
Twee boekhandelaars over het vrije dichtersschap voor Brugge  

Het stadsdichtersschap van Brugge is een vrij initiatief van het Poëziebosnetwerk, begonnen met een 
officiële vraag van de bosdichters van de Lappersfort Poets Society in 2006 en een eerste officieus 
stadsdichter Hedwig Speliers als geschenk voor Brugge in 2012. Vervolgd met Peter Theunynck als 
vrije stadsdichter van Brugge in 2013 en Lies Van Gasse als vrije Brugse stadsdichteres in 2014. In 
2015 hanteert Marcus Cumberlege de stadsdichtersmegafoon van de muzes in de Mariastad. We 
krijgen welkome steun van 2 literaire partners : Boekhandel De Reyghere en de Brugse Boekhandel. 
We stelden hen hieronder vier vragen. Onderaan meer over het Poëziebos & de seizoenswandelingen. 
 

* Waarom steunen jullie als onafhankelijke boekhandels het vrije Brugse 
stadsdichtersinitiatief van www.poeziebos.be  ( het Poëziebosnetwerk ) ? Is er 
nood aan een stadsdichter in Brugge? 
 

Thomas Barbier ( Boekhandel De Reyghere ) : We houden sowieso van poëzie en trachten 
er ook voldoende aandacht aan te besteden in assortiment, maar ook in promotie en 
naar activiteiten. Ergens is het taalkundig zowat "het hoogste goed" om de taal als 
kunstvorm te omarmen en ze al haar krachten te laten tonen en tegelijk een 
boodschap mee te geven of diep menselijke emoties tastbaar te maken. Een 
stadsdichter voor Brugge is dan ook een prachtig en progressief idee, waar we graag 
aan meewerken. Een vrije stadsdichter kan de stad bekijken op manieren die we zelf 
niet eens zien. 
 
Koen De Meester ( Brugse Boekhandel ) : Ik steun het stadsdichtersinitiatief omdat ik het als 
boekhandelaar mijn plicht vind om mee te helpen aan de cultuur in Brugge. 
Eveneens vind ik dit een mooi initiatief en kunnen we als boekhandel een forum 
geven aan de stadsdichter(s).  
 
* Welk van de voorbije stadsgedichten voor Brugge ( Speliers, Theunynck, Van 
Gasse ) heeft jullie op een bijzondere manier geraakt ? Waarom ? 
 
Koen De Meester ( Brugse Boekhandel ) : Wegens tijdsgebrek kan ik me niet zo veel 
toeleggen op poëzie momenteel, maar zowel Peter Theunynck als Lies Van Gasse 
hebben me toch weten te bekoren tijdens de voorbije activiteit bij Boekhandel De 
Reyghere en onze boekhandel. 
 
Thomas Barbier ( Boekhandel De Reyghere ) : Lies Van Gasse's eerste stadsgedicht 
"Eendenkind" blijft me nog steeds bij. Nu ik het na enkele maanden nog eens herlees 
blijft het overeind staan. Het is een heel eigentijdse vorm en Kathy De Wit maakte er 
ook een prachtige illustratie rond. Voor mij gaat het over de dynamiek van de stad en 
hoe we er zorg voor moeten dragen, zodat onze nakomelingen het noorden niet 
bijster raken. We moeten ze behoeden voor chaos en verval door elkaar en onze 
geschiedenis met respect te behandelen. 
 
* Wat kan er extra gebeuren opdat meer Bruggelingen en Bruggebezoekers de 
parel van de stadspoëzie ontdekken? Met andere woorden : hoe ontsluiten we 
de stadspoëzie voor Brugge? 
 
Thomas Barbier ( Boekhandel De Reyghere ) : Alles staat en valt met communicatie en de 
juiste personen op de juiste plaats. Stadsgedichten moeten zoveel mogelijk verspreid 
worden, best op een doordachte manier. Ontmoetingsmomenten met de dichters zijn 
daar een aspect van, maar ook de gedichten aan de man brengen door ze bvb als 

http://www.poeziebos.be/


flyer af te drukken. Op de activiteit in november was het duidelijk dat het publiek zeer 
begerig was naar een gedicht van Peter en Lies. Dat kan wellicht nog versterkt 
worden. Online makkelijk vindbaar zijn is ook essentieel. Zoeken op "stadsdichter 
Brugge" levert via Google (nog) niet zo heel veel op. 
 
Koen De Meester ( Brugse Boekhandel ) : Meer publiciteit maken?  Misschien om de maand 
een gedicht op A 3 formaat verspreiden. Deze poëzie affiche zou kunnen verdeeld 
worden via en opgehangen worden in de boekhandels. Een beperkte oplage van bv. 
50 stuks kan de affiche-gedichten zeer gegeerd maken. 
 
* De muzes kozen reeds hun lieveling voor 2015. Maar wie zouden jullie tippen 
als vrije stadsdichter voor Brugge 2016 ? 
 

Koen De Meester ( Brugse Boekhandel ) : Hierover heb ik niet onmiddellijk een idee. 
Misschien Peter Verhelst eens polsen? 
 
Thomas Barbier ( Boekhandel De Reyghere ) : Ik houd wel van jonge, progressieve 
stemmen in de poëzie. Yannick Dangre, Maarten Goethals (van Brugge afkomstig) 
en Reinout Verbeke vind ik boeiende dichters. Maar ook gevestigde dichters kunnen 
een optie zijn: Herman Leenders (Bruggeling), Toon Vanlaere (komt regelmatig in 
Brugge), etc. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( de mensen horen haar in dezelfde tuin ) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO  

Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be 
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars U kan 
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken  

Meer muzes ? http://petertheunynck.wordpress.com/2014/03/27/interview-met-lies-van-gasse/ 
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/    
http://www.poeziebos.be/Home/StadsgedichtenvoorBrugge.aspx ( gedichten stadsdichteres lies ) 
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php    www.kantenstad.blogspot.be    http://petertheunync
k.wordpress.com/2014/06/24/city-poems-for-bruges/ http://www.lesvoyeursenroute.be/liesvangasse   

http://www.lesvoyeursenroute.be/petertheunynck  

https://soundcloud.com/petertheunynck/lies-van-gasse  

Beluister Hedwig Speliers op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901 bij de presentatie 
van dichtbundel ' De stem van de stad ' te koop on line & in de boekhandel. Ook te downloaden op 
www.poeziebos.be Beluister voorganger Hedwig Speliers oud-stadsdichter Brugge Anthonis de 
Roovere http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32107   

 
Welkom op onze volgende seizoenswandelingen in de Brugse bossen 
 ‘ Er is een stad waarin ik zing als een gebed voor liefde.  Lies Van Gasse ‘ 

zondag 10 mei 2015 ( Chartreusewandeling Smisjesdennebos, Heidelbergstraat voor spoorweg 
14u30 nav. nieuwe dreiging voor zuidelijke groene gordel ) * zaterdag 29 augustus 2015 * ( L-bos 
nacht van de Lappersfortvleermuis 20u30 ) * zondag 18 oktober 2015 ( L-bos 14u30 ) * zondag 31 
januari 2016 ( L -bos 14u30 ) Info www.poeziebos.be { verzamelen hoofdingang ANB-bord, zie 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/west-vlaanderen/magdalenagoed#leesmeer voor 10 mei 
en www.natuurenbos.be/lappersfortbos voor de andere wandelingen } 
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