
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven ≥ €1,-
Jaargang 2, 16 september 2018, volgnummer 019

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 21 oktober
Dichters ‘n’ Jazz: S-Plaza 14 oktober 15:00

PepperPlus: 7 oktober De Gouden Bal 15:00
Poëzie in ‘t Hazzo 14 oktober, Waalre 15:00

In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):
Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Ronald Bottelier,

Marcel van Buijtenen, Petri Dirks – Adriaens, André Van Eynthoeve,
Kees Godefrooij, Magda Haan, Irene Hagemans, Marijke Hooghwinkel,

Gerardo Insua Teijeiro, Stanislaus Jaworski, Bob Kalkman, Harrie de Koning,
Gerwout van Lodewyck, Hans F. Marijnissen, Rob Mientjes,

Sabine van den Oetelaar, Alexander Peters, Angela Polderman, John Roovers,
Remco Sligting, Annemieke Steenbergen, Max Violier, Patrick van der Voort,

Cor van Welbergen en Maarten Willems.

LAMENTO

Nu... na het weer hernieuwde
   tegemoet treden
leg ik mijn vermoeide leden
te ruste in mijn eenzaam bed

nooit zal ik het met jou delen
nooit zul je mij teder strelen
want wat wij samen delen
gaat verder dan lijfelijke pret

misschien heb ik het fout vernoemd
zijn wij voor eeuwig verdoemd
totdat het laatste schip opdoemt
en ons meeneemt naar de tuin van Eden...

Irene Hagemans

BESTE PIERRE

Het is vreemd om te moeten wennen
Aan een Eindhoven zonder jou
Vele jaren hebben we met elkaar gewerkt
Jij gedreven en met overgave actief
Voor poëzie en creativiteit
En kijk wat je hebt bereikt

Dank voor alles wat je hebt gedaan.
Voor poëzie en dichterlijke beleving voor iedereen
Voor woordenspel van dromen, denksels of fictie
Dank voor de dichtregels die je voor ons hebt geschreven
En de inspirator die je voor velen was
Hun dichtkunst te delen volbewust en pura veritas

Ik herinner me ons laatste gesprek,
Je vertelde me over nieuwe plannen
Activiteiten om samen te doen
Als stimulans voor de kunstwereld in onze stad
Zo herinner ik me jou
Positief, actief, vol moed, geen ziekte kon dat hinderen
Of je ideeën en initiatieven doen verminderen

Voor alles, Pierre bedankt
Patrick van der Voort

OM HET GELUK TE VINDEN

Is tijd en plaats belangrijk om het geluk te vinden?
Hier zijn de oude panden en de Noordoostenwinden,
de drukke straten, strand en mijn geboortegrond.

Maar er is ook een and’re plek en and’re stond
waar in geen veld of wegen iemand je zal storen.
de rust van wuivend koren; ik voel me daar herboren.

Het is waar ik mijzelf in stilte heb hervonden.
Maar hier is waar ik jou en jij mij had gevonden;
ze houden ons verbonden, gelijk de plaats en tijd.

Een droom die kent geen tijd, geen plek waartoe iets leidt.
Jouw woord is mijn kompas, jouw lichaam is mijn kaart
en zij bepalen beide dus welke koers men vaart.

Maarten Willems

JIJ BENT ZO

bloed
doorlopend
jij bent
een slee je glijdt
over de baan die glad
bloed
doorstromend
van glas
breek jij niet of ben je huid

aderlating. Waarom
denk ik hierbij aan
dassenheuvel

Marijke Hooghwinkel

DE WEERGODEN

De zon heeft er geen zin meer in
het weer schijnt bar en boos te zijn
loodzware lucht en wolken grijs

De regen gutst de hemel uit
het water stroomt vanaf de daken
glazen watervallen, gordijnen van satijn

Het borrelt, klokt en kolkt
in alle hoeken en in gaten
op wegen en in straten

En ik? Lachend, o, zo vrolijk
en door en door drijfnat
loop badderend en spattend
door een zee van plassen
in overstroomde straten
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De weergoden zijn net als ik
volkomen in hun element
of zijn de goden boos
en in alle staten?

Max Violier

DOKTER, DOKTER!

