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Ze kijkt naar me met haar
abstracte bril
Terwijl ze doorgaans niet van
abstract houdt
Vind ze dit resultaat prachtig
Terwijl details ontbreken
Langzaam aan wordt het beeld
scherper
De bril stelt zich in op
impressionistisch
Doordat ze houdt van
zonnebloemen
Fantaseert ze dat we het doen in
een veldboeket
De lucht wordt duister
Magisch realisme
Bliksemschichten
Geven details vrij
Vermengd met regenwater
Het brengt een scherp beeld
Waardoor de expressie
Ons Expressionisme brengt
Zo vrijen we altijd
In verschillende stromingen
Erotiek alom aanwezig
Op elk tijdstip van de dag

private investigations 1 / Hoss Wilstra

Ik heb verschillende gedichten
geschreven over rivieren, zo ook
een vertaling van Lorca over de
Guadalquivir, rivieren hebben een
bepaalde symboliek.

Tijd
Getijde
Eb en Vloed
De vier Seizoenen

zo geeft mijn gedicht over La
Romanche in Frankrijk een kijk op
verschillende akrakters die bij
elkaar komen

Het water komt
Ebt weer weg
Om vervolgens
Als een Tsunami terug te komen

We kunnen ook denken aan
politieke, levensbeschouwelijke
stromingen, of aan stromingen in
de kunst

Na ons de zondvloed
HW 4-8-2017

Hoss Wilstra
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afoto: Jean Quist

De stroom: die is hier al lang niet meer te zien. Die is er wel geweest. Lang
geleden, lang voordat mensen met machines de stroom in een korset van beton,
glas en staal snoerden. Wie wil kan in een van de gebouwen die de stroom
verdrongen nog een foto zien van hoe het was in de tijd dat er nog geen mensen
en al helemaal geen machines waren. Weg is ‘ie niet, de stroom. Die is alleen
maar uit het zicht. Knaagt langzaam, langzaam, langzaam aan de funderingen van
de gebouwen die even z’n plek innemen. Maakt er weer het zand van waarmee
de gebouwen zijn opgetrokken. Of er straks nog iemand is die over de
teruggekeerde stroom uitkijkt en denkt: gebouwen, die zijn hier al lang niet meer
te zien.
Jean Quist

4

5

6

7

Ik ben een druppel
in een brede rivier.
Ik kwam uit een beek
en nu drijf ik hier.
Stroomopwaarts wil ik,
terug naar de bron.
Was ik maar forel,
zodat het echt kon.

Ze weigert
werkelijkheid te hechten
aan wat ze beleeft.
In een glimlach bevroren,
eenzaamheid accepterend,
mits koel en kalmerend.
Ik las haar.
Ze is klein
en verklaarbaar.

Ik ben een forel
en zwem telkens stug
tegen de stroom in
naar de paaigrond terug.
Dan snel weer rivier af
tot vlakbij de kust.
Was ik maar een visser,
dan kwam ik tot rust.

Onder de ijskap
smelten woorden
tot een verbaasde rivier.
Ik stroom traag
en regen danst
langs de oevers.

Ik ben een visser,
zit langs de rivier,
tuur naar mijn dobber,’
meestal met plezier.
Maar brandt op mijn hoofd
felle zonneschijn,
was ik maar een druppel,
wat fris zou dat zijn.

Ik schenk haar
mijn stroming,
en de weigering onthecht,
aarzelt, drupt.
Hans F. Marijnissen

Ik ben een druppel
en stroom zeer gedwee
in een brede rivier
traag richting zee.
Kom daar echt tot rust,
verdamp door de zon
en reis in de wolken
terug naar de bron.
Jaap van Oostrum
Uit de dicht bundel ‘Kleur bekennen’

Na 3 flessen gin
ben ik de woorden vergeten
die zijn opgedroogd, weggestroomd
en verdwenen in de flessen.
dronken op de maan / Hoss Wilstra

