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Ieder moment al een herinnering: 
een ander ding – 
nog vers als vis bewegelijk 
maar op de grote hoop geworpen 
zieltogend in het flonkerende net 
van het bestaan, dat stromende zich rept. 
M. Vasalis 

 
Activiteitenverslag 2015  
 

Poëzieweek 
Van 25 januari tot en met zondag 1 februari vond de poëzieweek plaats. Een week 
waarin op diverse locaties aan de hand van het thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’ 
kon worden genoten van muziek en poëzie. 
Zo vond in Het Vestzaktheater de opening plaats en de presentatie van de nieuwe 
bundel met hetzelfde thema van de DIE-dichters en een paar dagen later een gevarieerd 
programma getiteld ‘De keuze van de stadsdichter’. Hierin interviewt de stadsdichter 
bekende Enschedeërs over hun poëzievoorkeuren. 
Daarnaast waren er twee activiteiten in de Arkezaal van het Muziekcentrum. Een 
lunchprogramma, waarin muziek en poëzie alle eer werd aangedaan en de verkiezing 
van de nieuwe stadsdichter. Tijdens die avond droeg Regine Hilhorst het poëtisch stokje 
over aan Jovan Bilbija.  
Nieuw in het programma van de poëzieweek was de voorstelling in Concordia, waar het 
Valerius ensemble optrad samen met een drietal dichter en de afsluitende film  over de 
warme vriendschap tussen een Chinese immigrante en een visser uit de Balken ‘de 
dichter’ genaamd. 
De publieke belangstelling was zeker goed te noemen. 
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde week waarin muziek en poëzie alle eer 
werd aangedaan. 
 

Verkiezing stadsdichter 
 

 
 
De stadsdichtersverkiezing vond plaats op zaterdag 31 januari in de Arkezaal van het 
Muziekcentrum. 



De jury ontving 23 inzendingen (geanonimiseerd). Van elke inzender werd verwacht dat 
hij/zij minimaal 2 niet eerder gepubliceerde gedichten over de stad en 3 vrije gedichten 
instuurt. Op één na voldeden alle inzendingen aan dit formele criteria. 
De jury bestaande uit: Gerard Kocx, Bärbel Dorbeck-Jung, Margót Veldhuizen, Bob 
Boswinkel, Regine Hilhorst, Eefje van Kooten en Trudie Lucardie heeft alle inzendingen 
op basis van zowel formele als inhoudelijke criteria beoordeeld.  
Drie inzenders zijn vervolgens genomineerd, met hen heeft een gesprek plaatsgevonden 
en zij zijn uitgenodigd om op de avond van de verkiezing een drietal gedichten voor te 
dragen. De presentatie tijdens de verkiezingsavond is medebepalend voor de jurykeuze. 
De jury maakte na de pauze bekend dat Jovan Bilbija als nieuwe stadsdichter is gekozen. 
Aan hem de taak om Enschede de komende 2 jaar een poëtische spiegel voor te houden. 

 
Voorjaarsmanifestatie 
 

 
 
Op zaterdag 15 maart ging Gijs Ornée in gesprek met Ernest van der Kwast, Mensje van 
Keulen en Herman Brusselmans. 
Aan de hand van het thema van de Boekenweek ‘Te gek voor woorden; waanzin in de 
letteren’ daagde hij hen uit enkele passages voor te lezen uit hun laatste romans. 
Aan de orde kwamen soms hilarische fragmenten uit: 
o De ijsmakers (Ernest van der Kwast) 
o Liefde heeft geen hersens (Mensje van Keulen) 
o Poppy en Eddie en Manon (Herman Brusselmans) 
Ook dit jaar mochten we ons weer verheugen op een groot aantal bezoekers. Het werd 
een sfeervolle en geanimeerde bijeenkomst. Informatief en inspirerend. De boekentafel 
van Boekhandel Broekhuis trok na afloop veel publiek. Het publiek had de mogelijkheid 
voor een korte ontmoeting met de schrijvers en zij konden hun boeken laten signeren.  
Ook de ijscowagen van onze Italiaanse ijsmaker Talamini trok veel aandacht. Menig 
bezoeker trakteerde zichzelf op het eerste ijsje van dit seizoen.  
 