- toen jij met rauw behakte hoge hiel
zwart omsnoerde wreef en nagellaktenen
de wereld verleidde, liefde kwam lenen
en voetverzwikkend de bronstijd in viel

stal je mijn hart en verschroeide mijn ziel!
de jacht ging nu moeizaam met stroeve benen
ik had geen wapens meer, slechts een paar stenen
toch was er vuur en ik wist van het wiel!

er is die avond een engel gestrand
zij landde als muze in mijn gedachten
heeft daar het zaadje van onrust geplant

in slaap, toen de goden in stilte lachten
heeft Zeus haar vleugels aan Eros verpand
haar gratie behield zij - Wat zijn de klachten?

Kees Godefrooij

MANTRA VOOR PIERRE

Wal van kristal
Al overal
Sluit mij in
Al en rondom
Sluit het mijn in het zijn
Welf over mij
Vorm over mij
Laat niets er door heen
Dan Licht alleen.

Petri Dirks – Adriaens

JIP EN JANNEKE

Straks ben jij terug, geef jij lucht
proef ik je adem, ruik ik je huid

zeg ik niet hoe ik je heb gemist

Daarna ga jij naar man en kinderen
Zij kunnen niet verhinderen dat jij
hier bent dichtbij mij

Tot elkaar gekomen en gebonden
zonder woorden zonder tongen
hopeloos, genadeloos ik en jij

De slaap zal komen en de dromen
waarin wij gaatjes prikken
waardoor zij ontsnappen zorgeloos

Stanislaus Jaworski

LIED

Soms ontspringt er een lied in mijn hoofd
ik lees geen noot
en kan het niet beschrijven

maar het zingt en het swingt
het stemt mij vrolijk
en ik lach

in mijn hoofd bezing ik de dag.
Alexander Peters

DE ACHTSTE DAG

’s zondags verander ik me in een boom
laat de lente in mij binnen
voer de vinken (soms ook niet)
laat het leven in mij zingen

de donderdag blijf ‘k mij herinneren
aan mijn jeugd - oude foto’s
vallen in mijn handen
en ook een heel oud inkoopbriefje
waarop niets meer te lezen staat

’s woensdag stoot ik mijn bladeren af
en ’s vrijdags ga ik winkelen
alles wat op dat oud briefje staat
ook al bestaan de meeste dingen niet meer
want in rekken kruipen nu slechts spinnen

‘s zaterdags ga ‘k in mezelf, filosofeer
probeer orde te scheppen in mijn chaos
kniel neer voor mijn God dat Zij mij genadig weze
mij als gunst een achtste dag schenkt

extra voor ons
Ingo Audenaerd (sunset)

VERZIEKENHUIS

Zolang de Trojaanse hordes maar buiten blijven,
ze zei het zacht, monotoon. Haar felle ogen
schitterden boos en passionele vonkjes vlogen
ziedend door haar bloeddoorlopen oogwit.

De psychologe was alert. Trojaanse hordes,
Bedoel je de stemmen die je hoort. Er werd
met een eeltige hand op tafel geslagen, hoe
vaak moet ik nog herhalen, in dit verziekenhuis,
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dat ik geen stemmen hoor. Het zijn opdrachten
van engelen. Nee, de Trojaanse hordes zijn de
fantasie dodende middelen die ik van jullie
moet slikken. Ze pakte een tissue van de tafel.

Kijk, zei de psychologe, daar hebben we iets.
Hier zullen we eens dieper op ingaan. Er komen
tranen mee met uw boosheid, daar leid ik uit af dat
uw emoties in de knoop liggen. Dat is een fantastische
doorbraak. Nu, kunnen we uw behandelplan constructief
aanpassen. De vrouw tegenover haar schrok,
haar agressie maakte plaats voor gelaten ongeloof.
Ze wilde stilzwijgend knikken zodat het gewoon voorbijging.
Maar tot haar verbazing opende ze haar mond. En zei
assertief het volgende :

Mevrouw de psycho-beginner, u bent mijn negende
behandelaar, in 4 jaar. Dit is mijn 6de opname op een
PAAZ-afdeling, ik ben door geanalyseerd, heb therapie
volbracht. Een hele worsteling, die dikke dossiermappen
vol wetenswaardigheden opgetekend door analytische
geesten heeft opgeleverd. En zeer uiteenlopende
diagnoses. Ik herhaal mezelf keer op keer, en jullie
blijven maar dezelfde vragen herkauwen, kijkend
naar de klok. Zelden heb ik enig intermenselijk contact
ervaren, ik was of object of project. Verzon in een
medicinale bui de engelen, en ben verder nog steeds
emotioneel labiel. Maar gek, nee dat niet.
En uw koude grond conclusie van daarstraks, dat van
die knopen en emotie.
Zou u die willen herhalen bij het hoofd van de
Afdeling, of hogerop als het even kan. En kunt u alstublieft
stoppen met zo glazig naar mij te kijken, er brandt geen water.
Hier zit geen nummerologische cliënt, maar een mens.
En ik wil gehoord worden. Niet gelezen door afstandelijke
ogen.

