
Lees ook Gezelles mei in Vlaamse stadsbossen { waakt ! ver weg loert Isegrim... } 

Gezelles mei in Brugse concertgebouw 
voor Brugge+ & de bedenkers van www.poezienachtbrugge.be  
opgedragen door www.poeziebos.be aan poëzieminister Joke ( * ) 
  

( Tijdens de poezienacht deelde het Poëziebosnetwerk de ballade van de rode kathedraal uit aan bur-
gemeester Moenaert & de 500 andere bezoekers van de Brugse Poezienacht. Een cadeau. Velen wa-
ren verbaasd & verheugd dat ook Brugge een ( officieuze ) stadsdichter Hedwig Speliers heeft. Al 
sinds gedichtendag http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx  
http://www.poeziecentrum.be/nieuws/hedwig-speliers-aangesteld-als-officieuze-stadsdichter-van-
brugge  vanuit het concertgebouw waakt ondertussen ook de engel van Tuymans over brugges 
bossen & groene gordel ) 
  

MACHT VAN DE POËZIE TE BRUGGE 
  

De liefde bedrijven is als poëzie schrijven. 
Is zowat een bedrijf leiden 

Met vallen, kuilen en opstaan. 
De bedrijfsleider leidt, lijdt. 
Voor wie het feest 
Van angst en pijn ? 

Wie zal het zijn ? 

Wat zal het zijn ? 

  

De liefde bedrijven is als poëzie schrijven 

In een reuzenkoekendoos 

Weerklinken schril klanken. 
Boos om het labyrint, 
Boos om de gordiaanse knoop, 
Tasten Breughels blinden 

Naar het achtvoudige pad. 
No paths of glory. 
Trappen gelijken naadloos. 
  

De vijftigers zijn niet ver weg. 
Jazz is een hartelijke band: 
Ik hoor ' The Bird ' in een solo 

Of is het Mulligan die mij 
Benevelt, mijn adem beneemt ? 

Maatstreepjes van Mondriaan. 
Ja, mijnheer, Brugge had een big band ! 
  

De mimespeler, de recitant, de drummer, 
De performer, de beiaardier : 
Input : poëzie, 
Output : poëzie. 
Zie poëten op de tast. 
Zie hun blikken kerven 

In de bast van beton. 
Zie elkeen woorden duimen op kleurrijke 

Groteske toetsen : grotesken. 
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Ik zag Achterberg verschijnen, 
Hoorde Van Ostaijen schreeuwen. 
Op de trap van steen en wolken 

Stortte Gezelle stervend neer : 
Geen spiraalveer nodig voor de oude heer. 
Neofieten droegen hem bedroefd weg. 
Louis De Meester weende. 
  

Toen werd in het schijnsel van veel spots 

Een nieuwe Gezelle geboren. 
K. Michel, een gezel van bosgezellen de Wilde, Denoo en Gruwez. 
De nacht van de poëzie viel in : 
In de verte rukten dadaïsten op. 
Times were changing. 
Op het plein ( van de rode kathedraal ) draaide kalm 

In de nacht van de poëzie 

The wheel of fortune. 
  

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society 5 mei 2012 
www.poeziebos.be http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-

Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php  

http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/581-participatiewijzer-brugge-
met-antwoorden-politieke-partijen?cat=27  Antwoorden zes politieke partijen ' Brugge 
Poëziestad 2013 ' 
  

dedicace : vers, opgedragen aan allen die de Brugse poezienacht op 5 mei 2012 ( 
met op het Zand meifoor ) schiepen. Met dank aan Fortuna's lieveling & Brugs 
stadsdichter Hedwig Speliers voor zijn brugs stadsgedicht & ballade van de rode 
kathedraal. 
  

( * ) Plan van aanpak zonevreemde bossen: bosbrief van minister Joke Schauvliege, 
advent 2011 Lees hier VBV Bosbarometer 2011 Ministers Muyters & Schauvliege: 
zonevreemde & bedreigde bossen en stadsbomen beter beschermen 
  

http://www.knack.be/nieuws/boeken/reportage/brugse-nacht-van-de-poezie-mist-
vuurwerk/article-4000091085027.htm?nb-
handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-
07/05/2012&utm_campaign=Newsletter-Site-Knack-NL-nl 
 
http://www.glasnostici.nl/ In de krant op de eerste rij 
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