 

24ste Drienerwoldelezing 
 
Nog nooit was een Drienerwoldelezing zo goed bezocht. Zondag 15 november bood de 
Gobelinzaal van het Rijksmuseum Twenthe plaats aan zo’n 150 belangstellenden.  
Het thema van de lezing was ‘Willem Wilmink: dromer, dichter en gek’. 
Gastspreker: Elsbeth Etty biograaf Wilmink. 
De titel van de lezing heeft Elsbeth Etty ontleend aan een essay van Wilmink zelf, over 
zijn favoriete dichter Hendrik de Vries. Etty vertelde hoe Wilmink gefascineerd was door 
kunstenaars met een stoornis, onder wie De Vries maar ook de sprookjesschrijver Hans 
Andersen. In haar verhaal gaf ze mede aan de hand van citaten uit zijn gedichten een 



beeld van het leven en werk van Wilmink. Een zeer inspirerende middag die in hoge 
mate werd gewaardeerd door het publiek. 

 

 
 

Elsbeth Etty                                                                                                                                                                                Gobelinzaal 

 

Verkiezing junior stadsdichter 
 

 
 
18 november werd de nieuwe junior stadsdichter gekozen. 
De jury ontving 43 inzendingen. Daarvan zijn er 10 genomineerd. 
De genomineerde junior dichters presenteerden zich woensdag in de openbare 
bibliotheek. Dat was niet zomaar iets; hun presentatie en voordracht woog zwaar mee 
bij de beoordeling van de gedichten. 
Na een intensief juryberaad in de pauze, die wel wat langer duurde dan gepland, werd 
Sarah Vegter uitgeroepen tot junior stadsdichter. Zij volgt Dunja Koiter op die het 
afgelopen jaar deze functie/rol vervulde. 
Sarah is leerling van de Anna van Buuren school en zit in groep 8.  
 
 

Bestuursberichten 
In ons activiteitenplan 2015 hebben we een aantal onderzoeksactiviteiten opgenomen.  
Deze activiteiten hadden o.a. betrekking op het voortzetten van de Melita- activiteiten en 
de mogelijke uitbouw van de serie ‘Orgel en Poëzie’.   
Deze onderzoekjes hebben op dit moment nog niet tot concrete resultaten geleid.  



Voor de Melita-activiteiten is geen partner en geschikte locatie gevonden. SLME zal 
hieraan geen verdere aandacht besteden. 
Mogelijke nieuwe activiteiten op het terrein van literatuur/poëzie en muziek worden 
nader onderzocht. Hieraan hopen we in 2016 concreet invulling te kunnen geven.  
Ook zal in 2016 worden onderzocht of er belangstelling is voor een forumdebat over 
lezen. Hierbij gaat het om onder andere: verandering in het lezen, de manier waarop 
mensen lezen, het belang van lezing e.d. Hierbij trachten we ook leesclubs en 
bibliotheken in de regio te betrekken. Een eerste brainstorm in eigen kring heeft 
plaatsgevonden.  
 
Het bestuur kwam in 2015 driemaal bijeen en kon daarbij steeds rekenen op de 
gastvrije ontvangst bij de Openbare Bibliotheek.  
 
Als gevolg van een personeelswisseling maakt Prismare tijdelijk geen deel meer uit van 
de SLME.  
 
Het organiseren van literaire activiteiten blijft een spannende en inspirerende 
bezigheid. Het is niet altijd gemakkelijk om mensen een poëtische spiegel voor te 
houden of om hun literaire blik te verruimen. Samen met de Enschedese culturele 
instellingen blijven we doorgaan op de ingeslagen weg en hopen in het komende jaar 
weer een afwisselend en uitdagend programma te kunnen aanbieden. 
 
Enschede, mei 2016 
Namens het bestuur van de Stichting Literaire Manifestaties Enschede 
 
Trudie Lucardie 
Secretaris 
 
 
 
 
BIJLAGE: 
o Financieel overzicht 2015 
o Verslag stadsdichter 
 