De psychologe knikte, keek naar de klok en zei:
Helaas, de tijd is om, een nuttig uurtje zou ik zeggen en
een compliment is wel op zijn plaats want dat u, uw emoties
ook in alle rust onder woorden kunt brengen. Ja dat is opnieuw
een grandioze doorbraak.

John Roovers

3 KEER NIKS

         voor Frits Philips.

OOO, de Witte Dame
wat schuurt een zomerwind langs
haar plein en verlaten terras.

OO, kleurloze dame
wie vulde uw oude ziel
met dit leeg karkas?

O, dear Lady
waar is de tijd
dat uw overbuurman een gentleman,
en u een echte Dame was?

André Van Eynthoeve

DE AARD VAN VINCENTS BEPROEVING

Eens voelde Vincent zich gesteld tegenover enkele levensvragen. 
En deze luidden: Wat probeerde je eigenlijk te zeggen met je

leven en je werk? En is je leven een soort van beproeving 
geweest, zoals dat van de oudtestamentische figuur Job?

Ziehier de antwoorden van Vincent: Alles en allen zijn 
onderdeel van intrinsieke schoonheid. Ook mijn 
individuele wezen is onderdeel van het scheppende 
universum. Mijn lijden komt voort uit eenzaamheid. Ik ben
nietig dichtbij het Goddelijke. Deze energiebron is een 
intensieve wervel. In het centrum daarvan heerst een 
verkwikkende en zeer krachtige, creërende rust. Die rust die 
is vergelijkbaar met hetgeen is in het oog van de storm.

(Aan alle kunstenaars zou ik willen zeggen: zorg voor uiterlijke 
en innerlijke kalmte, wanneer je in je eigen tijd aangenaam 
en nuttig leven wilt.)

Harrie de Koning

MOORD

De zoveelste moord
wordt bijgeschreven,
want de dood is toch zinloos of
juist niet?

Als alles bepaald is
of bedoeld;
wat is er dan zinloos?

Leven en laten sterven,
weten of niets verwachten,
opstaan en vallen,

op de juiste of onjuiste plek zijn
en wat is dat dan de juiste plek?

Angela Polderman

HET BARNENDE NAAST VERSTILLING

Er zal geen regenbui of vonk deze maand doven
hoe spel je deze waarheid deze rust in ogen.
Kijk bij greppels langs vele lanen en bospaden
voel je ‘t wiegende ‘t deinen van herfstgordijnen.

De herfst kraamt en bakert echt voor wie ‘t ziet
toont ‘t kiemende plus geel-rood-groene gebied.
Hoor ‘t geritsel in popel kastanje en eikenblad
hoe herfstwind oogstrelend lispelt bemerk jij dat.

Was ‘t omdat een droombeeld ons om aandacht riep
derhalve zilvertinten en ragfijne getijbeelden zo schiep.
Lag wellicht nood al halfdood als onbekend fenomeen
waar wilden en mochten gedachten nu werkelijk heen.
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Ja, kijk bij greppels langs vele lanen en bospaden,
voel je ‘t wiegende ‘t deinen ‘t nut van herfstgordijnen.
Wat rust in zinnen en regels delf jij uit ‘n oudere mijn
mogen wij bij ‘t zien van de herten dankbaar voor zijn.

Er zal echt geen sprankel of vonk deze herfstmaand doven
alles ligt al klaar in dagen, vogelwiekslagen om te stoven
vertolken ook herten aan schoonheid in de natuur gebiedt,
voor wie onbevangen ‘t barnende naast verstilling ziet.

* barnen is branden
Annemieke Steenbergen

STORM

De onrust bestaat.
Onttrokken aan het zicht
van de autoriteiten
stijgt het aantal reizigers.
Iedereen kan de volgende zijn.

Er gaat zoveel verloren
in woorden;
nog meer in gebaren.
Wie garandeert deze toekomst?
De enige zekerheid blijkt de leugen.

Verschroeid land,
grootscheepse plunderingen,
naamloze vrouwen, kinderen
en oudere mannen stromen samen:
een rivier van angst.
Jongeren blijven achter
en vechten, hopeloze guerrilla’s,
de vijand steeds sterker in hen.

Er gaat zoveel verloren.
Van ver nadert de storm.

