je het liefst als adelaar
zo hoog in de lucht dat het niemand opvalt

maar soms passeert een schaduw
die ons even aanraakt, dan ben jij dat
Pierre, onder zwarte vleugels heb ik je lief

Sanja Šimunić
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PIERRE MARÉCHAL RIP

Open luchtramen
vol blauw

vlei me neer
zandpapier danst
op bloemenboten

de pluche zon
was weer
warm vandaag

een luchtraam
oceaanblauw

het water zit
vol waterbuffels
tussen blauwalg

je had vast
op deze dag
op deze zomerse
zomer geproost

op een azuurblauwe
bank languit genegen
genietend van wat wij
verblind leven noemen

Kattya Janssen

-

stop the bells from ringing
muffel the clock from singing
let all the birds be silent
and let the river stop
and winds be hold ... 
a poet has died

Pieter M. Alewijns

RIP PIERRE MARECHAL

Een boot vaart langzaam vooruit
de golven nemen het roer over
zij volgen de route naar de onzichtbare oceaan
Pierre zal aan het voordek staan
en ziet waar de boot zal aanmeten.

In lange zwaaien van haar gewelfde stromen
vaart de boot zijn lange wegen
van dood naar geboorte
dat alles zal hij zien en komt hij tegen
alvorens in het onzichtbare rijk aan te komen.

Een groet van mij en allen die achterblijven.
Theo Koot

VOOR PIERRE MARÉCHAL

De hemel leunt zwaar tegen de aarde aan
De goden zijn boos de engelen schuilen
en huilen in de wolken tranen van verdriet
Vele dichters voelen zich verloren een goed 
mens was 72 jaar geleden geboren
en nu al weer heen gegaan
Hij wou de wereld verlichten door 

het schrijven en brengen van gedichten
Hij wou de mens ontmoeten
door in zijn ziel te wroeten
Het is hem gelukt
Maar het langer mogen duren.

Anke De Vrij

HET VUUR IN JOU

(voor Pierre Maréchal)

Er brandde een vuur in jou
die niet te doven hartstocht 
voor de natuur voor het leven
de literatuur en vooral niet te 
vergeten: rechtvaardigheid!

Doorgaans niet luidruchtig 
maar wel heel vasthoudend 
voor alles waarin je geloofde 
trok je ten strijde en ging je 
keer op keer door het vuur…

Je passie voor literatuur
bracht je tot de poëzie
deed jou vurig branden
om woorden en vlammen 
te delen met ieder die wilde

Je geloofde niet in de hemel
eigenlijk maar goed ook, je
zou engelen doen verbleken
met jouw grote kennis over
vliegen, veren en vleugels 

Er brandde een vuur in jou 
tot je insliep om nooit meer 
wakker te worden volkomen
onverwacht weggevlogen
uit deze tijd weg van ons

maar alle vlammen die je 
ooit in ons deed oplaaien 
zullen wij koesteren en 
zij zullen verder branden 
verder in ieder van ons!

Salima I.E.M. Senders

TER NAGEDACHTENIS AAN PIERRE:

Voorbij onze tijd
in de eeuwigheid 
mag gemis en pijn
toch troostend zijn 
in deze sterrennacht
die ontroering bracht

Pierre, rust nu zacht! 
Jolanda Oude Essink

SCHONE WOORDEN

In jouw leven vonden schone 
woorden onderdak, jouw wereld 
was een gastvrij nest voor vogels 
en ander dankbaar leven.
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In jouw territorium creëerde jij 
een milieu voor allerlei pluimage 
van dorstigen, praters en vrij denkers 
die al mijmerend bevlogen raakten. 

In jouw levensvisie zaten vele ideeën 
hoe gezond het leven kan zijn en jij 
kwam daar soms mee naar buiten 
met alle registers open:

Een mens leeft niet gezond:
zonder schone lucht 
zonder schone grond
zonder schoon water
zonder schone woorden. 

