logo: www.06kunst.nl

illustratie Hoss Wilstra

IN DEZE EDITIE
KUNSTMATIG
SPECIAL
HET WERK VAN
GEDICHTEN

KETTINGEN
WAARSCHUWING
WOORDJE VAN DE KUNSTENAAR

Hoss Wilstra
Kattya Janssen
Yun Xie
Cora de Boed, Casper de Weerd,
Aexander Franken, Erika De Stercke,
Malon Bakker, Anke de Vrij, Renate
Spierdijk, Nico van de Wetering,
Seraphina Hassels, Florens Potter,
Lucie polders, Maaike Elise van
Steenis
Marije Hendrikx
Sindroom Stokholm
Edith Smith

KUNST IS
ESSENTIEEL

kunstmatig
word ik in leven gehouden
kunstmatig ben ik nog niet dood
ik word kunstmatig beademd
ik word kunstmatig groot

de geest en de letter
tussen de regels door
niet losrakende gedachten
gras dat nooit meer groener wordt
in deze nieuwe lente

ze proppen me vol met kunstmatige
intelligentie
op het seminar geïndoctrineerd
kom ik niet verder dan dat
er kunstmatig is geïnsemineerd

tussen de regels door
wordt het wit
gereflecteerd
het bereikt je oogwit

een lichaam vol met
besturingssystemen
printplaten en PLC’s
alles werkt digitaal

tussen de regels door
start de reis naar het hiernamaals
schrijft Kattya Janssen
al ware ze de jonge Vromans

trial and error
nul of één
goed of fout
geen enkel gevoel

tussen de regels door
wordt je leuk gevonden
is je werk
niet verkoopbaar

en dan is er koffie

tussen de regels door
leestekens vermijdend
discriminerende differentiatie
associatie het hoekje omgelegd

Hoss Wilstra
Morgenstond - Den Haag, 19-3-2022

tussen de regels door
antwoord gegeven op je vraag
lag in je vraag
niet al het antwoord?
tussen de regels door
is het einde zoek
als je pas begonnen bent
had die oude Grazell dan toch gelijk
Hoss Wilstra
Bouwlust - Den Haag5-4-2017
Uit Dicht bij Hoss – Voor het wit

olieaquarelkrijt 'MEER DAN DAT’ Hoss Wilstra
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Hij kogels kiezels lucifers lucht
schelpen aan zee & ik
geen zweem
van een beslissende blik
gelukkig is er natuur
eenzaam thuis delen we
de draaikolkende wereld
onderdruk het verlangen niet
een vogel kijkt verloren toe
verwissel teder woorden
het tengere kind in
de seringendroom
merkt dat het landschap
niet beweegt
als je er bent
is er een stem
die zegt
het kan anders
op een kapitaal
aan kusdromen vind
je vleugels onder
een halogeen plafond
Wijs naar de paarse lucht
Olie slik duiven uit blauw
blauw van ogen
als lippen gitzwart
Het was de spiegel die
de wind voortstuwde
Een haastige bloesemwind
met de kleur van aubergines
Als krullende watervallen
vloeiende tempels
eczeem ringen aan vingers
De tafel onthoofd
glinstert achter glas
je stem schitterschettert
Ҝ卂ㄒㄒㄚ卂
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hij breekt het stroboscoop
licht in 1000 scherven
het bliksemt rood zeewier
vilein beuken stofdeeltjes
broze bloemen
onder een lage zonschaduw
schittert azuurblauw
gestold schuim stroomt uit
tuitmondende reuzendistels
Ҝ卂ㄒㄒㄚ卂

In vliegtuigdouches
worstelt hij met
lege oeuvre schermen
Ze sturen stalen
genegenheidskaarten
ER GEBEURT niets
Ruil stalactiete
geometrie van
patina angst met
miserabele ladies
home journals
U bent niet raar na
1000 jaren weegschaal
drama's zonder
sprankelend
stromend perspex
Wat is erg aan
expressieve
BRANCUSI liefde
er gebeurt IETS
Ҝ卂ㄒㄒㄚ卂

