De week van Joke uit bezette Lappersfortbos 2002
Of hoe jonge mensen een teken van hoop kunnen zijn voor ‘Moeder Aarde’…
verschenen als dagboek in de bond.. Zie ook dagboeken van Joke, ex-bezetster van
Lappersfort 2002 http://www.regiobrugge.be/ggfbrieven.php?p=58
http://www.regiobrugge.be/ggfbrieven.php?p=59
Vrijdag
Drukte, drukte, drukte alom.Geren en geraas, geklop en getimmer.
De laatste kunstwerken hebben een plaatsje gekregen in de Brugse etalages. En dit
in het kader van een kunstproject van ‘Brugge Gedraaid’. Onder het motto ‘Breng
kunst op straat, steek het niet weg in dure musea, chique galerijen. Breng kunst
onder de mensen; voor iedereen en door iedereen’.
Tegelijkertijd lopen de voorbereidingen van “Schepsels”; een kunstfeest in het
bezette Lappersfortbos in Brugge. En alsof dat nog niet genoeg is, organiseren we
een axieweek begin augustus.
Handen vol werk dus. Mijn hersenen draaien op volle toeren. Zoveel te doen, zoveel
te gebeuren en de tijd lijkt zo kort alsof het voorbij vliegt met grote snelheid.
Soms slaat mijn hoofd ervan op hol, weet ik niet waarmee eerst te beginnen. Dan
loop ik rond zoals een kieken zonder kop en breng ik er niets van terecht. Dan is het
chaos in mijn hoofd en chaos rondom mij. Daar hou ik niet van; dan begint het
hiervanboven te knetteren. Op zo’n moment, moet ik tot mezelf komen of ik krijg
kortsluiting.Als dat gebeurt dan ga ik naar het moeras. Persoonlijk vind ik dat het
mooiste plekje van het bos. De natuur heeft er de kans gekregen om weelderig te
groeien, een grote verscheidenheid aan planten, vogels, insekten, kriskras door
elkaar. Omgevallen populieren vormen een bomenpad doorheen het moeras.
Behalve de trein die je af en toe hoort voorbijrazen is er geen geciviliseerd kabaal.
Mijn evenwicht zoekend loop ik over de boomstammen op zoek naar een
rustplaatsje. Ik zet mij neer op één van de boomstammen en geniet van het uitzicht.
Ik word er altijd rustig van. Ik laat al de drukte varen en word stil van binnen. Wat
doet dat deugd. M’n hoofd wordt weer helder, alles wordt weer relatief. Ik voel me
goed en ontspannen. Ik begin te zingen zonder woorden, enkel klanken. Daar kan ik
van genieten, daar word ik vrolijk van.
Maandag
Vandaag is er iemand uit Australië aangekomen in het bos. Hij woont evenals wij in
een actiekamp ter bescherming van een bos. Het is altijd inspirerend om mensen
tegen te komen die met dezelfde dingen bezig zijn in hun omgeving. Het is altijd leuk
om ideeën en kennis uit te wisselen. Het doet ook deugd te weten dat overal ter
wereld mensen opstaan en actie voeren om de aarde te beschermen.
Onze vriend uit Australië was verbaasd over de grote persaandacht en over het feit
dat zoveel mensen ons steunen en ons zelfs komen bezoeken. Hij vertelde ons dat
het bij hen er heel anders aan toe gaat. Zij krijgen practisch geen steun van de buurt,
integendeel zij worden zelfs tegengewerkt omdat de meeste mensen daar willen dat
het bos verdwijnt. Zij kiezen voor industrie en beton, niet voor natuur.
Ik ben dankbaar dat wij zoveel steun en sympathie krijgen, dat hier nog mensen zijn
die wel kiezen voor natuur, voor het leven.

