
Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is 
de oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt 
naar grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te 
vinden en niet te wijken. ( Lord Tennyson, in  'Dead Poets Society' inspiratie  bosdichters )  
 

De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)  
 
 

Het Poëziebosnetwerk in Brugge & Ommeland, Poëziebosbeweging tussen tuin & wereld 
 

Inleiding : Het Poëziebosnetwerk staat samen met velen aan de wieg van een nieuw 
Lappersfortbos...Wij zijn een bijenkorforganisatie van samenwerkende bosdichters, 
stadsdichters, poëziewandelaars, bosdiplomaten en bosgidsen dat groeide uit de 
GGF-strijd voor het Lappersfortbos als uitloper van de Groene Gordel van Brugge en 
Ommeland. Als Poëziebosbeweging focussen wij ons vooral op het Lappersfort 
Poëziebos met het Hugo Clauspad als rust- en stilteplek. Dit doen we ondermeer 
door gedichtenwande-lingen als seizoenswandelingen in het Lappersfort Poëzie- en 
Vredesbos, tevens een Boeboeksbos. Maar ook door stille diplomatie voor bomen en 
bossen als erfgoed. 
 

 
Hierna lees je – onder constructie – in 8 kernpunten waar het bij ons om gaat.  
  

* Als bosGezellen herhalen wij ons literaire pleidooi voor een Brugse stadsdichter(es) 
2013. Wij voegen de daad bij het woord en doen Brugge een stadsdichter cadeau. 
Elk nieuw seizoen zal Hedwig Speliers - a man for all seasons -  een stadsgedicht 
voor Brugge neerschrijven van Brugge tot wereld. Daarom stellen we hem aan als 
eerste stadsdichter van Brugge voor de periode gedichtendag 2012-2013 met de 
opdracht een winter-, lente-, zomer-, herfst- en nieuwjaarsgedicht te schrijven. Over 
de schoonheid & de troost voor Brugge & wereld. Elk jaar met gedichtendag stellen 
we daarna een nieuwe stadsdichter aan. Wij zijn een deel van de stad Brugge en 
leveren bescheiden bijdrage. Natuurlijk zouden we het toejuichen als de stad Brugge 
met ons zou samenwerken om die missie te voltooien in de volgende legislatuur. 29 
januari : de stadsdichter voor Brugge bij de muzes Poëziebos ! Wees welkom op 
zondag 29.01.12 in het Lappersfort Poëziebos met stadsdichter Brugge 
http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=955 

  

   
 

* Het Poëziebosnetwerk doet 4 seizoenswandelingen in het Lappersfort Poëziebos 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx 
langs het http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-
poetische-wandelaars Hugo Claus Gedichtenpad. In 2012 zijn er wandelingen de 
zondag na gedichtendag, een lentezondag 22 april, rond midzomernacht en tijdens 
de week van het bos 2012. En met gedichtendag 2013 ( de zondag ). We doen dit in 
een samenspel met de seizoenen en de aanwezige dichters en bosgids. Jaarlijks na 
gedichtendag bekijken we hoe het verder moet. 
 

* Het Lappersfort Poëziebos is een gedeelde symboolplek die overheden en wakkere 
burgers met elkaar verbindt. Op onze seizoenswandelingen is er daarom aandacht 
voor de wereld van de dichters; de natuur, het bos & de bomen en de wereld van de 
stad. Hiervoor doen wij een beroep op bosgidsen & bosdichters. Natuurlijk hopen we 
af en toe ook eens een schepen of een gemeenteraadslid in ons midden te hebben. 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat we naar boszangers, bosverhalenvertellers, een 
bosactiegroep, of een bosminister… luisteren ! Wij werken na 2012 graag verder 
goed samen met bosbeheerders van ANB voor de verdere uitbouw Hugo Clauspad. 
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* Aangezien het Lappersfort Poëziebos een gedeelde plek is, kunnen ook anderen ( 
in overleg met de ANB-boswachter ) er een activiteit organiseren ( cf. dienst cultuur, 
VBV-film in het bos & gezinsbond, ... ) Lees hier 'De Groene Schouwburg van 
Brugge' artikel uit Brugge gedraaid, ideeën over de toekomst van Brugge en de 
Bruggelingen. Met dank aan die keure & de auteurs  
  

