
DEMONEN https://soundcloud.com/petertheunynck/demonen  
 
voor Jotie, Marcus, Patricia, Paul en de anderen 

In Brugge vechten dichters met hun demonen. 

Ze houden zich schuil op de bodems van flessen, 

in de droesem van Bourgondische wijnen. 

Ze slepen je naar de vergeetmijnen laag in jezelf, 

waar je ontwaakt in de dwangbuis van je gedachten, 

mijlen van iedere zeebries verwijderd. 

In Brugge vechten dichters met hun demonen. 

Ze werden nog voor hun vaders geboren. 

Ze groeiden in moeders tot misgeboorten 

met schreeuwlelijke hoofden en klauwen 

die zelfs het tederste strelen discrediteren. 

Die het bloed laten lopen. Ondersteboven. 

In Brugge vechten dichters met hun demonen. 

Dwaallichten lokken naar galmende zalen 

in Sint-Janshospitalen van zalven en zweren 

vol klagende in zichzelf gekeerde patiënten 

onmachtig het licht in de ogen van die ene 

nachtzuster te zien. Ster der vertroosting. 

In Brugge vechten dichters met hun demonen. 

Ze hangen om de hals als gargouilles. 

Slaan het beleg voor hun schamele winkel. 

Dan regent het vloeken, wraak en verwijten. 

En die monsters maar grimassen trekken 

tot diep in je donkerste stegen. 

In Brugge vechten dichters met hun demonen. 

Niet tevergeefs. De dag naakt dat legers 

van sneeuwwitte woorden opstomen 

over het teerzwarte water. Ze planten 

Hun bek in de nek van dat duister gebroed. 

Ze fluisteren licht in het oor van de dichter. 

Peter THEUNYNCK, vrije stadsdichter Brugge www.poeziebos.be  
 
De meeste gedichten van de Brugse vrije stadsdichters vindt men op www.poeziebos.be 
http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx 
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/    
Onderaan directe link naar de gedichten van enkele Brugse dichters, dank aan www.regiobrugge.be  

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos   
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars  

http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013  

Jotie 'T Hooft 
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 Als jij doodgaat  
 Ankh  
 Een stille ontmoeting  
 Een vader verborgen  
 Een vrouw  
 Eenhoorn  
 En Wat Dan?  
 Halfweg de wandeling  
 Herfst 1975  
 Het meisje Ingrid  
 Huilbuitje  
 Liefde en ellende  
 Morte D'Arthur  
 Ook hier  
 Ruilen?  
 Schreeuwlandschap  
 This is my toyota 

Marcus Cumberlege 

 A Midsummmernight Haiku 
 Bicycle ride 
 Birdsnesting 
 Bruised Knees 
 Canadian forest 
 Canto a la Habana 
 Carpe diem 
 Chopping Fruit 
 Dans la forêt 
 Dear Tom 
 Duizend Jaar Rijk 
 Even the traffic, Haiku 
 Fathers Day 
 Flemish Coffee 
 Groene Gordel 
 Incest 
 Katie's Cabin 
 Kitchen Floor 
 La Selva 
 Lappersfort Haiku 
 Leafless branches 
 Making Muesli 
 Martin's walnut 
 Midzomer 
 Our gardener 
 Our Trees 
 Poet Flu 
 Poet in a wood 
 Pure land, a tree-haiku 

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1037
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=474
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1029
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=388
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1024
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=376
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=375
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=387
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=377
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=389
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=390
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1030
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1025
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1027
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1026
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=998
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1028
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=894
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1022
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=529
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=344
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=177
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=527
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=899
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=259
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=893
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=525
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=530
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=898
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=526
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1023
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=394
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=248
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=175
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=261
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=901
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=486
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=900
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1002
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=896
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=892
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=465
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=127
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=176
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1169
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=895


 Silent Protest 
 Sober Geluk 
 Stil gebed 
 Sycamores (Platanen) 
 The nun who escaped 
 The Old Beech Tree 
 The sun plays a waltz 
 Trees at Sarratt 
 Two Haikus 
 Voor Melanie 
 Why we are poets 