Theo Koot
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Het grijs van het water
Werd het grijs van de lucht
Vulde rivieren
Voedde groen
Vulde land
Laafde mensen
Alleen achter de dam
Heerst rust
Waar water kolkte
Ligt rots droog
Wacht
Tot werklieden vertrekken
De stroom zich weer vult
Conny Veenings-Molenaar
foto: Nico van de Wetering

De wagen opgeladen
We zoeken een plek
Daar waar zoetigheden lonken
Zachtheid zich mengt met geruis
De duisternis een plek maakt
Voor liefde
En voor zorg
Het licht de weg wijst
Naar de wereld die ons omgeeft
De wagen hobbelt verder
Geen goede plek stelt zich voor
Het reizen is verademing
Wij trekken verder door
Die plek zal heus wel komen
De reis is ons genot
De wegen van de dromen
Wijzen steeds ons lot
Zij bouwen aan de toekomst
Voorbij de laatste slinger
Waar stil zullen grazen
Van het mooiste bod!

foto: Nico van de Wetering
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Mijn hart stroomt over
van de nieuwe richting
waar ik naar op weg ben
de stemming in mij is goed
het is de tendens
van mijn nieuwe leven.
Het wordt een trend,
een beweging, net als water
of stroom die de kamer verlicht
De strekking van dit verhaal
is dat de organisatie perfect is
het loopt als een tierelier.
Cora de Boed

afbeelding: Cora de Boed

tussen bron en monding
stroom ik
rustig of onstuimig
zoek ik mijn weg
ik pas me aan
dat is mijn aard
mijn stromende natuur
soms val ik bijna droog
soms ga ik mijn oevers te buiten
soms voel ik me oud en vervuild
en soms
zo nieuw of ik pas ontsprong
tussen bron en monding
stroom ik
tussen bron en monding
zoek ik mijn weg

Een open zelf
is als een stromende rivier
waar de schatten van het leven
doorheen kunnen stromen
Een ieder heeft een oneindige
hemel
tot zijn beschikking
om te dansen op de vleugels
van de wind
Ver voorbij de versluiering
van de vermoeide geest.
Lucie Polders

Edith de Gilde, uit: Zeilschip Zondag,
Den Haag 1997
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langzaam keken wij toe
hoe alles veranderde
terwijl tegelijkertijd alles hetzelfde
bleef
nog steeds stroomde het water
rondom onze huizen
langs het dorp naar beneden
nog steeds zagen we voetstappen
langs de rivier omhoog
alles is verschoven
niets is meer hetzelfde
zwijgend zagen wij ons verdwijnen
maar alleen onszelf

afbeelding: Froukje de Vos

INTROVERT IN A-MINEUR

Froukje Vos

Ik stal mijn hart achter wanden
van afgeraffeld marmer,
en tracht mijn pak te behangen
met kwasten,
krasjes
en matglas.

ZWERVEN
Soms zwerf ik
van de woonkamer
de tuin in.

Mijn jas,
mijn wanten mijn pantser,
langs lampen dansend,
op een bal,
in een stad,
langs wat vlaggen,
in trans wapperende

Tussendoor
zwerf ik.
Soms ook zwerf ik
van de tuin
de woonkamer in.
Daar tussen in
zwerf ik.

verachting verwachting -

Soms echter
zwerf ik de
voordeur uit.

verstandig.
Handen gebrandmerkt in het zand niet langer het anker
dat de bast haar takken bracht.

Dan zwerf
ik boodschappen.

Gerardo Insua Teijeiro
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Ibiza tijd zo mooi zo fijn
een zingende dansende
werkelijkheid
monden roepen droom en stroom
langs dit Mediterrane eiland in de
zon
de baai van ruimte golft langs
oevers
als de buik van organische natuur
golven van de argeloze branding
spelen zachte stromende
melodieën
de dagen vertrekken met een
gerust hart
naar kusten vol mythische
schoonheid
het vliegend zonlicht neemt me
mee
over de ondergolven van de zee
Ibiza herinneringen zingen
in hoofd en hart en tong o tong
de zee van Cala San Vincent
daar raak ik aan gewend
droom van deze golfstroom
de Mediterrane werkelijkheid
zie de liggende rotsen en eilanden
ze rusten al eeuwig in het lichtend
water
Ibiza tijd zo mooi zo fijn
een zingende dansende
werkelijkheid.
Rik van Boeckel
Santa Eularia. Ibiza
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het gekke muisje
zoek niet meer in lades
met de staart op haar pootjes
legt zij zich onder de verwarming
alleen de wind is wakker
schommelt de Perzische kat
gevangen in de kromming van de
maan
fonkelen sterren
goede nacht

