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ZWART

De dame draagt zwart

Volgens Dikke van Dale

Op een eenzame wandeling
vanmorgen
Met een lichte nevel in de lucht
Donkere wolken lachen me zwijgend
uit
Schaduwen werpend door mijn haar n

zwart (bijvoeglijk naamwoord,
bijwoord)
1

1 met de kleur die geen lichtstraal
terugkaatst (tegenstelling: 1 wit (1)):
een zwarte dag, bladzijde in de
geschiedenis een donkere,
rampzalige dag, episode; het ziet
zwart van de mensen er zijn heel
veel mensen aanwezig
2 vuil
3 donker
4 pessimistisch: alles zwart inzien
5 zuur, nors: hij kijkt zwart
6 verboden, onwettig: zwarte
handel; zwart geld niet in de officiële
boekhouding vermeld en daardoor
fiscaal onbelastbaar gebleven geld
7. met een donkere huidskleur:
zwarte muziek door zwarte mensen
gemaakt; Zwarte Piet
zwartgeschminkte helper van
Sinterklaas; een zwarte school met
overwegend niet-blanke leerlingen
zwart (het; o; meervoud: zwarten)
1
de zwarte kleur
2
iets dat zwart is: in het zwart zijn
zwarte kleding dragen; (van een tvzender, een website) op zwart gaan
uit de lucht gaan, niet meer
uitzenden of actief zijn
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In de verte zie ik een vrouw
Gekleed in het zwart met grijze ogen
Ze draagt haar pijn als een geketende
geest
Eeuwig leven is haar schuld om te
betalen
De dame draagt zwart
Het is het teken van het leven van de
gevangenen
De dame draagt zwart
Zie de jaren door de tranen in haar
ogen
De dame draagt zwart
Haar mystieke krachten die me roepen
De dame draagt zwart
Haar liefde kan me bevrijden
De wind zingt fluisterend het lied van
waarschuwing
Zegt dat ik op moet passen
Voor de stille beschaduwde vrouw
Het verdriet dat ik zal delen
We zitten een tijdje samen in stilte
Spreken niet in woorden
In al haar gedachten spreekt ze met
haar ogen
Ik luister en kan alles onthouden wat
ik hoor

De dame draagt zwart
Het is het teken van het leven van de
gevangenen
De dame draagt zwart
Zie de jaren door de tranen in haar
ogen
De dame draagt zwart
Haar mystieke krachten die me roepen
De dame draagt zwart
Haar liefde kan me bevrijden
De woorden die ze spreekt gaan over
vergeten levens
En van alle opgedane kennis
Herinneringen die ik heb en niet weet
waarom
Met een glimlach legt ze dit uit
Ik had beter geluisterd naar de koude
waarschuwing van de wind
Ze loopt de andere kant op
Ik raak haar ziel aan en nu draag ik
haar vonnis
Voor haar liefde betaal ik graag
De dame draagt zwart
Het is het teken van het leven van de
gevangenen
De dame draagt zwart
Zie de jaren door de tranen in haar
ogen
De dame draagt zwart
Haar mystieke kracht roept mij
De dame draagt zwart
Haar liefde kan me bevrijden

LEGEND FOR THE FALL III
ze belde me rond middernacht
haar droge lippen verdronken
in haar tranen
zwart geverfd haar
nog niet gespoeld
zwarte vlekken op haar jas
haar huid leek wit
in dit gele licht
in de tunnel
van de nacht
kan ik het helpen
ik kan je niet helpen
ze trilt als een kale hond
in de regen
soms gaat het goed met Charlotte
soms kan ze dromen
soms kan ze geloven
dat het leven beter wordt met de dag
nu is ze een hangende tuin
die niet zo is bedoeld
laten we nog een stukje wandelen
in de regen
drup, drup, drup, drup
laten we lopen als katten
in de nacht
en dan gaan we langzaam terug
voor je medicatie
om de bomen te rangschikken
Hoss Wilstra 21-10-2022

Origineel: The Lady Wore Black Queensrÿche
Geschreven door: Chris Degarmo /
Geoffery Tate
Hertaling: Hoss Wilstra, 30-10-2022
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ZWERVER ZONDER WEKKER

BRUG

Biografie:

Koude novembernacht
duister en alleen
valt als een schaduw over de man
Kromgebogen en nietig
krimpt hij ineen
zoekend naar de brug
de oversteek naar een ijskoud verlangen
sprong van de onmacht

Coen Cuijpers (Boxmeer, 1981) groeit
op in Gennep. In 2019 zegt hij zijn
baan en huis op en rent hij enkel met
rugzak van Gennep naar Palermo voor
de positiviteit. 72 marathons in 112
dagen, waar hij onderweg vraagt
welke kleine dingen hij voor anderen
kan doen.
Na terugkomst in Gennep gaat Coen
op katten passen. De nomade reist al
meer dan twee jaar rond met zijn hart
als kompas. Hij schrijft een boek over
zijn hardloopreis naar Palermo.

