
 

Theo van der Put (februari 2013 overleden) 
Credo: 'Behalve geboren worden en sterven, is er weinig in een mensenleven wat geen uitstel duldt'  
Schrijft: poëzie, verhalen, novellen en toneel- en radiodrama. De 040-interviewcarrousel  
 
Net vijftien jaar oud schreef ik mijn eerste gedicht. Schrijven en schilderen werden gepassioneerde 
vrijetijdsbestedingen. Ik werkte o.a. als verpakkingsontwerper. Studeerde ’s avonds Schilderen en 
Product Ontwerpen aan de AIVE, thans Design Academie. Volgde cursussen verhalen, toneel, 
hoorspel en poëzie schrijven. Sinds de jaren tachtig werk ik dagelijks als schrijver, tussendoor 
schilderend en tekenend en groeit mijn ‘verzameld werk’. Ik publiceerde verhalen en gedichten in 
tijdschriften en verzamelbundels, twee solobundels met toneel en twee met gedichten en een 
prachtboek gedichten, met tekeningen van kunstschilder Kees Salentijn. Mijn teksten spreken over 

de vele aspecten van het leven, de liefde en het sterven. 

Bron: http://www.040schrijvers.nl/namenlijst_theovanderput.htm 
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Mij bereikte het nare bericht dat Theo van der Put is overleden. (Eindhoven 1938- Eindhoven 

2013) Theo heeft een ogenschijnlijk beperkte rol gehad in het Eindhovens dichterswereldje. 

Maar dat is bedrieglijk! Theo stond altijd klaar om zijn, dikwijls actuele gedichten, voor te 

dragen. Niet alleen op de diverse podia maar ook als sociaal mens, zoals Theo was, voor 

incidentele podia rond aandacht behoeftige gebeurtenissen Zoals het voordragen en het 

toelichten van zijn gedichten voor de verplegingsomroep ERVO ‘Van Poëzie tot poesyalbum’ 

of voor Sarajevo. Veel dichters kennen hem zittend aan de bar van Café Kraaij en Balder met 

een pilsje en een sigaar in zijn mond. Altijd goed gestemd, altijd klaar voor een praatje. Bij 

het tienjarig bestaan van het café schreef hij een ode aan Kees en Hermien. De uitbaters van 

het voor de Eindhovense dichters indertijd zo belangrijke café. Het werd ‘De Kraaij en Balder 

blues’ op de muziek van Eric Burdon and the Animals. 

 

Van der Put emigreerde naar Canada op zijn 22e levensjaar. Lang bleef hij niet daar. Als 

industrieel ontwerper -vrije vormgeving-, was hij geïnteresseerd in de wereld van de kunsten. 

Hij hield zijn ‘Ogen en oren open’, om overal ideeën uit te peuren en om bij gelegenheid iets 

mee te doen: als kunstschilder, bij het schrijven van verhalen, hoorspelen, toneel en gedichten. 

Poëthement besteedde nog in 2009 in de Centrale Bibliotheek van Eindhoven een geheel 

podium aan de altijd bescheiden Van der Put en zijn werk. Daar was ondermeer een film te 

zien, gemaakt naar aanleiding van zijn gedicht ‘Waar ooit Eufraat en Tigris’. Waarschijnlijk 

het enige gedicht van een Brabantse dichter die aanleiding gaf tot het produceren van een 

film! 

http://www.040schrijvers.nl/nieuwsarchief005theovanderput.htm
http://www.040schrijvers.nl/namenlijst_theovanderput.htm


 

Maar even terug in de geschiedenis. Velen hebben het over de dichter Frans Babylon in relatie 

met de Poort van Kleef. Van der Put is echter de enige dichter die over de Chat Rouge, in het 

genoemde café, schreef en eveneens de eerste over de Kunstmarkt van de sociëteit Cultureel 

Contact. Met name over het gedrag van het publiek. Waar tot op de dag van heden kennelijk 

nog steeds geen verandering in is waar te nemen. Van der Put nam actief deel aan het 

programma ‘Multiplex Dansende woorden, roerende talenten’. Over de geschiedenis en 

wetenswaardigheden rond de dichters van Eindhoven. Samen met collegadichters de 

‘Dichtjesroute 2009’ in verband met 65 jaar Vrijheid. Zijn laatste publieke optreden vond 

plaats in het 2011 in programma ‘Boekenkast I’ over Frans Babylon. Theo was toen al ziek, 

maar deze gelegenheid kon hij niet voorbij laten gaan. Tot op het laatste moment wilde hij op 

de hoogte te worden gebracht over wat er te doen was in de Eindhovense dichterswereld.  

Zijn laatste bundel ‘Samenwerking’, samen met Kees Salentijn is een juweeltje. Talenten die 

samenwerken. Dat deed Theo van der Put, samenwerken als het kan.  

 

Bron: http://www.dse.nl/node/view/4020 

Blog door Pierre Maréchal 17-02-2013. 
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