06 MAGAZINE
Poëzieweek 2022
(27-01 t/m 02-02)
1e jaargang / nummer 1
IN DEZE EDITIE
NATUUR EN KUNST
POETISCHE INKT
BEELDGEDICHT
KWADE HOEK
GEDICHTEN

EEN DAG IS EEN DAG
MIST
BIOTOOP VOLATIEL | ERFENIS
GOUD
PARADISE IN NATURE
KAARTEN EN DAMETJES

Hoss Wilstra
Liza Lin
Anka Willems
Etwin Grootscholten, Hoss Wilstra
Cora de Boed, Alexander Franken,
Florens Potter, Hans Franse, Anke
de Vrij, Frans Terken, Hinde van
Overpelt, Gertjan Kaijen, Liesbeth
Dirkse, Ingo Audenaerd, Nooit
Nooit, Onno Sven Tromp
Nico van de Wetering
Renate Spierdijk, Pim Teeuwisse
Seraphina Hassels
Lucie Polders, Eddo de Leeuw, Rik
van Boeckel,
Selma Broekman
Lonneke Furst

KUNST IS
ESSENTIEEL

NATUR UND KUNST
Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen,
Und haben sich, eh' man es denkt, gefunden;
Der Widerwille ist auch mir verschwunden,
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.
Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen!
Und wenn wir erst in abgemeßnen Stunden;
Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst
gebunden,
Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.
So ist's mit aller Bildung auch beschaffen:
Vergebens werden ungebundne Geister
Nach der Vollendung reiner Höhe streben.
Wer Großes will, muß sich zusammenraffen:
In der Beschränkung zeigt sich erst der
Meister,
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

pentekening Hoss Wilstra 1985
digitaal bewerkt 2021

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
(1802)

Mijn eerste associatie bij het
thema natuur was dit gedicht van
Goethe. Vooral het vrij vertaalde
vers ‘in de beperking toont zich de
meester’ wordt nogal eens te pas
en te onpas geciteerd. Het is niet
dat Goethe pleit om niet veelzijdig
te zijn, maar het is meer de vraag
wanneer je, je natuur laat gaan,
of je laat leiden door de regels van
de kunst.
De regels van de kunst zijn
slechts een leidraad. Is het niet zo
dat iedere stroming haar eigen
regels kent? Alles draait om de
vraag: “Is dit de beste manier om
mijn expressie weer te geven. Is
het mogelijk om het gegeven de
omstandigheden anders, beter
weer te geven, of is dit het?
Arbitrage is aan de kunstenaar, de
liefhebber oordeelt voor zichzelf.
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NATUUR en KUNST
in de beperking toont zich de
meester
door het bestaan van
wetmatigheden
streven we naar vrijheid
om los te komen
los, zoals de vogel vliegt
planten, gevangen in schaduw
zoekend
naar de zon
de natuur vaart haar eigen koers
zo ook mijn gedichten
al zal ik het toch maar wat
beperken
om niet te veel in vrijheid te
vluchten
Hoss Wilstra

Poetic Ink|

is een gemeenschap van
enthousiaste liefhebbers van Chinese
cultuur, geïnitieerd door Liza Lin. Je kunt er
originele kunstwerken kopen, verder
organiseren de leden van de gemeenschap
tentoonstellingen en lezingen, en vinden er
uitwisselingen plaats om de rijkdom en
schoonheid van de Chinese cultuur in
Nederland te promoten.

Liza Lin (1975)| komt uit Shanghai en is
de oprichter van Poetic Ink. Ze is een ervaren
kunstenaar en kalligrafiedocent, nu
woonachtig in Den Haag, Nederland.

Lotus
Het gedicht zegt: 'Nieuwe bloem, bang voor de vroege
ochtendkou'.
De lotus komt veel voor in het gebied nabij de stad
Hangzhou, Oost-China, drijvend op het Westmeer.

Lady Buddha Avalokitesvara
Een populaire vrouwelijke Boeddha in China die
vrouwen en kinderen ondersteunt.

