een onverdraagzaam gedicht
- Vlaanderen, o welig huis. Karel van de Woestijne –
ontvangen namens de 'dichters voor de verdraagzaamheid' in waregem

volksgenoten, schoon volk
van mokken, mopperen
dat zo graag met zijn voorhoofd
tegen een klaagmuur staat:
wat niet gezien is dat is weg
naar Luxemburg, Liechtenstein
wij, burgers van een staat?
ach, kom zeg, we zijn van alle
markten, komen van alle reizen thuis
schoon volk van blinkende vloer
en stinkend kruis: schuur en schrob
het voetpad want we leven als
padden op brede voet
volksgenoten, dapper in moeras
en kreupelhout, een beetje kreupel
van zinnen maar we leren van elke
fout, we lopen het liefst in de pas
met laarzen en helmen
schoon volk dat zwaait en zwiert
met vendel, knots en wierookvat
voor wielergod, voor het schavot
van eigen eerst en de rest
zijn we vergeten
volk dat dapper kan zweten, brave
borsten die we ontbloten ondeugend
onder een toonbank, in een sportpaleis

als het wat schuift, geen dank voor stank
spaarzaam volk dat tanden heeft om
in zijn kluiten te bijten, volk van schavuiten
in onze ruimte viert elke dag zijn karnaval
volksgenoten, roert de trom, schal
van de toren: geen Waal, geen Moor
die ons temmen zal zolang we klauwen
zolang onze staart nog beeft
zolang onze kreten niet verflauwen
zolang ze weergalmen, weerklinken
zolang komt Mie Katoen morgennoen
en we zullen een pintje drinken
staf de wilde, Lappersfort Poets Society
op 6 juli om 14u30 in Lappersfortbos samen met Sabine Luypaert en Karel
De Pelsemaeker ( zie www.ggf.be acties en poëzie )
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Dichters voor Verdraagzaamheid
Vrijdag 7 maart 2008 vanaf 19 uur in De Mustang aan Het Pand te Waregem
Met o.a. Dirk Vekemans, Staf De Wilde, Norbert De Beule, Han van der
Vegt, Philip Meersman, Xavier Roelens, Kurt De Boodt, Eva Cox, Alain
Delmotte, David Troch, Didi De Paris, Herlinda Vekemans, Bart Stouten,
Richard Steegmans, Sven De Swerts, Michiel D'hont, Ivo Allewaert en
Martijn Benders. De presentatie is in handen van Olaf Risee.
Er wordt deze dagen veel gezegd over moslims en de islam.
Veel van wat gezegd wordt komt louter voort uit angst en wordt niet onderbouwd door feiten.
Dichters voor Verdraagzaamheid wil op vrijdag 7 maart een meervoudige tegenstem laten horen.
De avond is nadrukkelijk niet bedoeld vóór de moslims of tégen extreem-rechts.
De avond is evenmin bedoeld om de problemen die er zijn in onze multiculturele samenleving te
bagatelliseren.
Wij vinden dat er op elke bevolkingsgroep en op elke religie kritiek geuit mag worden, maar dan wel
gebaseerd op feiten.
Wij keren ons tegen vage verdachtmakingen en valse insinuaties.
De avond is een pleidooi voor verdraagzaamheid, nuance, redelijkheid en dialoog.
Een pleidooi vóór de ratio en tégen de angst.
Dichters voor Verdraagzaamheid is een initiatief van Michiel D'hont en Olaf Risee met de steun van de
Wereldraad en compagnie de URN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olaf Risee

