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Uit: Le Petit Prince/De kleine Prins
Antoine de Saint-Exupéry

On ne voit bien qu’avec le coeur.  

L’Essentiel est invisible pour les yeux.

Alleen met het hart kun je goed zien.  

Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.



Voorwoord

Titel Verbeelding is het oog van de ziel

Schilderijen Beppie Lotterman

Gedichten Dichters uit de regio Oss

Fotografie  Ton Lotterman

In 2011 heb ik enkele dichters uit de regio Oss gevraagd om naar aanleiding van 

mijn schilderijen een gedicht te schrijven. Ik had dit al eerder gedaan en mijn ervaring 

hiermee was zo bijzonder, dat dit naar meer smaakte. Door hun optreden tijdens 

het Poëzie Podium Oss in K26 kende ik de dichters en wist dat hun werk van zeer 

hoog niveau is. Ik was verheugd en vereerd dat alle door mij aangeschreven dichters 

enthousiast reageerden. Het project is in februari 2012 van start gegaan. De dichters 

konden in mijn atelier of via mijn website een van mijn schilderijen uitkiezen.  

Veel dichters hebben een kijkje genomen in mijn atelier.

Voor mij was dit een hectische maar leerzame periode. Ik heb in die periode 

mijn schilderijen gezien via de ogen van de dichters en veel intens met hen 

gecorrespondeerd. Eén gedicht in de bundel is van mijn hand. Als vegetariër heb ik 

een gedicht geschreven over de rookworst ‘Ode aan de rookworst’.

De dichters zijn aan de slag gegaan en ik ben op zoek gegaan naar een geldbron.  

Deze heb ik niet kunnen vinden. Het uitbrengen van de bundel verliep daarna 

moeizaam. Ik heb mijn aandacht gericht op de vormgeving van de bundel, met het 

plan om de bundel tijdens mijn expositie in augustus 2012 te presenteren.

Ik ben zelf heel blij met resultaat van de combinatie van poëzie met mijn schilderijen 

en wens de lezer/kijker veel plezier met deze bundel.



passievrucht  -  100 x 120 cm  -  beppie lotterman8

Ik las x
Ik las de passievrucht,
een klucht kon niet zo verwarrend zijn;
een pijnlijke queeste naar
het meest wezenlijke wat ons bindt.

Ik at xx
Ik dring door de harde schil,
wil van de kern genieten,
en zelfs het sap in een smoothie gieten,
mèt ijs, een tropische sensatie.

Ik zag xxx
Ik zag de passievrucht.
Van verwarring met gedempte kleuren,
van gepassioneerde harmonie
naar sensationele verbeelding.

x Karel Gastra van Loon schreef de passievrucht;
een zoektocht naar wat een kind aan de vader bindt.
xx De passievrucht of maracuja past vanwege zijn
decoratieve kleuren en vorm bij elk diner.
xxx Iedereen kan de passievrucht van Beppie Lotterman
door de combinatie van kleur en vorm
ervaren als een visuele verrijking!

Jan Emeldus
9

Passievrucht



De mast  -  40 x 120 cm  -  beppie lotterman10

De blauwe kleur van het water
en het smeltende ijs
waren de intense beleving van Kuipers
tijdens zijn eerste ruimtereis.

Toen hij voor een tweede tocht
met de Sojoez de ruimte in mocht,
raakte hij in de ban van
het noorderlicht en de nacht.

Hij maakte foto’s van Nederland.
Neonsteden verbonden door brede wegen.
Toen men nog verdere controle toepaste,
bleken de wegen in heel Nederland verlicht door...
...Kaal Masten.

Jan Emeldus
11

Kaal Masten



Zelfportret  -  8 x 8 cm  -  beppie lotterman12

Als ik je zo passeren zou,
paste je in mijn letterbak
in vak M (label G).
Muis (Grijs).

Maar ik ken je;
ik kan je kijkers lezen,
ze spreken boekdelen.
Jouw ex-libris.