Ook te vinden via instagram &
https://moonchild-poetry.simdif.com

alle collages: Kattya Janssen
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is
een
Chinese
kunstenaar die nu in Nederland
woont. Vanuit haar moederland
bracht ze haar liefde voor de Chinese
cultuur en kunst mee. In Nederland
ontwikkelde ze een liefde voor het
maken van sculpturen en schilderijen.
Deze sculpturen en schilderijen
verbeelden haar herinneringen aan
China, maar komen tot uiting in haar
geheel eigen stijl. Haar kunst richt
zich op menselijke figuren met veel
aandacht voor detail en is ontwikkeld
vanuit haar hart. In die zin voelt ze
zich nog steeds verplicht om in de
westerse wereld op te treden als
ambassadeur van de (oude) Chinese
cultuur.
Yun Xie werkt met keramiek en acryl
of olie op canvas. Ze is lid van de
NABK (Nationale Vereniging voor
Beeldende Kunstenaars)
Ze zegt:” Beeldhouwen en schilderen
zijn mijn ziel. Ze maken deel uit van
mijn leven".
Website:
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Haar werk is tot 23 april 2022 te
bewonderen bij:
‘De Scheveningse Salon’
Een expositie van ART & JAZZ
In MUSEUM:
MUZEE te SCHEVENINGEN

foto's Yun Xie

6

kies een lot
Vogelpracht. In Haarlem bij horeca
Huis is open!

foto: Cora de Boed

•
•
•

1,5 meter afstand dragen
voor iedereen een
coronatoegangsbewijs .
was en hoest en nies

Het staat buiten kijf

Meer informatie.

ik voel het aan mijn lijf

Casper de Weerd

mijn kunstmatige tomaatje
met in het midden een gaatje
zie het zeker niet als een last
het hoort bij mij, het past.
Cora de Boed

afbeelding ‘ontladingsklok' Casper de Weerd

illustratie: Alexander Franken
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In stenen zitten stemmen die praten.
De aarde dempt wat wordt gezegd.
Hoe de tijd tussen grondlagen schuift
en vervreemdt van het daglicht.
Schatten uit gloriedagen verguizen
het lange wachten en wie weet.
Scheef, verzakt, verschoven,
geklemd
verklaringen wachten op ontsluiting.
Wanneer materie bijna is verteerd
de hoop half opgelost, komt de grond
tot leven. Secuur werk van maanden.
Notities en opwinding dikken aan.
Geschiedenis ontvouwt zich in klare
taal. Mensen kijken toe hoe wat
verdoken lag de jaren netjes bijhield.
In stenen zitten verhalen die praten.
Erika De Stercke

foto: Hoss Wilstra

In een sneltrein enthousiast
met vele vrienden
dartelde ik door het leven
na de studies
bijna de wereld rond
plezier en daarna een job
op een avond met vele sterren
vonden we elkaar
kusten op de toekomst
onze jaren leken stil te staan
we draaiden aan de wijzers
hoopten op een mirakel
nu lachen we om de onweders
die boven het huis hingen
regenbogen duwden ze weg
de dagen zijn zonnig, plantjes
worden verzorgd, voldoening
in aangename gesprekken

afoto: Hoss Wilstra

je kwam in een ander gezin
het kan gebeuren
al hadden we zo graag.
Erika De Stercke
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illustratie: Malon Bakker
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Ik heb hem zelf samengesteld
my hero mijn held
Van heinde en ver kwamen ze
om hem te bewonderen vereren
Hij was
perfect
volmaakt
af
iedereen stond paf versteld beduusd
Ik moet toegeven
hij bracht geld in het laadje
maar ik dacht voortdurend
zeg nu toch eens iets maak
eens een praatje doe eens
iets en zit daar niet als een
zoutpilaar een barbaar
Ik heb hem zelf weer gesloopt
uit elkaar gehaald gedemonteerd
en ben braaf terug naar mijn
wettige wederhelft gegaan
Die is wel kaal en koppig
niet perfect niet foutloos
soms zelfs hopeloos rampzalig
ondoenlijk maar toch wel
een maatje en geen zoutpilaar
hij neemt initiatief
en tenslotte
is alles relatief
Anke De Vrij

Mijn leven tuft niet
racet in een bolide
vindt nooit het einde
van de reis
Is als een woordenstroom
waar nooit een laatste letter
klinkt
Als het papier dat volgekalkt
nog immer niet die laatste punt
gezien heeft
als een tak met doorns
die eeuwig scherp blijven
als het einde van de wereld
waar het ook begonnen is
Soms heel even
is er geen benzine meer
ben ik immuun voor teksten
en gebazel
Ligt elk vel wit
slechts op één stapel
en staat die tak gewoon
in het water
met een prachtig bloeiende roos
Soms heel even
doet alles niet ter zake
behalve dat zachte kussen
en mijn cocon
en is het niet belangrijk
waar ik eindig
de weg die ik te gaan heb
Is het genoeg te weten
dat ik altijd thuis kom
R.Spierdijk

illustratie: Hoss Wilstra
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illustratie: Hoss Wilstra

