BOSSENVERDRIET
BOSBRIEF AAN DE DODE DICHTERS VANWEGE GEWONDE
EENHOORNS IN EEN ZEER TREURIG LAPPERSFORTBOS
Beste Melanie Vanbrughe, Mark Braet en Jotie T’Hooft,
We schrijven een bosbrief uit het Lappersfort Poëzie- en Vredesbos en we
richten ons tot jullie, onze geliefde dode dichters. Jullie droegen de bossen een
warm hart toe. Jullie verdedigden al wat teer en kwetsbaar is. Sommige van
onze bestuurders geven de indruk doof, blind en genadeloos te zijn. Ze slijpen
de bijlen. Fluister hen jullie dromen in het oor.
Naar aanleiding van gedichtendag wordt een essay van jullie levende collega
Paul Bogaert verspreid, over de verdediging van de poëzie. Het is getiteld
“verwondingen”. Wij denken aan de wonden die jullie afscheid heeft geslagen en
aan wonden en bressen die de overheid nog altijd slaat in onze schaarse bossen.
Sinds jullie ons verlieten in respectievelijk 2006, 2003 en 1977 is de wereld niet
veel verbeterd. Er braken (nog) geen andere tijden aan. Alles gaat harder en
sneller, dat wel. Veel wereldpijn bereikt ons online in het internettijdperk. De
winters lijken op de lentes (de opwarming van het klimaat), de samenleving
wordt kouder en anoniemer. Politiek is vaak een schouwtoneel. Veel woorden,
weinig daden.
Wij dromen nog van een solidaire samenleving. Proust indachtig zijn wij à la
recherche du bois perdu. We hopen de spiraal van het zinloze bosgeweld te
doorbreken. Het zou wat hoop en genezing brengen in de koude wereld. Wonden
zouden helen, als politici hun bijlen zouden opbergen. Ergens moet iemand toch
eens beginnen om de vernietiging van onze leefwereld een halt toe te roepen.
Wie heeft de moed?
Wij zijn op zoek naar politici van goede wil wiens hart we kunnen veroveren.
Mensen die van zuurstof voor het leven een erezaak maken en ons
Lappersfortbos respecteren en bevrijden van knellende gedateerde BPA’s en
overbodige bouwvergunningen voor Suez-Fabricom Gti.
Vandaag planten we weer een klein zaadje van hoop dat het ooit anders wordt.
Misschien slaan bosminister Hilde Crevits en cultuurminister Bert Anciaux wel de
handen in elkaar voor het behoud van het Poëzie- en Vredesbos? Met de juiste
spirit en veel respect moet dat lukken. Zal Vlaanderen die grootmoedigheid
kunnen opbrengen in Brugge? Durft Vlaanderen het bosbehoud op de kaart te
zetten?
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Met Plato en Seneca, jullie collega-schrijvers, in gedachten dromen wij dat
poëzie de sleutel kan zijn die de harten van mensen opent. De sleutel ter
verdediging van een landschap dat schreeuwt om zorg en goed beheer. Dit
zonevreemde bos van vreemde vogels en vogelvrijen wacht op bevrijdende
woorden. Wij dromen van een overheid als ‘agitateur positif’.
Lieve Melanie, Mark en Jotie, rust verder in vrede in de eeuwige wouden. Ook al
zijn jullie lichtjaren van ons verwijderd, waak over onze droom in dit weerloze
Poëzie- en Vredesbos. Zodat ons bos de dodendans en de bijlen ontspringt.
Namens de vele duizenden mensen die van de bossen van Vlaanderen houden.
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society * Luc Vanneste,
secretaris Groene Gordel Front in Hanzestadcoalitie voor een duurzame en
dierbare stad * Ingrid Weverbergh, weduwe van Jotie T’Hooft * Bert De
Somviele, directeur VBV, Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be

EENHOORN
Here, zonder naam en zonder gezicht
Zie vanuit den hoge
Op uw droeve eenhoorn neer
Die danig hunkert naar uw licht,
Die sierlijk door de wouden dwaalt
Maar bladeren geen voedsel vindt,
die voor de poort der doden draalt,
Allen bladeren op uw wind.
Here, zonder handen zonder stem
Snij de lichtlans van zijn voorhoofd
En vang hem in uw stalen klem
Voor de wereld hem de glans ontrooft,
Lok hem langs de stapsteen sterven,
Niet als anderen domweg gedoofd
Maar rein, vrij van bederven
Langs de kruisweg waar hij in gelooft.
Jotie T’Hooft

Meer info: zie www.gedichtendag.org www.flanderstoday.eu/jahia/Jahia/pid/867
VOLGENDE SEIZOENSWANDELINGEN LAPPERSFORTBOS 2008 zondagen
20 april, 6 juli en 5 oktober in 2008, 14u30. Ten Briele. Steun de strijd voor het
integraal behoud van het Lappersfortbos 001-3811845-15 zie www.ggf.be
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