1

De laatste tijd kom ik heel wat mensen tegen die me enthousiast proficiat wensen
met onze overwinning. In ’t begin viel ik totaal uit de lucht en vroeg verbaasd waar ze
hun informatie haalden. ’t Staat in de krant, ‘k hoorde het op de radio, klinkt het
steevast. Voor alle duidelijkheid; inderdaad de busstelplaats van De Lijn komt er niet,
maar dat betekent niet dat de zaak in kannen en kruiken is.
Zolang het gewestplan en het Bpa niet gewijzigd worden, zolang het Lappersfortbos
niet als natuur-gebied wordt ingekleurd, blijft het Lappersfort in gevaar. Zolang dat
niet gebeurt , kunnen wij het bos niet verlaten, in de steek laten. Zolang het
Lappersfort niet groen ingekleurd is blijven wij! In goede en slechte dagen, in zomer
en winter, in zon en regen, wind en storm. Zolang het nodig is blijven wij!
Ik wil niet leven volgens wetten, regels
Ik wil waarden volgen
waardevol
waardig
waarachtig leven
zijn
opgeheven hoofd
zonder nederig zijn te vergeten
solide en hard als rots
en toch zacht en vloeiend als de regen
ik wil stevig staan
maar los genoeg
klaar om elk ogenblik op te stijgen
ik heb de macht
de mogelijkheid om te doen
ik heb de kracht
de wil om te vervolmaken
ik ben de liefde
de zorgzame moeder
ik ben de verwoestende orkaan
het spelende kind.
Woensdag
Het is bijna middernacht.
Voor ik ga slapen maak ik nog een wandeling door het bos. Het heeft de ganse dag
geregend, maar nu is de hemel helder. Duizenden sterren blinken in de nacht. Hoe
langer je kijkt, hoe meer je er ziet. Ontelbaar, oneindig veel!
Net zoals de mensen die ons steunen. Zovelen die niet willen dat het bos verdwijnt.
Het is bijna niet te geloven.
Ik herinner me nog goed toen we hier voor het eerst samenkwamen. Een achttal
mensen rond een vuurtje. Plannen smedend, fantaserend, dromend over hoe we dit
mooie stukje natuur konden redden. Nu ongeveer een jaar later zijn er een 14-tal
boomhutten en een heus Fort en veel actie! Een ‘lappersfront van bosbezetters’ en
een ‘groene gordel front’ (een netwerk van 69 samenwerkende verenigingen) dat ons
steunt! Om dan nog niet te spreken over al die mensen die ons persoonlijk steunen
en bezoeken. Dit is niet slechts een groep bezetters; dit zijn een heleboel mensen
van allerlei slag en soort in beweging. Iedereen draagt op zijn manier zijn steentje bij.
Niet iedereen kan zijn huis, luxe,… opgeven en in het bos wonen; maar ze brengen
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ons wel voedsel en bouwmaterialen. Sommige mensen organiseren zelfs feestjes en
schenken de opbrengst aan ons. Zo vullen we elkaar aan. Iedere steun of bijdrage is
van harte welkom, en helpt ons vooruit. Ook al lijkt het niet veel, vele druppels water
doen een bord vol lopen. Zoveel mensen in beweging, allemaal met hetzelfde doel
voor ogen : “het Lappersfortbos beschermen”. Wat een wonder, wat een kracht! Meer
info vind je op de websites www.lappersfront.tk of surf naar
http://users.pandora.be/a150254
Vrijdag
Om 16u. hadden we een afspraak met de burgemeester op zijn kabinet. Wij waren
met 3 bosbezetters van het lappersfront en 2 mensen van het groene gordel front.
Het werd geen vruchtbaar gesprek. We spreken niet dezelfde taal. Zij spreken de taal
van de politiek in termen van geld, structuurplannen, gewestplannen, BPA’s,…
Terwijl wij de taal van het hart spreken. Wij vormen de stem van de natuur. Voor ons
geen moeilijke woorden, geen omwegen, geen angst voor ons “imago”.
Neen, wij kiezen voor simpele klare taal : ‘RED HET BOS, VOOR HET TE LAAT IS’
Aan hen deze woorden :
‘herinner jij nog
herinner jij nog hoe het begon
het leven
hoe ’t al begon met een bons
met een klap
met een slag van je hart
hoop doet leven
ja, hoop doet leven.’
Zaterdag
Gisteren kregen we van de gerechtsdeurwaarder een dagvaardiging in onze
brievenbus.
De NV Fabricom groupe, de eigenaar van het bos, eist dat we alles afbreken en het
terrein verlaten. Ze willen ook een bezettingsvergoeding van 100 Euro per persoon
per dag en dit vanaf 7 augustus. Op 5 september verschijnen we voor het
vredegerecht.
Het is vreemd maar het maakt me niet onrustig. Ondanks de dreiging, hoge boetes,
gerechtskosten en zomeer die ons boven het hoofd hangen, voel ik me aangenaam
kalm van binnen. Mijn besluit staat vast; ik doe gewoon verder waar ik mee bezig
ben. Er is voor mij geen reden om te vluchten. Geld is voor mij niet van belang, het
bos des te meer.
Ik kan mijn waarden niet verloochenen. Ik kan de natuur waar ik deel van ben,
waaruit ik ben gekomen niet ontkennen. Ik zal handelen, wandelen, staan. Fier
rechtop mijn eigen pad begaan.
Zondag
Ondertussen zal de burgemeester zelf een referendum organiseren. Tenzij het bos
wordt aangekocht. Om de politici te helpen is er door het groene gordel front
www.ggf.be een ‘Lappersfortbosfonds’ opgericht. Aan natuurminnende mensen
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wordt gevraagd om 1 symbolische Euro te storten op 001-3811845-15. Zo geven wij
zelf het goede voorbeeld!
http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=468
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207
http://www.indymedia.be/node/27102
"Tekens aan de Wand" uit Brugge 2002 en de jaren erna www.ggf.be
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Ons lijflied: Rainbow Warrior van Luka Bloom
SCHEPSELS, de kunsthappening van Brugge Gedraaid op zaterdag 27 en
zondag 28 juli 2002 in het gekraakte Lappersfortbos
Open brief Lappersfort nav. de week van het bos, vrijdag 4 oktober 2002
Open brief naar aanleiding van de Brugse gemeenteraad 22/10/2002, acht
dagen na de pijnlijke Lappersfortbosontruiming
Sinterklaasbrief Lappersfort, donderdag 5 december 2002
Lappersfort: een kwestie van ARISTOCRATIE, zondag 5 januari 2003
De baronnen in de bomen, vrijdag 18 juli 2003
De teloorgang van de CHARTREUSEHOEK, dinsdag 22 juli 2003
Rode brief pro Groene Gordel, woensdag 11 augustus 2003
Slottoespraak Vera Dua Lappersforthappening, 31 augustus 2003
Open Brief aan Rode Steve Stevaert, 30 september 2003
Voor een DUURZAME SP.a : act local, think global, 11 oktober 2003
Open brief aan mijn burgemeester, 15 oktober 2003
GGF & STADSBESTUUR moeten boeten, 23 oktober 2003
Lappersforters ALLER STRATEN, maandag 3 november 2003
Vrede op aarde en in het LAPPERSFORTBOS, 13 november 2003
Brugge 2004, natuurhoofdstad van Europa, 5 december 2003
Open brief aan de voorzitters Stevaert & Leterme, 5 december 2003
De Lappersforttoespraak van Luc Van der Kelen, vrijdag 5 december 2003 op
de Burg
Lappersfort-oproep DRIEKONINGEN, maandag 8 december 2003
DuaLetermeStevaertVanweert & fellowship of the LAPPERSFORT, 6 januari
2004
De Naam van het Bos, 21 maart 2004
Open Paasbrief aan de vooravond van de goede week 2004
Paastoespraak op het Brugse Stadhuis, 16 april 2004
Open 1 mei brief 2004
Open 19 mei brief 2004
Slot? Wanneer???
Vroeger al eens gebeurd bij Pluk van de Petteflet; een neefje van de
Lappersforters en het Groene Gordel Front
Wat vurige zielen vermogen: interview met de lappersforters
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, deel 1
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, deel 2
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, deel 3
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, Nawoord
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Lappersfort Chronologie, Deel 1
Lappersfort Chronologie, Deel 2
Hanzestadpolitici: Bruggelingen TROTS in de STRIJD
Bossen
Visart
Pluk van de Petteflet
Lappersforter Joke De Baere maakte acht maanden bezetting mee
Kasper en Luna
Maria bid voor onze bossen
Aan het bos van Borsbeek
THE LAPPERSFORT-CASE
Mark BRAET

