Muurgedichten:

9 VROUWELIJKE DICHTERS EN 1 MAN
Op een aantal locaties in de binnenstad van Hasselt, zijn op initiatief van de SCAB Hasselt, dichtregels van vrouwelijke Nederlanse
dichters op muren aangebracht.
Het vrouwelijke aspect zit doorweven in de religieuze historie van
Hasselt. Zo hangt de oorsprongslegende van bedevaartsoord de

een verrassende
Heilige Stede samen met een
Mariaverschijning. En hebben
vrouwelijke religieuzen van het
zusterhuis van de Moderne Devoten (Mariaklooster) en de adellijke
nonnen van het nabijgelegen
Zwartewaterklooster nadrukkelijk
hun sporen nagelaten in de
geschiedenis van Hasselt.

En uit dit schitterend palet
rijst er een zeeslag op van wolken

Elly de Waard

Ridderstraat 17

Elly de Waard debuteerde als dichter in 1978,
met de bundel ‘Afstand’. Ze keerde zich tegen
het supremaat van de Vijftigers en pleitte voor
meer ruimte voor een lyrische poëzie waarin
op directere wijze uiting wordt gegeven aan
gevoelens. Met haar derde bundel ‘Furie’ heeft
ze haar eigen stem gevonden.

verschijningsvorm
van poëzie in
het straatbeeld

HANZESTAD HASSELT
poëzie in de openbare ruimte
Door de realisatie van muurgedichten in
Hasselt willen wij bewoners en bezoekers in
aanraking brengen met poëzie. Hen de stad
op een andere manier laten beleven en de
binnenstad nog aantrekkelijker maken.

Als een passant ben ik
in dit eeuwen oude huis

Ketje van
Blokland

Ridderstraat 8

Ketje van Blokland was bijna dertig jaar lerares handvaardigheid. Op de Rietveld Academie, afdeling edelsmeden, maakte zij een
tijd sieraden. Sinds enkele jaren woont zij in
het huis ‘de Witte Swaene’ in de Ridderstraat
in Hasselt. In het thema Hanze en Bedevaart
heeft zij voor dit huis een gedicht geschreven.

Tim Ayres

kunstenaar

De kunstenaar Tim Ayres is gevraagd de teksten
aan te brengen op de panden in door hem
gekozen lettertype, vormgeving en kleur. Tim
Ayres (1965) komt oorspronkelijk uit Engeland
en volgde daar de kunstacademie, waarna hij de
Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam doorliep, waar hij ook woont en werkt.
Ayres is vertegenwoordigd in talloze internationale particuliere en museale collecties zoals het
Stedelijk Museum Amsterdam. Hij bouwt aan
een sterk oeuvre van grafische schilderkunst en
letterwerken. Zijn speelse typografische teksten
zijn megastrak uitgevoerd. De tekst-werken van
Ayres hebben een poëtische lading.

GEDICHTEN
WANDELROUTE

scabhasselt.nl

De stad is nog stil. Tegen elkaar
en een muur slapen twee fietsen

Hadden er lang naar gezocht, maar wat lag
het daar prachtig, precies op zijn plaats

Joke
van Leeuwen

Hoogstraat 1

Joke van Leeuwen schrijft romans, poëzie
en kinderboeken, ze tekent en treedt op.
Haar werk is veelvuldig vertaald en bekroond.
In 2019 schreef zij het lange gedicht voor
volwassenen ‘Levenslust’, een gedicht, dat
hoort tot het beste wat in 2019 verscheen.
(Poëziecentrum in Gent).

Tjitske
Jansen

Rosmolestraat 23

Ik ging aan land, ik, voel de wind
en in die schaduw, ben ik vrij

Anna
Enquist
Markt 9

Als dichteres is Anna Enquist een laatbloeier.
Haar eerste bundel poëzie ‘Soldatenliederen’
kwam uit in 1991. Ze werd meteen populair.
Haar autobiografische gedichten cirkelen
steeds om dezelfde thema's: moederschap,
muziek en psychologie.

Vrouwkje
Tuinman

Veerpoort
Kaai 1

Judith
Herzberg

Brouwersgracht 1

Ik droomde
dat ik langzaam leefde

M. Vasalis

Prinsengracht 9

M. Vasalis (1909-1998) is het pseudoniem van
Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans.
Vasalis is een latinisering is van haar meisjesnaam. In 1940 debuteerde zij met de bundel
‘Parken en woestijnen’. Haar werk is veelvuldig
bekroond, onder meer met de Constantijn Huygensprijs in 1974 en de P.C. Hooft-prijs in 1982.

Ida
Gerhardt

Baangracht 6

Ida Gerhardt (1905-1997) is één van de
grootste Nederlandse dichters.
In 1940 publiceerde Gerhardt haar eerste
dichtbundel ‘Kosmos’, gevolgd door de
bundel ‘Het veerhuis’ in 1945.

Judith Herzberg debuteerde in 1961 met haar
eerste gedichten in Vrij Nederland. In 1963
verscheen haar eerste bundel ‘Zeepost’. Hierna
volgden onder meer ‘Beemdgras’, ‘Strijklicht’ en
‘Zoals’. De bloemlezing ‘Doen en laten’ behoorde in 1994 tot de honderd beste boeken;
uitzonderlijk voor een dichtbundel.

Geur van honing en jonge melk,
van een nestdiertje dat slaapt

Ida
Gerhardt

Ridderstraat 50

De handpalm is geopend
naar het licht

Om de hoek begint het
Steeds één straat
Vrouwkje Tuinman is een dichteres,
romanschrijfster, journaliste en columniste.
Ze debuteerde in 2004 met de dichtbundel
‘Vitrine’. Voor het project Muurpoezie in Hasselt
schreef zij in opdracht het gedicht ‘Bedevaart’,
te lezen op de muur van de Veerpoort.

Tjitske Jansen studeerde in 1996 af aan ArtEZ,
de academie voor Theater in Arnhem. Ze is
freelance schrijfster, publiceerde drie bundels
waarin ze poëzie, proza en theater combineert.
‘Het moest maar eens gaan sneeuwen’,
‘Koerikoeloem‘ waarmee ze de Anna Bijns Prijs
won en ‘Voor altijd voor het laatst’.

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht
zich bedenken, zwenken, terug

Ida Gerhardt heeft 16 dichtbundels nagelaten,
twee vertalingen op haar naam staan en naast
de psalmvertaling nog epigrammen uitgegeven. Naast diverse andere literaire prijzen
werd aan haar in 1980 de Staatsprijs voor Letterkunde, de P.C. Hooft-prijs 1979, uitgereikt.

Ieder denken wil niet stoppen
Ieder water wil naar zee

Casper
de Jong

De Brug

Casper de Jong is de enige man in dit gezelschap. Als inwoner van Hasselt verdient hij
zeker een plek in deze route. Hij publiceerde
diverse dichtbundels. Hasselt is een belangrijke
inspiratiebron. De dichtregel op de Sluisbrug
komt uit de nieuwste bundel ‘De dag dat ik gelukkig werd’, verkrijgbaar op Prinsengracht 13.

