Dag verdwenen bomen van het Lappers
fort langs de Vaartdijkdreef (*)
Kanjers waren het, die bomen
Langs de vredig kalme Vaartdijkstraat.
Met forse takken als wellustig
Gespreide reuzendijen.
De bronst brak kleverig uit in de lente.
Kanjers waren het die bomen.
met ruige basten, barsten en kerven.
Met warme nesten, genesteld boven okselholten
In de wiegende toppen.
Oude bossen vertellen ruisend
Over woudlopers, kluizenaars.
Struikrovers en de wanhoop van zelfmoordenaars.
Over gekerfde tattoo's, bliksemschichten
En Thor die hen overdonderde.
De bomen gaan voor de bijl :
Kettingzaag en hakselaar tegaar.
Samen spuwen ze hopen spaanders uit
In een walm van dieselolie. Moderne wierook.
Onze-Lieve-Vrouw van 't boompje ?
Ach Maurits, ook de devotiekapelletjes
Aan de Vaartdijkstraat - boskapellekensbaan - zijn weg.
Raus! Gone! Out! Volksdevotie verwaait met de tijd.
Aan zee tussen ' t Zwin en Cadzand,
dreef een verweerde tronk
In de zandige branding.
Een priester hees hem op,
Sleepte hem moeizaam over het duin.
Beitelde uit het dode hout
Zijn 'Madonna met Kind'.
In het schijnsel der kaarsstompen
Troont de oude tronk.
Troont de Moeder, troont de levensboom.
Gedomme toch, bomen uit de Vaartdijkstraat.
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
Bij het tracé van de Lappersfort weg, 7 september 2008 om 5 voor 12
( * ) De binnenste rij reuzenpopulieren - goed voor zuursfof en tegen fijn stof en CO2
- ging voor de bijl, samen met een aantal beuken en eiken op het tracé van de 2vaksbaan. Je leest het vertelde verhaal van de bedreigde bomen, het bos, de
mensen als Vlaams Filmpje op

http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=713 Kenners vrezen dat bij
stormen & graafwerken de gebleven bomen één voor één zullen vallen omdat ze de
steun van hun broederrij missen. De strijd gaat voort op www.lappersfort.tk en
www.ggf.be. Ooit werden we als 3 bosmusketiers geridderd door
www.kapersnest.be voor de kapweek van hut bos. Opgedragen aan heem!kundige
Maurits Van Coppenolle, auteur van " O.L.V. van ' t Boompje te Sint-Andries ".

