3 bosmusketiersgedichten voor rood, oranje en blauw
Bosgeuzenlied namens kleine lieden – The spirit of
Visart – Boomkanker – Don Quichotte van het
Lappersfortbos ( voor elke vierde musketier )
Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik
varen. Al is de oude kracht niet meer, die hemel & 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, geciteerd in
'Dead Poets Society' inspiratie bosdichters www.regiobrugge.be/lappersfortpoets )

LAAT ER EEN BOS ZIJN
1. BOSGEUZENLIED NAMENS KLEINE LIEDEN
Gelegenheidsgedicht voor Johan Vande Lanotte, SP.a voorzitter, 16/02/07 Oostende
Kameraad Vande Lanotte,
Op U stellen wij, Groene Gordel Fronters onze hoop,
Op drastisch bosbehoud in de Vlaamse biotoop.
Elke stedelijke habitat steekt eivol :
Rat races eisen er dagelijks zware tol.
Laat ons kinderen ravotten in bossen
En spelletjes spelen op de mossen.
Herinner U Louis Neefs en Willem Vermandere.
Zij hopen dat het zal veranderen :
Gedaan met kappen, klieven en vellen.
Iedere boom in Westland kan tellen!
Al die ‘zonevreemde’ bossen als
Oases tussen asfalt en beton :
Gaan die tegen de vlakte, zonder pardon ?
Gaan ze voor de botte (?) bijl, in allerijl ?
We pleiten voor duurzaam ruimtebeheer.
Wie herinnert zich het sprookjeswoud van weleer ?
Het Groene Gordel Front ijvert pro deo contra de punctie
Van een stuk Lappersfortbos met Vlaamse symboolfunctie.
Kleine lieden gaan nog naar de ‘buiten’ .
Om er merels en kerels te horen fluiten…
Kameraad Vande Lanotte,
Laat ons die resterende bossen.
Geef hun op zijn minst tien orkanen respijt,
Tot spijt van degene die ’ t benijdt.
Kleine lieden zullen U dankbaar zijn.
Weet : in veel plannen van het V.B.O. steekt venijn!
Wordt stad verder onstad ?
Wordt de mens nog meer onmens ?
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Wordt onze samenleving nog meer samenbeving ?
Blijft het motto : ontsla, werf aan ?
Maak plaats, ruim baan !
Een nieuwe goldrush komt aan …
…Wordt Kipling’s Junglebook
een dolle, economische jungle ?
Overal heerst angst :
Angst om je job te verliezen
Opdat men een ander zou verkiezen
Om alles te kunnen betalen
Om de hoge werkdruk te halen
Om te falen
Om te verschralen
Om mensen-zonder-papieren
Om white collar-aasgieren
Om illegalen
Om fluctuerende kapitalen…
Upperclass, upperten . Voor wie de uppercut ?
Ratpack, rat races, just for aces ?
Zijn Groene Gordel Fronters humanisten?
Zijn het wereldvreemde utopisten ?
Ligt de waarde van het leven
Veeleer niet in het streven,
In het reiken naar, in plaats van het bereiken ?
Kameraad Vande Lanotte,
You ‘re a honorable man…
Just do what you can…
Dit is de wens van a philosophical poet.
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, BOSSEN BESTAAN NIET IN DE HELFT.
ZE MOETEN VOLLEDIG ZIJN GGF-visitatie aan Johan Vande Lanotte,
2. SPIRIT OF VISART
Gelegenheidsgedicht bij de afgifte van de zonevreemde sinterklaasschoen voor
bosminister Hilde Crevits op het gemeentehuis van Torhout 6 december 2007.
Mevrouw de vertegenwoordigster van de bosminister,
Meneer de burgemeester,
Wij, nederige vertegenwoordigers van
Een amalgaam van Brugse bosrebellen en -geuzen
Komen U te vragen om ons te steunen
In een strijd die men ons lasterlijk verwijt.