Tot een vriendelijke stem hem verrast
roepend naar een kind
onschuldig spelend met kiezels
Rimpelingen weerspiegelen in het kanaal
demonen zwemmen weg
Zijn jas voelt lichter
de sleutel past

(‘Hardloopreis van geluk’, 2021).
Over het onderweg zijn maakt hij de
dichtbundel ‘Zwerver zonder wekker’,
die 19 september 2022 is verschenen.
GEDICHTEN

ZWART
Zwarte dagen
zwarte koffie
Zwarte wolken trekken als trieste
tranentrekkers
door een diep donker dal
Kille stormwind
Stille duisternis vindt
niets dan leegte
eenzaam in de ruimte
leeggelopen

NACHTGRAVER

Angstig groet ik mijn spokende gedachten
Ze kennen mijn stem
Ze wachten
tot ik ze durf weg te sturen
om heel langzaam weer
de liefde naar mijn ziel te kunnen dragen

Dwarrelend dromencircus
zwoele zomerzinder
Een mystieke sluimerstem zingt
op de klanken van de stadsklok
de slaap in de ogen
van de nachtelijke schatvinder
illustratie: Hoss Wilstra
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GEDICHTEN
Mijn God,
als je niet van mij bent,
van wie ben dan wel?
Ben je van mijn Marokkaanse
buurman, of het schoenmakertje
in de winkelstraat?
Van de vrouw die van de flat sprong
of haar vriendin die van niets wist?
Hoor je bij de mensen van de kerk
in deze buurt, de deuren geopend
alleen op feest- en zondagen?
Voel je je meer thuis bij de
donkere driegangen kousendragers?
Of ben je toch gewoon van iedereen,
die gelooft in jouw beloofde land
onbereikbaar voor begrip
onvindbaar voor googlelaars
onbegrijpelijk voor sukkels
onbestaanbaar voor cynici
vooral onmachtig voor onrecht
en onnoemlijk menselijk leed
van ondoorgrondelijke wegen
en weggespoelde landerijen
met belachelijke regenbuien
en vergelijkingen met natuur.
Mijn god,
hoe kom ik erbij je zo te noemen
zonder te veranderen in een zoutpilaar…
Je naam uit te spreken
alsof ik je vriend ben……
toeverlaat, vertrouweling,
ongeloofwaardige onwaardige

Ben je tóch voor die altijd weer
prominent aanwezige, rechtvaardige
gewetensvolle wezens?
Ben je voor het godvergeten
stuk ellende, de vergevingsgezinde
Ben je de gezonden vergevende….
Zinnelijke allesgever
zonderlinge witwasser.
Misschien ben je wel zwart
Zwart-witte-zonden-zegger
niet te wissen waarachtigheid!
En is zonde dat wat het doel niet haalt?
Zeg me dan in godsnaam wat het doel is.

dichter van liefde en ongemak

Illustratie: Loes Louise Wilbrink
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Het wonder van de zwarte vuurpijl
Dat jij het zag, zegt niet dat het niet bestaat
Niemand kan zien in jouw binnenwereld
Het wonder van het delen
Dat jij het liet ontbranden
Niemand kan zien in mijn binnenwereld
Het wonder van de zwarte vuurpijl
Dat jij branden laat
Zichtbaar in andermans binnenwereld

Illustratie: Conny Veenings

Zij
Zij verlaat het land
van zwart of wit
alles of niets
leven of overleven
en begeeft zich op het gladde ijs
van de grijstinten
De nuances, de kleurschakeringen
Het uitspreken van de vele
diversiteit van de gevoelens

Zwart
Zo zwart,
Zwart,
Een kleur,
een betekenis,
een .........
Zo zwart,
Zo zwart als wit is
En zo wit als zwart

Het is bijna mens worden
Het is gaan van onbewust
naar bewust

Zwart zonder kleur
Zwart met kleur

Van willekeur naar regie
Stapje voor stapje gaat zij op weg.

Zwart, gewoon
Zwart
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Ode aan de herfst
Terwijl de tijd tikt
Terwijl de tijd loopt
Terwijl de tijd draait
Terwijl de tijd gedijt
Zachte tranen vallen vanuit het grijs naar beneden
Vloeibare massa’s van wit waden zich door het land
Levenloos bruin danst in kringen door de lucht
De melancholie wordt gevierd met een diepe zucht
Wanneer de tijd geluidloos is
Wanneer de tijd stopt
Wanneer de tijd stilstaat
Wanneer de tijd even niet meer praat
Realiseer ik me zo-even, dat het leven door de dood wordt verkregen
Als ik me niet vergis, dat warmte alleen kan bestaan als er kou is
Dat bewegen, zowel aan melancholie als aan pracht zijn gegeven
Niet ongewis: het durven loslaten één van de mooiste deugden in het leven
is
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Het Woordenrijk is een programma met gedichten, verhalen en boekentips van
schrijvers uit de Haagse regio. Tevens hoor je gesprekken met organisatoren uit
het literaire circuit in de stad.
Het Woordenrijk werd in 2012 opgericht door toenmalig stadsdichter Harry
Zevenbergen en wordt nu samengesteld en gepresenteerd door Ricco van Nierop
en Adrienne van de Nieuwegiessen. Met medewerking van oa Diann van Faassen,
Anne-Tjerk Mante, Jos Nargy, Corina Maduro, Edwin Fagel, Geraldina Metselaar,
Edith de Gilde, Alexander Franken, Marike Verheul, Kristel Snellen en Anderkaffer
Schrijft.
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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
Onze locatie in De Gheijnstraat 92,
Den Haag is vanaf november 2022
gesloten. 06kunst.nl gaat op zoek
naar andere mogelijkheden om een
dergelijk evenement te organiseren
06KUNSTLIVE
Deja Vu Food & Drinks
Weimarstraat 62, Den Haag
iedere laatste zondag van de maand
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