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OPEN bosBRIEF AAN DE BOMEN VAN HET KOM-OP-TEGENKANKER-BOS, PALMZONDAG, BOOMPJESDAG BRUGGE 2008
Gedicht voor Hilde en Mathilde
Mathilde word wakker
en ontsla de houthakker.
Minister Hilde
zeg aan Mathilde
dat in een koninkrijk zonder bomen
een kind niet meer kan dromen
en sprookjesprinsessen
niet meer thuis kunnen komen.
Hilde, Mathilde,
kom uit je schulp.
Hilde, Mathilde,
weg met de pulp.
Joris Denoo, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Beste nieuwe bomen van het Brugse Kom-op-tegen-Kanker-bos,
Beste bosminister Hilde, beste bosmeter Ingeborg en bospeter Kurt,
Beste burgemeester Patrick en beste Lappersfortbospeter Bert
Anciaux en beste Lappersfortbosmeter Kathleen Van Brempt,
Beste mensen van KOTK, ANB, VBV en GROENDIENST,
Beste veelkleurige politici van goede democratische wil,
Weest welkom nieuwe jonge bomen in onze mooie stad Brugge en
hebt het leven lief. Het leven dat jullie hopelijk lang met ons mogen
delen. Het is goed dat jullie er zijn, om zuurstof te geven aan het
leven en om kankerverwekkend fijn stof onschadelijk te maken en
ook het klimaat te helpen regelen.
Onderaan bij onze open bosbrief leest u Navagio, een wrakhoutgedicht van de Vlaamse cultuurprijswinnaar voor poëzie 2007 Peter
Holvoet-Hanssen. Peter is samen met de ministers Bert en Kathleen
één van de eerste peters uit het beschermcomité van het bedreigde
Lappersfortbos. Dit beschermcomité omringt de vogelvrije Lappers-
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forters en hun bezette bos sinds 2002 als een Groene Gordel Front
www.ggf.be. Samen zetten wij ons in om de oude bomen van het
Brugse Lappersfortbos ook overlevingskansen te geven.
Geef ook het integrale Lappersfortbos levenskansen
We dromen van Brugge(n) bouwen en hopen dat de kaalslag in het
Lappersfort gestopt kan worden. Natuurlijk moeten we een beetje
rebels zijn en ingaan tegen het ongeloof en wantrouwen van
sommige politici tegen wakkere burgers en burgeressen. Net als
Kurt Defrancq zijn onze helden De Kat en Robin Hood.
Wij steunen de bossen van Kom op Tegen Kanker én van Kom op
Tegen Kappen. Bosbehoud en bosaanplant gaan hand in hand! Wij
kiezen voor het Lappersfort als poëzie- en stilteplek en blijven
geloven dat het Fabricom Vredesbos mogelijk is.
Een duurzame grondenruil tussen de overheid en Suez-Fabricom
Gti blijft de beste oplossing voor alle Bruggelingen. Om politici van
goede wil te helpen en om alsnog een bosoorlog te vermijden,
staan we hier vandaag op Palmzondag bosgedichten uit
te delen aan de rand van het nieuwe bos.
Respect voor bos en bomen
Hoop doet leven, ook na vandaag. Maak aub. geen wrakhout van
ons bedreigde bos en van de beweging voor bosbehoud, maar
betoon uw respect door ons ernstig te nemen en bosbehoud hoog
op de politieke agenda te zetten. In Vlaanderen kapt men elke dag
nog een halve hectare bos. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
heeft een achterstand van 9.000 ha bos (6.000 ha niet-gerealiseerde
bosaanplant + 3.000 ha die de voorbije jaren gekapt werden en om
compensatie vragen).
Zoals u weet zijn op vele plaatsen zonevreemde bossen, bomen en
bosgroene gordels nog altijd het slachtoffer van het spel van nietduurzame vooruitgang (wij denken hier ook aan vrienden en
vriendinnen van www.tgrootgedelf.be en www.wittepion.be maar ook
aan de vele bomen die verdwijnen uit straten, lanen en pleinen). Op
goede vrijdag zullen wij ons slotpleidooi herhalen bij de blauwe
familie. We deden dit al bij de rode en de oranje families. Het is de

3

proteststem van een steeds grotere beweging. Een klimaatbeweging
die haar stem verheft, uit naam van aarde en water, licht en lucht,
planten en dieren. En uit naam van alle mensen die daarvan
afhankelijk zijn. Dat zijn wij allemaal…
Behaag, bedreef, beboom stad en wereld
Elke dag zou het boompjesdag moeten zijn! Behaag, bedreef en
beboom de stad en de deelgemeentes : laat tuinen en parken
groeien en bloeien... Laat ontbossing een woord worden uit een ver
verleden. Koester met ons de droom van een duurzame
ecologische bosrijke natuurvriendelijke stad die warm en dierbaar
is. Geef een hoofdrol aan ‘verbeelding, duurzaamheid en participatie'. Blijf met ons dromen van een betere wereld... en Brugge als
een mooie gezonde vredevolle stad voor mensen en bomen.
Mogen we u allen uitnodigen naar de Dag van de Aarde als
Erfgoed en het feest van zes jaar Groene Gordel Front dat plaats
vindt op zondag 20 april, 14u30. De klimaatverdedigers van dienst
zijn die dag de bosdichters Peter Theunynck & Joris Denoo.
http://www.bondbeterleefmilieu.be/downloads_ftp/dvda/DVDA_wes
tvlaanderen.pdf
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste, Groene Gordel Front
Joris Denoo, Lappersfort Poets Society
Navagio

♫

ik laat het ruisen
achter mij
het razend ruisen
land en tij
voorbij de einder
en de dood
voorbij dit leven
as en schroot
een voet met buikwee
stampt in de lucht
krappe laars een
dode vrucht
een zwarte kip
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op het kerkhof
de sterren vet
roet is de stof
de zee draagt onder
de kiel mijn bark
‘t maanzeemeisje
in de ark
wat moet zij maken
‘n muizenstaart
en zes voor Spook
kat bij de haard
‘laat rijmen klinken
klingend zilt
maar draag geen string
onder je kilt’
gesneeuw der meeuwen
klop geen wacht
dit narrenschip
klinkt op de nacht
zij was mijn roos
kompas en goed
en elk zijn doorn
en elk zijn boete
in de golven
‘t rozenlied
het zingt zichzelve
eindigt niet
bevroren zeilen
schipbreukwijn
voer voor de vis
moet meer niet zijn
geen kruis ter nok
reïncarnatie
‘jij mijn strijkstok’
‘jij mijn gratie’
kom mee aan boord
adagio
zink in haar schoot
Navagio
en in het golven
’t rozenlied
het zingt zichzelf en
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eindigt niet

© Peter Holvoet-Hanssen, 2007. Verschenen in ‘NAVAGIO’ (met
‘wrakhoutgedichten’), uitg. Prometheus, Amsterdam. Zie ook www.kapersnest.be die
het bedreigde Lappersfortbos en zijn verdedigers op een mooie Pinstermaandag 2005
ridderde aan de Boskapellekensbaan. Corpus Lappersfortus. Het bedreigde lichaam als
huid van de stad in beeld & klank gebracht. U kan er klankfragment bosriddering
beluisteren. Ook te beluisteren via klankfragmenten op www.ggf.be

