
1 7

1>Het poëzieparcours start op het marktplein van Stekene, aan het perkje vlakbij de
schandpaal. Dit relict van de vroegere rechtspraak waaraan misdadigers te pronk
werden gesteld, werd vervaardigd in 1774.

...

waar de warmte van juli zich samenperst
en de mussen hun pekelzonden bekennen
...

Willem Persoon [°1944 Stekene]

Na lange afwezigheid kwam de ‘verloren zoon’ terug ‘thuis’ 5

5>We keren terug, kruisen het fiets- en wandelpad, gaan rechtdoor de parking op en
bereiken zo de hoofdbibliotheek. De bibliotheek is sinds haar ontstaan in 1929 ge-
evolueerd van een kleinschalige ‘boekerij’ naar een eigentijds centrum van kennis
en informatie. Hier kan je gratis surfen op het internet en is er, naast een verzame-
ling boeken, een uitgebreid aanbod van tijdschriften, cd's, cd-roms en dvd's.

...

mijn steun en toeverlaat is ze,

mijn gekte, wijsheid en verzameling,

mijn openlijk onmisbaar licht.
...

Frank Pollet [°1959 Sint-Niklaas]
Niet voor niets gaf ik de satirische column die ik ooit jarenlang voor een 
regionaal weekblad schreef, de titel ‘Dwaasland’ mee. Zoals wellicht elke 
denkende Wazenaar heb ik een haat-liefdeverhouding met dit stukje aardkloot.

6

6>We keren terug naar het fiets- en wandelpad en volgen dit verder tot aan de Spoorwegzate. Daar slaan
we rechtsaf richting Klein-Sinaai. Zo’n 50 m verder verpozen we even aan de picknickruimte, vlakbij De
Statie. Dit voormalige Stationsgebouw werd rond 1870 opgetrokken. Na renovatie in 1992 werd dit een
gemeentelijk ontmoetingscentrum. Tegenover dit gebouw bevindt zich Natuurgebied Het Steengelaag. 
De kleiputten in dit gebied verschaften van 1885 tot 1975 werk aan een deel van de Stekense bevolking.
Eind van de jaren 1970 werd de exploitatie van de kleiputten gestopt en kreeg de natuur hier vrij spel.
Vanaf 1981 werd het gebied als landschap beschermd en sinds 1992 is het in beheer bij Natuurpunt.

...

In de jonge plotse zon: de boer.

Ik loom en hij kordaat

slurpend van dezelfde dageraad.
...

Tjen Pauwels [°1942 Sint-Niklaas]

Het Waasland moet blijven zoals het nooit geweest is

3

4

2

3>We gaan verder richting neogotisch gemeentehuis. Dit neogotisch gebouw dateert
van 1882-1883 en wordt sinds 1995 als monument beschermd. We steken de
Stadionstraat over en volgen het parcours via de Polenlaan. Na zo’n 60 m gaan we
rechts de parking Centrumzone op en nemen het aangelegde fiets- en wandelpad,
aan de overdekte fietsenstalling met moderne waterpartij. Onmiddellijk aan de lin-
kerzijde, vlakbij de 2 rustbanken, bevindt zich het volgende gedicht.

...

Dwarsdoor de holten van hagen en stallen

wordt de wind van de vlakte luid.
...

Anton Van Wilderode [1918 Moerbeke – 1998 Sint-Niklaas]

Ik ben om het even wie maar ik adem mijn eigen aarde

4>We volgen het fiets- en wandelpad zo’n 250 m en nemen dan
de weg links tot aan de Sporthal. De indrukwekkende graffiti
op de muur is het werk van Jimmy Kosolosky, eindejaars-
student (2001) aan de Academie voor Schone Kunsten –
Afdeling Stekene. In dit meterslange kunstwerk staat vooral
de jongerencultuur centraal

...

skippen, slicen, slowen, toasten

op de lucratieve leugen die de liefde is
...

Dimitri Verhulst [°1972 Aalst]

Kregelig, kritisch, maar zo gevoelig…

7>We nemen opnieuw de spoorwegzate. Aan het kruispunt met de Bormte steken we de straat over 
en vervolgen onze weg, tot we aan de rechterzijde de ingang van recreatiedomein Het Zomerhuis
bereiken. Dit domein is, zeker voor de Stekense inwoners, rijk aan anekdotes. In 1937 werd hier een
recreatiedomein met als hoofdattractie een openluchtzwembad aangelegd, toen een unicum in het
Waasland. Intussen heeft de voormalige ‘zwemkomme’ –voor velen onlosmakelijk verbonden met de
vrijheid en speelsheid van hun jeugd– plaats gemaakt voor een vijver.

...

Zonder voorafbeelding zijn ze daar

Die muisstil stijgen
...

Dirk Van Bastelaere [°1960 Sint-Niklaas]
De laatste doet het licht uit. Maar waar zit de knop?