het aarzelende licht
maakt de wereld groter dan hij
was vannacht streelt even teder
de nieuwe werkelijkheid vandaag
samenspannend suizen auto’s langs
de ramen in lange rijen van rood
zwart en wit ik kijk en kijk nog eens
geen bekend gezicht de boom het
dichtst bij het water zingt een
aarzelend
lied en tegen het omrandende hek
leunend keken we vol verlangen naar
het eind van de laan tussen de linden
aan het eind daar trekt het voorbij
in alle kleuren die er bestaan en
soms
werd er één groter kwam steeds
dichterbij totdat het met zijn kleur
het veld van ons kijken vulde

warmen aan het tongenvuur dat de
liefde laaft woorden loslaat als
duiven
witte duiven duikelend en buitelend
als
klavierklanken over een rijpwitte
weide

ons meenam om de oude wereld te
verlaten in stilte ademloos verder
nu achter de nimfen van het licht
eiland na eiland bereizen proeven
van alle uren die gegeven zijn

je pakt mijn hand zodat ik altijd
volgen zal verder langs ruwstenen
onaaibare muren weg van de voorbij
geleefde tijd naar waar licht is
je lippen prevelden woorden die als
warme druppels van liefde uitéén
spatten op mijn huid als kleine
meanderende kanaaltjes
wij …
hiphoppende vlinders van lust
Nico van de Wetering
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illustraties: Nico van de Wetering

Clownesk gekleurde capsules
door witte jas gegeven
verzetten de tijd
nog even
het chemisch respijt
Vertrekkend lichaam
reist met verlengde tijd
verzet zich tegen
Adem het verlengde leven
nog even
in
Nog even
Adem het verlengde leven
nog even
leven
uit
Seraphina Hassels

Wakker worden
en niet te weten
waar je bent of
wie je bent
zelfs niet te weten
wat je bent
je bent een ding met
armen en benen
of een brein in
het omhulsel
van een vis
Overal om mij heen zwartheid
en geluidloos
in mijn neus drong zich een
bittere geur zonder naam
Dat is een vreemd ontwaken
na een tijd ontrolde ik
mijn nachtzij
ogen wijd open ik zoek licht
en ontdek
ik ben
Seraphina Hassels

Eindeloos grijs lint
rolt zich uit
ingeblikt leven verglijdt

Alle drie de gedichten zijn uit de
bundel ‘Nachthonger’

Winternevel strijkt licht
naakte bomen met
strak ingepakte knoppen
Ingekeerde boerenhoeves
modderen eeuwen door golvend veld
als
maretak vastgekleefd. aan schonkig
leven
Ik adem traag verleden en
snel voorbij
in parallel universum
Seraphina Hassels
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foto: Hoss Wilstra

Kunstmatig is het leven,
Tegelijkertijd is er niks kunstmatigs
aan en flowt het op zijn eigen wijze
Zijn eigen wijze weg
Kunstmatig, doen alsof, geforceerd,
iets doen vanuit proberen
Kunst maken, met of zonder
voorbedachte rade
Leef je eigen leven, vanuit jouw flow
Wees jezelf
Florens Potter

Soms vang ik geluiden op
van buiten deze muren
ruik ik ineens een onbekende geur
wiebelend op mijn tenen
probeer ik tevergeefs
over de muren heen te kijken
ik verken de ruimte
als een konijn dat bedeesd
blijft zitten in zijn hok
het deurtje is open
ze snuffelt aarzelend rond
tast met trillende neus
de lege plek af waar eerst tralies
waren
weer terug naar binnen
het comfort van warm hooi
elke dag vers drinkwater
de koestering van kaders
steeds beknelder voelt het
een donzig bolletje deeg dat rijst
in een kom afgedekt onder een doek
door gisting en warmte
uiteindelijk boven de randen uit
stulpt
nieuwsgierigheid is als pijn.
Maaike Elise van Steenis

Lieflijke ochtendwind
Jij streelt zachtjes mijn gezicht
Geliefde lente
Het zilveren prille groen
van de blaadjes van de bomen
ontroerd mij diep
Lente oh lente kom
Ik houd je even vast
En koester je in mijn hart.
Lucie Polders
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illustraties: Hoss Wilstra

in Sint Maarten laat ik mij vervoeren
door jouw ogen en de regenboog
langs polders van je vlakke land
kijk ik naar scherp belijnde velden
die zich in warme overvloed
zo kleurrijk laten gelden
transparante maagdelijkheid
danst op witte bomen
langs de dijken
en gaat de appels voor
uitgelaten lente
lachen wij golvende duinen door
foto Marije Hendrikx

