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WAAR IS DAAR WAS
VERHAALTJES VOOR HET KAPPEN GAAN
We were all wounded at wounded wood ( U & me ). They made us promises but
always broke their word...By some politicians & the seventh cavalerie ( naar lied
Wounded Knee, omwille van de indiaan in ons bedreigd natuur&bos bewustzijn )
Pinksterboodschap 2007 Groene Gordel Front in Hanzestadcoalitie

ROSANVALLON & VAN GREMBERGEN &
GROOTVADER : BOODSCHAPPEN VOOR
POLITICI VAN GOEDE PINKSTERWIL
1. VIJF JAAR BOSSTRIJD OVERLEEFD & VERBROEDERD MET BIOBOY
Nu het Groene Gordel Front vijf jaar bos-strijd overleefde staan we voor cruciale
weken. In het kader van ons vijfjarig bestaan stelden we een C-plan voor het
Lappersfort voor en nodigden we de geboren Bruggelinge Inge Misschaert uit om
voor te lezen uit haar eerste jeugdroman Bioboy ( over bedreigde Klapperbos )
http://inge-misschaert.skynetblogs.be . Een 40-tal vrienden & vriendinnen
van het Lappersfortbos woonden het indringende voorleesmoment bij. Bij het
einde werden we opgewacht door drie verontruste politievoertuigen...Op Pinksterdinsdag 29 mei ( 18u. ) besluiten we de feestmaand met 5 kaarsjes met een symbolische Bioboy flyer-actie aan het stadhuis bij de gemeenteraad die dan plaats
vindt. We bieden politici van goede wil de bosspirit van Pinksteren aan : dat ze
eindelijk zouden luisteren en ons begrijpen, en ook al spreken wij verschillende
talen dat we samen het zonevreemde Lappersfort zouden redden. We hopen nog
altijd dat kabinetschef Delanote ooit met ons mag spreken.

2. MOED VAN HANDVOL JONGE MENSEN BRACHT BOSBEWEGING
Het is mooi hoe de moed van een handvol jonge mensen ( de Lappersforters )
een ganse bosbeweging op gang heeft gebracht tot in de literatuur toe ( derde
boek na ' Enkel de daad ' & ' slapen in de armen van een boom ' ). De
slotbladzijde van Bioboy gaat over het kappen van Klapperbos en hoe vele
mensen solidair zijn met Bioboy en Klapperbos. Nu maar hopen dat als het
onvoorstelbare dan toch zou gebeuren in Brugge veel mensen van overal solidair
zullen zijn met het bedreigde en in stukken gehakte Lappersfortbos.

3. ONTBOSSINGSVERGUNNING WEL/NIET AFLEVEREN AAN FABRICOM
Ondertussen in het Lappersfortbos : 5 ha dreigt vernietigd te worden. Een dozijn
ex-bezetters kan nog 25 jaar lang aangesproken worden om de ontruimingsonkosten ( €50.000 ) te betalen. De plannen voor de 2-vaksbaan door het
Lappersfort circuleren al ondergronds ( terwijl de betrokken buurt & actiegroepen
- thuis in de stad - van toeten noch blazen weten ). Er is nog geen ontbossingsvergunning voor 3,5 ha Bpa Ten Briele ( geen bussen maar loodsen en kantoren).
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Als die er komt krijgen vele politici samen de bostrofee van het cynisme voor hun
valse woorden, dromen en daden. Oranje, rood en blauw : stop het kappen der
zonevreemde bossen gauw : het is nog niet te laat ! Communiceer in openbaarheid van bestuur over de plannen die ondergronds circuleren en schrap die 3,5 ha
industriezone & baken het af als bos. In hemelsnaam stop het boskappen ! Zie
open bos 1 en 15 mei brieven Ja ! samen stoppen met kappen werkt...