Kalligrafie
Een oud gedicht uit de Chinese Tang-dynastie van Lang
Shi Yuan dat zegt:'Drijvend op de rivier klinkt de
tempelbel in de verte, de boot gaat diep het dennenbos
in, nadat er regenwolken tussen de groene bergen
hangen. Ziet eruit als een schilderij, vier of vijf toppen in
oost en zuid'.
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Liza is opgeleid aan de Shanghai University College of Fine Arts. Haar vader, Lin Shen
Long, heeft haar reeds in haar vroege jeugd
opgeleid. Hij studeerde lange tijd bij drie van
de beroemdste schilders en kalligrafen in
Shanghai vanaf de 1970: Cao Jianlou, Cao
Yongping en Qiu Shouchen. Ze bezocht die
meesters aan de hand van haar vader op
jonge leeftijd en memoriseert nog steeds
hun passie voor de kunst van het schrijven
met het Chinese penseel.
Liza schrijft en geeft les in verschillende
kalligrafiestijlen. Ze beheerst de Yan-stijl,
een van de vier basisstijlen voor het leren van
Chinese kalligrafie. Deze stijl stamt uit de
Tang-dynastie (618-907 n.Chr.).

beeldgedicht Anke Willems
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Vakantie V
(kwade hoek na het flauwe
werk)

foto: Etwin Grootscholten

ik ben verdronken in de kwade
hoek
een kwade dronk, na het flauwe
werk
onder ziltzure golven
van zeer boos water
het water stond me tot hier
waar hier dan ook is
ben ik er geweest

OP DE KWADE HOEK
ik ben goed gereden
naar de Kwade Hoek
heb te Botlek maar gemeden
wilde naar het groen hier op
bezoek
eenmaal het zilte slib betreden
kleefde het aan mijn
pasgewassen broek
mensen worden hier met
ecologie bestreden
stilte hier, mijn gedroomde
jongensboek
ganzen speelden met de lome
robben
ik keek ernaar met verstilde ogen
geen redenen om te tobben
verliet uiteindelijk stil en licht
gebogen
wat betraand, met zoet verdriet
dit eenzame natuurgebied

Etwin Grootscholten

vakantiefoto 2021: Hoss

In het najaar van 2019 liep ik voor
de laatste keer een etappe van de
route langs de Nederlandse kust,
waarbij ik zoveel mogelijk de
kustlijn aanhoudt. Volgens maps
kon ik bij Stellendam doorlopen
tot de haven. Het gebied bleek
echter overloopgebied te zijn,
mijn voeten werden nat. Ik zocht
een weg terug. Dit bleek de
kwade hoek te zijn. Afgelopen
jaar zijn mijn vrouw en ik terug
gegaan tijdens een fietstocht. Ik
liet haar de plaats zien waar ik op
het punt stond 112 te bellen om
een helikopter aan te laten
vliegen, maar laten we het niet
traumatiseren. In Goedereede
schreef ik bovenstaand gedicht.
Hoss Wilstra

vakantiefoto 2021: Hoss
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‘Sterrenhemel’
Heb onlangs een sjaal gekocht
de ‘Sterrenhemel’ van Van Gogh
nu genoemd een meesterwerk
met huizen en een kerk
een dorp op de achtergrond
dat is wat Vincent in juni 1889
bond
met de natuur in de buurt
schilderde hij dit immense
tafereel
wat te zien is in New York
in het Museum of Modern Art.
Dit schilderij is een olieverf
geproduceerd vanuit zijn ziel
waar het museum direct voor viel
het legde heel veel centjes neer
en ‘Sterrenhemel’ behoort in de
VS
tot de permanente collectie,
zonder meer.
Cora de Boed

beeldgedicht Alexander Franken
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foto: Cora de Boed, detail van sjaal