Laat maar,
ík vul je ogen in,
bewogen, ingetogen en fel!
Zie: ik ken je wel.

Jan Emeldus
13

Ik ken je wel



haan ot  -  60 x 90 cm  -  beppie lotterman14

Oeps, een kleine jengel
waar zojuist je liefkleine lipjes
een hele wereld leken te kussen.
Echte huil nu, zo een met tranen en
schokjes door je tere lijfje.

Ach gossie meissie toch,
wat er aan scheelt kun je niet duiden.
Glinstertraantjes glijden
over je zo vaak glunderend gezicht;
stiekem proef ik naar ziltigheid, maar nee.

Klein of groter verdriet, ik kan het hebben,
maar zeg het me, wijs het me.
Darmplagende krampjes of weer
die uitbottende tandjes; gepoept
misschien, snel gezien, nee dat is het niet.
Kindlief wat sta ik hier kolossaal onthand.

Moe dan toch, als ik verhalend met je
wandel door de doorzonnige kamer.
Bij de laatste druivenetende merel
schok je nog even na op mijn
zachtzingende borst, sssttt.

Je warmkleine lijfje in overgave
tegen mijn ruime troostlichaam.
Ontroering stroomt
in zweetparels over mijn huid.
De haan in mij kraait nieuw leven;
blijf hier komen, kindlief.

Geert de Haan
15

Ach gossie



haan ot  -  60 x 90 cm  -  beppie lotterman16

Lang geleden al begonnen,
steeds langs de rijgdraad
van veel voorbij ervaren,

dans ik verder
op het koord naar het
wenkend licht
van het kalme avondrood.

In bestemd verlangen
- hoe ook hakend in
al te koppig nú
jengelende zomers en
broeierige winters-

gun ik het mijzelf
onderweg te blijven
naar alsmaar verder
lang geleden.

Geert de Haan
17

Zelfportret



solstice  -  100 x 120 cm  -  beppie lotterman18

Hoe wit is wit, hoe wit
kan iets in handen zijn

en: hoe ongebroken,
hoe puur, onaangetast,
goed als nieuw is wit
dat je over de laag kleur kalkte,
dat broeinest daaronder

en: hoe ‘n felle zon op
een vlak wit weerkaatst,
een zacht licht de kleur
ophaalt, hoe wit, hoe wit
is iemand waaronder

zelfs geen roze kan verdwijnen,
komt bij schemer aan het licht.

Pieter de Laat
19

Hoe wit is wit



Waar alles mag, is ieDer vogelvrij  -  80 x 120 cm  -  beppie lotterman20

Ze zijn vrij om te gaan en te staan
waar ze willen, de blauwe vogels
met azuren vleugels.
Vieren de teugels om elders
hun topazen nest te bouwen.
Volgens eigen wetten
nooit regelloos, altijd gebonden
aan topazen bomen en struiken
met miljoenen bladeren
van het diepste turkoois.

het woordloos krachtige
blauw wacht

nodigt uit
daarin een rust te nemen –

het schijnsel lonkt
zet aan tot aanstalten

geeft een vogel
zijn rug –

Kitty Schaap

Mea Wijdeven

21

Veranderen

Vogelvrijheid



Waar alles mag, is ieDer vogelvrij  -  80 x 120 cm  -  beppie lotterman22

Een mooie dag om stilte te verscheuren. 
Oud-strijders staan te beven aan de kant 
de blikken op zwartwit – en het gebeurt. 
Gewoon, omdat het kan. Omdat één man. 

Het is de wet van Nederland. Bij ons 
moet alles vroeg of laat een keer gebeuren 
dus dan ook dit. Elkeen zoekt naar het licht 
als hamsters in een bak met open deuren. 

Ik heb vandaag mijn oorlogsland herdacht 
en struikel voort in volle ongeremdheid 
zozeer bevrijd dat ik een kind vertrap. 