Patricia Lasoen 

 Bezoek aan de stad 
 De koude sleutel 
 De mens als maat van alle dingen 
 December 
 Dode(n)cijfers 
 Een huis met zicht op de wind 
 Een zachte, wrede, okerbruine dood 
 Eeuwwisseling 
 Europacup 
 Experiment met onderkoeld water 
 Februari 
 Grim Reaper 
 Hoopvol Verwachten 
 Icarus verlaat de wereld 
 In een soort winterslaap 
 Kortstondig is de reis 
 Logika 
 Oorlogsmisdaad 
 Op blote voeten in het park 
 Paradise Lost & Poëtisch verzet 
 Plafonds 
 Schetsen in Gent 
 Sneeuw 
 Vertellen van de derde oorlog 
 Vogeltelling te Dudzele 
 Voor een kleur, voor een vlag 
 Vorst 
 Vredesonderhandelingen 
 Winter in het dorp 
 Winters 
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Paul Saccasyn 

 'Boss' over onze bossen?  
 Afscheid van Gezelle, bij het sterven van de dichter  
 Afval en afvalligen (van de natuur)  
 Agent Orange  
 Akte van hoop, (on)geloof en liefde  
 Aloude sprookje te Brugge  
 Als hij maar geen voetballer wordt  
 Arboretum, arbore(c)tum  
 Arcanum van Antarctica  
 Argus slaapt nog vredig  
 Ballade van een Lappersfortertje  
 Belfortmijmering  
 Boomhutters Rapsodie  
 Bosgeuzenlied namens kleine lieden  
 Bosje komt zo...  
 Boskap, mag dat?  
 Bossen in de vaart  
 Bossen van Vlaanderen  
 Bosvrienden  
 Briefje voor de Pol  
 Brugse zotten verdriedubbeld?  
 Club top of the bill  
 Dag van het bange park, Quo Vadis, Kalmthout?  
 Dag verdwenen bomen van het Lappersfort langs de Vaartdijkdreef (*)  
 De kracht van de crach (*)  
 De Lion of Industry te Brugge  
 De profeet Elias (*) in het Lappersfortbos  
 De weg naar onstad  
 Dialoog van een boswachter  
 Dichter en codeur, opgedragen aan de Koningen der Belgen  
 Digitale bossen voor iedereen  
 Don Quichotte van het Lappersfortbos  
 Doordeweekse zondag in het Lappersfortbos  
 Elegie om Gezelle  
 Elegie voor Atlantis  
 Elegie voor Ieper  
 Exit juni in het Lappersfortbos  
 Exit Loppem  
 Geboomte of gebeente  
 Gedelf onder Vlaanderens gewelf  
 Gedichtendag 2009 ect.  
 Geldwolven in schaapsvacht  
 Gemberkleur, een bos sterf je nooit alleen  
 Gemene streken en weiden  
 Gezelle voorbij  
 Gezelles pleinvrees  
 Goor klimaat, Al Gore?  

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1114
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1109
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=518
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=247
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=767
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=782
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=345
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=186
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=401
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=171
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=266
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=398
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=184
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=362
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=762
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=447
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=309
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=255
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=792
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=670
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=781
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=535
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1131
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=779
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=772
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=372
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=770
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=326
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=452
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1101
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=507
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=365
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=784
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1133
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=200
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=258
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=785
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=462
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=173
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=722
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=774
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=783
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=776
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1039
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=194
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=789
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=517