Handgemaakte Glaspasta kralen zoals
ze in de 17e 18e en begin 19e eeuw,
gemaakt werden in een fabriek aan de
Keizersgracht in Amsterdam. Ze
werden meegenomen op een VOC
schip naar Afrika waar ze als
betaalmiddel werden gebruikt. Ze
weden voornamelijk gedragen door
mannen aan het hof in Ghana, met
bronzen of gouden kralen ertussen.

met de neus in de wind
volgen we het spoor van de zee
omringd door regenwolken
nat - dan weer zonnig droog
hebben wij water en aarde
van Petten tot Callantsoog
in zon en in regen
wind voor en wind tegen
bewonderd bemind en gekust
Marije Hendrikx

Wanneer je van de dikste glaspasta’s
een ketting had tot aan je navel kon
je daar een slaaf voor kopen. De
glaspasta’s uit deze ketting werden in
Ghana gemaakt op precies dezelfde
manier als de oude in Amsterdam.
Tijdens mijn reizen door West afrika
nam ik ze mee en in Nederland heb ik
er een ketting van gemaakt.
De grote bronzen kraal is eveneens uit
Ghana handgemaakt volgens de ‘lost
wax ‘ methode naar oud voorbeeld.
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pastelkrijttekening Marije Hendrikx

illustratie: Sindroom Stokholm

Poëzie met oordopjes
illustratie: Sindroom Stokholm

Uit de diepe moerassen van noise en
poëzie is een unieke samenwerking
geboren. In Sindroom Stokholm
wordt oorverdovende muziek gepaard
aan rijke gedichten die raken aan het
wezen van de mens en in de kern
opstandig zijn.
Op de eerste van maart 2020 mocht
ik iets voordragen in Eindhoven. Het
was de dag van de Outbreak van wat
later Covid 19 zou heten, maar toen
nog in de volksmond Corona. Deze
jongens hadden daar ook een show en
waren met de bus gekomen, met
allerlei apparatuur. Samples, Poëzie,
ruige gitaarmuziek en vooral veel
meer. We werden gegijzeld en pas op,
je zou van ze kunnen gaan houden.
Inmiddels hebben ze een online
debuutalbum opgenomen. Niet te
beluisteren via Spotify en ook niet te
downloaden op ITunes. Waar wel?

illustratie: Sindroom Stokholm
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Luister (en koop?) het debuutalbum
op:

(nope, er gaat geen cd uitkomen
noch iets op vinyl, dus dit is het)
Als je hem in zijn geheel wilt horen,
zonder onderbrekingen, dan kan dat
ook hier:

Beluister en zie ons op:

Volg ons op:

foto: Hoss Wilstra - Sindroom Stokholm 2020

WOORDJE VAN DE KUNSTENAAR

Mijn werken zijn ontstaan door
noodzakelijk langdurig thuis zijn,
tussentijds heb ik een schilder cursus
gevolgd bij Corry den Hollander,
vrijwilligers werk gedaan bij Middin in
de Weesperstraat, Den Haag, bij de
afdeling Keramiek en bij MIAW aan de
Noordwal, Den Haag, geïnspireerd
door mens en natuur werk ik met
verschillende materialen, bij voorkeur
gebruikte, aantal schilderijen zijn
ontstaan door verf, klei en gips
resten.

assemblage: Edith Smith

illustratie: Edith Smith

Een oude kapstok, gevonden bij het
grofvuil, afgewerkt met tape. Rol lag
na een renovatie aan de buitengevel
in mijn tuin.
Edith Smith
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'KUNST IS ESSENTIEEL'

PODIA

06kunst.nl is een hedendaags
internationaal podium, bij ons staat
kunst centraal. Dat doen we door
middel van een magazine die we zes
keer per jaar uitbrengen. In dit
magazine staan interviews, essays,
illustraties gedichten,
beschouwingen, korte verhalen, van
en door kunstenaars. Over,
beeldende kunst, muziek, poëzie,
fotografie, en alle andere kunst in
welke vorm dan ook.

Tevens verzorgt 06kunst.nl
regelmatig een live podium. Op
diverse locaties. Momenteel zijn de
vaste locaties

VOLGENDE UITGAVE:
21 MEI 2022
THEMA KUNSTMATIG

URBAN RAW POETRY
De Gheijnstraat 92, Den Haag
iedere tweede zaterdag van de
maand
06KUNSTLIVE
Deja Vu Food & Drinks
Weimarstraat 62, Den Haag
iedere laatste zondag van de maand

poster 2022|Ricco van Nierop voor MIAW

Inzenden uiterlijk
15 mei 2022

© auteursrechten zijn eigendom van
de genoemde kunstenaar en / of de
auteur.

correspondentieadres:
info@06kunst.nl
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