2>Bij de schandpaal steken we de Kerkstraat over en nemen daarna het
zebrapad links richting gemeentehuis. Halfweg het zebrapad, aan het
perkje bij het oorlogsmonument, houden we halt. Het monument opgericht
ter ere van de gesneuvelde soldaten van Stekene in de twee wereld-
oorlogen wordt in de volksmond ‘Den Engel’ genoemd.

...

soldaten, maanlicht, schuwe wolven:

hoe nauw verwant in dit bestaan!
...

Frans Buyle [1913 Sint-Niklaas – 1977 Antwerpen]

De Jotie T’Hooft uit het Interbellum 8

8>We volgen de spoorwegzate verder tot aan de brug over de Stekense Vaart. Net vóór de brug volgen we
rechts de Kaaistraat en komen zo bij één van de meest idyllische plaatsjes van Stekene, waar ganzen
samentroepen op het gras langs het water. De Stekense Vaart is een waterloop die zijn oorsprong kent
in het begin van de 14de eeuw toen Robrecht van Bethune, Graaf van Vlaanderen, het kanaal van Hulst
naar Gent liet graven. De stroom speelde vanaf het eind van de 19de eeuw een belangrijke rol bij het
transport van de stenen en tichels die werden vervaardigd in de steen- en tichelbakkerij verbonden
aan het Steengelaag. Intussen (2004) werd op de dijk langs de Vaart, tussen het pompstation en de
Frans Coppensbrug, een Stiltepad aangelegd.

...

vreemd, mijn vrouw vond toen de stilte uit, opeens

en werd groen van ijver tot in haar malse schoot.
...

Piet Brak [°1943 Melle]

Blijf altijd een Vijftiger met zin voor experiment…

Stekene, verleid door poëzie

>Poëzieparcours

Het poëzieparcours van Stekene is opgevat als een wandel- en/of fietsparcours doorheen de dorps-

kern met op 15 locaties gedichten van poëten die een band hadden, of nog steeds hebben met het

Waasland. Naast gedichten ontdekt u bezienswaardigheden uit de dorpskern en maakt u kennis met

Stekene als ‘Oase van rust & groen’.

>Praktisch

Het parcours start in het hart van de dorpskern, het marktplein van Stekene. Daar is voldoende

parkeergelegenheid. Stekene is bereikbaar langs de N 403 Sint-Niklaas–Hulst. Aan het kruispunt 

met Drieschouwen de wegwijzers richting Stekene-centrum volgen. Zo’n 2 km verderop bevindt 

zich het marktplein.

Totaal traject: 5 km 

Duur: als wandelpad 2 uur 15 minuten. Als fietstocht: ± 1 uur.

De wegen en paden zijn geschikt voor kinderwagen en rolstoel.

Rustplaatsen: diverse rustbanken zijn aanwezig langs het parcours (ingang centrumzone, hoek

Molenbergstraat-Sparrenhofdreef en Gemeentepark) en picknickruimte aan De Statie.

� Willem Persoon | Het dorp

� Frans Buyle | [zonder titel]

� Anton van Wilderode | Stekene

� Dimitri Verhulst | [zonder titel]

� Frank Pollet | Schat

� Tjen Pauwels | Sonnet met nachtdienst

� Dirk van Bastelaere | Ballons

� Piet Brak | Verbeerlding

� Norbert De Beule | Spring, plank

� Lut de Block | Hortus Conclusus

� Roger Vervaet | Naaktmodel

� Tom Lanoye | [zonder titel]

� Arthur Kamiel Rottiers | De Bast

� Paul Snoek | Voormiddag in augustus

� Armand Van Assche | Een dag in de lente
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11>We volgen de Sparrenhofdreef tot het eind en gaan dan links de Kerkstraat in. 
Zo’n 150 m verder aan de rechterzijde, bevindt zich het OCMW - Woon- en
Zorgcentrum ‘Zoetenaard’. In het perk vóór het gebouw staat het beeld ‘Geloven in
het Leven’ van Albert Tersago. Op de bovenverdieping van het OCMW-gebouw ernaast
is het volwassenenatelier van de Academie voor Schone Kunsten ondergebracht.

...

het kloppend hart

van verborgen dromen

door de schilder niet vastgelegd
...

Roger Vervaet [°1933 Moerbeke-Waas]

Mijmerend hoe zij lenig waren, net als toen…

12>We gaan rechts, tussen de twee OCMW-gebouwen het aangelegde pad op 
en volgen onmiddellijk links achter het Woon- en Zorgcentrum tot we 
het kerkhof bereiken. Dit kerkhof werd ingewijd op 27 augustus 1894 door
Bisschop Mgr. Stillemans. Het vervangt het oude kerkhof, dat zich rond 
de kerk bevond.

...

Het is een magere troost

dat alles moet verdwijnen
...

