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Met ingang van 1 februari 2021 heeft het stadsdichterschap van Zutphen 
een nieuwe invulling  gekregen. 

Elk jaar schrijven tien verschillende dichters op  uitnodiging van Zutphen 
Literair tien offi ciële stads gedichten, die reageren op actuele gebeurtenissen 
in de stad.

Oogmerk van deze opzet is meerstemmigheid en diversiteit.

Op dit moment worden de stadsgedichten geëxposeerd in de hal van het 
stadhuis.

Een envelop met de tien stadsgedichten op 
 ansichtkaartformaat, ontworpen door Marc Weikamp, 
is voor € 7,50 te koop bij  boekhandels en VVV. 
De opbrengst komt ten goede aan de  poëzie in 
 Zutphen.
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Bevrijdingsdag

In minder dan een fractie
kleurde Nederland
van code legergroen
naar warm oranje.
De meisjesrokken
wervelden op straat.
Een enkele soldaat
liep zielloos rond.
De neuzen allemaal
dezelfde kant nu,
en ogen naar de grond.
Vergeelde vlaggen
staken uit de ramen
en wapperden
een onbezonnen dans.
Terwijl de klokken luidden
werden drie baby’s
naar het vont gedragen.
En op de foto, die nooit
werd gemaakt, zie je ze
één voor één.
In lange, witte jurken
met klein oranje strikje.
Behalve één... 

–  Anna Wiersma
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Afvaart vertraagd

Ik heb een boot gekocht en kom ermee naar jou.

We spraken af bij de nieuwe kade, maar als ik

onder de poort door vaar, zie ik alleen wit zand

op klinkers, die tijdloos overlopen in een afbrok-

kelende muur, twee maanden geleden ontdekt toen

ze de grond openbraken. Maakt dat de kade oud

of de ruïne jong? Was dit een weeshuis, klooster of

kazerne? Wachten is overal hetzelfde, het golft van

mijn borst naar mijn buik en terug. Ik geloof

bijna niet meer dat golven iets vertellen over

andere steden. Worstelend met touwen versta ik

ineens wat ik al hoorde maar langzaam

herken als gefl uister van de boot, jouw stem:

alleen de havens zijn ons trouw.

– Tim Pardijs
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Deventerweg 
bij nachtVele wegen leiden naar Rome,

in tegenstelling tot mijn stad
waar ik de goden voor dank, waar
de Deventerweg zijn oude glans gaat krijgen,
als was het de Via Appia.

Zodra de grond is opengetrokken,
gehelmde kerels hun oranje overall hebben weggeborgen,
spitten archeologen door de onderlagen van deze aarde.
Totdat het donker hen tot stilte vermaant.

Wat achterblijft staat op zware banden.
Geel-zwart ijzer glimt in het licht van straatlantaarns.
De ruiten van zijn cabine ogen dreigend zwart, maar is
zijn dagelijks woedende grommen gestopt, vooralsnog.
Tanden van blauw-staal verscholen onder versleten
asfalt, een echte ijzeren asfaltvreter.

Zo verlaten tot stilstand gekomen trotseer ik
in nachtelijk duister de opengereten grond.
Nader ik hem met afgemeten passen, schat
de afstand in en meet ik het verschil tussen
gene zijde en de overkant en droom over
de beloofde groene longen die door de jaren heen
passanten van zuurstof zullen voorzien.

Dat enorme gevaarte dat het verdomde asfalt schraapt,
dagelijks met schreeuwend geluid puin scheidt van de rest.
Hier sta ik met een brandend verlangen te weten
hoe de hernieuwde geschiedenis zich later zal tonen.

– Henk Gombert
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Deventerweg 
bij nacht
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In 882 kampeerden Vikingen bij Zutphen.
Hun zwaarden aan de wilgen, de helmen zonder horens,
buit slordig opgestapeld. De stad verkoold,
dochters geslacht, barbecue avant la le� re.

Moegevochten, schorgebruld liggen ze op hun ruggen,
professionele woede ingeruild voor de vrede van de nacht.
Nog één is wakker, staart omhoog en boert,
zijn slaperige hand glijdt over hun bordspel,

veegt winst en verdriet door elkaar.
De stille sterren zien hoe later van nu toen maakt,
hoe onherroepelijk een uitkomst is.

Hoe de stad rouwt, een muur bouwt,
nog later de stukken zullen worden gevonden,
Stille ogen, mededogen.

- Hanz Mirck
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Betondorp Zutphen, mag ik mij even voorstellen?
Helmut Herzfelde is de naam, als de kunstenaar
John Heartfield noodgedwongen afgereisd uit het bruin
van duizendjarig Duitsland naar deze witte wijk
op de Mars, in driekwart millennium jonge stad
aan IJssel, Berkel en Twentekanaal in aanleg.