Vlak voor mijn voeten valt een hoogbejaarde 
in zijn soldatenpak. Hij huilt. Ik kijk. 
Waar alles mag, is ieder vogelvrij.

Ramsey Nasr

23

Een mooie dag om stilte te verscheuren

Uit: ‘Mijn nieuwe vaderland – Gedichten van crisis 
en angst’, uitgeverij De Bezige Bij

www.ramseynasr.nl



moeDer met kinD  -  30 x 40 cm  -  beppie lotterman24

Gelijk een eik is zij,
beschermt haar kind
tegen de regen van het leven,
tegen het onweer van alledag.

Zo’n moeder leunt niet,
steunt niet, staat
eigenstandig en stevig,
sterk in het leven.

Haar takken knakken niet,
maar schenken een plek
veilig onder haar volle kruin.

Daar koestert ze haar kind,
daar geeft zij het voedsel,
zorgt voor zijn levenskansen.

Zij is volwassen, toch ook
kwetsbaar, moeder.

Frits Litmaath
25

Moeder met kind



lanDscape  -  50 x 50 cm  -  beppie lotterman26

We rijden over de snelle wegen
tussen de velden door.
De koppen draaien mee,
met de zon
en met ons.
Reikhalzend
lijkt het,
bij ’t verdwijnen aan de einder.

Wanneer draaien de bloemen hun kop
als de zon de volgende morgen
aan de andere kant
weer ver-
schijnt?

We maken een afspraak over tijd;
we spreken af dat er geen tijd is.

Mas Papo
27

Landschap



11 september 2001  -  50 x 50 cm  -  beppie lotterman28

Lendeschoot der Liefde

Dominique Pieters
29

Mijn Lief,
 
Ik heb je gezocht,
Mijn Lief
Omweven in de zoetroodadren schoot van alleLeven
 
Ik heb je ontdekt,
Omweven door de adrenbron van alleLeven,
die je droeg,
Lichtlieflijkzachtwiegend,
dichtbij je Moeders hart zo warm.
Voor jou klopte haar Hart, ontstond je hier
Je geboortewieg, je levensbloed
Geboren, gebaard en geborgen
 
Ik heb je bewonderd,
In een diepverlangendvertrouwen
In de Muze van jouw scharlakenrodeHart
Waar je danste, zong en blijschreiend lachte
Waar je jezelf kon zijn
Zonder schaamte in vrije val
Je val werd je vrijevlucht naar het LevensLicht
 
Ik heb je beroerd,
Als de Liefde mij een
omhooggevallen wenselijke droomstroom leek,
dan spoelde ik met het wassende water bij vloed weg,
Liet ik mij overmensen door een wereld niet van mij.
Echter,
kies ik voor onze omlaaggevlogen hartstochtelijke Passies
zoals het zachtwarmkabbelende VruchtdragendeWater,
dat mij zo vertrouwd voelt op mijn naakte huid
die jij zo zacht beroeren kan.
 
Ik heb je herkend,
Zag je stralendvreugdeVerwondering,
je onomstreden Vrijheid,
vloeide er een intense
bloedrode exploderende energie van Overgave
Het gebeurt Nu,
en straks weer,
keeropkeer
in onophoudelijk stromen van Verlangens
naar ongekende hoogte van Vrijheid.
 
Ik heb je losgelaten,
En jij mij,
Geen verweven webben meer
Geen knopen, navelstrengen te ontwarren
onder onze luchtkastelentapijten.

Noch schaamteloze blikken van onbegrepen harten
Maar herkenning van wat Eens bestond
In diepe Verbondenheid
Het is Liefde,
zij is Lichtzoet en teder,
onweerstaanbaar
en doch zo herkenbaar
voor diegene die haar ooit proeven mocht.
 
Ik laat je vrij,
om terug te keren
Onder ’s Engels zoetwarmweeëvleugels
Om terug te keren naar je Adren van Nieuw Leven
Verlaat die ene wieg, dat beetje eigen bloed
Om op te lossen in elkanders warme Ziele-armen
Zonder enige vorm, gelaat, noch eigen ik.
 