Jacob Bisschops

HET GAT
DAT VALT

A
Wie niet leeft
laat een stoel

onbezet.

Wat niet is
staat bijna op

als niets.

Niets weten
is een heerlijk
leeg hoofd.

B
Van het monument

voor niemand
verdampt de sokkel.

In geen mens
ontbreekt

een zwart gat.

Het zuigt af
wat er niet is.

Hele monumenten.

C
In geen mens

ontbreekt
een zwart gat.

Elk gat dat valt
zuigt alles

af naar niets.

In geen mens
zit niet iets

dat niet bestaat.
Joz Knoop

HALTEMOMENT

Stoel aan tafel zonder eten,
bedronken glazen, vet bestek.
Dromen slapen vergeten,
geen bladen van boeken

openen het slot.
Niets bloots voor de spiegel
uit gewoonte of genot.

Lachen om wie weet het nog.
En gedachteschetsen.
Woorden maar, beelden toch
zonder klank tot iemand spreekt,
luistert, leest, ze levend ziet.
Clichés ‘hou van jou’ gekust
in foto’s geluk, in verdriet.

Stel dat het zo is,
dat het einde een moment halte is als vele,
gelost als een ballon die zijn rit niet kent.

Gerlinde Weze

VOOR PIERRE

Augustus
Tropisch grijs

windstil

de duiven koeren koeterwaals
de stoelen liggen leeg
doodstil
op het verdorde gras
de hoge berken 
treuren

het grijs breekt hier en daar
en het blad groen
hangt bewegingloos

alleen een vogel stijgt
geruisloos 
tegenlicht
en
hoog en
schaduwloos
verdwijn
Jij

gevleugeld weeskind
van het eerste uur
toont nu zijn vurig rood
in hoge vlucht

een leegte
hier
maar toch
veelbloemig
bloeiend in begeestering
door jou

woordzaaier en beschermer
van het dichterszaad
met veel potentie
wij 
in verbijstering
met eigen spiegelbeeld
en laatste groet

(het rode weeskind is een vlindersoort met schutkleur boven
en vuurrode onderkant)
                                                                Marijke Strijbosch
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-

Het gras verdort onder een meedogenloze zon
en vogels fluiten niet. Het is veel te heet.

Een leven gaat te snel voorbij en daarom 
jagen we met woorden als netten.

Velen sterven onder een systeemplafond,
slechts weinigen dromen zich de ruimte in.

Maarten Gulden

BLOEMENKINDEREN

In de tijd
van de bloemenkinderen
mooiere mensen
zag je nog niet eerder.

Scheveningen, Amsterdam
liepen er vol van
liefde straalde
als nooit tevoren.

Er ging een siddering
door heel het land,
en onbekende vibratie
pakte men bij de hand.
Mensen ontdooiden.

Een hele jonge generatie
legde de vinger op de zere plek,
veranderde steen in liefde
en liefde was overal,
terwijl mensen ontdooiden.

Wie die tijd beleefde
van de bloemenkinderen
weten dat mooiere mensen 
nooit eerder werden gezien.

Theo Koot

DICHTER

Nooit eerder bracht een bericht
van de dood van een dichter
de dichter dichter bij mij

Jack van Hoek

POUR PIERRE

je plotselinge vertrek van dit aardse
leidt tot onbegrip, tot ongeloof
tot zelfreflectie en het binnenwaartse
er is geen mogelijkheid meer tot gesprek
al is er aan stof geen gebrek
maar er is helaas geen brug
die de grenzen overspant
van hier naar hiernamaals
en eenmaal daar aanbeland
is er geen weg meer terug
we kunnen enkel hopen

nee

we kunnen enkel vertrouwen
op een goed ontvangst

aan die ronde tafel
met al die andere namen 
van weleer
waar ook wij
jou weer mogen aanschouwen
als ooit een keer
onze tijd is aangebroken
tot dan mijn beste
tot dan