Vijf straten tel ik hier: “met vijf tref je de vijand”
leert mijn kunst de werkers – rood kleurt hier het plaveisel
van geestdrift, niet van bloed als in mijn oord van herkomst…

En sprekend over kleuren: hier aan de overkant
langs de weg voetbalt zo dadelijk in blauw en wit
het chic Be Quick tegen de groen-witte volksjongens
van Zutphania – klassenstrijd ook dán verzekerd…

Gezien door mij, dus niet onopgemerkt gebleven:
Betondorp Zutphen – de omweg, de reis zeker waard!

– P.B. Kempe
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Groeten uit de 
Hesmarkstraat
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Een 
onvergetelijke 

avond 
tijdens het 

cellofestival

Trio 2, Shostakovich (1944)

Tijdens het cellofestival speelde eens een trio zo

meeslepend Shostakovich dat de zaal begon te beven.

Het was alsof goden en mensen duivels en engelen

gezamenlijk weenden om hun falen en gebrekkigheid

opgejaagd door Shostakovich zelf die meedogenloos

zijn anatomie van het menselijk bestaan over ons losliet

slechts bijgestaan door één enkel streepje licht.

Pijn het deed pijn alsof iemand onze huid ontvelde

alsof het onze darmen waren waarop spijt onmacht

en wanhoop werden gekerfd over een volslagen

krankzinnige oorlog. Alsof Shostakovich zelfs al wist

welke tragedies we nog te weten zouden komen over

het monster in onszelf en hoe joodse gevangenen in

Auschwitz tijdens een proces God voor zijn misdaden

hadden veroordeeld. Doodstil waren we niemand

kuchte of bewoog we waren één groot oor geworden

de dunste fl ageolet iedere dissonant ja elke noot

schrijnde als een verse schaafwond. Geen wonder

dat we na afl oop als één man oprezen huilden

stampten krijsten klapten alsof ons leven ervan afhing

en ook niet meer op konden houden anders hadden we

onszelf waarschijnlijk ter plekke opgeknoopt of

waren we elkaar juichend om de hals gevallen.

Na de pauze verbleekte het programma

niemand wilde nog luisteren de avond stierf

in een dodelijk vermoeid applaus.

– Otteline van Panthaleon van Eck
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Een bijna arts komt in een snijzaal aan

Een scalpel gaat heel stil door huid en zenuwbanen

en biedt de jongen zicht op de organen

waarvan hij slechts de namen weet

Nu mag hij ze betasten en verplaatsen

Een jonge astronaut landt op de maan

Welke droom is uitgekomen? Welk mysterie

zal zich aan ons openbaren?

Een reikhalzende mensheid is getuige

van zijn laarzen

in het stof

Een jaar of vijftig later volgen argeloze dromers

de lokroep van een stad, die uit de aarde

lijkt te komen – aarde tot aarde –

en wekt een vreemd verlangen om te graven

laag na laag na laag

maniakaal

De arts stuit op de binnenwand

De ribbenkast is leeg, onder de huid alleen nog tafel

En op de kale maan is niets dan stof

Epifanie? Fata Morgana? Wie of wat zet hiertoe aan?

Zuidven, Zutfan, Zutfania, Sudphania

Ik handel aan de Hanze nu in spades

— Gerrie Hondius
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Zutphen is ruim zuinig

op mens, boom en huis.

Met man, macht en vrouw

wordt gewerkt aan ‘t behoud.

Neem nou ieders geliefde Gelre.

De entree is licht door grote ramen,

met fraaie zitjes in paars, lila en geel,

palmboom, winkel, kinderstoel, speelhoek,

een loper langs ballonnen en goede voeding.

Moedige deskundigen, patiënten en bezoekers

volgen routes, langzaam rustig of met spoed.

Bij de computers helpt iemand geduldig.

Een blij of pijnlijk bericht is gedeeld.

Zutphens Gelre kent zeker leed,

maar ook troost en inzicht. Zo

blijft het – fi jn klein en dichtbij.

– Arno Bohlmeijer
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ze scholen samen naast parkeervakken onder lantaarns
het oude nieuws de stukgelezen boeken
tot proppen gewraakte gedichten
verpakkingen van het thuisbezorgde 
de lange ontkurkte nachten 

verstreken dagen bijeen gepakt

Maandag 13 december
Zwarte krat, BEST-tas en PMD, Papier en karton

het gerinkel zwelt aan
in de ontwakende stad

vandaag wordt gisteren van de hand gedaan

met een boog de laadbak in
een ogenschijnlijk verdwijnen - ring om de ziel

alles is tijdelijk en alles blij� 
verandering van vorm om terug te keren
het glas weer klinkend aan tafel
papier versbedrukt de pakken gevuld

de ophalers rijden lachend door de straat
ze maken plaats

ruimte voor het nieuwe 
om zich aan te dienen

– Mas Papo

Het is zondagavond 19.00 uur als mijn telefoon een korte piep 
laat  horen. Een bekend geluid. Een herinnering aan de waarde 
van de aarde. Een herinnering aan morgen.
Morgen zullen de ophalers van Circulus-Berkel opnieuw de 
 schouders eronder zetten en inzamelend hun wagens door 
de straten rijden. 
Met de veelzeggende boodschap: “Kies voor elkaar.”
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