Ik heb je Lief,
Niets leek mij leger
Als mijn bestaan
Te vergeven aan lust noch object
Mij te verhullen in schaduwzijden
van gebroken dromen.
Alleen het heldre Licht
Is mij helder genoeg om dit te ontstijgen
En te zeggen, ‘ik heb je Lief..’
 
Ik heb je gevonden
Mijn Lief.

11/9/01
Elke strofe kan een verwerking zijn geweest
voor diegenen die hun geliefden die dag
zo plots moesten missen.
Ik heb je gezocht,
Ik heb je ontdekt,
Ik heb je bewonderd,
Ik heb je beroerd,
Ik heb je herkend,
Ik heb je losgelaten,
Ik laat je vrij,
Ik heb je Lief,
Ik heb je gevonden.
Bij een geboorte en nieuw Leven ‘spelen’ zij ook.

Overeenkomsten in en tussen de woorden te gissen,
Voor diegene die ze zien wil.



oude berk leeft voort

ontdaan van hun levensstroom

spreken twijgen stil

De berk  -  50 x 50 cm  -  beppie lotterman

Jan Rikken

30

zij leeft haar leven

als in een dartele dans

van kleurrijk vrouw-zijn

la femme  -  60 x 80 cm  -  beppie lotterman

Jan Rikken

31



familie  -  100 x 100 cm  -  beppie lotterman32

als iemand over duizend jaar
dit rose album opgraaft uit de zwarte aarde
vliezig papieren doodskistje

geelbleke gezichten en een leger
bedeesde koters rond rondborstige moeder
vader doorlopend in de olie

hier op bladzij tien
springen we touwtje
met onze navelstreng

nu allen dood, slechts rest
dit leren relikwie
als blauwdruk
van het langverlaten nest

Kitty Schaap
33

Bloedband



those We loveD, Don’t go aWay  -  100 x 120 cm  -  beppie lotterman34

Al vervallen tastbare grenzen
als een en een geen twee meer is,
al komt met lente gelijk het sterven,
jij blijf toch bij mij ingelijfd.

Onderhuids ga je niet weg,
als waterverf in een aquarel
zo ben jij van mij doordrongen
zo ben ik van jou doordrenkt.

Telkens raak je me weer aan,
beleef ik onze wij-momenten.
Kleurrijke herinneringen
zijn een voile om me heen.

Met de dood gaat zonnerood
over in jouw hemelsblauw.

Charlotte Selten-Litmaath
35

Omhelzing



moeDerleeD  -  40 x 50 cm  -  beppie lotterman36

Dorp aan de Dender, de mond
door snijdend staal gesnoerd,
de dader zwijgt, met stomheid
zijn ook wij geslagen,
baby’s bebloed
in de kinderkribbe.

Had de kindermoord in Bethlehem
nog zin, dat dacht althans
de koning van de joden,
zo denkt men nu wellicht in Gaza
met kinderen ook Hamas
te kunnen doden.

Dat zo iets bij de buren kon gebeuren,
een fabeltje, toch stond het in de krant,
echt waar,

het moordwapen een mes.
Sluit alle deuren, snel,
de kinderopvang staat op scherp.

Jan Servaes
* naam van het kinderdagverblijf in Dendermonde (BE)

37

Fabeltjesland*



lanDscape  -  50 x 50 cm  -  beppie lotterman38

Kijk!
Ook hier.
Kleurt licht
zinderende ruimte
van je zien.

Hoor!
Ook hier.
Fluistert wind
melodie van leegte
in je oor.

Proef!
Ook hier.
Smelt schoonheid
op papillen
van je tong.

Ruik!
Ook hier.
Prikkelt geur
alertheid
in je neus.

Voel!
Ook hier.
Tast wereld
langs contouren
van je lijf.

