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WALBURGISKERK ZUTPHEN

‘KIJKEN OP TWEE MANIEREN’

Een zeer bijzondere bijeenkomst: het Vriendencafé Special in het middenschip van de 
Walburgiskerk, Zutphen. Vanwege ‘het Coronavirus’ geheel conform voorschriften RIVM.

* Een een heldere, boeiende voordracht van kunst- en cultuurhistoricus Jaap Nijstad 
* gecombineerd met prachtige gedichten van Otteline van Panthaleon van Eck, psycholoog 

en één van de twee stadsdichters van Zutphen.

In ieder kunstwerk ligt een uitnodiging besloten. Allereerst om ernaar te kijken en vervolgens 
om zonder vooroordelen de werking van de waarneming te ondergaan. Wat er daarna gebeurt 
zal voor iedere beschouwer min of meer verschillend zijn. De confrontatie met een schilderij of 
een beeld kan een blijvende impressie achterlaten maar het kunstwerk kan ook, bijna achteloos, 
uit de herinnering verdwijnen. Wanneer de visuele waarneming wordt vastgelegd in woorden 
zal dat ‘verdwijnen’ minder snel plaatsvinden. De keuze en de gekozen vorm van de woorden 
kunnen echter net zo sterk verschillen als de individuele waarneming. 

Otteline van Panthaleon van Eck, stadsdichter van Zutphen, koos een zestal werken uit de 
collectie Henriëtte Polak. De vijf schilderijen en één sculptuur werden uitgangspunt voor 
evenveel gedichten. Voor kunst- en cultuurhistoricus Jaap Nijstad is de selectie van Otteline 
het vertrekpunt voor een beschouwing waarin de zes werken in een bredere context worden 
geplaatst. Samen verzorgen zij een namiddag vol verf en ritme, kleur en klank, licht en 
schaduw, kennis en verbeelding.



	

LANDSCHAP, ZUID-FRANKRIJK
WIM OEPTS, 1971

Je zou willen dat je als Erik in het Klein
Insectenboek het canvas in kon lopen
een rugzak vol met stokbrood, geitenkaas
olijven, een fles wijn, fruit dat niet verder 
dan een armlengte te wiegen hangt.
Ruik je het warme graan, lavendel, tijm?
Een tractor rommelt in de verte, er zijn krekels
het zwaluwt om en in je hoofd.

Dit is Frankrijk, nee
dit is méér dan Frankrijk
dit is wat je ooit was:
geen telefoon 
geen tekst
er is alleen maar
licht en lucht 
je wordt omhelsd
door kleuren en 
alles, alles op zijn plek 
zodat je niet 

met een rotklap
uit het paradijs kunt vallen. 



CATHARINA DE GROTE (2006)
ARIE SCHIPPERS

Ik wilde met Pruisische krachtdadigheid
Ruslands logge beer de Nieuwe Tijd in sjorren.
Daarvoor moest ik mij wel even van 
mijn achterlijke echtgenoot, de Tsaar, ontdoen.
Ik sleurde, rammelde en sleepte aan de kettingen
van bijgeloof en devotie, ik wilde licht
en kunst en weidsere gedachten.
Rijkdom groeide welig over akkers en  paleizen
slaven zeulden peulen, bonen, graan – we aten goed.
Dat ik alle intriges, achterklap en aanslagen heb overleefd
was omdat ik altijd wakker bleef, het wereldse toneel
bespeelde als een handige croupier, de juiste mannen
noodde in mijn bed en nooit, nee nooit, liet weten
dat ik kwetsbaar ben. En dat terwijl ik liever in Parijs 
wilde studeren, schrijven, leren denken en flaneren met 
Voltaire en Diderot, de meesters van betekenis.

Nee, terugkijkend denk ik alleen nog maar:
wat wás dit alles toch? 
- het waren parels voor de zwijnen.