* Als Poëziebosnetwerk incarneren we de vlaamse hoop voor de zonevreemde en 
bedreigde bomen & bossen in Vlaanderen, alsook voor de groene inkleuring van de 
aangekochte vlaamse KMO-zone van het Lappersfortbos www.groenepotloden.be en 
daarom zijn we graag verbonden met www.wmfkoepel.be www.bblv.be en 
www.vbv.be/netwerk en verenigingen van de hanzestadcoalitie voor een duurzame &  
dierbare werelderfgoedstad . Bij deze laatste steunen we de participatiewijzer Brugge  
2013 http://www.ademloos.be/nieuws/brugge-dromen-twaalf-verenigingen-van-lente-
de-stad  12 verenigingen pro ' participatiewijzer Brugge 2013 ' dromen van lente in de 
stad en het verzoekschrift 6 wakkere burgers Lees hiet het zesde Brugse evaluatie-
verzoekschrift . We voelen ons op een bijzondere manier verbonden met de 
zuurstofbomen van Oostende http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/  
en met de bomen en de mensen van het Sint-Annabos www.ademloos.be en de 
vrienden van www.kapersnest.be  en www.foei.org . Tevens ondertekenen wij 
www.klimaatakkoord.be en engageren ons om bij de komende verkiezingen de 
(bedreigde zonevreemde) bossen http://www.vbv.be/bedreigdebossen/ , de bos-
minister & de politici van goede wil niet los te laten. Ons bosverhaal is er één van 
aanplanten & behouden http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207  
 

* Omwille van het hooi op de vork reiken onze woorden niet veel verder dan de 
grenzen van de poëzie. Een actiegroep zijn we tot nader order niet, wel een diploma-
tieke Poëziebosbeweging. Aangezien wij overal willen terugkomen, spreken wij de 
taal van het hart en de diplomatie. 2012 wordt een jaar van rust en stilte. Maar we 
staan open voor vele mogelijke werelden waarin de utopie & de stem van brood en 
bossen doorklinkt. Met www.dedraak.org/uitgeverij/uitkijken-naar.html helpen wij het 
Lappersfortboek schrijven en willen de verhalen van het bezette en gekapte maar 
ook geredde Lappersfortbos helpen herinneren. En de lessen eruit leren. Wij 
communiceren met de Poëziebosbeweging via wekelijkse en maandelijkse briefings 
en via het gekende H-zine voor de seizoenswandelingen.  
 

* Het Poëziebosnetwerk wordt gedragen door mensen van goede wil & de bos-
dichters http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php van de Lappersfort Poets 
Society en wordt gecoördineerd door Luc Vanneste, coördinator van het Poëzie-
bosnetwerk ( 050/390957 ). Peter Theunynck is de woordvoerder van de bosdichters. 
Het Poëziebos heeft naast de talrijke bosdichters ook 8 landelijke ambassadeurs : In-
grid Weverbergh voor Antwerpen; Helena van Loon voor Brabant & Brussel; Inge 
Misschaert voor Oost-Vlaanderen; Ludo Enckels voor Limburg; Don Fabulist voor 
Wallonië en Marcus Cumberlege & Paul Saccasyn voor de Bruggelingen binnen 
Brugge. Marc de Bel is onze ambassadeur naar de wereld van de kinderen. Het Lap-
persfort Poëziebos is immers een Boeboeksbos. Zij vertellen mee het verhaal van de 
bomen & bossen als vrienden van de aarde…Meer vrienden van het bos welkom ! 
Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden, met een kleine 
bron verscholen in het woud jezelf een vraag stellen daarmee begint verzet en 
dan die vraag aan een ander stellen ( met dank aan Remco Campert ) 
 

