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GEDICHTEN VOOR WATOU 2020 

 

De 40ste editie van het Kunstenfestival Watou is verplaatst naar 2021. Maar de 

gedichten, gekozen door medecurator Peter Verhelst voor 2020, kan je deze 

zomer uitzonderlijk toch lezen en beleven. De bundel ‘Watou 2020, gedichten’ 

past in je hand en in je broekzak. In en rond Watou ontdek je op de fiets een 

prachtig gedichtenparcours.  

 

Kunstenfestival Watou blijft bestaan 

 

Eind januari kondigde Stad Poperinge aan dat het Kunstenfestival Watou bleef 

bestaan en dat de stad de organisatie op zich nam. Met trots stelde het bestuur 

het nieuwe curatorenteam voor van de 40ste editie. Chantal Pattyn (netmanager 

Klara en presentator ‘Pompidou’), Benedicte Goesaert (zelfstandig curator) en 

Peter Verhelst (auteur) namen de artistieke leiding van het Kunstenfestival Watou 

op zich.  

 

Goed nieuws was er ook begin april wanneer Stad Poperinge een subsidie 

binnenhaalde voor een bovenlokaal cultuurproject, met een principiële 

goedkeuring voor een bedrag van 220.000 euro verspreid over twee jaar. Onder 

het mentorschap van kunstenaar Koen Vanmechelen zou de stad op zoek gaan 

naar een nieuwe, hedendaagse invulling van het kunstenfestival vanaf 2021.  

 

Het coronavirus gooide echter roet in het eten en eind april besliste het 

stadsbestuur in overleg met de curatoren en de medewerkers om de editie van 

2020 te verplaatsen naar de zomer van 2021, nog steeds onder de artistieke 

leiding van het curatorentrio. Het onderzoekstraject, waarvoor de subsidie was 

goedgekeurd, schuift ook een jaar op.  

 

Dichtbundel ‘Watou 2020, gedichten’ 

 

Medecurator Peter Verhelst bundelde, in samenwerking met uitgeverij Borgerhoff 

& Lamberigts de selectie gedichten voor 2020 tot een unieke dichtbundel. Meer 

dan 50 gedichten van meer dan 35 dichters kregen een plekje in ‘Watou 2020, 

gedichten’. De dichtbundel kost 14 euro en is te verkrijgen via de webshop van 

Stad Poperinge, bij Toerisme Poperinge (Grote Markt 1) en de Mini Markt op het 

Watouplein in Watou. 

 

Op de fiets: Gedichtenparcours Watou 2020 

 

Het gedichtenparcours in en rond Watou en Poperinge leid je langs een selectie 

van 15 gedichten, die elk een specifiek plekje kregen. Je leest met zicht op een 



weide met hoeve, je luistert nabij een kapelletje, je geniet van woorden omringd 

door weelderige vegetatie. Ook het nieuwe gedicht van Peter Verhelst zelf over 

Watou 2020 maakt deel uit van het parcours. 

 

Het 35 km lange fietsparcours loopt langs de fietsknooppunten. De haltes met 

gedichten zijn te herkennen aan de lange roze paal met een dubbele ‘W’ 

bovenaan. Sommige gedichten laten zich alleen lezen, andere ook beluisteren, via 

de unieke stemmen van Brihang, Aurélie Nyirabikali Lierman, Zwangere Guy, 

Charlotte Adigéry, Frank Verdru, Erwin Mortier en Asha Karami. Ter plekke te 

beluisteren of via de website met de koptelefoon. 

 

  

Meer informatie: 

www.kunstenfestivalwatou.be  

 

Contact:  

• Loes Vandromme, schepen van Cultuur: loes.vandromme@poperinge.be, 0478 60 91 

05 

• Matthias Breyne, projectcoördinator: matthias.breyne@poperinge.be, 057 346 686 

• Jessy Clynckemaillie, medewerker communicatie en publiekswerking: 

jessy.clynckemaillie@poperinge.be, 057 346 686 
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Watou	2020	
Benedicte	Goesaert,	Chantal	Pattyn	&	Peter	Verhelst	
	

	
	
	
Inhoudelijk:	
Deze	zomer	hadden	we	graag	samen	met	u	de	40ste	editie	van	het	Kunstenfestival	Watou	gevierd.	
Met	 een	 nieuwe	 organisatie	 en	 een	 driekoppig	 curatorenteam	 werden	 plannen	 gesmeed	 en	
dromen	gedroomd.		
	
Op	 korte	 tijd	 werd	 een	 legertje	 heel	 bijzondere	 kunstenaars	 bijeengebracht,	 uit	 binnen-	 en	
buitenland.	Er	was	een	parcours	met	schilderijen,	tekeningen,	video’s,	installaties,	sculpturen	en	
audiowerken.	Er	hingen	groepjes	gedichten	klaar.	In	akkers,	velden,	parken	en	in	de	vele	kleine	en	
grote	 locaties	 te	 Watou.	 Het	 codewoord	 was	 ‘verbondenheid’.	 De	 ambitie	 bestond	 erin	 een	
omgeving	te	creëren	waarin	bezoekers	ogen	en	oren	open	konden	zetten,	in	alle	vrijheid,	rust	en	
concentratie.	 In	 dat	 heerlijk	 bucolische	 dorp	 dat	 des	 zomers	 deuren	 en	 ramen	 openzet	 voor	
duizenden	Watou-gangers.	
	
Het	virus	besliste	er	anders	over.	We	verplaatsen	Watou	2020	naar	2021.	Maar	de	gedichten,	
gekozen	en	gerangschikt	tot	een	dichtbundel	door	Peter	Verhelst,	willen	we	u	toch	aanbieden.	In	
deze	tijden	waarin	we	woorden	tekort	komen,	is	het	goed	om	gedichten	te	lezen.	Omdat	ze	ons	de	
juiste	vragen	stellen.	En	ons	de	woorden	geven	voor	nieuwe	vragen.	
	
Met	gedichten	van:		
Joost	Zwagerman,	Stefan	Hertmans,	Erwin	Mortier,	Hugo	Claus,	Hans	Faverey,	Marieke	Lucas	
Rijneveld,	Dominique	De	Groen,	Simone	Atanga	Bekono,	Alfred	Schaffer	e.a.	
	
Vermelding	onderaan	artikel:	
‘Watou	2020’		verschijnt	24	juni	bij	Borgerhoff	&	Lamberigts	en	kost	14,00	euro.	Voor	meer	info:	
https://borgerhoff-lamberigts.be	
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