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Edward wordttwee iaar lang
Roesel aa rs stadsd ichter
ffi*ffiffiffitu&ffiffi Geen Ro-

denbachjaar zonder
stadspoëet. Naast Nada
Alraee, onze junior stads-
dichter, heeft Roeselare
tegenwoordig ook een
volwassen versie. Edward
Hoornaert (39) neemt
deze taak voor de twee
komende jaren met heel
veel ambitie op zich.

"Roeselare heeft een riike historie
van dichters. Gezelle, Verriest en
Rodenbach zijn daar de perfecte
voorbeelden van", aldus schePen

Lievens. " In het verleden hadden
wi;' al een resem officieuze stads-

dichters zoals Joost Vanbrussel,
Gilbert Coghe en Reinout Verbe-
ke. "Tijdens dit Rodenbachjaar is

het de logica zelve dat zo'n func-
tie officieel wordt. Met de keuze
voor Edward Hoornaert en de be-
geleiding door zijn literaire ver-
eniging Obsidiaan, kiest onze stad
voor een tandem die in staat is

het stadsdichterschap tot een

sterk en ercellent merk té laten

u itgroeicn."

PASSIE VOOR TAAL
. Nadat hij het zesde jaar Latijn-

'1 
Grieks in het I(ein Serninarie had

I atgewerkt, studeerde Edward Ro-

[ .uunt* Talen en ging daarna aan

\ slag in het Oosrendse í)rrze-l ieve-

\Vrouwecollege als iet'aar Frans-

\taliaarrs. Tegerr',r'oordiS Seeft hii
&ezelfde vakken in het Sint-lo-\^.zilsinstituut etl runt daarnaast
y'elfstandig een taalbureau waar

hij taaltrainingen oP maat aan-
biedt. Samen met de stadsdichter
van Brugge, Tania Verheist, ont-
wikketde hij het schrijverscollec-
tief Obsidiaan. "ln het verleden
stond ik ook aatt de wieg van

'Roes!', een vrii Podium voor
lvoord en poëzie, en het online

Luc Lavaed, Dirk Lievens, stadsdichter Edward Hoornaert, Rfta Lemaillieu, Jan

Hoornaed en Charlotte Hoornaeft bij de aanstelling van de stadsdichter. (foto KK)

te helpen."
Op waag van Dirk scl.rreef deze

nieuwbakken staddichter eell ge-

dicht over de 40ste en 45ste ver-
jaardag van Freddy Maertens'
\\rK-overwinningen en vertaalde
die zelfs in het Frans.

POËZIENETWERK
"Het is de bedoclir.rg dat ite ercn

1loëzicttetrtcrk ttitlrr,trtr,'lt \ dalin
-,r,e hetn tijclens zijtt creatlef etl ar-

tistiek prolect zlilletr begeleLcicrl",

zegt Dirk. "1n de tockolttst hopetl
u'e eenmaal per iaar \ecierlands-
talige (stads)dichters naar- het
Klein Seminarie te lokkett en die
mensen bijvoorbeeld te belonen
rret een gouden of zilveren Guido
Gezelle- of Rodcnbach-pen."
f)eze eerste opdracht hectt Ed-

r,vard al uitgeu,erkt. "De an-rbitie

om dichters tegcn eind 2021 naar
onze stad te kriigert, begint rret
eer) soort toegangsproci. Ze Ino-
gcn aan de slag gaan lllet het Ro-

der.rbachgedicl'tt Lattd uart (Jto-

ytein, dat een rteer actualiserende
lrraarde rnoet krijgen. Ook de in-
\\roners van Roeselai'c en omge-
ving zul1en de rnogelijkheid krij-
gen om een bijdrage te leveren en
'oltegoare' eeir RoeselaaÍs inees-
tem,erk te creëren." (KK)

magazine 'Roer. land' waaÍ we
gedichten recenseren. Dit handelt
niet enkel over poèzie maar we
leggen nadrukkelil'k de brug naar
andere kunstvormen."
Deze volbloed Roeselarenaar pu-
bliceerde in verschillende tijd-
schrilterr en gedichten van ziin
hand verschenen in diverse
bloernlezingen. "Miin eigen

schrijfstijl is in de loop der jaren

geëvolueerd van een meer her-
rnetische naar een open dichtstiji.
Dat komt vooral omdat ik tegen-
noordig mijn poëzie vaak op een
podium naar voor breng. Toe-
hoorders hebben niet altijd de tijd
om de inhoud te laten bezinken.
Mijn werken zijn irierdoor bewust
toegankelijker geworden. "
-Edward 

is bescheiden maar toch
wel trots op zijn aanstelling als

Roeselaars staddichter. "Hier heb
ik nooit ber,lr-rst naartoe gewerkt.
Deze uitdaging neem ik natuurlijk
met heel veel entirousiasme aan.

Het opent wel persPectieven voor
de toekomst. Samen met Luc La-

vaert heb ik 'Eén twee Porvezie'
uitgebouwd waarbii we inwoners
van Roeselare en in het bijzonder
jonge mensen warm willen ma-
ken voor het dichten. Het is ook
een handig mediurn om dichters