4. DRIE POLITIEKE VERHAALTJES MET WIJZE PINKSTERWOORDEN
A. We herinneren ons de wijze slotwoorden van oud-Spirit-Vlaams minister van
Binnenlandse Aan-gelegenheden, Cultuur, Jeugd & Ambtenarenzaken Paul Van
Grembergen toen hij ons toesprak in het bedreigde Chartreusegebied op 22 juli
2003. We herhalen ze voor Vlaamse & Brugse politici van goede wil. Opdat ze
alsnog vrede zouden uitroepen over bos en stad ?
" Dames en heren,
Het is misschien ongebruikelijk maar toch wil ik vandaag bijzondere waardering
uiten. Ik wil mijn appreciatie uitspreken voor de deskundigheid en gedrevenheid
waarmee de mensen van het Groene Gordel Front de vrijwaring van de Brugse
Groene Gordel verdedigen. Ze doen dit vanuit een eigentijdse visie op duurzame
mobiliteit en duurzaam ruimtebeleid. Ze steken hun nek uit in tijden waarin het
'kortetermijn' al te vaak de bovenhand neemt, waarin de belangen van de huidige
generaties niet worden afgewogen tegen deze van toekomstige generaties.
Dergelijke basisbewegingen zijn voor een overheid niet de makkelijkste klanten.
Maar organisaties als het Groene Gordel Front, gewapend met onderbouwde
argumenten, doen politici wel ontwaken uit hun stoutste dromen, proberen
pleisters te leggen op gapende wonden, duwen de mensen in de richting van
maatschappelijke actie. Ze houden de maatschappelijke bewogenheid van de
politici hoog. Dat lijkt me goed.
Als politici hebben we het daar niet altijd even makkelijk mee. Dergelijke
organisaties verstoren ons eigen grote en al te evidente gelijk, zetten een kras in
onze ijdelheid. En waarom? Het is geen schande om als politicus op basis
van gefundamenteerde argumenten of nieuwe feiten je mening bij te
schaven of te herzien. Ook al gebeurt dat onder impuls van atypische
basisbewegingen als het Groene Gordel Front.
Ik dank u, PAUL VAN GREMBERGEN, Vlaams Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken "
B. “Burgers horen in de eerste plaats kritisch te zijn ten opzichte van de politici
die hen besturen.”Pierre Rosanvallon ? Franse politicoloog
De overheid kan slechts functioneren als de bevolking een mate van vertrouwen
heeft in de eerlijkheid van politici. De vraag is hoeveel vertrouwen die burgers
moeten hebben. Politici krijgen liefst van al een blanco cheque van de kiezer:
éénmaal verkozen doen politici bij voorkeur waar ze zin in hebben. De kiezers
mogen dan, vier of zes jaar later opnieuw hun mening geven over het gevoerde
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beleid. De Franse filosoof Pierre Rosanvallon kiest positie tegen het nadrukkelijk
belang dat gehecht wordt aan dat politiek vertrouwen.
Een moderne democratie is volgens hem enkel mogelijk dankzij een flinke portie
wantrouwen. De democratie heeft altijd uit twee componenten bestaan. Aan de
ene kant de formele, representatieve democratie: het volk kiest vertegenwoordigers, die gedurende de volgende regeerperiode bepalen hoe een gemeente,
provincie, gewest of land zal bestuurd worden. Maar aan de andere kant is er een
tegenstroom waarbij burgers met een wantrouwige blik de activiteiten van
diezelfde politici volgen.
De bevolking kan wel degelijk bijdragen aan het maatschappelijk debat. Als we
niet langer geloven in de kritische capaciteiten van elke kiezer, dan kunnen we de
democratie beter opdoeken. Burgers hebben een dubbele rol: kiezer & controleur.
De democratie is geen historisch ideaal, maar een moeilijke praktijk. Dat betekent
dat de democratie zelf altijd weer verdere democratisering behoeft, aangepast
aan de evolutie van de samenleving en haar uitdagingen, maar telkens uitgaande
van de fundamentele vraag: is de politieke ordening in haar praktisch functioneren en is het persoonlijke werk van de politicus voldoende gericht op de uitoefening van de macht van het volk, voor het volk en door het volk?
Politiek hoort dicht bij de burgers plaats te grijpen, moet dicht bij hun samenleven
gerealiseerd worden, want de politiek dient de samenleving en niet omgekeerd.
Contact met het volk betekent enerzijds hun zorgen en vragen meenemen in de
politieke functie en anderzijds het beleid terugkoppelen naar de burgers. Een
politicus moet de polsslag van de bevolking weergeven en heeft een vertaalrol.
Welke politicus uit Brugge, uit West-Vlaanderen, uit Vlaanderen en België, voelt
de polsslag van de vrienden en vriendinnen van de aarde en het bos ? We noemden ze politici van goede wil. Wie wil onze bekommernis delen, vertalen en terugkoppelen? De zonevreemde bossen doen beroep op uw visie op beleidsvorming.
Waar staat uw politieke besluitvorming op de participatieladder? Wie is een echte
democratische politicus en ook nog van van goede wil ?
C. Een grootvader vertelde eens aan zijn kleinzoon : " Het lijkt er wel op alsof er
twee wolven in mij vechten met elkaar. De ene wolf is zwart en de andere blank. De
witte wolf is goed en bijt niet. Hij leeft met alles rondom zich in harmonie en gaat
niet in de aanval wanneer iets niet als aanval is bedoeld. Hij gaat slechts vechten op
het juiste moment en op de juiste manier. Maar de zwarte wolf is vol angst. Het
kleinste ding brengt hem in paniek. Hij vecht tegen iedereen, heel de tijd, zonder
reden. Hij kan niet meer nadenken, want zijn angst en zijn haat beletten hem dat te
doen. Het is nutteloze angst, want door zijn angst verandert er niets. Soms is het
heel moeilijk om met deze twee wolven in mij samen te leven, want allebei proberen
ze over mijn ziel te heersen. " De kleine jongen keek heel intens in de ogen van zijn
grootvader en vroeg toen: " En welke wolf haalt het dan opa? " De grootvader
glimlachte en zei: " Die wolf die ik voed! " ( uit TGL, Pijnlijk getroffen. Wat met
geweld ? geciteerd in de open participatie brief aan de nieuwe bestuurscoalitie, 3
koningen 2007 over betrokkenheid & communicatie met burgers en middenveld )