de rust bedriegt
ook al blijft alles stil
- ik wil graag macht zijn
in je vuist
de teugel in je hand

de kikker in het door zon verwend
land
springt niet meer van blad naar blad
hij droomt
omarmt zacht een waterlelie
onder beschermende vleugels van
een ooievaar
slapen zijn kleintjes
zorgeloos
sterren fonkelen
goede nacht

een druppel hoop
van liefde
die warm in je hart loopt
wil ik … zo veel wil ik zijn

het lachen, het mooie
wil ik zijn
die, denkend aan vrede
jouw ogen afschermt

een oorlog woedt
al blijven dagen stil
de ogen blind
mijn wensen onvervuld
speelt diep in mij
een droef theaterspel
van een grote gekke beer
geheim en heel alleen

naast brandende lantarens
bewondert een straathond
vlinders
hoe mooi zou het zijn om in sneeuw
te spelen
met talloze kinderen
traag vallen zijn ogen dicht
vervliegt de droom
sterren fonkelen
goede nacht

het heet verkrachte vrede
sunset 16-05-2022

een kalf en een veulen
slapen rustig in vers geurend hooi
een ster valt
wie weet
misschien op hun pad
verstrooit de duisternis
een deur knarst
sterren fonkelen
goede nacht
sunset 16-05-2022
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'Love in outer space
We’re not supposed to know
We have reached the after glow
Coming down’s can be nice
It’s a blaze of ice
And fire is where it started
We were in for an surprise
The world didn’t give up without a
fight
Even on Jupiter we were standing up
for our rights
In the play came the female version
of me
Always smiling, flirting and talking
with everyone
She knows what she has done
It’s fine because there is wine
She danced along with the Sun
Because the version of me is you
And the version of you is me
Together we are free
Even in outer space and beyond
We have a very close bond
I will be always here for you and the
world
You are always there for me and the
universe
It will never become an curse
Your love will feed the void
Of differences between humans and
alien species

Flory Hofland

Tegen de stroom in
Als iedereen het eens is,
heeft iemand onvoldoende nagedacht
Nooit zal ik je meer loslaten
ook al is de branding nog zo sterk
Tegen de stroom in
zal ik er voor je zijn, als reddingsboei
in een onstuimige woeste zee
Hoge golven tarten het fragiele leven
Mijn geloof in jou blijft onverwoestbaar
Tegen de stroom in
Zullen we overwinnen in een harde strijd
Als in het midden van een enorme
orkaan
Waakt mijn oog in het midden over jou
In de stilte na de storm pak ik je stevig
vast
Tegen de stroom in
Laat mijn liefde zich door niets blokkeren
In de herfst van het lange leven
zullen de bladeren niet gaan vallen
Een hittegolf in een barre winter
Cor van Welbergen, 10 mei 2022

Children of the future – Hoss Wilstra
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Inside each of us there is a dark alley
no one can light it up.
when they are asked about your condition
We say I'm sad for no reason, Because we
walk through the dark alleys of our
existence
Yes, man is a sad creature.

لە ناخی ئێمەدا،
کووچەیەکی تاریک بوونی هەیە،
بە چرای هیچ دەستێک ڕووناک نابێتەوە.
خەم تێیدا بااڵ دەکات،
!تاریکی تێیدا گەورە دەبێت
هەر کاتێک،
لە بێزاریمان دەپرسن؟
لە خۆمەوە بێزارم: " "دەڵێین
ئەوە گوزەرکردنە،
بەو کووچە تاریکەی بوونمان
ئا مرۆڤ بوونەوەرێکی خەمگینە.
"" سومەیە جەالل
Sumeie Jalal

close the book between my hands,
before you
Read the first word in it.
Our house smells of death!
It looks like the house of a woman without
hands or eyes.
in that house,
Nothing is left in order!
Except for your painting.
Look at the flower vase,
I'm on my desk,
The water inside is empty and
The flower is dry in it!
Our furniture, all dusty,
Touch the curtain in front of the window,
It will drown you and blind you.
I removed the wall clock and threw it
away.
What's the use of a watch?
That you will never come back,
Our house smells like death,
It looks like the house of a woman without
hands or eyes,
in that house,
Nothing is left in order,
Except for your painting.

