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"Nader tot Z.". Dit was de titel van het gedicht waarmee Eke Mannink, 
de stadsdichter die vandaag afscheid neemt, zich twee jaar geleden 
van haar stadsdichterschap verzekerde. Met een originele benadering 
omschreef zij een vergezicht op de stad Zutphen en hoe die stad  
gaandeweg dichterbij komt.  
 
Zoals het in dit gedicht gebeurt, zou het met ieder gedicht dat een  
stadsdichter schrijft, moeten gaan. Je wil je, al lezend of luisterend  
naar de voordracht van de stadsdichter, kunnen vereenzelvigen met 
de stad, de stad als het ware dichterbij je laten komen. 
 
Het is dan ook deze invalshoek waarmee de jury de gedichten van tien  
inzenders met veel plezier heeft gelezen. Niet alleen met plezier; ook  
met bewondering voor de kwaliteit en originaliteit van de ingezonden  
gedichten. De stijlen waren zeer divers; klassieke versvorm, vrije verzen,  
omschrijvend, filosofisch, meer - of minder - beeldend. Soms leek taal  
een doel op zich, maar vaak was het een middel om het doel, namelijk  
de lezer, te bereiken. De lezer die meegenomen wil worden in de beelden  
of het gevoel dat de stadsdichter omschrijft.  
 
De jury heeft op de volgende criteria gelet: 
Stijl, toegankelijkheid, zeggingskracht:  
Gezien de diversiteit aan mensen en evenementen in de samenleving is 
het van belang dat de stadsdichter zijn/haar publiek kent en moeiteloos 
omschakelt van een droeve naar een blijde gebeurtenis. 
De stadsdichter krijgt nogal eens het verzoek binnen een korte termijn 
een gedicht te schrijven. Het grote wachten op inspiratie is dan soms 
niet aan de orde. Dat vereist vakmanschap en inzicht in wat er in de  
samenleving speelt. Tevens zal de stadsdichter moeten kijken of zijn/haar 
gedicht inhaakt op iets wat leeft onder de Zutphense en Warnsveldse 
bevolking. 



Presentatie, communicatie: 
De stadsdichter communiceert op tweeërlei wijze met het publiek; door 
middel van zijn/haar gedicht en door middel van de presentatie. De  
stadsdichter staat vaak op een publiek podium en moet ook op zo'n 
moment de luisteraars weten te raken.  
 
Na het lezen van alle ingezonden gedichten stelde de jury unaniem de 
short list samen waar vier namen op prijken: Arno Bohlmeijer, P.B. Kempe,  
Niek Hietbrink en Tim Pardijs.  
 
Voordat de jury bekend maakt wie van deze vier dichters de opvolger van  
Eke Mannink gaat worden, wil zij eerst een toelichting geven op het werk  
van alle kandidaten op de short list.  
 
Arno Bohlmeijer: in zijn gedicht "In de aanloop naar Wie van de 
drie" omschrijft hij de avond van de verkiezing van de stadsdichter 
op de dag van vandaag, 31 januari 2013. Prachtig en typerend 
voor zijn filosofische en rustige schrijfstijl is de laatste zin: "Voor ieder  
is het een eer om deel te nemen, laverend tussen nederigheid en meer."  
 
Niek Hietbrink: de jury was aangenaam verrast door de toegankelijke 
stijl van Niek. Bij zijn inzending zat een serie gedichten, geïnspireerd  
op de aankoop van een aantal oude ansichtkaarten van Zutphen op  
een rommelmarkt in de Hanzehal. In het gedicht "Watertorens" schrijft  
hij, naar aanleiding van het spiegelbeeld van de Watertoren in de Berkel:  
"boven het onderkoeld water torent een stadsgezicht dat zindert in het  
licht van een ondoorgrondelijke zon." Met zijn soepele taalgebruik roept  
Niek sterke beelden op bij de lezer.  
 
P.B. Kempe: deze intrigerende man werd door de jury uitermate 
origineel gevonden. Wars van de computer schrijft hij zijn gedichten 
op de typemachine. Zijn archaïsche taalgebruik resulteert in sterke 
en vaak geestige poëzie, zoals in het gedicht "Dorp aan twee 
rivieren", waarin hij schrijft over de verdwijning van alle buitenlandse 
kranten uit Zutphen. "Geen Zeit of Welt wordt meer door Berkel 
aangebracht van oost naar west; van zuid naar noord heeft IJssel 
nimmer Morgen meer of Monde als vracht".  
 
Tim Pardijs: als rechtgeaarde Zutphenaar laat Tim zijn blik door 
onze stad dwalen. De jury vond zijn inzending duidelijk gegroeid  
ten aanzien van zijn vorige, twee jaar geleden. In zijn gedicht  
"Burgerzaal" laat hij de eeuwenoude balken spreken, waarmee hij  
getuigt van een bijzonder originele visie:"We voelen de doffe ogen  
wel achter onze splinters haken".  
 
 
 



Wie wordt de nieuwe stadsdichter van de gemeente Zutphen? 
De gekozen stadsdichter gebruikt taal niet als doel, maar als een  
voertuig om de lezer mee te nemen in de beelden waarmee hij de 
stad schetst. Deze beelden zijn krachtig en vitaal, humoristisch en 
warm.  
 
De jury heeft de stellige overtuiging dat de winnaar de uitdaging 
van het stadsdichterschap -  een grote uitdaging zelfs, gezien de  
staat van dienst die de vorige drie stadsdichters, ieder op geheel  
eigen wijze en met een geheel eigen stijl, hebben opgebouwd - 
op gepassioneerde en kundige wijze aan zal gaan en invulling zal 
geven.   
 
Ook is zij van mening dat zijn stijl geheel beantwoordt aan wat een  
stadsdichter beoogt te doen: Zutphen nader tot de mensen brengen,  
en de mensen op hun beurt "Nader tot Z.", om Eke Mannink te citeren.  
 
De man die schrijft "De stad die je verliet zal ik je laten horen in de  
echo's die door de stegen klinken, laten voelen in de trillingen van 
het stuur als je over de markt rijdt, laten zien in het licht dat over 
het water schatert, laten ruiken in de wind die aan komt waaien 
over de rivier." - de man die Zutphen zó kan typeren, mag het 
ambt van stadsdichter dragen. De winnende stadsdichter is Tim 
Pardijs.  
 
 
Jury stadsdichter: Arnold Gerritsen (voorzitter), Eke Mannink,  
Heleen Buijs, Eric Klop, Joeri Bonsel, Mirjam Smitt.  
 
 