Torhout, stad van wijlen schrijver Boschvogel,
Is geen stad van dor hout, Mevrouw, Meneer
Wel sparrenstad, centrum van het Houtland, Landjuweel,
Wijnendale en Brugge, er verbond ons vroeger veel.
Wij, Bruggelingen, bezitten een groene gordel,
Die onze aloude stad kan omgorden
Met bomen bezette stadsreien
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In sierlijke rijen.
Helaas, Mevrouw de Minister, Meneer de burgemeester,
Driewerf helaas :
We worden niet aanhoord.
Enkelen werden zelfs gewelddadig politioneel verhoord.
Elke dialoog wordt in de kiem gesmoord.
De Hanzestad speelt met ons het ganzenspel.
Speelbos? Wablief? Houtgeklief als alternatief!
Tweevaksbaan : de bomen gaan er aan.
Grondenruil? Ruilhandel? Valkuil!
Wij, bosgeuzen en rebellen, klampen ons vast aan elk beetje mos :
Inzonder het aloude, oeroude Lappersfortbos?
Waarin men wil snijden
En waarvan men de volheid
Aan stukken zal rijgen!
Een brede baan hier,
Een hap uit 't bos daar.
In percelen delen en opdelen :
Op de knie bosgeuzen voor de industrie.
Weemoedig dachten we aan burgemeester Visart
Die ooit de Brugse ' vesten '
Liet beplanten zonder veel " parlasanten ".
Diens bomen behoren er nu tot de Brugse Schonen,
En laten dagelijks nog verliefde paartjes dromen.
Help ons, Mevrouw de Minister, Meneer de burgemeester,
Onze burgemeester voor het vredesbos te overtuigen.
Dan pas zullen we ootmoedig buigen.
Ook, helaas voor gevelde 2-vaksbaan bomenkruinen...
Een waardevol oerbos, een gezonde stadslong,
Moet het ' gezag ' niet bederven
En ruilen voor nieuwe erven,
Waarop boompjes nog moeten overleven,
Want de boer, hij moet weer toegeven.
Wij willen aartsvader Moenaert
Besmetten met de ' boomspirit '
van zijn bekende voorganger Visart.
Wij komen U smeken, als nukkige bosgeuzen
Om steun bij de politieke reuzen,
Voor bos en milieu in ons Brugs gewest.
Laat het milieu niet verstikken
En past U aub. op voor lobby's en valstrikken.
Die breken de natuur zuur op, op de duur,
Kan een politicoloog ook geen klimatoloog zijn?
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Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, gelegenheidsvers in het bestek van het
bezoek op het Torhoutse stadhuis van vier Brugse bosmusketiers GGF, VBV,
BOSDICHTERS, STRUIKROVERS aan de burgemeester en de vertegenwoordigster
van Minister Crevits, Vlaams LEEF milieu Minister. Met een warme oproep tot
klimaat-solidariteit in natuurlievende politieke kringen. Niet enkel op de VN-klimaatconferentie te Bali staat de ontbossing op de politieke agenda. Ook bij ons is de
Hanzedroom dat bosbehouds-ommekeer mogelijk is en dat de minister met velen in
de voetsporen van Visart zou willen stappen. Een ecologische voetafdruk vol hoop,
geloof en liefde. Een keerspreuk voor de enentwintigste eeuw zonder verliezers.
Lappersfort als vredesbos ?
3. BOOMKANKER
stadsgedicht voor blauw en haar Brugse schepen Mercedes Van Volcem
Mevrouw de Schepen,
Fair Trade Gemeente:
Weldra ook fair play stad?
Te Brugge kan toch geen enkel bos
Plat op z’n gat?
Bekijk Marcus Geraerts stadplan:
Brugge had zowel te water als te land de overhand.
Onze stad beschikt nog over ‘ne groene gordel
Die velen, ook niet-intellectuelen, blijvend willen omgorden.