Walther Ligtvoet

DE DICHTER IN HET HARNAS *

In de bus van Breda naar Berlijn besprong 
me de gedachte aan zijn dood plotseling 
zijn leven had ik kort gekend zijn dood niet

de dichter had gelegen tussen de resten 
van zijn bestaan de papieren bewijzen 
van zijn onvoldaan en vers gebleven geest

nog vol ideeën en praatstof vaak vol lof eer
of wroeging over natuur en verval en altijd 
vechtend tegen leugens van onwaarheid

strak soms en streng orerend veelal turend 
over zijn bijziendheid heen in en naar nieuwe
horizonten vergezichten vol jeugd nog

zijn leven in dienst van woord en daad zich
versprekend soms maar met oprechtheid 
in gemompeld gelijk of met kracht oneens

waar de dichter was was hij ook ook nu nog
nu nog na zijn dood in eervol herdenken
zonder quatsch of flauwekul potig en aards

de dichter rust 
zijn woord niet

* De titel heb ik ontleend aan een quote
van dichter Arnoud Rigter

Kees van Meel

BIJ EEN CREMATIE (PIERRE MARÉCHAL)

zwak
is het hart
als tranen vloeien
onzichtbaar stof
in d’ ogen
laten sporen na

parels licht
rijker dan beloofd
in tijden die
geen enkele betekenis
meer hebben
en jij
zo ver, zo ver
dat ‘t mij
de spraak verslaat

mijn hoofd
beweegt
dit hart
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dat doffer klopt
en nergens is
nog rede zichtbaar

Ingo Audenaerd (sunset)

DE LEEUWERIK

“Hoe stil de avond viel
  in ‘t diepste zwijgen
  van de bomen”

hier in onze stad en
in al die andere plaatsen
binnen of buiten
op straten, pleinen, parken

waar jij jouw stem zou laten horen
is het stil geworden

maar voor altijd blijf jij
diep van binnen in ons zingen

de leeuwerik boven het koren
Max Violier

MET LETTERS EN WOORDEN

wat zijn letters
decorstukken?
versiering?
behoeft een letter een versiering?
is de taak van een letter niet het vormen van woorden
en met die woorden zinnen
en met die zinnen
bruggen slaan slaan
tussen het ene voorwerp en het andere
het ene onderwerp en het andere
via jou, mij, ons, jullie
samenhang creëren
verbanden leggen
en weer ontbinden
wat is een letter op zich
waar komt hij vandaan?

de Gimmel bijv. de 3e letter v/h Hebreeuwse alfabet gimmel of 
gamaal dat kameel betekent

die door het oog van de naald ?

een Hebreeuwse letter kent 3 niveaus
- de vorm
- de ziel
- het goddelijke

de Gimmel is de enige letter die naar links helt en daarom 
dynamiek uitstraalt

betekenis: een rennende mens die barmhartigheid en 
gerechtigheid nastreeft

  iets terugdoen aan de ander
belofte
de rijke die zijn rijkdom naar de arme draagt

het getal 3 is enkelvoudig [de eenling] jij 
30 is een heel volk (de dichters, de schrijvers]

de kameel die de reiziger vervoert van de ene plek door de 
woestijn naar de volgende

van 2 “Beth” (het huis) naar 4 “Daleth” (de deur)

“Gimmel” een letter…..
een naam…..
“Pierre”
een wereld van verbindingen, vormgeven, bezieling

dankjewel
marijke strijbosch
marijke strijbosch
marijke strijbosch

Marijke Strijbosch

PIERRE GOOD BYE

Het ga je goed
Je was een vriend
Die presenteerde
Maar nooit op de voorgrond
Die andere dichters eerde
Dat was waar je voor stond
De kunst
Zat op jouw troon
Het woord klonk bij jou
Lieflijk en gewoon
Met pret in je ogen
Een fluistering
Over jezelf
Een juichkreet over anderen
De wereld is anders
Minder rond dan we denken
Dit woord heb je verdiend
Pierre, onze vriend!