NAAR BUITEN BINNENKIJKEN
Joop Sjollema (ca. 1967) Maud van Loon

Ze zit hier wel in al haar kleurenpracht
maar het is de wereld niet waar zij
naar lacht, het is het spelend binnen-
oog dat danst met lijn en kras en boog
dat buigt en strekt over het vlak
trekt aan de witte zeilen van het hart.

Goethe wist het al: tussen het naderende
rood en geel is het het blauw dat wijkt. 
Hoe vaak je in de wereld geel en rood 
bekijkt ze blijven tinten rood en geel 
alleen het blauw pleegt steeds in elke zee 
en ieder oog verraad aan wat het lijkt.



	

PORTRET	VAN	LIESBETH	WEZELAAR-DOBBELMAN	
ARIE	SCHIPPERS,	1952	

Er	zijn	momenten	
dat	je	staande	in	de	keuken	
of	zittend	op	je	bed	
ineens	beseft	
wat	het	leven	je	heeft	aangedaan	
wat	het	je	gaf	en	je	ontnam	
hoe	het	jou	aan	Plarden	scheurde	
en	overlaadde	met	geschenken	
	
wat	jij	het	leven	aandeed	
hoe	je	het	onwillig	nam	
en	er	mee	rotzooide	
hoe	je	het	gretig	beet	
bevruchtte	en	verwondde	
	

dat	het	tot	je	doordringt	
dat	niet	jj	het	leven	leefde	
maar	het	leven	jou	
	
dat	alles	waar	je	bang	voor	was	
waar	je	om	schreeuwde	huilde	
lachte	wat	je	in	razernij	ontstak	
dat	dat	alles	niets	is	in	het	aangezicht	
dat	jij	niets	bent	in	het	aangezicht	
van	dat	ontembare	dat	niets	ontziende	
leven	zelf	
	
dat	je	in	de	orkaan	van	dat	besef	
niets	anders	rest	
dan	varen	op	een	nietig	scheepje	
het	een-mans	bedje	
van	de	overgave.	



	

INTERIEUR, MINERVALAAN
FIK ABBING, 1945-46

De Minervalaan in bloei, de rug 
kan naar het raam, geen verdwaalde
kogels meer, de zon schijnt 
vrede komt schoorvoetend terug.

Er zijn geen files of toeristenrampen 
roekeloze fietsers of parkeerproblemen.
Binnen heeft de nieuwe tijd
niet huisgehouden, geen designerlampen,
weke bleke banken en artistieke takken
er is geen internet, de smartphones kunnen
leesplezier nog niet in stukken hakken.

Het fluidum van de verf streelt blijven en vergaan
met even grote tederheid, de verf zo licht en vrij
danst in de zon, danst alles wat ooit was voorbij,
en alles wat zal komen, het heeft de lengte van een lied
de vrouw zij zal voorbij, zo tijdelijk, zo tijdelijk zijn wij.

Het boek? Blijft dan het boek?
Tot dat een nacht daar weer de fik in zet
en alles tot de diepste nerven weer eens omgewoeld.

Oh zegen het moment dat alles even werd zoals het was bedoeld.



OTTO DE KAT
STOEL, 1971

Ze ging de kamer uit 
kwam niet meer terug
hoe krijg je dát gemis
in je systeem
hoe moeten elke 
nerf en elke cel 
en elke druppel verf
gaan weten dat dit waarheid is
kleur wil maar niet verwarmen
de muur trekt asgrauw weg
hoe moet de stoel bevatten dat hij
haar nooit meer zal omarmen
en daar moet blijven wachten 
totdat geen mens meer weet 
waartoe die stoel dwars op het kleed

maar die drie smalle 
streepjes zon
zie met ontzag

wat verf vermag
hoe de vloer haakt
naar die lichte vlek

hoe die het hele doek 
bevrijdt en ieder ding 
tilt uit de neerslachtigheid

en zelfs haar stoel waakt op de juiste plek.