Ooit was ze als een bonte lappendeken:
Bossen, landerijen, dreven en beken
Omringd door vesten die ons gelukkig dankzij Visart nog resten.
Helaas, de tijd, lees de mens, heeft de bossen uitgedund.
En, kilometer ver lintbebouwing vergund.
Maar Brugge slaat en geneest:
Zeven hectare boompjes: alweer een pril lentefeest.
Mevrouw de Schepen,
Hoeveel jaarlingen geven er binnenkort de geest?
Van die duizenden boompjes tegen kanker
Zullen er hopelijk veel overleven als nieuw bosanker.
Overleven van zure regen, dichtbije hotspots,
Opwarming, verdroging en stormschade
Gaan we straks bij de Brugse boomchirurgen te rade?
Mevrouw,
Boomsterfte in onze bossen is te groot.
De natuur raakt grondig verstoord.
Een nieuw bos groeit niet in galop
Zonder bosbehoud verzeilen we
Van de zure regen in de drop.
Drop? Zoethout? een populistisch zoethoudertje?
Wij, intellectuelen en proleten van het GGF
Vinden de dreigende punctie van het LF - bos een affront.
Laat dit oeroude, voldragen bosje z’n groene,-longfunctie.
Hun zogeheten voortrekkersvisie ( * )
Kan ons beleid niet veel deren!
Laat ons dialogeren:
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Is elke natuurfanaat obligaat een intellectueel?
Super-intellectuelen zitten ook in elkaars haar:
Ze maken zelfs zoals politici groot misbaar!
Dokter X pleit voor een voetbalbastion
Met commercieel charisma.
Dokter Y zweert af om het groot potentieel aan astma.
De massa, het kiesvee, weegt zwaar door op het beleid.
Is het niet zo dat zij , eenmaal ontstemd,
Lijdt omwille van haar groot gelijk
Zonevreemde bossen, zonevreemde bedrijven,
Zonevreemde mensen : Dura lex, sed lex.
U hebt gelijk: de kiezer heeft altijd gelijk!.
’t Kan verkeren, zei ooit Bredero…
De Nederlandse dichter Bloem schimpte:
“Natuur is voor tevredenen of legen (van geest).
En dan? Wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos ter grootte van een krant…”
Denkt u maar aan het klimaat als aan de doos van Pandora
Die op een kier geopend is.
The sky is the limit : behalve als er
Te veel smog is, isn’t it?
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
Goede Vrijdag 2008
( * ) Uiteraard wil ik voor mijn kinderen veel parken in Brugge, vind ik de aanleg van
stadsbossen een goede zaak. Het Groene Gordel Front heeft goede voorstellen en
staat voor duurzaam ondernemen. Ik heb wel problemen met het feit dat ze tegen de
ontwikkeling van het Chartreusegebied zijn. Een dergelijk project heeft Brugge nodig.
Op andere plaatsen kan men dan meer groen aanleggen en meer bossen planten. Ik
heb de perceptie dat een compromis voor hen niet tot de mogelijkheden behoort. Ik
heb veel sympathie voor rebellen en het feit dat ze groen op de agenda zetten. Voor
mij zijn ze een degelijke gesprekspartner, maar even belangrijk vind ik de
democratie. Eens iedereen wordt gehoord over zijn standpunt en een beslissing
democratisch wordt genomen, moet men er zich ook bij neerleggen. Het Groene
Gordel Front wil een stadsdichter en bosdichteres. Ik ben daar tevens voor. Maar
democratie betekent ook dat een meerderheid kan regeren. Het Groene Gordel Front
is een kleine, intellectuele groep. Een voortrekker met visie, maar niet democratisch
gedragen. Ik daag hen uit om een lijst te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen
en dan kunnen we na de verkiezingen nagaan in welke mate de Brugse bevolking
hun voorstellen delen en belangrijk vinden. ( uit: Mercedes Van Volcem, Opkomen
voor Brugge, verkiezingsboekje 2006 van de VLD-lijsttrekster te koop in de Brugse
krantenwinkels voor 5 euro )
4. DON QUICHOTTE VAN HET LAPPERSFORTBOS
Zwerver André met het ' houten ' hart
Bemint het Lappersfortbos, zeer apart.