My name is Sumaya Jalal. I was born in
1999 in Chamchamal township of
Sulaimani province in South Kurdistan. I
have been interested in art since I was a
child. I live in Kirkuk. At the age of twelve
the first flower of poetry grew in my land.
I dream of being a good poet and planting
trees of immortal words. ((I can silence
my tongue forever but not the pen))
Writing is the reason I stay alive in this
cemetery.

 لە شارۆچکەی1999 من سومەیە جالل لە ساڵی
چەمچەماڵ سەر بە پارێزگای سلێمانی لە باشووری
 وە لە شاری2003  لە ساڵی،کوردستان لە دایکبووم
 قۆناغەکانی خوێندنم هەر لەو شارە،کەرکوک نیشتەجێم
تێپەڕکردوە و بە بێ خواستی خۆم لە کۆلێژی کشتوکاڵ
وەرگیرام و هەر لەوێدا کۆتایم بە قۆناغی خوێندن
 بەاڵم بۆ هەمیشە دەمەوێت قوتابی بم لە،هێناوە
 من هەر لە تەمەنی،قوتابخانەی شیعر و ئەدەبدا
 لە تەمەنی،منداڵییەوە ئارەزووم لە بواری هونەردا بووە
دوانزە ساڵیدا یەکەم گوڵی شیعر لە خاکی مندا ڕواوە،
خەون دەبینمم ببم بە شاعیرێکی باش و درەختی وشەی
 ((دەتوانم بۆ هەمیشە زمانم بە بێدەنگی،نەمر بچێنم
ڕابگرم بەاڵم قەڵەمەکەم نا ))نووسین هۆکارێکە بۆ
زیندوو مانەوەم لەم گۆڕستانەدا.
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In ieder van ons zit een donker steegje
verborgen
niemand kan het verlichten.
wanneer er wordt gevraagd hoe je je voelt

کتێبەکەی نێوان دەستم دادەخەم،
بەرلەوەی
یەکەم وشەی تێدا بخوێنمەوە.
!ماڵەکەمان بۆنی مردنی لێ نیشتوە
لە ماڵی ژنێکی بێ دەست و چاو دەچێت.
لەو ماڵەدا،
!هیچ شتێک بەڕێک و پێکی نەماوەتەوە
تەنیا تابلۆکەی تۆ نەبێت.
سەیری گوڵدانە گوڵییەکەی،
سەر مێزەکەم دەکەم،
ئاوەکەی نێوی خاڵی بۆتەوە و
!گوڵەکە تێیدا وشک وشک بۆتەوە
 گشت خۆڵنشین بوون،کەلووپەلی ماڵەکەمان،
پەردەی بەر پەنجەرەکە دەستی لێبە،
دەتخنکێنێ و کوێرت دەکات.
 لێکردەوە و فڕێمدا،کاتژمێری دیوارەکەم.
کاتژمێر بەکەڵکی چی دێ؟
کە ئیتر تۆ لە هیچ کاتێکدا ناگەڕێیتەوە،
ماڵەکەمان بۆنی مردنی لێ دێت،
لە ماڵی ژنێکی بێ دەست و چاو دەچێت،
لەو ماڵەدا،
هیچ شتێک بەڕێک و پێکی نەماوەتەوە،
تەنیا تابلۆکەی تۆ نەبێ.

