
Gedicht voor wie van de stad is  

 

 

wie niet van de stad is 
neemt foto’s alsof de stad morgen 
onder de waterspiegel zakt 
heeft aan straten en pleinen geen herinnering 
tattoos van hartstocht graffiti van pijn 
weet niet of de visboer bidt of vloekt 
heeft kennissen noch familie  
om praatjes krom te slaan 
roddels recht te praten 
houdt haar onbekommerd vast 
zoent onbeschaamd fuck you 
midden op onze straat 
wie niet van de stad is 
rijdt in koetsen vaart de Reien rond 
vindt een hotel een sterrenrestaurant 

liefde is voor wie niet van de stad is 

© Herman Leenders, Vrije stadsdichter 2016-2017 - de stadsdichter hoort de muzes van het 

Poëziebos www.poeziebos.be samenwerkend met het Poëziebosnetwerk, Boekhandel De 

Reyghere & Brugse Boekhandel  - http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-

vrije-stadsdichter-van-brugge © foto: Willy Vynck 

 Lees alle stadsgedichten op http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx 

Lees hier een interview met Herman Leenders, de vijfde vrije stadsdichter van Brugge. 

Hierna het zevende stadsgedicht  
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L & M 

er is in u meer geloof dan wanhoop 
meer liefde dan haat 
meer leven dan dood 

met het spuug en de lijm  
van hun aanhankelijkheid bouwden zij 
een zwaluwnest onder de gewelven 

zweefden als engelen 
rond Maria en kind 
dichter bij de hemel 

dan bij de grond 
scheerden langs praalgraven 
boven grafkelders en -stenen 

alle vogels hebben een nest 
behalve ik & jij 
waar wachten wij nog op, gheselle mijn  

Herman Leenders 

https://www.visitbruges.be/toon-je-gruut-hart-2 Het zevende stadsgedicht voor 
Brugge is er gekomen naar aanleiding van de oproep van Musea Brugge om 
uw GRUUT HART te tonen en de restauratie te sponseren van de bidkapel 
van Lodewijk en Margaretha van Gruuthuse. Die bidkapel kijkt uit op het koor 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Wie bijdrage stort, krijgt dit gedicht in de bus. 

Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsdichter. Hij krijgt de opdracht 
elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en 
ergernis, Brugge en de wereld. De stadsdichter wordt geroepen door de 
muzes Poëziebos in samenwerking met het Poëziebosnetwerk 
en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel.  Driekoningenbeeldenlink 
hierna & groet van de muzes 

http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-
van-brugge http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx 

  

 archiefjes stadsdichters  
  

http://www.poeziecentrum.be/nieuws/hedwig-speliers-aangesteld-als-officieuze-stadsdichter-
van-brugge    http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150125_01492691 ( Marcus )  
  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140202_00959286 ( Lies ) 
  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130128_00449112 ( Peter ) 
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