
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in S-Plaza

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven ≥ €1,-
Jaargang 2, 21 oktober 2018, volgnummer 020

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 18 november
PepperPlus: De Gouden Bal 4 november 15:00
Dichters ‘n’ Jazz: S-Plaza 11 november 15:00

Poëzie in ‘t Hazzo, Waalre 11 november 15:00
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Ingo Audenaerd (sunset), Paul Bezembinder, Chantal de Breyne,
Julius Dreyfsandt Zu Schlamm, André Van Eynthoeve, Jacques Giesbertz,
Gijs ter Haar, Marijke Hooghwinkel, Stanislaus Jaworski, Bob Kalkman,

Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen, Hans F. Marijnissen,
Pit van Nes, Sabine van den Oetelaar, Angela Polderman, Charles Skeen,
Jacques Smeets, Annemieke Steenbergen, Robert Tau, Jurgen Uiterdijk,

Max Violier, Hélène van der Voorn, Cor van Welbergen en Ton Zuiderwijk.

VOOR G.

het is om wat ik zie
als ik je zie, zo zacht
en ook hoe je het leven draagt
zoals je het droeg en drie keer gaf
je bent zo’n mooie moeder

ik zie het wel al wil je niet
dat iemand ‘t ziet
je stil verdriet, hier is een huis
hier is een hart, ik ken het toch
je bent zo’n mooie moeder

al wat rest is leven, dus we houden vast
aan wat ons bindt, alles vindt
Godzijdank een eigen weg
en daarmee is nog niks gezegd
behalve dit: een moeder is haar kind

je bent zo’n mooie moeder
Gijs ter Haar

DAT IK AAN DUIZEND GEDACHTEN

dat ik aan duizend gedachten
mij laat strelen

dat ik verlang naar
blote huid 

passie is een noot 
die openbreekt als ik 

van boven naar beneden
over jouw huid glijd

dat zacht verende als ik je 
boven op mij voel liggen

de geur van blazer 
in blauw glas

passie is een noot die openbreekt als
ik jou zie

Marijke Hooghwinkel

VAN OVER DE DOMMEL

                          voor Ida Gerhardt.

Als knipoog verdicht
in opkomend blauw
het morgenlicht.
De waker ontwaakt,
verlaat zijn duisternis.

Wie zal hem duiden
hoe nader men kan komen,
- Het spiegelbeeld als gelijkenis? -

Wie ontwaart in zijn prille blik
het begin van dit helder stromen?

Hoor zijn verzonken Woord,
aan stille oevers zingt hij voort.

André Van Eynthoeve

–

Herfst! ...ik moet je niet!
Voorloper van de winter!
Met die gifachtige kleuren,
die anderen zo mooi vinden!
Je maakt het veel te bruin!
Waarschijnlijk, ben ‘k...
‘n klein beetje jaloers,
op al jouw tinten... die mij,
telkens weemoedig maken!

Gerwout van Lodewyck

ELEMENTEN

De storm raast maar door het land,
zwiept kale takken op,
daken worden opgelicht,
de wilde krachten
komen uit massale velden
van luchtdruk
en gestage regen.

Gegeseld worden mens en dier.
Afgeleid door zoveel geweld
verstommen wij,
terwijl wij machteloos
slechts kunnen toekijken.

Angela Polderman

EEN LANDSCHAPJE

Haar lieflijk-elegante vertes
lijken vredigjes wat weg te dromen,
niets herinnert nog aan wie verdronken,
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niets aan wie niet wisten te ontkomen,
niets aan wie zich eertijds heeft geroerd.
Maar weet: hele steden werden Nerthus
in dit ruw verwaaide land geschonken,
en toen verleid, gebonden, afgevoerd.

Paul Bezembinder

ER IS GEEN VERGETEN HERFST

Het ontbreekt mij aan maaiende armen ,
ik heb zelfs geen koptelefoons of de lengte
die luidkeels boven het graanveld uit komt,
wel gewoon een rolluikbureau, een schrift.

