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Jack van der Leden

Poëzie als stadspromotie
Interview met Karel Leeftink

k twijfelde toen ze me vroegen stadsdichter
van Middelburg te worden. Want ben ik wel
goed genoeg? En wat haal ik me wel niet op de
hals?’ Aan het woord is Karel Leeftink (Vlissingen,
1958). De commissie kunst en cultuur van
de gemeenteraad droeg hem in 2014 voor aan
het stadsbestuur om twee jaar stadsdichter te
worden. Net als tientallen andere gemeenten in
Nederland kent de Zeeuwse stad een stadsdichter, sinds 2003.

‘I

Van oudsher is Leeftink onderwijzer, nu werkt hij
als voorlichter bij Staatsbosbeheer. Het stadsdichterschap ligt eigenlijk in het verlengde van
deze vormen van cultuuroverdracht, legt hij uit.
Figuurlijk, want als dichter probeer je door middel
van taal een boodschap over te brengen. Maar
ook letterlijk, want het gaat behalve om goede
poëzie ook om de vaardigheid van voordragen.
‘Je wordt mede daarop geselecteerd.’
Inmiddels is hij anderhalf jaar, met plezier, actief
als stadsdichter, of liever gemeentedichter, want
de omringende dorpen horen er ook bij. Leeftink:
‘Officieel schrijf ik vier keer per jaar voor de
gemeente een gedicht: met Nieuwjaar, Dodenherdenking en Sinterklaas, en een zomergedicht.
De gemeente verwacht min of meer dat ik elke
maand een gedicht aanlever over actuele
gebeurtenissen, evenementen en dingen die me
opvallen. Daar gaat nooit een speciaal verzoek
aan vooraf, of een hint over een onderwerp, het
komt geheel en al uit mijn koker.’ Het stadsdichterschap stimuleert Leeftink in zijn eigen
productie als schrijver. ‘De opdracht is een boost
voor mijn loopbaan als dichter.’

De vier ‘verplichte’ werken per jaar publiceert de
gemeente op haar website en op een speciale
pagina in het lokale huis-aan-huisblad, soms ook
de poëzie die hij tussentijds schrijft. Zelf stuurt
Leeftink de werken naar de Omroep Zeeland en
andere regionale media. Al naar gelang het
onderwerp en de beschikbare ruimte nemen
deze ze op.

Brug tussen poëzie en lezers
Het stadsdichterschap kost hem veel tijd en
energie. ‘De opdracht bezorgt je een bepaalde
status, waardoor iedereen die een gedicht nodig
heeft, me weet te vinden.’ Regelmatig ontvangt
hij van instellingen en verenigingen verzoeken
voor een gelegenheidsgedicht, vanwege een
congres of een jubileum. Verder schrijft hij poëzie
op verzoek van bijvoorbeeld de bibliotheek,
scholen en wijkraden. Stadsdichters vormen zo een brug
tussen poëzie en lezers. ‘Voor
sommige onderwerpen moet
ik me inlezen, zoals laatst voor
een bijeenkomst over e-health.
Dus door het stadsdichterschap
verbreed ik mijn horizon.’
Door zijn werk als boswachter
schrijft hij behalve over cultureel
erfgoed ook over natuurerfgoed. ‘Maar de praktijk wijst
uit dat poëzie naar aanleiding
van een actuele gebeurtenis in
de stad sneller wordt opgepikt
dan een natuurgedicht. Ook de
meer beschouwende en
geëngageerde gedichten over
gemeentekwesties, ‘waarin ik
Stadsdichter Karel Leeftink in actie, Middelburg, 2015.
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hier en daar over de lijntjes ga’, slaan aan. Laatst
schreef hij een gedicht over een wethouder die
voornemens was bomen te kappen. ‘Nu ja, uit
de vele positieve reacties die ik ontving kon ik
opmaken dat een dergelijk onderwerp leeft.’
Leeftink vindt het lastig om aan te geven wie
zijn lezers nu precies zijn. Aan enthousiaste
reacties evenwel geen gebrek. Die krijgt hij op
straat, terrasjes en in de kroeg, naar hij vermoedt
ook van mensen die zelden of nooit poëzie lezen.
Bovendien krijgt hij waardering van de literaire
wereld. ‘Heel belangrijk voor mij.’
Wat wil de gemeente ermee? ‘Stadspromotie’,
volgens Leeftink. ‘Het gaat ze niet zozeer om de
poëzie, maar om de uitstraling van Middelburg
als een culturele en historische stad. We zijn trots
op onze geschiedenis als voormalige rederijkersstad. Als ambtenarenstad kent Middelburg een
relatief groot aantal lezers, er zijn veel literaire
bijeenkomsten en we hebben een mooie boekhandel. Een stadsdichter hoort daar gewoon bij.’
Ook hij beschouwt zichzelf, naast dichter
uiteraard, als promotor. ‘Op de jaarlijkse
Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad bijvoorbeeld vertegenwoordig ik als trotse Middelburger de stad.’ Hij is wel kritisch. De gemeente
geeft hem daartoe alle gelegenheid, vertelt hij.
‘Van censuur is geen sprake. Ze willen nooit iets
van tevoren inzien, behalve het gedicht voor de
Dodenherdenking. Logisch, dat ligt nu eenmaal
gevoelig.’ Hij bereikt tijdens de voordracht op het

Gedicht over 800 jaar Middelburg in wording.
Fotografie: Karel Leeftink
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Abdijplein op 4 mei circa 450 man. Jong en oud,
een doorsnee van de bevolking. ‘Met het gedicht
verwoord ik een algemeen gevoelen, en dat merk
ik. De sfeer is bijzonder.’
De gemeente Middelburg speelde met de
gedachte vanwege bezuinigingen het stadsdichterstap af te schaffen. Leeftink maakte zich
boos in een klaaggedicht. ‘Reuze jammer wanneer deze mooie traditie niet wordt voortgezet,
want volgend jaar bestaat Middelburg 800 jaar.
Een prachtige gelegenheid om een stadsdichter
aan het werk te zetten.’ Hij vervolgt: ‘Nu heb ik
me laten vertellen dat de gemeente het toch nog
een jaar in stand wil houden, weliswaar tegen
een lagere vergoeding dan de 1500 euro die
ze er nu aan besteedt.’ Leeftink heeft er al met
al vertrouwen in. ‘Deze kans mag Middelburg
niet laten schieten.’ •

Deel van het gedicht Ongerijmd.
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