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Advies Cultuurraad – 05/12/2019 

Betreft: aanbrengen gedichten Poëziekamer op de kerkhofmuur aan de Sint-Martinuskerk 

Context 

Op 07/11/2019 ontving de GRC-voorzitter de vraag van Sophie Desmet, cultuurfunctionaris, 
om advies te geven betreffende het schilderen van gedichten van de Poëziekamer op de 
kerkhofmuur aan de Sint-Martinuskerk. De volgende toelichting van Gisela Vansteenkiste, 
voorzitter Poëziekamer, was ingesloten: 
- het gaat om een kort gedicht van Gisela zelf, van Maarten Westenrode en van Isabelle 

Sanders; 
- voorkeurplaatsen: einde witte kerkhofmuur, laatste paneel links van kerkingang of eerste 

paneel van witte muur waar op het einde een gedicht van K. Van de Woestijne werd 
geschilderd. 

Op 13/11/2019 werd de vraag per e-mail voorgelegd aan het GRC-bestuur, ter voorbereiding 
van de bespreking in de GRC-bestuursvergadering van 20/11/2019. 

Advies 

De GRC wenst momenteel liever geen concreet antwoord te geven op de vraag van de 
Poëziekamer, en zou de vraag opnieuw aan bod willen brengen bij de brainstorm over het 
cultuurbeleidsplan, dat - wat ons betreft - ook een uitgewerkt beleid rond poëzie in onze 
gemeente moet inhouden. 

Poëziebeleid 

In haar memorandum pleit de GRC voor "het behoud, de uitbreiding en duurzaam onderhoud 
van poëzie in het straatbeeld van dorpen. De teksten moeten op een manier worden 
aangebracht dat ze de site een meerwaarde geven. De uitwerking van een poëzieroute is een 
extra opportuniteit." 

We hebben ook reeds het advies gegeven om een "poëziemuur" te voorzien in Deurle en/of 
Latem Dorp, waar gedichten, al dan niet tijdelijk, worden geciteerd om zo een meerwaarde te 
geven aan de omgeving. 

Maar of het nu gaat over een schilderij, een beeldwerk of een gedicht, selecteren is een 
heikele opdracht. We dringen daarom sterk aan op een cultuurbeleid dat deze taak mogelijk 
maakt op basis van objectieve criteria. We zijn - zoals reeds meegedeeld - bereid onze 
schouders onder de opmaak van het plan te zetten. 

Het is in dit verband eerder onze visie om de beschikbare ruimtes in de gemeente in eerste 
instantie te voorzien voor verzen van gedichten van de winnaars van de Poëzieprijs. De 
selectie wordt dan immers breed gedragen en geeft uitstraling aan Sint-Martens-Latem. Er zal 
- gezien de ruimtes beperkt zijn - goed moeten nagedacht worden of de onsterfelijke roem van 
deze laureaten al dan niet een ‘must’ is, m.a.w. of de verzen over de gemeente dienen 
verspreid te worden op permanente locaties of enkel tijdelijk kunnen weergegeven worden op 
één bepaalde plaats, bijvoorbeeld door de tekst van de minst recente laureaat te vervangen 
door een vers van de nieuwe laureaat. 

We adviseren het gemeentebestuur om op korte termijn reeds een vers van de winnaars uit 
de vorige edities zichtbaar te maken voor de inwoners. Houd hierbij wel rekening met de 
auteursrechten! 

Tevens adviseren we om in het reglement van de eerstvolgende Karel Van de Woestijne prijs 
op te nemen dat de laureaat bereid moet zijn om - in overleg - een fragment uit één van 
zijn/haar gedichten te laten opnemen op de poëziemuur. 
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In het poëziebeleid kunnen we echter ook criteria opnemen om andere dichters al dan niet 
tijdelijk zichtbaarheid te geven. Kwaliteit moet ook hier één van de criteria zijn. 
In dit verband vragen we het gemeentebestuur om tijdens deze legislatuur zeker werk te 
maken van de site Knops zodat Eddy Vaernewycks gedicht “Leiezicht” (2013) daar eindelijk 
de beloofde plaats krijgt. 
En misschien werden er nog dichtende inwoners reeds een plaats beloofd? 
Ook overleden dichters mogen aan bod komen, bijvoorbeeld Achilles Mussche (voorstel: 
gedicht in Papenaard), Berten De Bels, Adolf Herckenrath en wellicht zijn er nog wel enkele 
‘vergeten” namen. 
 

Poëzielocaties 

De kerkhofmuur, die onderdeel van de poëzieroute zou kunnen zijn, is een mogelijke locatie 
als poëziemuur, evenals de achterzijde van de muur aan de Sint-Martinus kerk, kant 
tempelhof. 
De kerkhofmuur dient echter wellicht - met de herwaardering van het kerkhof - in de komende 
jaren aangepakt te worden (stabiliteit, ...). Rekening houdende met het beschermd dorpszicht, 
stelt zich de vraag of deze muur dan nog kan gebruikt worden als locatie voor gedichten. 

 

Poëzievereniging 

We denken er tenslotte aan om Gisela Vansteenkiste eens uit te nodigen om een update te 
geven over de Poëziekamer. 
 

 

 

 

Martine Vanhoucke, voor het dagelijks bestuur van de GRC 