Tom Lanoye [°1958 Sint-Niklaas]

Honderd meter van het slapende dorp leven de doden… 14

13

13>We keren terug tot aan het beeld ‘Vriendschap’ van kunstenaar Johnny
Werkbrouck. Daar nemen we links en volgen het paadje dat langs het kerkhof
loopt. We houden deze weg zo’n 600 m aan om in het Gemeentepark te komen.
Het park, aangekocht in 1983, beslaat een totale oppervlakte van 
1,66 ha. 
Het werd oorspronkelijk ontworpen in Engelse landschapsstijl. Ietwat verscholen
achter machtige bomen ligt het fraaie, zeshoekige theehuisje. 

...

Wij worden nooit bos

in het woud der bomen
...

Arthur Kamiel Rottiers [°1920 Sint-Niklaas]

Waar de dromen geboren worden…
15

15>We volgen de Polenlaan tot aan het marktplein. We gaan rechts het pleintje op achter de
Heilige Kruiskerk, een gotische kerk die als monument werd beschermd vanaf 1981. 
Op de zuidelijke buitengevel bevindt zich een originele zonnewijzer uit 1773.
Achter de kerk volgen we het paadje rechts, waarlangs op een heuveltje, ons vijftiende
en laatste gedicht staat. Achter dit heuveltje ligt de speelplaats van de vroegere meisjes-
school.

...

Voor het eerst zie ik de haartjes

op mijn arm. Ik voel ze groeien.
...

Armand Van Assche [1940 Aartselaar – 1990 Waasmunster]

Zie je de dromen zijn er al
De werkelijkheid moeten we nog maken

> We volgen het paadje verder, passeren de voorzijde van 
de kerk en komen zo weer op ons startpunt, het marktplein 
van Stekene.

14>We doorkruisen het park en verlaten het langs de voorzijde, in de Polenlaan. Daar gaan we
rechtsaf, richting centrum. Halfweg tussen het park en het marktplein bevindt zich aan de lin-
kerzijde het gemeentelijk Dienstencentrum Amelberga. Deze naam verwijst naar Amelberga
Truyman, die in 1798 door haar smeekbede Stekene beschermde tegen de vernielzucht van de
Franse troepen tijdens de Boerenkrijg.
Vanaf 2006 zal de Academie voor Muziek & Woord in dit gebouw gevestigd zijn.

...

Dit uur

zijn er geen vaders meer

op aarde.
...

Paul Snoek [1933 Sint-Niklaas – 1981 Tielt]

Gedichten werden ‘Gedrichten’, maar tederheid was zijn brutale kenmerk…

9

10

9>We gaan de Kaaistraat verder uit tot we aan de drukke baan Stekene-Moerbeke komen. 
Op de hoek aan onze rechterkant bevindt zich ‘De Olijf’. Deze vzw is ontstaan in 1988 en sinds
1995 hier gehuisvest. Het is een pluralistisch ontmoetingscentrum met diverse facetten van
dienstverlening (‘Olijfkeuken’, ‘Olijfwinkel’, ‘Wereldwinkel’, enz.) In de volksmond heet deze
wijk ‘de Brug’, vroeger een sociale ontmoetingsbuurt voorzien van bruine kroegen en cinema’s.

...

Wij staan niet stil.

Wij vlotten, omdat dansers ons bewegen.
...

Norbert de Beule [°1957 Hamme]

Stekene had een eigen ‘Place Pigalle’…

10>We nemen de Brugstraat richting Stekene-centrum en slaan de eerste straat links
in, de Molenbergstraat, vroeger 'Maansche straete’ genoemd naar de molen die er
in werking was sinds 1571. Na verscheidene restauraties werd deze definitief ont-
manteld in 1953. Op de hoek met de eerste straat rechts, de Sparrenhofdreef, bij
het rustbankje, bereiken we het volgende gedicht van ons parcours.

...

Vrouwen als braakliggende tuintjes. Orgastische groei

van ranonkel en distel. De vlier verkracht de perzik
...

Lut de Block [°1952 Hamme]

Het Waasland is voor mij, voor alles en voor altijd, 
het vaderloze vaderland: kruimig als brood, 
weemoedig als water, zoet aan herinneringen…

>Colofon

Het Stekense Poëziepad is een uitgave van het College van Burgemeester en

Schepenen van Stekene.

Voor de realisatie van dit poëzieparcours kon het Gemeentebestuur rekenen op een

stuurgroep bestaande uit Schepen van Cultuur Nicole Van Duyse, Norbert De Beule,

Marie De Maesschalck, Bettina Fierens, Willem Persoon, Roger Vervaet en

Cultuurbeleidscoördinator Sofie D’hanis.

Voor financiële en logistieke ondersteuning kon het Gemeentebestuur rekenen op

onderstaande sponsors.

- Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

- Bureelbenodigdheden Van Hoye | Dorpsstraat 17-20 | 9190 Stekene tel. 03 790 10 80

- Boekhandel ’t Oneindige Verhaal | Nieuwstraat 17 | Sint-Niklaas

Neem ook een kijkje op onze website: 

www.stekene.be

Grafische vormgeving & webdesign: info@deVorm.be

Fotografie: Frank Pollet

Juli 2005
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