 * Wie of wat vertegenwoordigen wij ? Onszelf & de muzes - wij zijn de voortzetting 
van het GGF, het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland dat op 9 oktober 
http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27 laatstleden 
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werd uitgezwaaid door de stadsdichter van A - Practisch willen wij het middenveld-
contactpunt zijn voor de ANB-boswachter. Wij streven naar een diplomatieke 
verstandhouding met de diverse overheden en hebben goede contacten met de 
schepenen Demon, Van Volcem en de bosminister Joke Schauvliege & haar kabinet. 
Wij zijn benieuwd wat politici gaan doen voor bomen & bossen als ademruimte. En 
hoe het Vlaamse reddingsplan voor de zonevreemde bossen er zal uitzien ? 
 

* A sense of belonging… op zoek naar de nieuwe stad. We geloven en hopen dat de 
geschiedenis in kleine stapjes vooruitgaat en voelen ons speciaal verbonden met de 
bomen, de dieren, de natuur van de brede Lappersfortomgeving van Steenbrugge tot 
Moerbrugge en het Kanaaleiland. Natuurlijk ook met de groene gordel van Brugge & 
Ommeland en de bomen overal ter wereld. Meer dan 9 jaar lang waren wij 
www.ggf.be afgevaardigden van grond & water, licht & lucht, planten & dieren, bos & 
adem-ruimte, milieu & erfgoed in onze Unesco werelderfgoedstad. En van de 
mensen die daarmee leven en daarvan afhankelijk zijn. Wij allemaal dus. Met vallen 
en opstaan en ondanks verlies hebben we heel wat bereikt. Wij voelen ons vol 
overgave en verzet verbonden met vele burgeractiegroepen in Vlaanderen en 
bewonersgroepen in eigen stad alsook met poltici van goede wil. De geschiedenis 
kunnen wij niet herhalen. Onze steen is verlegd. De zaadjes van hoop & geloof zijn 
gezaaid.  Nu af en toe liefde en water blijven geven. 
 

 
 

 

Boomfeestdag  
Bekijk hier foto Hugo Clauspad ingewandeld in Lappersfort Poëziebos 06/07/2008 In 
bos wandelen met flarden Claus in ons hoofd, perstekst 
http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/07/15861.php   
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Van zonsopgang tot zonsondergang : Hugo Clauspad Lappersfortbos 
Hugo Clauspad op Literatuurplein Hugo Clauspad Poëziebos Brugge in Poeziekrant 
3 - 2011, met dank aan Poëziecentrum  Hierna 2 gedichten die voor zichzelf spreken. 
 
Poëzie is een daad ( met dank aan Remco Campert )  
 
Poëzie is een daad 
van bevestiging. Ik bevestig 
dat ik leef, dat ik niet alleen leef. 
 
Poëzie is een toekomst, denken 
aan de volgende week, aan een ander land, 
aan jou als je oud bent. 
 
Poëzie is mijn adem, beweegt 
mijn voeten, aarzelend soms, 
over de aarde die daarom vraagt. 
 
Voltaire had pokken, maar 
genas zichzelf door o.a. te drinken 
120 liter limonade: dat is poëzie. 
 
Of neem de branding. Stukgeslagen 
op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen, 
maar herneemt zich en is daarin poëzie. 
 
Elk woord dat wordt geschreven 
is een aanslag op de ouderdom. 
Tenslotte wint de dood, jazeker, 
 
maar de dood is slechts de stilte in de zaal 
nadat het laatste woord geklonken heeft. 
De dood is een ontroering. 
 
Verzet begint niet met grote woorden 
  
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden  
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt  
zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud  
zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die een sigaret aansteekt  
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem  
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet  
en dan die vraag aan een ander stellen  
Remco Campert ( met dank voor deze inspiratie ! ) 
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