Kaj Elhorst

VOOR PIERRE

In een wegebbende rivierbedding ben je,
in landschap van betoverd water, van
weggaan, van voorlopig voorgoed. Zei

je altijd al de mooiste woorden, geduldige
en die het netvlies aanraakten, en ook
het hart en adem in de keel bevroren.

Ben je nog steeds geschreven woorden.
Vergeten negatieven afgedrukt, helder,
kleurrijk. Wie je was, wie je blijft. 

Helma Michielsen

VOOR PIERRE MARÉCHAL, I.M.

over sterven zwijgen kan ik niet
ook al breek je uit mijn waan
blaas ik je zacht uit mij uit
tot diep onder mijn hart
strooi er aarde overheen

volgende lente
leeft de weide weer in volle pracht
- ook over de doden -
zo groen als die vink
die over je graf heen
het dansen leert

Ingo Audenaerd (sunset)
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WAAR PIERRE BLIJFT

Woorden je vleugels,
dichten is vliegen
als het goed is, als het lukt.
Met veren in was verlijmd
zonwaarts tegen het wassen
en breken van muren.
‘Het vliegen is niet wat afschrikt,
het is het landen,
en de anderen’,
zegt het kind.

Er zijn geen anderen
alleen spiegels,
je ziet overal jezelf,
toch, niet dan?
Mist, dwalende wolken.
Je conserveert, onderricht,
geselt de wereld, ontrafelt,
onthult leugens en onzin.
Je verbindt.

‘Ik?
Ik heb makkelijk praten,
ik ben niet dood.’
Ontspan, relax,
volg vogels met je ogen.
‘Ja, dat doe ik.
Ik wou dat ik een vogel was
en dat blijft.’
Als de wind.

opwaarts / niets eindigt
wolken / alles verandert
vogels / en dat blijft

Pierre Maréchal 1946–2018.
Dichter, auteur, ornitholoog, historicus,
kunstkenner, natuurbeschermer, vriend.

Hans F. Marijnissen

FOREVER YOUNG

Bezing het leven
Rock de grauwheid
Roll de dagen
Laat ze,
Zij die vervagen
Vorm het onderscheid
De blues van het streven.

Forever Young

Rockende sterren
De soul van gevoelen
De love songs van verre
Van nachten die koelen

Forever Young

De goden verpunken
Snerende gitaren
Drums die bezweren
Rockende opera,
Klanken die goeddunken
Eeuwige roem, in jeugd
Te vergaren

De wereld te buiten
De misère flamberen

De roes van een hit,
Het goud van een song
Melody makers,
Forever Young

Pierre Maréchal

De PoëzieClub Eindhoven van Pierre Maréchal

Om te begrijpen waarvoor De PoëzieClub Eindhoven staat is 
het nodig te weten dat de vrijheid van meningsuiting in het 
midden van de vorige eeuw werd ingeperkt door Brabantia 
Nostra, de katholieke Kerk en de daarmee samenhangende 
politiek. Dichters en schrijvers moesten zich maar aan-
passen.

De opstandige Deurnese dichter Frans Babylon verzorgde in de 
jaren ‘50 de eerste dichterspodia in cafés De Poort Van Kleef
op de Markt en Het Rozenknopje aan de Hoogstraat. Pieter 
Beets onderhield begin jaren ’90 een podium aan het Haven-
hoofd. Eerder opende Louise Wiegant een poëziepodium in 
het Wieganthuis aan de Gestelsestraat, eerder beheerd door 
Marie-Cécile Moerdijk. Toen de Wiegant sloot opende café 
Kraaij en Balder aan de Strijpsestraat een podium. Dichters,
afkomstig uit ‘de gewone Burgers’, traden daar en in de 
oude Effenaar op. Het Open Podium werd steeds belang-
rijker, eerst met dichters van de stichting R.L.E en later die 
van ‘Literair Landschap’. Zo ontstond ‘K&B Literair’ en 
hieruit groeide dichtersgroep ‘De Slag’ waar Pierre Maréchal
lid van was. Deze groep vertrok naar het boekencafé aan de 
Dommelstraat en richtte daar het podium PepperPlus 
(Poëzie En Proza Podium Eindhoven Rederijk Plus) op.