 Griekse yoghurt  
 Heren van stand en rang  
 Herfstig lispellied  
 Herfstval  
 Hiroshima, Mururoa, Fukushima mon amour  
 Hondsdagen voor Ollie  
 Hymne aan elk Lappersfortbos  
 Iris, o iris-scan  
 Judas' Penningen  
 Kasteel kopen  
 Kwik stijgt onverkwikkelijk  
 Laat de fakkels branden  
 Ladderrecht of ladderbomen?  
 Lappen ze tem te Loppem?  
 Lappersfortbos verboden terrein voor bankiers  
 Lappersfortbos, ik heb je lief  
 Leefbaar Brugs co-territorium  
 Liplezen te Kopenhagen  
 Loppem-Zedelgem & Roger Raveel  
 Loppems witte paarden  
 Mark groet niet meer  
 Meer vaart op Vlaanderens landkaart?  
 Mei in Nippon  
 Meival  
 Modern times II  
 Murdoch & co  
 Neemloopmee  
 Netscape  
 Nieuwe lente, geschonden bos  
 Nieuwjaarsbrief voor de 'nieuwe' Belgische regering kerst 2007  
 Nieuwjaarsparanoïa  
 Noch bloemen noch kransen voor het L.F.-bos  
 Ode aan het Lappersfortbos  
 Op school geleerd?  
 Paardjesmolen uit Theresienstadt, 1943  
 Papa ben jij ook een anarchist?  
 Partizanenstrijdlied  
 Pelgrims bij John Keynes en John Hicks' volgelingen  
 Picknick in het Lappersfort  
 Poen voor Lappersfortbosgroen  
 Requiem voor een Vlaams bos  
 Rilke en Gezelle ontheiligd  
 Shellshock in Nigeria  
 Sint bij BN-Bombardier  
 Sint vergiste zicht schromelijk  
 Spirit van Visart  
 Staf  
 Sterven dichters uit?  
 The Queens dilemma  
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 Toyo Ito en de zuilen van St-Donaas  
 Toyo Ito's uitstoot: yes or no to IVBO?  
 Vaartdijkstraat  
 Verweerschrift: non possumus  
 Vlindermeisje  
 Voor de Front-soldaten  
 Vossen in Brugse bossen  
 Warrants? Waarachtig! (*)  
 Wikileaks  
 Zevenendertig in Libanon 

Herman J. Claeys 

 Asseneedse polder 
 Beton 
 Bomen vluchten niet 
 Brugse lente 
 De jongen met de zwavelstokjes 
 Doel-song 
 Dolle Mol 
 Dooie mus 
 Droom met mij 
 Geen plaats in de herberg 
 Gezwel 
 Grafschrift op een anoniem kolderdichter 
 Grafschrift op een Frans componist 
 Grafschrift op een gevoeticapte 
 Grafschrift op een grafschriftschrijver 
 Grafschrift op een kolderdichter 
 Grafschrift op een kreupele 
 Grafschrift op een psychopathoneurologiater 
 Grafschrift op professor Spector 
 Grafschriften 
 Haspengouw 
 Hulde aan Mark Braet 
 Lange Rei 
 Lentelied 
 Licht te Brugge 
 Meukende mispels 
 Midwinterbloei 
 Midzomernachtwens 
 Mijn woorden kunnen het bloed niet stelpen 
 Om vredeswil! 
 Onvoltooid verleden tijd 
 Paasei-land 
 Sneeuw is liquid paper 
 Terreur 
 Tolerant bis 
 Twin Towers Doel 
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 Vannacht had ik een rare droom 
 Winterwende, een gedicht over ontbossing 

Melanie Vanbrughe 

 Achromatische holtes 
 Als deze nacht 
 Gelukzoeker 
 Mikken op het niets 
 Mondaine vrouwen 
 Morgen 
 Ogen in de leegte 
 Uit je leven liep je 

Mark Braet 

 Andere Tijden 
 Broeders 
 Het Rollenspel 
 Hopen 
 Kamiel Top 

Peter Verhelst 

 Op een dag doken ze op en zwermden uit... 

Bart Moeyaert 

 Zwaan 

Daniël Van Hecke 

 Bos 
 Kanker 
 Mercurius 
 Sintels 
 Uitstoot 

Joke van het Lappersfort 

 De verdwenen stammen  
 En het werd lente...  
 Kijkend van achter een venster  
 Laat los die pijn!  
 Onversaagd gaan zij op pad 
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