Ik draag volop tenten en een ferme glimlach
laat kinderen kamperen in mijn hartkamers,
heb geen woorden voorgeprogrammeerd
als dagelijkse parade, schrijf geen wet voor.

Vertel wel over aardbeien en duiven die rijpen,
orgelpijpen begrijpen en hoe snel naast traag
tijden domweg plots verdwijnen, over de wijnen
hun afdronk uit het glas, dat vertelde ik nog pas.

Over nu is het herfst, zie hoe mooi de bomen tonen
de dagen zich verschonen oud stof doen opwaaien.
Wat heffen wij of vogels immers dagelijks in de lucht,
vormen letters voeten en enkels, een trekkogelvlucht.

Verhalen jaargetijden als het inwijden en verblijden
over niets te klagen en zeker niet lang doorzagen.
In mijn zwijgen en regels ligt vaak louter het zingen,
over ‘t heel gewone naast tal van onbekende dingen.

Annemieke Steenbergen

SCHEVENINGEN

De zee, die ruist er nog steeds, meeuwen die krijsen
Golven gehoorzamen het getijde, bij en eb en vloed
In de haven nog steeds schepen, haringlucht komt je tegemoet

Loop langzaam over de boulevard, behoor nu ook tot de 
grijzen

 
Proef de zilte lucht en wandel op het havenhoofd
Ben plots weer het jochie dat joelend op de ezel zat
Zie me nog zwemmen met jou in het nieuwe golfslagbad
Herinneringen, als het licht op de Pier, voor het vuurwerk 

dooft

 
De tijd verstrijkt als het strandzand door mijn handen
Beelden van weleer zo helder voor mijn vermoeide ogen
Zag er nog het schip van Veronica en mijn grote liefde daar 

stranden
 
De eenvoudige strandtent moet nu een luxe loungezaal gedogen
Zag er moderne architectuur rondom het Kurhaus landen
Pia Beck, in de Vliegende Hollander, speelde er bevlogen

Cor van Welbergen

DE GROOTE HEIDE

De Groote Heide
landschap lopen
blote voeten
in sandalen over
paadjes gaan

Takjes stekelen
tussen tenen
vrouwtjesmuggen
kriebelen benen 
korte broeken aan

Weids oneindig
heide landschap
hier en daar
een boom 
gebogen wenkend
naar de einder
lijnenspel van
horizon

Paarse heide
paradijs met
eeuwen oude
karrensporen
stoffig stuifzand
pijpenstrootjes
brem
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In de verte vaag
wat berkenbomen
waar twee reeën
aan de bosrand
staan

Mooi Kempenland
in elk jaargetijde
de wonderlijke
schoonheid van
De Groote Heide

Max Violier

DE HERFST IS BEGONNEN

stijgt een waterige zon
op uit schuimende golven
verheffen zich nevels en ’t zeegras
schreeuwt met de meeuwen
over het strand en de lege duinen

pijlen van vogels vliegen richting zuiden
en duiven pikken naar vergeten kruimels
het op en neer der kopjes slaat
het ritme van herfstige dagen

valt de dag in de nacht
helpt bij het inslapen
lichtbanen te tellen
van eeuwig brandende vuurtorens

Ingo Audenaerd (sunset)

HERFST

Ik heb kinderen zien sterven
in de lente van hun leven
ik stond in de zomer
het is nu herfst

Ik gaf ze dekens in de berm
voor het einde van hun leven
ik moest kijken in de zomer
het is nu herfst

Ik heb kinderen zien sterven
nog voor hun zomer kwam
zo moest ik overwinteren
het is nu herfst

Ik heb mijn lente overleefd
mijn zomer werd bevroren
ik kan niet wachten op de winter
het is nu herfst

