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Nu gaat de zon pas mooi onder

INTERVIEW STEFAN DE KEIJSER

In de gerestaureerde pastorie van Oudeschans heeft Stefan de Keijser
zijn thuis gevonden. Hij is een kunstenaar die lang in de stadsdrukte
leefde en nu de stilte heeft ontdekt. En de lucht boven hem.

Marcel Looden

OUDESCHANS In het hart van het
vestingdorpje Oudeschans staat de
pastorie. Het pand is oud maar kan
dankzij een restauratie weer lang
vooruit. Bewoner Stefan de Keijser is
daar blij mee. De beeldend kunste-
naar verwondert zich elke dag weer
in Oudeschans en wil dat nog lang
blijven doen.

De pastorie zit vast aan het ves-
tingkerkje en werd in 1772 gebouwd.
De ouderdom voel en zie je ook als je
over de drempel stapt. De oude bal-
ken, de stenen vloer in de schuur, de
zolder, de geur. Door de restauratie
die de Stichting Oude Groninger
Kerken heeft laten uitvoeren, ver-
keert de pastorie echter in prima
staat.

,,De stichting is de eigenaar van de
pastorie, mijn partner Benthe en ik
huren het’’, vertelt De Keijser. ,,De
restauratie was net voltooid toen we

hier kwamen. We voelden ons met-
een thuis.’’

De 43-jarige De Keijser kwam niet
in vreemde contreien terecht. Hij
groeide op in Oude Pekela en ont-
wikkelde zich tot kunstschilder. Hij
woonde lang in de stad Groningen.
,,Ik had mijn atelier in Paddepoel, op
een andere plek als waar we woon-
den. We zochten wat meer rust en
een atelier bij huis. Toen we hoorden
dat deze pastorie te huur was, zijn we
direct gaan kijken.’’

Met als gevolg dat in het huis waar
zo lang de dorpsdominee woonde
nu De Keijser zijn kunst beoefent. In
de gangen hangen zijn doeken, in
zijn atelier staan ze. Kleurige werken
waarop mensen en huizen te zien
zijn en ook mooie luchten. ,,De luch-
ten ben ik pas gaan schilderen na
mijn komst naar Oudeschans. Hier
zie ik de hemel veel beter dan in de
stad, ik merk hier ook hoe wonder-
lijk mooi de zonsondergang kan zijn.

‘We zochten
wat meer rust
en een atelier
bij huis’

Dat inspireert me’’, aldus de kunste-
naar. De andere honderd dorpsbe-
woners en de toeristen inspireren
hem ook. ,,De toeristen komen hier
binnenlopen, soms kopen ze een
werk van me. Ik praat graag met hen,
zoals ik graag met de andere dorps-
bewoners praat.’’

Het contact met andere mensen is
van groot belang voor De Keijser. Hij
is geen kluizenaar die zich vele da-
gen opsluit met zijn kunst. Dat blijkt
uit het feit dat hij educatieve projec-

ten voor scholieren organiseert en
twee dagen per week werkt in een
opvangcentrum voor vrouwen. Het
blijkt ook aan zijn deelname aan de
Oudeschanskerdag, het jaarlijks eve-
nement waarbij Oudeschans vol met
kraampjes staat en de plaatselijke
ondernemers de deuren openen.
,,Benthe en ik zijn ook bij de organi-
satie betrokken, nu voor de tweede
keer. Het is een prachtige dag waar
duizenden mensen op afkomen.’’
Het is ook de enige dag in het jaar
waarop Stefan de Keijser in zijn oer-
oude, stille pastorie weer de drukte
voelt die hij elke dag in de stad be-
leefde.

@ marcel.looden@dvhn.nl

De Oudeschanskerdag is op 18 mei,
van 11.00 tot 17.00 uur. Overal in
het dorp staan dan kraampjes met
de meest uiteenlopende waren.

Oudeschanskerdag

¬ Stefan de Keijser achter de schildersezel in de pastorie van Oudeschans. Foto Huisman Media
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