De natuur
Zo puur
Zoals zij altijd is geweest
Wij mensen zo puur
Zoals wij altijd waren
Ver weg zijn we nu
Van wat wij waren
Tegelijkertijd gaat de cirkel van het
leven door
zoals het altijd ging
Van
Van
Van
Van

regen tot zonneschijn
seizoen tot seizoen
donker naar licht
nacht tot dag

Omringd door natuur
Wij zijn natuur
Verbonden met elkaar
Florens Potter

DROOM
Vannacht was het een zomerdag
in november
en de rozensnijders werden
ingehaald
-rozesnijder tulpesnijder
zoemde door mijn hoofdop houten karren,
taaie, kleine mannen
ze hadden fraaie hangsnorren
als Asterix of Obelix,
de politiekapel van Milaan
of Turijn
speelde op het kruispunt
muziek uit het zuiden.
We bevrijdden de vijverkoe:
het leek zo maar feest
Hans Franse

met dank aan Paul Rodenko

De natuur wat moet ik
daar nou mee
wat kan ik er mee aan
Zie nu die bomenlaan
er zouden zoveel huizen
kunnen staan zoveel
auto’s kunnen rijden
en nu zitten er enkel
wat vogels te strijden
om het luidste lied
Ach de natuur wat moet
ik daar nou mee
wat kan ik er mee aan
Moet ik er voor vechten
bakkeleien rammeien
m’n geld er in stoppen
en wat komt er dan op
de proppen wat gaan we
dan zien wat minder
doden een stuk of tien
Ach de natuur wat moet
ik daar nou mee
wat kan ik er mee aan
Zie nu die oude boom ginds
wat zou hij denken doen
Ik wortel me diep dieper diepst
Zuig vitaliteit kracht energie
uit de grond die al eeuwen
bestond en mij ontving met
waardering en verwondering
Ik tel de ringen kringen elk
jaar en de banden versnellen
m’n verstrijken m’n vergaan
En dan de mens die kleine
nietige worm wat is hij
zonder mij zonder zuurstof
niet meer dan een kronkel
een valse plooi een foute curve
Hij zou me moeten omhelzen
koesteren vertroetelen
Hij zou me moeten eren
waarderen respecteren
Maar hij is en blijft een kleine nietige
worm die alleen leeft voor de vorm
Anke De Vrij
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Stiltegebied 3

Moeder Aarde

Hoe ver het ook lopen is
je klimt hoopvol uit het dal
gaat in dit afgelegen gebied
naar waar het groeien heerst

Linksaf
Nog voor het hek
wortelt moeder aarde
Vele gezichten omriemen haar
stam,
als schorsten de ontwikkeling

ook op deze beschutte plek
waart luidruchtig de stilte
een klinkende noot tussen bomen
die zo onbeweeglijk lijken
ze kraken brutaal hun takken
ruisen tot in het laatste blad
trakteren je op de zang van
vogels
die zich voor je ogen verstoppen
je zoekt een bos vol lijfsbehoud
de rust van een niemandsland
voor het oorverdovende in je
hoofd
komt er bedrogen uit
Frans Terken

zoals alle dieren
verkiezen de honden de stad
de geuren als gedichten aan de
gevels
het voedsel overal voorradig
te besnuffelen of bestrijden
soortgenoten
bij elke straathoek
de keus waarheen te gaan

Bewaterd, bejubeld
Verstomd door leiders
die als piramides heersen
Dood en verderf zaaiend
als fanfare triomferend
Haar balans,
tussen spitsvondig en
kwakerstomp
Zowel schuilplaats als
krijgstoneel
Teloorgang groeit boven haar
macht
Tien voor twaalf,
het verval is zichtbaar
Vernietiging nog af te wenden
Nog..
Gertjan Kaijen

boven de met paaltjes
aangegeven routes
door een tot natuur benoemd
gebied
waarlangs de schapen
op lelijke wandelschoenen lopen
Hinde van Overpelt

tekening: Gertjan Kaijen
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HOOGLIED
Vandaag trof ik de ziel van het
landschap:
hij had zich genesteld in maretakken
die als weerborstels klitten
in kale canada’s
foto Hoss, vroege lente