Jaargang 2, 19 augustus 2018 - 20 / 22 - volgnummer 018a voor Pierre



De eerste stadsdichter van Eindhoven werd bij Kraaij & Balder 
gekozen. Daarnaast werd met Uitgeverij Opwenteling en de 
gemeente Eindhoven samen een podium gehouden in het 
Gemeentehuis: ‘EindhovenOntmoetZijnDichters’ met ruim 
500 bezoekers! Geleidelijk kreeg muziek voorrang in het 
café en verkaste het podium onder de naam Poëthement 
naar de Bibliotheek. Pierre werkte in die tijd bij Het 
Zuidelijk Toneel/Hollandia en kreeg last van zijn schouder. 
Dat betekende enkele jaren geen podia meer organiseren. 
Wel hielp hij de PoëzieKring Helmond bij de jurering van 
dichtwedstrijden en werd in Eindhoven een huiskamer-poë-
zieproject opgezet. Er werden maandelijks themabundels 
geproduceerd.

Uiteindelijk is hieruit in 1998 De PoëzieClub Eindhoven 
ontstaan, die dit jaar dus 20 jaar bestaat. Er werd een eerste 
locatie gevonden bij de De Oude Rechtbank aan het 
Stratumseind. Het werd steeds moeilijker om het groeiend 
aantal deelnemers te bedienen en daarom verhuisde de club 
in 2016 naar Eetcafé Barney’s aan het Stationsplein en in 
2017 naar Kunstcafé Malle Abbe aan het Stratumseind. Nu 
in 2018 zijn we goed thuis bij Cultuurpodium S-Plaza aan 
de Bleekweg. Ondertussen trok PepperPlus naar Café De 
Gouden Bal aan de Hoogstraat. Met presentator Derrel 
Niemeijer werd nauw samengewerkt. Na Derrels overlijden 
zorgde de PoëzieClub ervoor dat ook PepperPlus een vitale 
toekomst heeft.

De PoëzieClub is ook educatief werkzaam. Enkele malen per 
jaar is er een ‘Boekenkastje’ in Kraaij & Balder over 
overleden dichters en kunstenaar uit de regio. Tijdens de 
podia is er een literaire quiz en een wedstrijd voor een ter 
plaatse te schrijven kwatrijn. Er zijn regelmatig Dichters-
tafels met discussie-middagen. Door de mengeling van 
geoefende en beginnende dichters wordt van elkaar geleerd. 
Er ontstaat zo ook reuring met podia elders in het land. De 
interesse onder de jeugd neemt weer toe. Poëzie is voor 
iedereen. Met de nodige hulp kunnen we het ideaal van 
Frans Babylon en Pierre Maréchal verder uitdragen.

Research en tekst Pierre Maréchal, uit zijn onvoltooide boek
met werktitel: ‘All Art Is Quite Useless’, over poëzie in

Brabant, specifiek in regio Eindhoven. Fragmenten
geredigeerd en aangevuld door Hans F. Marijnissen.

ONGESTOORD

Het stormt, de temperaturen kwakkelen
om uiteindelijk te dalen onder het vale zonlicht.
Veel bomen houden het voor gezien, 
nemen afscheid in paletkleurige tinten.
Om andere overlevingsactiviteiten te gaan ondernemen.