Hans F. Marijnissen

ZWARTE PARELS

Als tranen zwart zouden worden
niet meer doorzichtig, blijven
zij zout smaken als drop, zelfs
de zoetheid van jouw lippen

Kan niet tegen zachtheid op
verloren in gemis, verlangen
en steeds meer verlies, jouw
hand zoekt rusteloos naar mij

Stanislaus Jaworski

EINDHOVEN NA DE BEVRIJDING

De bevrijding van Eindhoven door de ogen van een vierjarig jongetje: Piet van 
Tilburg, geboren in 1940 in de Distelstraat te Stratum, Eindhoven.

Zomaar een straat in Stratum
een jongetje van vier
spelend met zijn vriendje Marijntje
op de stoep voor zijn huis
waarin nu ook soldaten wonen

Opeens een vreemd geluid

muziek in de tuin van zijn huis
ingekwartierde Schotse militairen
brengen een serenade met doedelzakken
voor de ouders van het jongetje

De hele buurt loopt uit
allemaal naar de tuin: ‘feest’
het jongetje en z’n vriendje
krijgen corned beef en marmelade
dat vinden ze ontzettend lekker

Zomaar een straat in Stratum
veel verkeer van militairen
een ongeluk, het jongetje verliest
zijn vriend Marijntje

Dat vindt het jongetje heel erg
met Allerzielen mag hij altijd mee
aan de hand van zijn vader
naar het grafje van Marijntje

Zomaar een straat in Stratum
geratel van paard en wagen
met opgepakte ‘foute’ vrouwen,
de haren afgeknipt, op de platte kar
door Stratum, onder handgeklap
van het in grote getale aanwezige
‘goei volk’

Zomaar een straat in Stratum
versierde huizen
rood/wit/blauwe vlaggen
overal muziek en dansen
feest!

Max Violier

ATMOSFEER

grijze luchten
fluisterende winden
de atmosfeer
ademt mystiek
bomen verwaaien
ruisend hun verhaal

de tortel
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zit ingedoken
op de schutting
de kauwen spiedend
op het schuurdak
naar meer

het onweersfront
nog niet zichtbaar
maar het dierenrijk
is alert

Magda Haan

VOOR PM VAN MP

Dierbare club, minder valide nu zonder meer
onze gedreven fruitvlieg* poëtisch is niet meer

altijd alsmaar alle seizoenen iedere inspiratie stapelend
thematisch bezorgde ruimte voor vriend en vijand van

vrije woorden zijn woorden jarenlang gehoord en ongehoord
bescheiden in woord en daad is hij blijvend van waarde

Oh Eindhoven poëzie, jij bent Pierre Maréchal zijn aarde

* Drosophila is een geslacht van kleine vliegjes dat meestal als “fruitvliegjes” 
wordt aangeduid. Fruitvliegjes leggen hun eitjes op rijp fruit, opdat larven 
genoeg te eten hebben. (Wikipedia)

Marcel van Buijtenen

VOORLEESOMATIEK

Sprookjes uit de muur
Broodjes omaverhalen
Voorleesomatiek

Rob Mientjes

-

Je praat, met jongelui... die vroegrijp zijn!
Alsook, met ouderen, die zich jonger voelen...
dan jezelf bent!

Enne, dan begint het!
Die zijn vaak zo wijs...

Denken, anders dan jij denkt,
verwoorden het dan ook nog zo...
dat je verplicht bent erover na te denken!

Na dagen, sijpelt het binnen...
Na ‘n week durf je toegegeven...
ik heb ervan iets bijgeleerd!

Tja! Soms, denken ook ‘de wijzen onder ons’...
wel es verkeerd!

Gerwout van Lodewyck

LUISTER

Ik luister naar de tijd
Die uit de monden van de mensen spreekt
De levende mensen
De denkende mensen
De gelaten bezorgde mensen

De tijd is

De toestand van al die mensen
In al hun verdeeldheid
In al hun machteloosheid
Ze praten
Ze klinken

Ieder mens
Die zegt het zijne
En ieder is zo gelijk
In het gelijk dat hij denkt te hebben
Het inzicht dat hem is opgedrongen
Het inzicht dat hij plots verworven heeft

In mijn mond is het stil
Ik ben het oor aan de ruimte
Ik laat ieder praten
Sta niemand in de weg
Ik kan alleen maar berouwvol beamen
Schaamteloos ontkennen
Ja knikken tot het beter wordt
Tot ik iemand word
Die de tijd bij de hand neemt