VINO NOVELLO
Laat ons genieten en bij elkander
zijn,
gooi een houtblok op het laaiend
vuur.
Het is het vroege avonduur;
vanavond drinken we de nieuwe
wijn.
Tamme kastanjes, gepoft in het
vlammend vuur,
pikante worst, en heel veel Franse
kazen;
Wij heffen de boordevolle glazen
en proosten met onze schaduw op
de muur.
Laat ons samen eten, samen
drinken,
deze herfst was zo vol kleur.
Laat ons op het leven klinken,
eeuwige winter staat voor de deur.
Drink dus, want onze dorst is groot:
na de kater komt de nuchtere dood.

ik rook hem in bloesems
van oude meidoornhagen
die zich plooiden
naar glooiingen van weiden
hij schaterlachte in
stroomversnellingen
van de Geul
die zich grillig door het dal slingerde
ik hoorde hem zingen, tsjirpen en
kloppen
in lover
dat uitbundig ontsprong
aan wilgen, eiken, beuken, platanen
hij straalde uit duizenden
paardenbloemen,
ontstak kaarsen in kastanjes,
verschool zich in oksels van
aronskelken en salomonszegels
en sprong dan
onverwacht
tevoorschijn van achter zinkviooltje
of uit dassenburcht

Hans Franse
Met dank aan Folgore da San
Gimignano

huppelend begaf hij zich over paden
onder gewelven van boomwortels
en zoemde, gonsde in fruitgaarden
“bloei, leef, groei
en ik zal je vruchten blozend
bezielen.”
Liesbeth Dirkse

foto: Hoss, herfstbladeren
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Stel u eens voor

GENESIS

Dat er leven bestond
Op een plek die zich
Ver van de aarde bevond

Als ik de lucht aanraak
verbranden mijn vingertoppen.
Wanneer ik de zon zoen
krijg ik blaren op mijn lippen.
Wanneer ik het licht loom
penetreer
slaan de stoppen door:
kortsluiting uit liefde.

Zou dat leven daar anders
En of beter zijn dan?
Of net erger en harder
Alsof dát dus nog kan
Met méér oorlog en ruzie
En méér honger en dorst
En geen zon en geen maan
En geen keizer of vorst
Zonder liefde en vrede
En respect voor mekaar
En geen lach en geen traan en
Geen troostend gebaar
Zou er op die plek
Niets beter zijn dan?
Toch wel: Het uitzicht op d’aarde.
Zolang dat nog kan
Nooit Nooit 21.11.2019
verwachtingsvol hart
wanneer sterren verkouden
worden
om ons te tonen
hoe weinig het hen boeit
dat de magnolia bloeit
alsof het reeds lente is
en naast hem nog sneeuw valt
kijk ik omhoog in de hemel
maanstralen raken mijn ogen
die in dit jaargetijde
onder water staan
[vandaag meer dan ooit]
en papieren vlinders op mijn borst
zingen bij het openstaand raam
mijn hart klopt verwachtingsvol
sunset 02-01-2022
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Hans Franse

vers voor een wandelende vriend
hij wandelt vrijer in het park in
de lente
dan in de bossen van
natuurmonumenten
met paaltjes hekken
parkeerplekken
waar thuiswerkers hun plannen
trekken
waar recreanten, van terras
verdreven
en sporters ook, luid
aangesteven
wild verjagen
het is al drukker dan op
zomerdagen
hij wandelt vrijer in het park op
een vroege voorjaarsdag
langs bloemenperken en een
groot rustgevend gras
hij hoort de merelzang het
koeren van de duif de vinkenslag
en ziet meerkoetjes op de
waterplas
het is op een bankje daar dat ik
hem zag
hij ademde de parknatuur in en
hij las
Hinde van Overpelt

Feest

DE ZWOEGER ANTWOORDT

De zon zit los, de tulpen dansen dronken,
fazanten zorgen zingend voor vertier.
Ze krijgen bijval van een dwaze mier,
die lachend in een grasveld ligt verzonken.

Het feest lijkt op zijn hoogtepunt te zijn,
nu zelfs de kuise iep een lied gaat lallen,
hij laat zijn knoppen vunzig openknallen.