Ik heb kinderen zien sterven
Bob Kalkman 

IK ZIT OP HET DAK

Ik zit op het dak
daar zijn alle geluiden
vogels tjilpen
de merel ziet mij neemt de bocht naar rechts

meeuwen scheren schreeuwend en lachend 

vlak over mij heen 
ik kijk er een in de ogen of het een hij 
zij krijst zich niet duidelijk

schaduw trekt een 
grens zij wordt alsmaar 
smaller 

Marijke Hooghwinkel

ZIJ, DIE LUISTERT

keer je tot ons
gij mooi mens
voeg schoonheid toe
zo is ieders wens
met je kleurrijke schaduw
en warme lach

woorden zijn niet nodig
je bent niet schuw
doch zie in je ogen
een rijkdom aan stilte
die ik zozere mag

je kijkt ons aan
ieder, een voor een

blijf

jammer
je moet spoedig gaan

en ziet nog eenmaal om
over ons allen
en toch naar ieder

dag, donkere vrouw
je luisterde naar
ons dichterlijk gemijmer

even, daarna
was ik
in korte rouw

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm

CLARICE

want de dagen ze zijn boos
toen en nu, straks, altoos
de dagen douwen je neer
net zo lang tot jij zegt fuck you fear
dit stopt vandaag mijn grens is hier

er iets van licht je hart in komt
en voor even, in de eeuwigheid
het schreeuwen van de lammeren
verstomt

Sabine van den Oetelaar

VERBINDINGEN

Verwaaiende mist
versluierde het uitzicht
toen wij kinderloos
richting Malpie Heide liepen,
onder een oktoberzon boven de vennen,
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de hemel blauwig, de Dommel nog een beek
tussen varens in rappe penseelstroken.
Samenhangende natuur in verbindingen,
zo veel, zo vol, zo alles allemaal.

Toen ons ongeboren meisje stierf,
die zomer, die dromer van drie maanden
die ons nooit zou leren kennen,
bleef haar afwezigheid tastbaar,
dat stille zilvervisje met nog open ogen.
Ik wilde ons daar op de heide
troosten, en praten over de natuurwet,
de statistiek die toen leerde
dat ook het allerdierbaarste
kan en zal worden verwoest,
buiten onze wil. We zwegen,
taal ontoereikend.

Aan de trappist op het terras
van de Venbergse watermolen
keken we naar de kabbelende rivier
tussen terugkerende kano’s in gebroken
impasto zonlicht over lakenwitte zwanen.
Geen twee golven even groot,
geen twee dezelfde vorm,
dezelfde natuurwet in werking.
Niet elk ei in een nest draagt leven.

Ik wilde mijn bestaan niet haten,
niet bang zijn. Wat onzegbaar bleef
tussen ons verkilde als mist.
Leven en dood,
schoonheid en verschrikking
zijn zo innig verweven
dat zelfs de liefde kan falen.
Ik heb ook dat toen niet gezegd.
We moesten sprinten om de bus te halen,
naar de stad, naar ons werk.

Het kwam door de overvloed,
de overdaad van deze planeet,
het onnodige dat ons omspoelt.
Brekende golven, wiskunde, statistiek,
zo veel, zo vol, zo alles allemaal,
het gloeit in ons na tot het dooft.
Het dagelijkse neemt weer over
en we leven verder.

Hans F. Marijnissen

RAAMWERK

Als Frits Bom in zijn programma Vakantieman in 1997 
Eindhoven als meest saaie stad betitelt slaat mijn moeder 
terug met het volgende gedicht:

Raamwerk
Ik zit voor het raam en doe mijn werk.
Ik schrijf poëzie want daarin ben ik sterk.
Ik vraag om de gunst van het publiek.
Kom naar het Open Podium, da’s uniek!
Geniet van sketches en gedichten op gezette tijd.
En vooral bij Kraaij & Balder van Eindhovense gezelligheid.

Beter dan dit kan ik mijn moeder als zoon niet verbeteren. Het 
talent heb ik van haar.

