
Leg je ne r in de armen
van e n weide
en kijk

uit de pen van

Hoe het 
landschap  
de po zie 
bestuift

Afgelopen zomer steeg er witte rook op boven de oude pastorie van Gaasbeek, de 
kantoren van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Anne Vandergoten 
werd verkozen tot landschapsdichter en neemt hiermee de fakkel over van Maxime 
Savoldi. Ze staat te popelen om twee jaar lang ons landschap met poëtische woorden 
te beschrijven. Een gesprek over hoe het landschap haar gedichten bestuift.

Vanwaar jouw passie voor poëzie?
Ik schrijf al gedichten van als ik kind 
was. Als tiener heeft vooral Herman De 
Coninck mijn liefde voor poëzie aange
wakkerd. Lange tijd schreef ik enkel voor 
mezelf. Later deelde ik mijn teksten met 
familie en vrienden. Toen ik zag dat er een 
poëziecursus georganiseerd werd in CC 
De Ploter in Ternat, schreef ik me in. Sinds 
meer dan 10 jaar ben ik er aangesloten 
bij een groep amateurdichters die onder 
begeleiding van Ivo Van Strijtem elkaars 

gedichten becommentariëren en bijstu
ren tijdens het Poëziecafé. 

Waarom heb jij je kandidaat gesteld als 
landschapsdichter van Regionaal Land-
schap Pajottenland & Zennevallei?
Het Pajottenland is al vaak een inspiratie
bron geweest voor mijn gedichten. Ook 
bomen spelen er een belangrijke rol in. De 
stap naar het landschap is snel gezet. De 
taak van de landschapsdichter is me op 
het lijf geschreven. Ik wil meer mensen 

laten kennismaken met de schoonheid en 
het karakter van onze regio en zijn bewo
ners, hen tonen hoe ze met een open blik 
verborgen parels kunnen ontdekken, vaak 
vlakbij. Tegelijkertijd wil ik ook wijzen op 
de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid 
en vragen stellen bij de oprukkende ver
stedelijking die je op vele plaatsen ziet, 
zonder te oordelen. Landschapsdichter 
zijn, is voor mij de ideale manier om naar 
buiten te treden en mijn gedichten te 
delen met een groter publiek.

“Met en open 
blik landschaps

parels ontdekken.”
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Wat vind je zo bijzonder aan ons land-
schap?
Zonder twijfel de variatie. Wij gaan vaak 
wandelen en doorkruisen dan akkers en 
bossen, lopen langs veldwegjes en holle 
wegen. Het glooiende van het Pajotten
land zorgt ervoor dat je tijdens een wan
deling enorm veel kunt zien. Zo deden we 
onlangs een wandeling waarbij we de kerk 
van Heikruis al wandelend zagen deinen in 
het landschap. Een prachtig tafereel.

Wat is jouw band met de regio? 
Hier voel ik me thuis. Mijn moeder is 
Limburgse en ik heb er ook tot mijn 
negen jaar gewoond. Daarna zijn we 
naar Schepdaal verhuisd en nu woon ik 
met mijn man in Ternat. Mijn man is zelf 
afkomstig uit Vollezele. Dat dorp is voor 
mij het hoogte punt van het Pajotse land
schap. Je geraakt er nooit op uitgekeken. 
De Zennevallei kende ik iets minder goed, 
maar daar heb ik deze zomer verandering 
in gebracht. In het zomernummer van 
PenZine stonden fietsroutes rond Halle 

en ik heb de koe dan maar meteen bij de 
hoorns gevat en ben deze gaan uitpro
beren. Het was een aangename ontdek
kingstocht.

Hoe zou je onze regio omschrijven?
De vruchtbaarheid van de aarde weer
spiegelt zich in het gulle karakter van 
het dorpsleven. De mentaliteit van hard 
werken en daarna uitbundig genieten 
spreekt me erg aan. Hier doen mensen 
niet gecompliceerd, maar genieten ze 
van het leven. De volksfeesten die dit jaar 
opnieuw kunnen plaatsvinden, zijn daar 
een prachtige illustratie van. Denk maar 
aan de Vlaamse kermis van de Koninklijke 
Harmonie SintCecilia in SintMartens 
Lennik. Deze staat jaar na jaar met stip 
aangeduid in mijn agenda (lacht). Op een 
vrije dag trek ik er vaak op uit voor een 
lange wandeling of een fietstocht in het 
mooie landschap. Voor mij is dat de per
fecte manier om de batterijen weer op te 
laden en volledig tot rust te komen. Ik ben 
zo trots op deze streek.

Hoe ga jij tewerk als dichter?
Om een gedicht te schrijven zet ik eerst en 
vooral mijn zintuigen in om de omgeving 
en gebeurtenissen in me op te nemen. 
Daarna volgt er een lang distillatieproces 
om de essentie te kunnen weergeven en 
vervolgens compact te schrijven.

Wat verwacht je van je schrijverschap als 
landschapsdichter?
Van het Regionaal Landschap verwacht 
ik leuke opdrachten. Ik vind het boeiend 
om in opdracht te schrijven. Daarnaast 
wil ik mijn steentje bijdragen om poëzie 
toegankelijk te maken. Het is mogelijk om 
te schrijven over de pracht waardoor we 
omringd worden, zonder ingewikkeld te 
doen. Voor mij is het belangrijk dat men
sen iets herkennen in mijn gedichten. Hoe 
ze het juist interpreteren, vind ik minder 
belangrijk. Niet iedereen hoeft erin te 
lezen wat ik bedoelde. Iedereen mag mijn 
gedichten bekijken vanuit zijn of haar 
eigen leefwereld.

“Bekijk mijn 
gedichten gerust 

vanuit je eigen 
lefwereld.”

landschap

het landschap was er al
toen er nog gen woorden waren
voor akkers, heuvels, vlakten
voor bomen, bossen, struikgewas
en ook voor uitgestrekt niet

intussen zijn de woorden daar
en zal het landschap altijd groter zijn

er is nog zovel

nu we elkaar zolang kennen
wet ik het zeker

wie beschutting zoekt
wie nood heft aan fluisteren 
en schaduw
vindt hier de holle weg
koker van groene kalmte

wie met en hoofd vol stof
de ogen wijd open en pad inslaat
de deining ziet van kerktorens en
en landschap dat nooit stilstaat
komt helder thuis

wie de oude brouwerij ziet
veranderen in woonblokken
zich afvraagt waar de gueuze
en het jaagpad kiest
ziet het glas wer vollopen

wie moe van snelwegen en treinen
de weg niet mer vindt 
volgt de knotwilgen 
ze rijgen stukken aarde aan elkaar
als parels

er is nog zovel

Dit gedicht werd geschreven naar aanleiding van 30 jaar Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. 
Deze parelen bruiloft van de organisatie met het landschap werd begin september gevierd in de pastorietuin 
van Gaasbeek. Een feeste lijk moment waarbij iedereen die ver of dicht betrokken is bij het Regionaal 
Landschap samen het glas en de soeptas konden heffen. Een verslagje hiervan vind je op www.pajot-zenne.be.

uitnodiging

leg je ner in de armen
van en weide
en kijk

hoe uit de buik
van de aarde
de bieten

hoe de bomen
ze vragen
blijf bij ons

hoe de aarde ademt

kijk 
hoe de stad 
de aarde aanvret

hoe harde hoeken
hoe rechte lijnen
hoe beton

hoor 
de aarde zwijgt

registrer en bewaar
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