Geniet maar flink, wij hebben niets te
drinken
dan soms een beetje zure rode wijn
ik weet niet of wij gelukkig zouden zijn
als wij met onze schaduw mochten klinken.
Aardappels met zuurkool, soms een te vette
worst
vette patat en het goedkoopste brood.
We leven wel, we zijn nog steeds niet dood
we hebben wel vaak een veel te grote dorst.
Het leven is voor ons geen kattenpies en
dus geen lang leven voor deze zwoeger,
de dood komt immers bij mij veel vroeger
ik krijg veel te veel voor mijn reeds rotte
kiezen
Ook al drink je zuiver water,
onze kater komt veel later.

Onno-Sven Tromp

Hans Franse

Ja, zelfs de stille schapen zijn beschonken,
tot vreugde aangedreven door een vlier.
Ze drinken gulzig uit een sloot vol bier,
waarin de kikkers hun verdriet verdronken.
Sinds regenval bestaat uit druppels wijn,
staan stugge planten wankel op hun benen
en lijkt bij dieren het verstand verdwenen.

Met dank aan Cenne della Chitarra.
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een dag is een dag
niet elke dag is als andere dagen
er zijn er met en zonder vragen
lichte en donkere dagen
neem nou een dag dat jij al vroeg
naar me lachte heel veel eerder
al
dan ik verwachte dan is het licht
als
polderlicht tussen de wuivende
weiden
en de hun stille spel spelende
bomen
langs het kaarsrecht gestreepte
paden
die de tederheid absorbeerden in
hun
weerkaatsend blad ... ooh ... die
mooie
dagen zonder vragengaan ze
maar nooit
voorbij en zulle alle wolken maar
altijd
wit zijn als schapen die spelend
met
met elkaar tuimelen over de
horizon
waar het windekind wacht
en als er dan een dag eens
anders zal zijn ... grijze vegen ...
dolend
door de velden langs de wateren
van eer
langs de spiegel niet
weerspiegeld en de
wind alleen nog maar de wind is
lees dan
de bladzijden van het boek
herinnering
loop langs het lindeblad wiegend
in de
wind teken nieuwe beelden in
het almaar
voortgaande water laat ze
dansen
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op levensliederen spelende
harpen
dan wordt de dag weer de dag
van beminnen weten dat wij als
we willen
elkaar kunnen kussen omhelzen
en strelen
samen zittend langs sterretjes
schitterende
waterlopen kransen vlechten van
bloemen
om je hoofd beklimmen de
toppen van
passie de dromen dromen die
reiken
tot de goden die in ons huizen
dan is de dag zoals dagen
moeten zijn
Nico van de Wetering

foto: Nico van de Wetering

Voorbij de mist

Winterrit

De mist vertelt geen sprookjes
ze sluiert schaduwen voorbij
sluit me tussen de gordijnen
met spinrag van verscholen
hinder
tilt het op en waart het vrij

In de nevel
In de mist
De nacht
weer uitgewist
rijd ik weg
De stilte
tegemoet
Nog niemand
om me heen
Maakt niet uit
waarheen
Ik geniet
van de rit
Voorzichtig
ontwaakt de zon
Breekt door
het grijs
en toont mij
het ochtendgloren

Het heeft geen zin mij te
verschuilen
kruipt doorheen de kieren van
mijn jas
Mijn eigen spinsels zoeken rede
mij stevig in de kraag gevat
Pas als de mist weer optrekt
wordt het stil in mij
dan kan de lucht weer klaren
Ach, soms even stilstaan
bij wat grommelt en wat kwelt
wat moed aan kalmte paren
geeft ruimte in het hoofd
als ik het weer heb uitgespeld
R. Spierdijk

foto: Hoss, mist in Zuiderpark
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Ik geniet
Pim Teeuwisse

Biotoop volatiel

Erfenis

Zij kwamen voor beraad bijeen
vlerken schuddend
zwermen razend rond de wereld
vleugelvelden ruisen met
fluitende wiekslag

Siberië brand
groen tot grijs
maalstromen walsen
heden verdampt toekomst
ontdooid ontzield leven
wit wordt water
schonkige schouders van
het mammoet kalf komt boven
zijn graf tot rottend moeras
hitte breekt wat was weer open
deze aarde laten wij jouw na,
mijn kind
deze eindtijd is jouw erfenis

