
Activiteiten van stadsdichter David Troch, voor de periode van 1 mei 2014 – 30 april 2015 

De activiteiten van de stadsdichter zullen in de loop van het jaar nog meer vorm krijgen, afhankelijk van 

de opportuniteiten die zich aandienen. De agenda, de gecreëerde gedichten en reportages van zijn 

activiteiten zijn terug te vinden op www.gent.be/stadsdichter. David Troch heeft ook een eigen website: 

www.davidtroch.be waar u zijn werk en ook de activiteiten los van het stadsdichterschap kan volgen.  

Eerste activiteiten van de stadsdichter 

1. De Stadsdichter onderneemt een ‘tournee’ langsheen de verschillende deelgemeenten met het 

concept ‘Dichter houdt spreekuur’, waarbij mensen kunnen langskomen met fysieke en mentale 

klachten en op basis van een ‘diagnose’ van de stadsdichter een advies krijgen om bepaalde 

dichters/gedichten te lezen (mei-juni 2014). 

 

2. De stadsdichter zal een ‘Geboortegedicht’ schrijven dat samen met een klein welkomstgeschenk 

aan alle ouders van in Gent geboren baby’s zal worden opgestuurd. 

 

3. De stadsdichter schreef het gedicht ‘gent en ik’  en roept Gentenaars op om dit gedicht in ‘eigen 

taal’ te vertalen. Een bloemlezing van de vertalingen zullen worden gepresenteerd naar 

aanleiding van de afsluiting van het programma ’50 jaar migratie’ in het najaar van 2014. 

De vertalingen kunnen t/m 1 september 2014 gestuurd worden naar:  

stadsdichter@gent.be  

Dienst cultuurparticipatie 

t.a.v. Annie Lens 

Botermarkt1, 

9000 Gent  

gent en ik 

op schoolreis leerde ik u kennen als tuig 

dat allemans armen en benen uit wou rekken. 

terstond stopte ik met groeien. zo perplex was ik. 

maar ook ik speelde de verbeelding van het kind 

kwijt en keerde koen en onverschrokken naar u terug. 

ik deelde dorst en honger, botste aan een schoolpoort 

tegen een geweldige liefde op. zo wist u mij te strikken. 

toch durf ik niet te stellen dat ik mijn laatste woorden  

lukraak bij u neerleg. ik ben vaak van u weg. 
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