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Vijfde Vrije Stadsdichter voorgesteld
Mennegat’ rijfde hij evenzeer de
Prijs van de Provincie WestVlaanderen (1997) binnen.

BRUGGE/RUISELEDE q Woensdag werd in Boekhandel De Reyghere de vijfde Vrije Stadsdichter Brugge voorgesteld. De 55-jarige naar Ruiselede uitgeweken Bruggeling Herman Leenders volgt de afscheidnemende stadsdichter Marcus Cumberlege op en zal
dit jaar elf gedichten publiceren.
Al jaren hebben Gent en Antwerpen en zelfs kleinere gemeenten
een officiële stadsdichter. In
Brugge heeft dit nog steeds geen
navolging gekregen. Het stadsbestuur wil er niet aan. Daarom initieerde het Poëziebosnetwerk onder leiding van Luc Vanneste een
aantal jaren geleden het concept
Vrije Stadsdichter Brugge. Uitgerekend op Driekoningendag werd
de nieuwe, vijfde onofficiële
stadsdichter voorgesteld. Omdat
onze stadsdichter een vrije dichter
is, hoeft hij geen verantwoording
af te leggen”, onderstreept Luc
Vanneste. “Hij krijgt carte blanche, met ons absolute vertrouwen.”
De voorstelling gebeurde in Boekhandel De Reyghere, die samen
met de Brugse Boekhandel de
Vrije Stadsdichter Brugge ondersteunt. “We zullen er dit jaar nog
meer werk van maken om de
stadsgedichten tot bij te mensen

te brengen”, zegt zaakvoerder
Thomas Barbier.
“Door middel van een periodiek
pamflet zullen we de gedichten de
stad insturen, eventueel begeleid
van beeld, naargelang de wens
van de dichter. We gaan verschillende activiteiten met de stadsdichter organiseren om zijn stem
in het stadsweefsel te laten indringen. Die stadsgedichten gaan we
ook online verspreiden via de
websites van de partners en via
Facebook.”

ARTISTIEKE MEERWAARDE
Het ligt tevens in de ambitie van
Thomas Barbier en Koen De
Meester, zaakvoerder van de
Brugse Boekhandel, om voor enkele van Leenders’ gedichten een
permanente inbedding te vinden
in het straatbeeld. “We denken
hierbij aan de stadspoorten. We
menen dat zit een fraaie artistieke
invulling zou zijn. Op die manier

GEVANGENIS

Herman Leenders zal elf gedichten over Brugge schrijven. (Foto FP)

kan de Bruggeling die gedichten
opzoeken en zich erdoor laten verrijken, terwijl het de stad een artistieke meerwaarde kan opleveren.”
Herman Leenders werd op 10 mei
1960 in Brugge geboren, de stad
waar hij ook school liep. Na zijn
studies Germaanse filologie debuteerde hij in 1982, amper 22 jaar
jong, met ‘Mijn Landschap, een
Beeldinventaris’. Deze dichtbundel verscheen in de legendarische
Yang-poëziereeks.
Voor ‘Ogentroost’ ontving Leenders de C. Buddinghprijs (1993),

de Hugues C. Pernathprijs (1993)
en de Prijs van de Provincie WestVlaanderen (1995). Met ‘Het

“Ik woon al een hele tijd in Ruiselede, maar blijf een band met
Brugge behouden”, zegt hij.
“Mijn moeder woont hier nog en
ik kom wekelijks naar mijn geboortestad. Brugge inspireert me
voldoende om er dit jaar elf gedichten over te schrijven.”
In zijn eerste stadsgedicht ‘Atlas’
heeft Leenders het al over “mijn
geboortestad, die tegelijk mijn gevangenis was.” Hij plaatste er ook
het werk ‘Ares en Aphrodite’ bij
over twee overspelige geliefden
van de Brugse beeldend kunstenaar Piet Peere.
(SVV)
www.hermanleenders.be

Atlas
zij is een web en je wordt er in
geboren zij houdt je
vast je loopt door de straten
gebogen haastig beschaamd
omdat het verraad is als je haar
verlaat blijft het rag als kleefkruid

aan je plakken
trekt als een cartograaf
de wegen die je volgt
zoektocht naar
een hart dat klopt
plattegrond van een doolhof
waaruit je niet ontsnapt
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