4

5. BRUGGE, PLUS EST EN NOUS ? WELKE WOLF VOEDEN WE HIER ?
2 jaar na de riddering van de bedreigde zonevreemde www.kapersnest.be
bomen van het Lappersfort, 5 jaar na de eerste GGF-actie aan de gemeenteraad
houden we de bostrofee van het cynisme of de duurzame bospluim voor U klaar.
U kan nog altijd de goede keuzes maken ! Samen stoppen met kappen
werkt…Zie C-plan voor Ten Briele. Of geeft U de warme samenleving een
uppercut te Brugge ?

Waar is, daar was
Trek de pijl uit mijn hart, laat varen de ikpersoon
ontspan je hemelboog, treed mee buiten de oevers
we planten kikkerpoelwoorden op dodenakkers
onze zinnen wapperen in de wind voor dit kind
hoort het paard van Sinterklaas op haar vliegende fiets
De wind vertelt d‘historie van het Lappersfortbos
van lapje bos tot fort, aan d‘overkant van ‘t vaartje
koning eik, prinses linde, trawanten van het mos
vechtend tegen hakbijl, pletwals, oprukkend beton
regendruppels als naalden en de stervende zon
Jonge bomen vervangen zomaar niet de oude
reuzen – vossen zijn voortvluchtig en dassen hebben
koude neuzen – wachtend op de bus waar de beuken
(kruinen zo groot als ’t wortelgestel) elkaar steunden
fopzwam ondergronds een kous maakte voor de boswilg
Strijk een lucifer voor de populieren die hier
tierden, voor de blauwe schicht van het ijsvogeltje
(ook vogels kunnen high worden), voor de plooirokjes
die hier zwierden en zoals het vuur het hout beklimt
en sap dat uit de stam komt zweten: zeg dat het niet
waar is, het bladergeruis werd geen verkeersgeraas
de gordel geen stalen long – levend hout, levend vuur
van kist tot as: waar een toren stond, krast nog de kraai
boomklevers op uitkijk waar de struikrovers klommen
aan ‘t Zuidervaartje, aan d’overzijde van de brug
 Peter Holvoet-Hanssen, Lappersfort Poets Society? Brugge, 3 december 2004
" PAS ALS DE SLOTZIN GESPROKEN IS VALT HET DOEK " ( Robin Williams in Jakob the
Liar naar roman van Jurek Becker ) http://ggf.regiobrugge.be www.ggf.be

Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) &
woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957

