
 

Dorpsdichter gezocht voor de zeven Gestelse dorpen 

Berlicum/Gestel - Casper Hoenderdos van Theetuin Het Aardrijk en het Inspiratiemuseum bij 

Berlicum start - met steun van de gemeente en poeziestichting DichtSlamRap – een zoektocht naar 

een dorpsdichter voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Deze zoektocht moet uitmonden in de 

aanstelling van de eerste Gestelse dorpsdichter in juni. 

“Ik kwam op het idee door het Inspiratiemuseum dat we mei vorig jaar hier bij Theetuin Aardrijk 

hebben geopend. Daarin is plek voor gedichten en spreuken van bezoekers van theetuin. In het 

verlengde daarvan lijkt het me ook leuk om een dorpsdichter te hebben. Laten we het in ieder geval 

proberen”, is Hoenderdos enthousiast.  

Voor de noodzakelijke details en tips heeft hij de hulp ingeroepen van Marcel Linssen, voorzitter van 

poeziestichting DichtSlamRap Boxtel. En natuurlijk van de gemeente. Aan die kant is wijkmakelaar 

Helma Smolders enthousiast over het idee. “Het zou leuk zijn als dit zou lukken”, merkt ze op. 

De Gestelse dorpsdichter krijgt een aanstelling voor een periode van twee jaar. Het is de bedoeling 

dat hij of zij in die periode gevraagd en ongevraagd gedichten schrijft over ontwikkelingen in de 

zeven dorpen van de gemeente Sint-Michielsgestel. “Zo’n gedicht kan gaan  over de leegstand in het 

hartje van  Den Dungen, maar ook over de ‘nieuwbouw’ van De Huif in het gemeentehuis. Of over de 

SamenLoop voor Hoop of de kledingbank waar ze in Gestel mee begonnen zijn”, somt Linssen enkele 

mogelijkheden op. Ook het voordragen van de gedichten tijdens officiële gelegenheden behoort tot 

de taak van de dorpsdichter, die als toevoeging de benaming ‘zeven dorpendichter’ krijgt. 

Alle dorpen 

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ‘de zeven dorpendichter’ zijn aandacht verdeelt over alle dorpen 

van  Sint-Michielsgestel. De man of vrouw moet ook bereid zijn met enige regelmaat op te treden in 

bibliotheken en boekhandels en andere plekken in de gemeente. Eens in de drie maanden krijgt hij 

een formele opdracht van de kant van de kant van de gemeente. “”Maar het is ten allen tijde de 

bedoeling dat die dichter onafhankelijk en kritisch blijft in de gedichten die hij of zij schrijft”,  

benadrukt Hoenderdos. “Ongeacht van wie de opdracht komt.” 

Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel die de taak van dorpsdichter op zich willen nemen 

kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar dorpsdichter@sint-michielsgestel.nl Aan deze 

mail moeten minimaal twee tot maximaal vijf gedichten worden toegevoegd om de jury een indruk 

te geven van  het soort gedichten dat de dorpsdichter in  spe schrijft. Bij voorkeur gedichten die dit 

jaar geschreven zijn. De aanmeld- en inzendperiode sluit op 30 april.  

Begin mei zal een onafhankelijke jury onder voorzitterschap  van de Vughtse dichter Roel Weerheijm 

de drie beste inzendingen kiezen. Het is de bedoeling dat deze genomineerden op zondag 18 juni 

optreden tijdens een dichtmiddag in het Aardrijk in Berlicum. De jury, die naast Weerheijm bestaat 

uit Michelle Bracke en Merlijn Huntjens - respectievelijk voormalig en huidig stadsdichter van 

Heerlen – kiest na het bekijken van de optredens de eerste Gestelse zeven-dorpendichter.   

Voor meer informatie Casper Hoenderdos: info@hetaardrijk.nl, 073-5519078. 
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