Robert Tau

WASHING OFF HISTORY

je wast de geschiedenis
van je af, maar niets
verdwijnt definitief

het zaadje is gezaaid,
ontkiemt uit wat
je achter je liet

bloeit op een geheel
onverwacht moment uit
tot een nieuw jij

je wast de geschiedenis
van je af , wat nu is
zal worden, zal zijn
telkens weer

Louis van Londen

UITKIJKTOREN

Vanuit de uitkijktoren glinstert het water
Vloeibaar zilver in de zon
Knotwilgen op de groene loper
Van weidse weiden eindeloos 
Insecten zoemen rond mijn oren
Allegretto ballet de hele dag

Vanuit de uitkijktoren roert het water
Koelend kwik in donkergrijs
Knotwilgen verzonken in troebele plassen
Nauwelijks houvast in de wind
Gebrul van bokken in de verte
Bronstige roep van moeder natuur

Vanuit de uitkijktoren schuimt het water
Wasdom en warmte zijn voorbij
Knotwilgen pantseren zich met diepe groeven
Tegen storm en komend ijs
De winterslaap gaat stilte brengen 
In lijf en ziel van alles dat leeft

Vanuit de uitkijktoren zal het water wachten
Bevroren leeg tot rust gemaand
Tot knotwilgen zich gaan bewegen
In jonge scheuten en prille knop 
Lijf en ziel zal verjongd ontwaken
Nieuw leven dient zich aan

Hélène van der Voorn

HOE ZOU HET ZIJN ALS ALLES WAS ZONDER ZIJN

Een vrouw, de mijne, vraagt mij
haar te vragen naar het antwoord
over de dingen die de mensen deren
en zo kuieren zij voort naar de kapsalon
anders dan wij deden zonder publiek
wordt het korter dan besteld
een vader fietst met twee kinderen
de voorste kruimelt de vingers in zijn baard
terwijl ik de mensen begluur met de liefde
van een verse tosti of een winkel die langer
open blijft dan gesteld met de mandarijnen
in de aanbieding en karretjes leeg gelaten
kijkt zij mij aan zonder teken en punten
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onbelikte wezens, lijstjes voor het geld
hoe zou het zijn als alles was zonder zijn
maar dat weigert zij en vervolgens wanneer
was de schaduw banger voor zichzelf dan
de eenzame stenen plavuizen van het plein
en dan talmt zij en aarzelt een pauze of
hoe zouden zij het woord zeggen dat bestaat
tussen ontwaken en slapen maar dat is zij vergeten
zodat het antwoord vergeefs alleen overblijft

Jacques Giesbertz

UITSLUITSEL

als dichtbij ver lijkt
en bergen dalen
waar deuren sluiten
zal ik tijdloos dwalen

het is geen wachten
op zoete verhalen
met zuivere drijfveer
behoeders van falen

alle ruimte van tijd
verstomd in alle talen
waar speling verkregen
kan je nabijheid behalen

Chantal de Breyne

ALLES

alles eindigt in duisternis
om het echte licht te laten beginnen
zonder knopjes of een switch
als een blues de traan vraagt
antwoordt de jazz cool will it be
alles draait het licht
nadat de duisternis gevonden is
als vriend voor leven
goede aarde, meer niet

Jurgen Uiterdijk

OM MY

soos gewoonlik sit ek op my duin
om my breek branders rou en vars
viool musiek en die reuk van aluin
ruk aan my siel se sweeftog dwars

elke brander dra sy vrag gedweë
vertel sy verhaal met vrolike klank
want my duin is ook net reg geleë
skink woorde in sinne en ek bedank

hoeveel jare moes ek hiervoor wag
onverdiende beloning vir sondelas
lief en dankbaar vir my lewenskrag
vergeet ek al my probleme en las

waarheid sal mos altyd seëvier
drywe my gees tussen seewier

Charles Skeen (Teárlach)

STEEN VOOR STEEN

Alles trilt, trilt, trilt...
In steen en in tekeningen
Materie beweegt, zoals de mens beweegt

Moleculen bepalen de materie
In tijd en ruimte gevangen
Hoe vaster, hoe dichter

De dichter dicht woorden
De houwer creëert beelden
De tekenaar vult papier met krijt