Drijf je op helblauw water,
voorbij de groene weiden,
onder zonnegele lucht.

Trekt tussen vorm en tegenvorm
een flinterdunne lijn
geen grenzen, maar ervaring
van het allerpuurste zijn.

Inge van den Thillart
39

Trancendent



metamorfose  -  100 x 100 cm  -  beppie lotterman40

Bevangen door dit werk
Pen in de aanslag
Leeg papier
Woorden zijn er wel
Vormen geen zinnen

Dit werk zegt iets
Wat door mij nog niet wordt verstaan
Ik kijk naar het dominante blauw
In vele gradaties en
Toch domineert het niet
Het heeft geen gezicht
Maar wel is er oogcontact

Het blauw vervaagt
En meer en meer
Ga ik zien in plaats van kijken naar....
De ziel openbaart zich
Op weg naar vrijheid
Geluk en
Eeuwig leven,
Zich niets aantrekkend
Van de doodlopende weg
Die aanvangt bij de geboorte

Noud van Tilborg
41

Het blauwe meesterwerk



Weerspiegeling  -  50 x 50 cm  -  beppie lotterman42

het wit van sneeuw
gaf geen enkele schaduw
ik verdween
in licht en lucht
deze wonderlijke dag
spreidde zijn vorstelijkheid
over het land
van melk en paarden

Ria van de Ven
43

Spiegeling



never enough  -  110 x 110 cm  -  beppie lotterman44

Een vlucht zomergasten strijkt
neer, het landschap ontwaakt
in een nieuw seizoen.

Het hek scharniert piepend open,
klapt weer dicht, voeten, huppel pasjes
volgen het pad naar beneden.

Links van het pad een
schakering van prachtig
opgemaakte bedden.

De witte bloemen van de
aardbeienplanten zijn uitgegroeid
tot mooie rode rijpe vruchten.

De zon, de frisheid van de
zachte wind, het gekwetter, gekwaak,
ons samenzijn; geluk.

Onze handen plukken de
volle vruchten, de gevlochten
mand helemaal vol.

Ik zie hoe in de groene
heg, de windebloemen
hun houvast vinden.

Mijn vader geniet van zijn
sigaretje, tuurt in de verte.
Ik sla hem als een deken om mij heen.

Joke Visser
45

Aardbeienbed



foto Door marion vos46

Zij maakt vorm
van
vormloosheid

Ik schep orde
in
een wereld van chaos

Zij ordent
het ongrijpbare

Ik orden
het zichtbare

Zij
met vormloze verf

Ik
met vormend licht

Marion Vos
47

M.



kiss the frog  -  60 x 80 cm  -  beppie lotterman48

zich wurmend uit
de modderige poel
voelt hij lente

hij vernieuwt zijn pak
hupt naar de vijverrand
en vindt haar daar

kwaak –
een ferme omhelzing
zij laat gaan en
plons –

lente wordt zomer

Mea Wijdeven

49

De Kikkerkus



merel Die Zingt  -  50 x 50 cm  -  beppie lotterman50

steek je kop in de wind
ruik de richting
fladder wat
en ga

vrij in het veld
vind jij je voer
en jij verslindt het
smakelijk

toch die tak
houvast
even

en weer op de wind

Mea Wijdeven

51

Een leven leven



foto Door ton lotterman52

Poezie versus rookworst
Wie bedenkt zoiets
Lovend schrijven over dit produkt 
Doe ik niet voor niets

Breng ode aan vlees, met name aan worst 
Eerlijk gerookt, gemaakt bij de Maashorst
Natuurlijk gekookt verkocht met gewin
Uitgebreid getest, in mijn gezin

De beste van allen
Geproefd, geroken, bevoeld 
Oké bevonden, in alle gevallen

De sappige worst hapt
Zou bijna vergeten, dat
Deze is gemaakt van vlees
Lief, roze, vet, zonder pees

Sinds geluk heel gewoon
Kind in mijn schoot
Vleesloos eet ik
Maar ja
De soep is ook lekker

Beppie Lotterman
53

Ode aan de rookworst



Biografie

Voor meer info: 
beppielotterman.nl of beppielotterman.exto.nl

Beeldend kunstenaar uit Oss, Beppie Lotterman (Rotterdam, 1952) begon haar 

loopbaan als biochemisch analiste in 1971. In haar vrije tijd hield zij zich actief bezig 

met fotografie en keramiek.