Er wordt gezegd dat ik verdrietig ben
zonder reden, feitelijk lopen we door de
donkere steegjes van ons bestaan
Ja, de mens is een treurig wezen.
Sluit het boek tussen mijn handen,
voor je het eerste woord erin leest.
Ons huis ruikt naar de dood!
Het lijkt op het huis van een vrouw zonder
handen of ogen.
in dat huis,
Is er niets meer in orde!
Behalve het schilderij.
Kijk naar de bloemenvaas,
hij staat op mijn bureau,
Het water binnenin is op en
De bloem is uitgedroogd!
Onze meubels, allemaal stoffig,
Raak het gordijn voor het raam aan,
Je zult verdrinken en verblindt worden.
Ik heb de klok aan de wand verwijderd en
weggegooid.
Wat is het nut van een horloge?
Dat je nooit meer terugkomt,
Ons huis ruikt naar de dood,
Het lijkt op het huis van een vrouw zonder
handen of ogen,
in dat huis,
Lijkt niets in orde,
Behalve dat schilderij

woman
I am the deputy of the sun on earth
to the light of a universe
I have energy
I'm a beautiful mother
My rain of love and kindness
My white snow and flowery soil
Yes, I am a woman.

Vrouw
Ik ben de plaatsvervanger van de zon op
aarde
Het licht uit het universum
ik heb energie
Ik ben een mooie moeder
Regen van liefde en vriendelijkheid
Witte sneeuw en bloemrijke grond
Ja, ik ben een vrouw.

ژنم
جێگری خۆرم لە زەوی
بۆ ڕووناکی گەردوونێک
وزەم پێیە
دایکی جوانیم
بارانی خۆشەویستیی و میهرەبانیم
بەفری سپی و خاکی گوڵم
بەڵێ ژنم.

Origineel: Sumeie Jalal
Vertaling in Nederlands: Hoss Wilstra
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SEASHELL SYLLABLES
Your words syllables
drifting like seashells
INSPIRE
Lost pictures of you
falling from the SKY
like shooting stars
INSPIRE
A fragment of
a yellow watch
screenshots
my mind
Your life in
90 seconds
INSPIRES
Ҝ卂ㄒㄒㄚ卂

LUSH PRINTS
Covered by sheets
Hidden from view
Moulded in
each others arms
skin to skin
Painting each others print
Lush landmarks
waving and twisting
defining repetitive patterns
Yellow clouds
imprinting red and purple
A huge torrent
hiding twin souls
Ҝ卂ㄒㄒㄚ卂
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THE SEA
intertwines

THE LAKE
Large shadows
waving endless
golden beaches
struck by sunlight

HORIZONTAL
SAND
HORIZONS
DRIFTING

VAST golden beaches
unravelling long
weaving shadows

A sun_KISS_ed
mermaid
YOU touch
SENSE skylines
FEEL blushing seas

YOU and HER
SHE AND
THE SEA

Ҝ卂ㄒㄒㄚ卂

Peachy SHE
Yearning YOU
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de ruimtes waar we zaten
genoeglijk liggend zou misschien
nog het beste zijn zo lekker lang
uitrekkend naar elkaar
waar we als de juiste muziek
speelt ook zouden kunnen dansen
lang en dicht bij elkaar totdat
we in elkaars huid schoven
onze lichamen elkaar sprookjes
vertelden van die golvende glanzende
sprookjes en ook die van de gelaarsde
kat misschien
de ruimtes dus aan zee waar je in
de bewasemde ramen hartjes kan
tekenen die uitkijken over de steeds
maar aanrollende golven
de nachten kort maar tegelijkertijd
toch weer lang als je de geschikte
tijd afwacht om je handen zachtjes
lijntjes te laten tekenen
naast de getrokken strepen van
nog kloppend rood toen de tijd
schikte en het water vervloeide
toen we verkleefden aan de wereld
liggen dan bewegingloos liggend
buiten ruimt de aarde zich op
witte wolken drijven in winderig
blauw rijdend als trage wagen op
boogbruggetjes over eeuwenoude
grachten
laten los wat we hadden willen
vasthouden in de zon zien we liever
geen vreemden alleen elkaar en
de golven die blijven aanrollen
Nico van de Wetering