Ursulinen gingen ons eeuwenlang voor
In deze sferen van hout en steen
Eenzaam door sombere gangen
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Snaren van de harp trillen
Door beroering van vingers
Tonen worden gevangen door glas in lood

Nemen ons mee naar Keltische hoogten
Steen ontwaakt, helder goud verschijnt
Hier ligt mijn bron van inspiratie

Alles komt tot leven
De ruimte trilt met ons mee
Ik ben verbouwereerd

Wordt geroerd door beelden op sokkels
Steen voor steen opgebouwd
Tekeningen sieren de muren

De hand van de kunstenaar
Is te zien in licht en schaduw
Hij schept nieuw leven

Houten sokkels dragen de kunstwerken
Opdat ze kunnen pronken
Kracht en emotie tonen

Oordelen is niet nodig
Kijken en opnemen is het motto
Laten inwerken in je eigen frequentie

Voel, raak aan, ruik en kijk
Stap in het tafereel, fantaseer
Onbegrensd, onbeschaamd

De kunstenaar heeft zich geopend
Gooide alle schroom van zich af
Biedt ons een inkijk in zijn leven

Creëren gaat niet vanzelf
Bloed, zweet en tranen vloeien
Kunstwerken vergen energie

Wat een schoonheid, wat een kunst!
Zwart en wit, wit en zwart
De nuances ontstaan vanzelf

Licht en schaduw doen hun werk
Zoals de dualiteit de mens maakt
Tegengesteldheid verenigd in kunst

De spreker gebruikt zijn stembanden
Om zich euforisch te uiten
Over zoveel scheppingsdrang

Het geluid van zijn stem
Kruipt tot in ieders oor
Daarna is het stil.

De snaren trillen opnieuw
Aangespoord door de vingers
De harpist sluit haar ogen

De expositie is geopend.
Alles trilt, trilt, trilt...
Eindeloos

Beeld: Ongerwaeg - Jo Peters (Geverik)
Jacques Smeets

ROND-DEEL

ik zag een vrouw met de perfecte rondingen
kreeg het helaas met haar niet rond
rond van boven en van onder
ik zag een vrouw met de perfecte rondingen
nooit zag ik een vrouw ronder en zo bijzonder
billen en borsten een achtste wereldwonder
ik zag een vrouw met de perfecte rondingen
kreeg het helaas met haar niet rond

Ton Zuiderwijk

HET BESTAAT NOG

Wij kwamen bijna niemand tegen
het was september een doordeweekse dag
in natuurlijk Brabant, land waar hei weer
heide werd en vlakte vroeger bleek.

Statige dieren grazen jonge bomen, grassen weg
blaten beloften voeden akkers met mest.
Gedreven waakt herder met hond over middel-
groot, makkelijk en gehard voor schraal: zijn kudde
Kempische heideschapen.

Landschap wuift en gonst graafwespen, bijensoorten, 
vlinderschaar

kijk - het lieflijk gentiaanblauwtje leeft door afwisseling 
met open zandige gronden, dophei voor nectar. 
Blauwe bloemen voeden de rups, volgevreten valt hij.
Een knoopmier voert hem mee naar nest, hij overwintert
verschijnt als vlinder uit pop, rent voor leven, geen schakel 

gemist.

Enzovoort. 

En wij?

Wij klimmen in bomen langs paden, zitten op banken 
ontdekken nuances in kleur 

wij neuzen hars, roestbruin en grof, verliezen van sprinkhaan 
verbazen ons hart.

Wij buigen voor Strabrechts, de purperen heide, de boomvalk 
de specht

Pit van Nes

SINE TITULO

Daar was het gladde water
de platte stenen in de hand
jij mocht van mij winnen
er is geen over- dan onderkant

SENO TITULO

Lì era acqua liscia
le pietre piatte nella mano
potresti vincere da me
non c’è più di un fondo

Stanislaus Jaworski
                     Inzenden voor periodiek #021 vóór 9 december 2018.

     Voor 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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