Koestert oude reuzen van het woud :
Al de rest laat hem ijskoud.
André sprokkelt hout, géén centen.
Heeft lak aan goud en dividenten.
5

Groene musketier zonder musket.
Door de maatschappij opzij gezet.
Pelgrim op tocht naar 'n groen Utopia,
Diens eigen Santiago de Compostella.
André heeft over natuur zijn baardige zeg
En beseft : zonevreemde bossen hebben pech.
Wil niet dat ' ze ' bomen vellen.
Laat niemand de bossen kwellen.
Droomt van elkeens groene tuin van Eden,
In plaats van het versteende heden.
André vergaarde duizenden signaturen
Bij alle goedmenende creaturen.
Hij, vriend van de Ridder met Droevige Figuur,
Is diens trouwe gezel sinds het eerste uur.
Twee doorgewinterde vechtjassen,
Die wonderwel bij elkaar passen :
Don Quichotte en Vlaamse eik André
Militant als 't moet en scherp op hun snee !
Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society
Berijmde hulde aan doorzetter André, militant van het Lappersfortbos die samen met
andere struikrovers 2007 protest-wensen verzamelde die rond Valentijn 2007 aan
SP.a voorzitter Johan Vande Lanotte werden bezorgd.
Nadat All Gores ' an inconvenient truth ' het politieke klimaat bij politici en bevolking
opwarmde bezocht het Groene Gordel Front www.ggf.be de rode, oranje en blauwe
politieke families met een bossenvisitatie. We hopen dat bosgroene dromen &
woorden gekoppelde worden aan de daden. De 13.000 groene gordel petitiehandtekeningen en de vele liefdes- en protestwensen voor een goed jaar voor de
(zonevreemde) bossen getuigen van een breed gedragen volkswil
SAMEN MET DE STEM VAN DE MUZES LAAT GGF DE STEM VAN HET VOLK
HOREN Het is een ode aan de liefde voor bossen, bomen, natuur, groen en leven.
Het motto van Louis Neefs indachtig : laat ons een bloem en een bos dat nog groen
is ! Kijken mag : aankomen met bijlen niet. Het oude industrieplan van Brugge moet
afgevoerd worden want we willen geen zotte toeren in het symboolbos dat Lappersfort geworden is. Politici van Brugge: luister naar uw mensen ! Bos is leven en
zuurstof. Bossen bestaan niet in de helft: ze moeten volledig zijn. Na veel getalm en
een onzekere beslissing is het tijd om dit bos- en natuurgebied integraal te
beschermen. Vandaag, Pasen 2008, richten we ons weertot de politici van goede wil
met een vernieuwde oproep om op een vreedzame manier uit het DRAMA van het
Lappersfortbos te komen. Duurzaamheid en bescherming van de bossen is een
uitdaging voor alle politici, mensen en bewegingen van goede wil! Wil daarom a.u.b.
nu alle mogelijke pistes bestuderen om het integrale Lappersfort-bos als Stads- en
Poëziebos te vrijwaren. Red a.u.b. het Poëziebos. Aan de Vlaamse regering en aan
de partijvoorzitters vragen we om de zonevreemde bossen hoog op de politieke
agenda te zetten. Wat baten aangehouden Lappersfortstrijd en nieuwe bossen als
ergens in Vlaanderen om de 36 dagen 18 ha. bos verdwijnt, lapje per lapje. Na de
zonevreemde bedrijven & dito woningen zijn de bossen aan de beurt ! Ze zijn niet
onbelangrijk in de ongemakkelijke toekomst die er aan komt.
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