Dwaalgasten met eclipskleed
dansen de laatste balts
zacht en jammerend
hals en kopbeweging
maken zij in een eindeloos
knikkend ritueel
Raspend gekrijs
ritmisch snaterend en rinkelend
roepend
een opstijgend bidden
biddend jagen
trillende vlerken
klapwiekend
duiken met geklauwde poten
gestrekte nek
scherp scherend omlaag

Wat ik je geven kon
een hart vol liefde
een heldere geest en moed
daar moet je het mee doen

***********
Seraphina Hassels.

De laatsten roepen ratelend
verdwijnen
in windgeweld
de hitte
razend rondom de wereld
biotoop volatiel
een stille blauwe aarde
hangt nu
in het cirkelende zwerk
**************

foto: Hoss, vogels in Zuiderpark
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Goud

Natuurlijk goud

Het goud van het seizoen
ligt als een knisperende
warme deken op de
straten en pleinen
De herfst doet koninklijk
zijn intrede

Nieuw jaar nieuwe wandelkansen
langs takken in kalende modus
elke boom heeft zijn wortels
zijn stam bladergroen en
takkengewei

De takken van de bomen zijn
net waaiers om onder te schuilen
en te rusten
De wijze eeuwenoude boom
met haar oneindig dikke
stam wuift gedag
Een grijze hemel schijnt
in de meren alom
Een nieuwe ochtend is begonnen.
Lucie Polders

de bomen kijken mij aan in het
groene licht ‘wij zijn natuur’ kan
ze verstaan
‘wij net als jij maar zoals wij
staan
zal jij lopen en als mens verder
gaan’
takken rusten en bladeren
zwijgen
vogels tsjirpen in
onzichtbaarheid
een wandelaar passeert de tijd
een boomstam buigt langs de
lucht
de bomen zeggen stil vanuit de
stam
‘sta op je schoen in het licht zo
groen
zie onze vrienden ze zijn van
hout
wees een met ons natuurlijk
goud
dat kan jouw leven altijd doen.’

foto Eddo de Leeuw

Rik van Boeckel

Onze mooie kust op een vroege
winterochtend,
kâhd kâhd, de moeite waard
Eddo de Leeuw

tekening: Hoss Wilstra, energie
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Paradise in nature
Voor een ieder die het weten wil
Ik weet te veel, dat maakt mij
stil
Ik pieker, analyseer in mijn
hoofd
Tot denken dooft, gevoel mij
sloopt
Mensen maken je van alles wijs
over de mooie hel van het aardse
paradijs
Het paradijs dat drijft op ego
centen
vileine mensen en verwende
decadenten
Ik loop door de ruimte, kijk naar
de zee
Adem diep, neem een teug
zeelucht mee
Voel me weer licht en beluister
de golven
Kijk naar het duingroen onder
zand bedolven
Ik schrob mijn geest, vervlieg
mijn gedachten
Kopzorg minder laat mijn pijn
verzachten
Ik loop naar de bijen, vredig
zoemend
nippend uit kelken van bloeiende
bloemen
Ik kijk naar de lucht en hoor het
gegil
van meeuwen, verder is het
intens stil
In mijn brein maak ik een fijne
reis
voor mij is dit het bescheiden
paradijs.
Selma Broekman
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foto: Selma Broekman

KAARTEN EN DAMETJES

Ik vind het leuk de wereld iets te
kunnen geven vanuit mijn hart en
creativiteit!
Lonneke Furst

Ik maak sinds een tijd liefdevolle
kleurrijke kaarten, brievenbus
kadootjes en sieraden met iets uit de
natuur.
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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:
27 MAART 2022
THEMA KUNSTMATIG
Inzenden uiterlijk
20 maart 2022
correspondentieadres:
info@06kunst.nl
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URBAN RAW POETRY
De Gheijnstraat 92, Den Haag
iedere tweede zaterdag van de
maand
06LIVE| Deja Vu Food & Drinks
Weimarstraat 62, Den Haag
iedere laatste zondag van de
maand

poster 2021|Ricco van Nierop voor MIAW
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