Willem Adelaar

EEN NIEUWE DAG

een nieuwe dag
onder de aanname dat de oude verouderd is
grijs en vergeten, ouderwets irrelevant
en alles daarvoor wat mij gevormd heeft
en gedreven in jouw armen

waar zijn de verwachtingen? ondergegraven in dik ijs
vergeten te herinneren
maar hopeloos trekkend en zuigend om waar te maken
de onzekerheid en het verlangen
van alleen zijn

de kaart is weg, hoewel liggend voor mijn voeten
de schaal is te groot om waar te zijn
beloften verschuilen zich als je wilt
hoewel ze de balk in je oog kunnen zijn
altijd dicht bij

en dan, samen met elkaar
dat hoopje individuen, draaiend in de cirkel
kwetsbaar elkaar recht in de ogen kijkend
in stilte, maar schreeuwend
van verlangen

de dag ligt vers te smelten
binnen vanuit het raam is het grauw
mijn verf om jou te kleuren is opgedroogd
in een lege pot, vastgekoekt
onverdund

Ronald Bottelier

INTRODUCTIE

Men noemde mij reeds
een powerpoeët.
Mijn verzen indrukwekkend,
waarmee ik, meer dan eens,
mensen op het verkeerde been zet.
Tevens zou ik
vernieuwend zijn,
getalenteerd,
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een schreeuwerige
meester in de slamrap rijmelarij.
Ook hoorde ik vaak
woordkunstenaar,
of zelfs woordacrobaat -
en betichte een enkeling
mij van voldoende potentie.
Maar laat mij u de blijde boodschap brengen.
Niet als Jehova’s langs de deuren
slenterend
en sleurend,
maar gewoon per vers.
Ik ben, bovenal, mens.
Een dichter, wellicht,
een futurist
honderd jaar
te laat –
maar
mijn verzen spreken voor zich.
Dames en heren, aangenaam.

Gerardo Insua Teijeiro

HET PELOTON

Ze zeggen dat positieve tests
in dit gezelschap altijd
zullen blijven bestaan.

Dat mag zo zijn, maar ik durf
de stelling wel aan dat het
daarbij nooit om kouwe kak zal gaan.

Sabine van den Oetelaar

PLANTEN

Ik wil nog planten planten 
in het perkje achter in de tuin 
vanuit de kruin van de vijgenboom 
word ik gevolgd door ravenogen 
die me volgen, van alle kanten

Is het angst?

De zwarte aarde vraagt 
ik wil mezelf wel geven 
de drang om te leven 
heeft mij nog niet verlaagd 
tot dieper graven 
dan waar wortels aarden 
ook al heb ik niet gebaard 
ik heb wel doorgegeven 
mijn bloed en woorden 
zijn verweven met de last 
die jij moet dragen

Ik moet verlichten 
voorgaan op jouw pad 
doorgaan

Bezwaard, de rede, is geen reden 
tot het trekken van het zwaard 
gepaard met het antwoord 
op de vraag der aarde  
besluit ik dat 
ik blijf 

Is het angst?

De gedachte aan het lijden 
van mijn lijf 
kan ik niet vermijden 
bestrijden is voor onkruid 
en ik plant voort

Is het angst of ijdelheid?

Ik moet nog planten planten 
in het perkje achter in de tuin

Bob Kalkman

AMSTERDAM, EEN FRAGMENT

Late zonneschijn trekt over de stad,
het spiegelt in haar wateren,
als kristallen van licht.

Vanuit de verte nadert de avond,
ze zakt over de daken,
door en langs donkerende lanen,
koele winden begeleiden haar.

Winden, hoorbaar, even
in de bomen langs de wallekant,
het ritselen van hun blad.

Remco Sligting

INDISCH MONUMENT

De weduwe van Indië is Den Haag
van tantes, lemper tot martabak
Herdacht wordt de Japanse barak
Tranen vallen onder een hibiscushaag

De gordel van smaragd werd bezet
Doden en verdriet bij The Bridge over the River Kwai
Hiroshima werd vernietigd met veel lawaai
Tempo Doeloe, ach kasian, jam karet

Vrijheid is het mooiste gevoel
Als je echt weet wat het betekent
Zoveel leed voor dat ene doel

Voor altijd getekend
een moeder uit het jappenkamp bleef koel
Het gezin voor altijd ontbrekend

15 augustus 1945 - 15 augustus 2018
Cor van Welbergen

                     Inzenden voor periodiek #020 vóór 14 oktober 2018.
     Jaarbundel HET MOOISTE VAN 2018: inzenden kan vanaf NU!

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