
Pers www.poeziebos.be Afscheid =  nieuw begin. Blijde intrede vierde vrije stadsdichter 
Brugge & afscheid wijlen Melanie Van Brugghe & bedanken Lies van Gasse, stadsdichteres 
 

* Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015 
  

De stadsdichter –  a man for all seasons – de vierde vrije stadsdichter van Brugge wordt door 
de muzes Poëziebos aangesteld voor periode gedichtenboszondag 25.01.2015 tot vooravond 
Poëzieweek 2016. Hij krijgt de opdracht enkele Brugse stadsgedichten te schrijven. Over 
schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld, poëziebos en letterstad in 
de Landen aan de Noordzee. Een stadsgedicht van Marcus siert de derde editie van het 
Hugo Clauspad in het Poëziebos. We noemen Marcus niet alleen stadsdichter maar ook City 
Poet. In het kader van de Brugse Triënnale ontbreekt enige internationale uitstraling niet... 
   
Wie is Marcus Cumberlege ? www.marcuscumberlege.com 
 

Marcus Cumberlege werd geboren in Franse Antibes in 1938, bracht de oorlog door in 
gebombardeerde Chelsea, werd gestuurd naar strenge Engelse kostscholen, en ging dan 
met een Open Scholarship voor Literatuur naar Oxford, waar hij een 3rde klasse diploma 
behaalde in bierdrinken. 
      

Poëzie schrijvend vanaf zijn 12ste jaar, in 1967 won hij de Eric Gregory Award, prijs voor de 
meest belovende Britse dichter onder de 30. OASES, de eerste van zijn 35 gepubliceerde 
bundels, verscheen bij Anvil Press het volgende jaar – hij werkte als publicity manager voor 
The British Tourist Authority – en kort nadien verliet hij Albion voor goed. 
 

In 1972, na 4 jaar in Parijs en Ierland, vestigde hij zich definitief in Brugge met zijn West-
Vlaamse vrouw Maria Lefever, bibliothekaresse van beroep. Hier heeft hij nauw samen-
gewerkt met tientallen kunstenaars. Zijn SELECTED POEMS werd voorgesteld in het Stad-
huis in 2010. Dit jaar brengt hij 5 onbekende jonge dichters uit (EEN HANDVOL POEZIE) in 
eigen beheer. Marcus wandelt graag in het Lappersfortbos, ook in de Stad, waar hij zijn ge-
dichten schrijft op bruggen en vensterbanken. Hij oefent dagelijks Shinboeddhisme. Zijn In-
dische dochter en kleindochter wonen in Frankrijk. Marcus houdt bijna grenzeloos van de 
Mariastad. Zie ook http://www.lesvoyeursenroute.be/marcuscumberlege http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=344 

Missie   

De stadsdichter wordt geroepen door de muzes die het Poëziebos bewonen; in samenwerk-
ing met de mensen van het Poëziebosnetwerk & de boekhandels De Reyghere en de Brugse 
Boekhandel. Deze 3 poëziemusketiers engageren zich ertoe om de stadsdichter minstens 
één maal met publiek uit te nodigen na zijn blijde intrede in het Lappersfort Poëziebos. Verder 
zal het Poëziebosnetwerk de gedichten voor Brugge van de vrije stadsdichter publiceren op 
www.poeziebos.be . Het Poëziebosnetwerk engageert zich samen met haar literaire partners 
om het stadsdichterschap voor Brugge verder te behartigen. Samen werken zij met velen aan 
mogelijkheden voor een blijvend initiatief in Brugge. 
  
Info Poëziebos & literaire partners www.brugseboekhandel.be  www.dereyghere.be   
 
Het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be is als bijenkorforganisatie een deel van de Unesco 
werelderfgoedstad Brugge. We tellen een 50-tal bosdichters in onze rangen en enkele 
stadsdichters. Uiteraard is de wereld voor ons meer dan bossen alleen. Daarom schonken we 
Brugge na Anthonis de Roovere 3 vrije stadsdichters. Hedwig Speliers, Peter Theunynck en 
Lies Van Gasse. De eerste deed Brugge de dichtbundel ‘de stem van de stad‘ ( 
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901 klankfragment bij de presentatie in 
boekhandel De Reyghere ) cadeau. De tweede de blog stadsgedichten voor Brugge en de 
mensen die er wonen of komen  http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-
brugge/ De derde een blog Kanten Stad www.kantenstad.blogspot.be   
  

 (  het stadsdichtersschap van Brugge is een vrij initiatief, 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 ) Lappersfortbos 25 januari 2015 bij het Zuidervaartje 
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http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars 
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.natuurenbos.be/lappersfortbos 
 

* Hier tekst van gedenkbord voor Melanie. Dank aan ANB & de familie. 
 

Dierbare herinnering aan Melanie, jonge dichteres bevriend met de bosbezetters en 
bosdichter Marcus Cumberlege. Ze stierf hier bij de lindes aan het Zuidervaartje. Moge Freya, 
de godin van de liefde haar nu vergezellen op de eeuwige jachtvelden. 
 

Uit je leven liep je 
de hall door 
even binnengepiept 
en verder door deuren 
langs het water 
in je bootje 
kwam je weer uit mijn kraan 
je werd koffie met suiker en melk 
je werd opgedronken 
bonsde op mijn buik 
en vrijgelaten 
omdat ik van je houd 
 
wijlen Melanie Van Brugghe ( 11 mei 1973 - 8 juli 2006 Lappersfortbos ) 
 

* De twaalfde dag, stadsgedicht voor Brugge www.kantenstad.blogspot.be 

Er is een stad waarin koningen niet ‘s nachts, 
maar zelfs in volle zon de luchten strelen 
met kruiden, mango lassi, gouden bloemblaadjes,  
 

waarin een man gerokt over kasseien waadt 
en wij gaten hakken in de tijd, 
 

waarin men danst zonder verband, 
in grote, losse gewaden 
en een hartslag als van diamant, 
 

waarin een lichaam groot van angst, 
alsof het wordt geboren, 
door plotse aai wordt verborgen, 

waarin onbeantwoorde liefde mudhra’s wisselt 
met dunne reien, smalle bootjes,  
waggelend van tulband naar bariton. 
 
Er is teveel verschil 
tussen de Yamuna en dit minnewater 

Ik geloof niet in dit gedicht 
dat binnenin ons ligt, 
 
waar gouden huiden dansen 
op de kussens van het voetpad. 

Er is een stad waarin ik zing als een gebed voor liefde.  Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres  

PS. komende wandelingen 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 050/390957  ( verzamelen aan hoofdingang bij ANB-bord ) 
( http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19919    http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=367 archiefjes prille begin )  
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