Afbeeldingen: Nico van de Wetering
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Tino is een Haagse muzikant, die zich naast liedjes schrijven bezighoudt met
schilderen en gedichten maken. Terug in de tijd – om specifiek te zijn in 1998 –
begon hij met een krijttekeningenserie. Niet lang daarna nam hij de kwast ter
hand en zo ontstond een reeks aan creaties. Terugkerende thema’s in zijn werken
zijn: een scala aan kleuren, abstracte vormen en een bijna kinderlijke eenvoud
wat betreft compositie. Meest recente schilderijen die hij (af)maakte zijn:
‘Cirkelende vierkanten’, ‘Draaitafel’, ‘The pointing arrow’ en ‘The pointing finger’.
Ook probeerde hij eind vorig jaar iets nieuws, namelijk het ontwerpen van een
logo voor op een t-shirt. Wegens alle positieve respons besloot hij een twintigtal
duplicaten te maken, die inmiddels uitverkocht zijn. Wie alsnog een exemplaar
wil aanschaffen, via Redbubble kun je er eentje bestellen:

Tino van Leeuwen
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Zo heeft ‘Nooit Meer Terug’, grotendeels
uitgevoerd met ‘praattechniek’, een zeer
diepe lading gekregen wanneer we
stilstaan bij de mensen die momenteel uit
oorlogsgebied vluchten en alles moeten
achterlaten. Krachtig en indringend klinkt
”Ik ga nooit meer terug” uit de mond van
de zangeres.

Bij het vorige album van Caroline in
‘t Veld en haar muzikanten kwam vlak
voor de lockdown, uit en probeer dan
maar eens je album te presenteren moest
aan het grote publiek. Optredens met
tekstdichter en voormalig stadsrapper
Dirk Ries waren aangekondigd om in een
interactieve
theatervoorstelling
voor
verbinding tussen jongerencultuur en
theaterpubliek te zorgen. Een optreden
voor maximaal dertig mensen bleek één
van de spaarzame hoogtepunten te
betekenen in een jaar dat maar snel
vergeten moet worden.

Het maakt het beluisteen van Encore tot
een bijzonder indrukwekkende ervaring,
waarin bij iedere draaibeurt weer nieuwe
ontdekkingen zijn te bespeuren en waarin
actualiteiten en persoonlijke ervaringen
elkaar veelvuldig afwisselen.

Er werd snel geschakeld met het vizier op
de toekomst gericht. Zelfs in de eindfase
van het productieproces bleek die
toekomst nog onzeker. Binnen het thema
van het nieuwe materiaal stond de vraag
centraal wie je mee zou nemen naar een
plek in de wereld die je gezien moet
hebben en welke plek dat dan moest zijn.
Leuk om over te fantaseren voor als je
thuis zit en geen kant op kunt. Met
bewonderenswaardige
optimisme
en
doorzettingsvermogen van de band,
kunnen de teksten nu vanuit een ander
perspectief beschouwd worden, er straalt
veel positiviteit uit.

(Uit: podium info)

In ’t Veld bestaat uit de samenwerking
tussen gitarist Johan Fransen en
toetsenist/tekstschrijver Caroline in ’t
Veld.
De band componeert als collectief
vaak in opdracht van maatschappelijke
organisaties, waarin zij popmuziek met
uitstapjes naar jazz en Latin met de
Nederlandse taal en cultuur verbinden.

Encore is een verzameling van liedjes
geworden waaruit verbinding, hoop en
sociale betrokkenheid spreekt. Dit alles is
gestoken in een verzorgde muzikale
begeleiding. Voornamelijk akoestische
folk- en popklanken zijn te horen, die
zowel uitbundig als ingetogen worden
uitgevoerd. Een groot gedeelte van de
teksten is plotseling onbedoeld in een
heel ander daglicht komen te staan. Niet
vreemd in een tijd waarin zoveel
ingrijpende
gebeurtenissen
tegelijk
hebben plaatsgevonden.

Overige leden: Joost van den Akker BAS,CONTRABAS, JAZZBAS en John
Kakiay - SLAGWERK, PERCUSSIE
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STROMING
https://www.youtube.com/watch?v=gDnTJd5p1yw
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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
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
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