Fascinatie voor het ‘bewegend beeld’ volgde in de jaren ‘80, waar zij enthousiast 

voorzitter van het filmhuis in Gouda is geweest. Dit heeft geresulteerd in de opnames 

van een korte film, waarin door Beppie Lotterman met een super 8 camera gemaakte 

filmbeelden uit de jaren 80 te zien zijn. De opnames zijn in 2012, na 30 jaar,  

in samenwerking met Benjamin Buurman gemonteerd tot de korte film ‘Het Pontje’.

In 1990 begon Beppie Lotterman de 4-jarige kunstopleiding aan de Vrije Hoge School 

in Driebergen, waarvan de laatste 2 jaar de specialisatie schilderen onder leiding van 

Benno Sloots. Na de opleiding deed zij diverse masterclasses (o.a. Bij Henk Hage) en 

had lessen keramiek bij Henk Wolvers. Sinds 1995 werkt zij fulltime als kunstenares 

en exposeert regelmatig solo en in groepsverband in binnen- en buitenland. In 2008 

en 2009 ontving zij van de Ionastichting een Award.

De schilderijen van Beppie Lotterman zijn een uiting van de passie en compassie die 

zij voelt voor de wereld in en om haar heen. Natuur, licht, poëzie en muziek vormen  

regelmatig het thema in haar schilderijen. Deze abstraheert zij in een divers en 

uitgebreid kleurenpalet. Daarnaast geeft zij schilderlessen en workshops, waaronder 

ook aan mensen met een niet-aangeboren handicap en dementerenden. In eigen beheer 

maakte zij de documentaire ‘Zeeën van kleur’ over schilderen met dementerenden.

Verder is Beppie Lotterman

Medeoprichtster van zangvereniging Picolomioss

Initiator van het Poëzie Podium Oss voor dichters

Aangesloten bij de kunststichting K26



Dankwoord

Alle dichters hebben belangeloos meegewerkt aan deze bundel. 

Het gedicht van Ramsey Nasr mocht ik kosteloos gebruiken.

Fotografe Marion Vos heeft mij belangeloos geportretteerd. 

Mijn partner Ton Lotterman heeft al mijn schilderijen gefotografeerd en op kleur gezet.

Manjo van Boxtel, journaliste, en mijn zus Conny Buurman hebben mijn teksten geredigeerd.

Het Poëzie Podium Oss, De Dichtersbent en kunststichting K26 hebben mij een podium 

gegeven om deze bundel tot stand te laten komen.

Zonder hen was deze bundel er nooit gekomen. 

Ik wil allen hier heel erg voor bedanken.

De Dichters

Jan Emeldus
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Pieter de Laat

Frits Litmaath

Ramsey Nasr
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Kitty Schaap
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Jan Servaes

Inge van den Thillart

Noud van Tilburg

Ria van de Ven

Joke Visser

Marion Vos

Mea Wijdeven
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Beppie Lotterman heeft in 2011 dichters uit 
Oss en omgeving benaderd om een gedicht 
te schrijven bij  één van haar schilderijen naar 
keuze. Hierop is door de dichters enthousiast 
gereageerd en is er prachtige poëzie 
geschreven bij haar mooie schilderijen.  
Het resultaat van deze creatieve samenwerking 
is verschenen in deze bundel. Een primeur in de 
gemeente Oss.
Het Poëzie Podium Oss, De Dichtersbent en 
kunststichting K26 hebben haar een podium 
gegeven om deze bundel tot stand te laten 
komen.
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