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Geen officiële Brugse stadsdichter

Hedwig Speliers en Peter Theunynck kregen beide de titel van niet-officiële
stadsdichter. ( foto mvn ) Zelfverklaarde stadsdichter schrijft dichtbundel.
BRUGGE - Ook onder het nieuwe bestuur krijgt Brugge geen officiële stadsdichter. ‘Deze
stad verdient dat nochtans’, zeggen Hedwig Speliers en Peter Theunynck, die als officieuze
stadsdichters Brugge vertegenwoordigen. ‘Een stadsdichter is weinig origineel’, zegt
burgemeester Landuyt.

Antwerpen, Gent en ook Damme hebben er een: een officiële stads- of dorpsdichter.
Brugge moet het daarentegen stellen met een niet-officiële, zelfverklaarde
stadsdichter. Die wordt sinds vorig jaar geleverd door het Poëziebosnetwerk.
De officieuze stadsdichter van 2012, Hedwig Speliers, heeft onlangs een eerste
dichtbundel over Brugge uitgebracht. De Stem van De Stad bundelt gedichten over
de Brugse natuur, geschiedenis, plaatsen, maar ook over winkelcentrum B-Park en
zelfs over Club Brugge-voetballer Lior Refaelov. Intussen heeft Peter Theunynck de
rol van stadsdichter overgenomen, een taak waar hij allerminst rouwig om is. ‘Brugge
is een fantastische stad, vol inspirerende verhalen en waar altijd van alles gebeurt’,
zegt Theunynck. ‘Ik begrijp dan ook niet waarom in Brugge geen stadsdichter is
aangesteld. Antwerpen benut dat potentieel wel en daar werkt het. Poëzie verschijnt
er in het straatbeeld, op bussen bijvoorbeeld. Het gaat dus ook om laagdrempelige
kunst. Op die manier lukt het om veel bewoners te betrekken met kunst en cultuur in
de stad.’

Niet origineel meer
Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) zegt niet per definitie neen tegen de
aanstelling van een officiële stadsdichter, maar toch is de kans klein dat die er komen
zal. ‘Ik ben geen uitgesproken voor- of tegenstander, maar ik denk wel dat de
originaliteit van de formule weg is’, zegt Landuyt, die wel vindt dat er in Brugge plaats
moet zijn voor meer poëzie en literatuur in het algemeen. Concrete plannen staan er
nog niet op de agenda. ‘Maar we gaan de andere steden in ieder geval niet kopiëren.
Geen gedichten op de bussen dus. Of in de toekomst misschien toch: kleine
gedichten op de nieuwe kleine bussen’, zegt de burgemeester.
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De dichtbundel ' De stem van de stad ' is te koop on line bij De Contrabas & in Boekhandel De
Reyghere op de Brugse markt.