Reacties & Gezegden
Luuk Gruwez, dichter
Geheugen van de natuur
Ik steun het Lappersfort omdat een bos het geheugen van de natuur is en omdat het
in deze context belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen bewijzen dat niet alleen
bomen uit het goede hout gesneden zijn.

Tom Lanoye, Schrijver en Gedelegeerd Bestuurder van de NV LANOYE
Treedt toe tot het beschermcomité van het Lappersfortbos en de
Chartreusenatuur.
Op uitdrukkelijke voorwaarde dat ie zelf NOOIT in een boomhut hoeft te gaan wonen,
en dat zijn Alfa Romeo NOOIT geconfisqueerd zal worden, mochten de huidige
bezetters van het Lappersfortbos ooit de premier mogen leveren voor dit land. Voor
het overige niets dan steun, zachte kussen, bemoederende schouderklopjes, en
propere zakdoeken annex ondergoed u allen toegewenst, in liefde en bewondering,
voor uw jeugd, uw volharding en uw lichaamstemperatuur.

Rabindranath Tagore
"Bomen zijn aardes eindeloze pogingen te spreken tot de luisterende hemel"
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Nieuwjaarswens van de Zapatistische Subcommandante Marcos
"We zoeken geen absolute waarheid, maar een waarheid met vele waarheden erin.
We willen een wereld met vele werelden erin. We bouwen een beweging van één
nee en vele ja's. Het is vandaag niet nodig om de wereld te veroveren, het is
voldoende om haar nieuw te maken. We willen geen macht maar autonome ruimtes
waar "democratie, vrijheid en rechtvaardigheid" kunnen bloeien. Ons doel is niet om
zelf de macht te grijpen, maar om principieel de centralisatie van macht te bestrijden.
We willen een revolutie die revolutie mogelijk maakt. Niet een droom van een
revolutie, maar een dromende revolutie. Een droom die de slaap wegneemt. De
enige droom die wakend wordt gedroomd. De geschiedenis die wordt gebaard en
grootgebracht van onderaf."

Lao Tse
"ALS JE JE VOOR HET EERST ERGENS IN VERDIEPT, ZIE JE HET BEGIN NIET.
ALS JE ER MEER OVER WEET, ZIE JE HET EINDE NIET. "
..zesde eeuw voor Christus
...zesentwintigste eeuw voor Moenaert

T.S. Eliott
Teach us to care and not to care

Octavio Paz
Aimer, c'est peut-être apprendre à marcher dans ce monde
Lees ook de dagboeken van Zieke op www.ggf.be tussen september 2008 en
oktober 2009
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