De moderne uitgaander is een terrasjesmens
die zich al kledend naar het seizoen, niet zomaar
laat verjagen door kou of regen.
Daarbij, de kastelein verwarmt zijn open terras
als bijdrage aan milieu. 
So what? Hoor ik zeggen? Het is toch comfortabel zo?
Wolken, regenbuien, ze hebben hun zeggingskracht,
hun macht verloren, hoewel ze nog steeds gebruik 
maken van ruwe snelwegen aan het hemelgewelf.
Vogels, vlinders ze vertrekken, weer anderen komen.
Sommigen brengen vogelgriep mee en doen
ons steevast en jaarlijks herinneren aan wat heet bio-industrie.
De herfst is een huishoudelijk regelmechanisme van de
fysieke natuur en wij levende natuur, wij anticiperen erop. 
De Herfst als tussen noot, zal zich alleen overgeven aan 
Koning Winter.
Eens, lang geleden in de grijze oudheid, ging Wodan 
met zijn achtbenig paard Sleipnir in donkere 
stormachtige nachten op hemelse jacht,
de great hunt naar mensen…
Mensen die de lente niet zouden halen.
En van oudsher verzet de rebellerende Eik zich tegen 
de macht van Koning Winter door enkele bladeren
aan zijn takken te laten bengelen. 
En ook de terrasjes-uitgaanders hebben lak aan
het oeroude verschijnsel, seizoenswisseling genaamd.
Maar de herfst, de herfst trekt ongestoord het land in.

Pierre Maréchal
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Het boek van Pierre Maréchal
over Frans Babylon:

Herinneringsgewijs

bevat het levensverhaal en veel, vaak
zeldzame gedichten van deze

Deurnese dichter.
De cover werd geschilderd

door Leonie Maréchal.
ISBN 978-94-0223-720-7

Te koop via www.Boekscout.nl

  De PoëzieClub Eindhoven bedankt allen,
die door aanwezigheid, reacties, poëzie, proza

en foto’s hun medeleven hebben betuigd
aan nabestaanden en vrienden van hun oprichter

en voorzitter Pierre Maréchal.
Jullie zijn hartverwarmend.

In deze speciale aflevering gedichten, proza, reacties, herinneringen, notities
en foto’s van (alfabetisch): Willem Adelaar, Pieter M. Alewijns, Ingo Audenaerd,
Jacob Bisschops, Emiel Bootsma, Wilco Bosems, Ruud Bruel, Hans Daalmeijer,
Luc Dhertefelt, Dichtman, Anne Karine Dijkstra, Julius Dreyfsandt Zu Schlamm,

Kaj Elhorst, André Van Eynthoeve, Kees Godefrooij, Klaas de Graaff,
Maarten Gulden, Gijs ter Haar, Bianca Hazenberg, Jolies Heij,

Monique Hendriks, Hildegard Hick, Jeanine Hoedemakers, Jack van Hoek,
Kattya Janssen, Stanislaus Jaworski, Bob Kalkman, Ruben Kemperman,

Joz Knoop, Hermien Koekkoek, Harrie de Koning, Theo Koot, Hans Lapré,
Jelmer Esmyn van Lenteren, Walther Ligtvoet, Gerwout van Lodewyck,
Louis van Londen, Rita van Loon, Amanda Malinka, Pierre Maréchal,

Hans F. Marijnissen, Kees van Meel, Johan Meesters, Helma Michielsen,
Pit van Nes, Jolanda Oude Essink, Angela Polderman, Janine van Rooij,
John Roovers, Salima I.E.M. Senders, Sanja Šimunić, Remco Sligting,

Jacques Smeets, Theo Smit, Leonie Snelders, Renate Spierdijk,
Annemieke Steenbergen, Erika De Stercke, Marijke Strijbosch, Robert Tau,

Peter Tops, Erwin Troost, Irene Verheij, Kees van Vessem, Max Violier,
Irmlinda de Vries, Anke De Vrij, Gérard Vromen, Nelligje Wagter

en Gerlinde Weze.

                    Inzenden voor periodiek #019 vóór 9 september 2018.
HET MOOISTE VAN 2018: inzenden kan vanaf NU tot 16 december 2018.

© Het auteursrecht van foto’s en gedichten berust bij de fotografen en dichters.
Redactie: Hans F. Marijnissen
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