
In dierbare herinnering aan Luc De Vos : O, Mia & zijn 
bijdrage Lappersfortboek ‘ de verwoestheid der dingen ’ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zwbzz0SBudg Wijlen zanger Luc De Vos was vriend van het 
Poëziebos http://www.poeziebos.be/Home/Wiezijnwij.aspx    ( zie Lees hier wat 2 vrienden van het 
Poëziebos ons schrijven )  & lid van het beschermcomité http://www.ggf.be/index.htm van het 
Lappersfortbos. In het lied Mia zong hij de oude mystieke boodschap ' niemand gaat verloren '. We 
hopen dat hij nu het licht van de onverlorenheid mag ervaren. We bieden de familie & vrienden onze 
deelneming aan en branden een lichtje voor Luc. 
 
 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141205_01414850?_section=11925582&utm_source=nieuwsblad&utm
_medium=newsletter&utm_campaign=pm&M_BT=15239003098&adh_i= 

  

O, MIA In herinnering Luc De Vos ( 12 juli 1962 - 29 november 2014 ) 
 
Je stem had de ruigte lieflijkheid meegegeven, klank van het  
daadwerkelijke Vlaams. Wij rockwiegden lustig met je mee, 
je was het hart van het ware volk, het deunde, het deinde, 
bedreef ongeslepen de liefde volle noten. Je was bloed,  
zweet en tranen, je zong ons uit het hoofd authentiek. 
 
De shock de dood van veel te vroeg. Een man de meest  
duidelijke melodie van het recht toe recht aan. Het pijnlijk 
besef dat nu zonder jou tot nazingen noopt om niet te  
vergeten. Je was eenvoud, je was meeslepend, was van 
iedereen België.  
 
Hoeveel inhoud mens zette je naar letter. Het leek niets  
bijzonders, je was recht door zee, je leefde, maar schijnbaar  
alsof altijd, jij was het lied, jij gierde gitaar, jij leefde voluit,  
maar o zo kort, zo voor even maar. 
 
Het is genoeg. Men staat stil, België staat stil. Het is alsof  
Mia weer torenhoog op nummer 1. België rouwt mee, ook 
al moet je nu uiteindelijk alleen. Maar Mia heeft de tijd, zij  
zwijgt nooit, zij zwijgt nooit zolang zij nog bezongen wordt –  
 
Elbert Gonggrijp, Alkmaar, zondag 30 november 2014 
http://www.natuurgedichten.blogspot.be/   
 
https://www.youtube.com/watch?v=5ymANspnZ0Y ( Mia Live ) 
 
http://muzikum.eu/nl/123-78-853/gorki/mia-songtekst.html ( de songtekst Gorki ) 
  
http://melancholia.typepad.com/melancholia/2009/01/mia-lat-rosa-.html   
 
https://www.youtube.com/watch?v=IswreuK2Myg 
http://www.standaard.be/cnt/4n23hrm0?ref=rss 
http://www.gorki.be/vos/ 
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Lees hier wat 2 vrienden van het Lappersfort 

Poëziebos www.poeziebos.be ons schrijven 
 

DE VERWOESTHEID DER DINGEN 

 

 

  Droeve late zonnestralen vielen over lege velden. Dit soort 

zin is wellicht al vaak neergeschreven in gedichten maar in 

dit geval dekte de vlag de lading: droeve late zonnestralen 

vielen inderdaad over lege velden. Ik kan het echt niet 

nauwkeuriger formuleren. 

  Huiswaarts op weg naar Gent reed ik met mijn velo door één 

der kanaaldorpen op de linkeroever. In de verte kon ik de 

Gentse torens zien, er stonden immers geen bomen in de weg. Ik 

kwam net van een koffiekrans bij een der mensen waarmee ik, 

toen ik een kind was, in hetzelfde huis had gewoond, meer 

naast elkaar dan met elkaar. Verder hadden dit familielid en 

ik elkander uit het oog verloren, hetgeen mij achteraf bekeken 

niet geheel onverstandig leek. Die individuen waarmee ik 

vroeger samenleefde leken er in deze huidige tijd en ruimte 

eerder vreemde, in het licht der beschaving en vooruitgang in 

mijn ogen bijna geheel krankzinnige gedachten op na te houden. 

Op mentaal vlak leken deze mensen een blinde vlek te bezitten 

die hen de werkelijkheid die hen voor ogen kwam deed zien als 

de enige mogelijke en ook de meest wenselijke ervaring. Ik heb 

onlangs een potje essays van Erwin Mortier zitten lezen, 

vandaar deze wat kronkelige en filosofische gedachtegang. Maar 

geen paniek, ik verklaar mij nader. Op een gegeven moment 

sprak die man, waarmee ik in mijn jeugd dus een tijdlang have 

en goed en zelfs een bed had gedeeld, deze woorden: ‘gasten, u 

moet een keer naar buiten kijken, naar de akkers hier achter 

ons, het is net een schilderij, prachtig gewoon.’ Inderdaad, 

de zon neeg vermiljoen ter kimme. Dat wil zeggen dat ze 

onderging, voor de jongeren die deze uitdrukking niet meer 

kennen. Wel ja, men kon kijken zover het oog reikte over deze 

lege verwoeste velden. De andere mensen in die kamer keken 

door het raam en beaamden: ja, het is net een schilderij, die 

ondergaande dieprode zon boven die velden. Een gloeiende dolk 

doorvoer mijn gepijnigde ziel. Zagen deze mensen, die nochtans 

de vroegere toestand hadden meegemaakt, dan niet de catastrofe  

die zich hier had voltrokken, ik wik mijn woorden, de totale 

vernietiging van wat eens een reusachtige Hof van Eden was 

geweest? Daar links aan de kerk had toch die lange, lange 

kastanjedreef gestaan, waar we wilde kastanjes gingen rapen in 

oktober. En daar waar nu het akelige maïsstoppelveld lag, daar 

stond Withoek’s appelboomgaard met daarnaast de beuk en 

eikenhaag en die ene eeuwenoude dikke linde en er was ook die 

grote kerselaar die in april zijn goddelijke wind van 

kersenbloesem in onze neus waaide. De duizenden knoestige 

wilgen langs de weiden vol met koekoeksbloemen, waar waren zij 

gebleven? Op een kleine halve eeuw tijd was alles omgehakt en 

weggevaagd en bleef er slechts het ondergaande hemellichaam 

http://www.poeziebos.be/


dat scheen over deze perfecte dodenakker, deze lege 

modderwoestenij. Ik moest hier leven in dit kapotverkavelde 

konijnenkotenland dat de mensen in hun schuldige verdwazing 

beschouwden als een schilderij. 

  Misschien moest ik er ook de grap van inzien. Ik trachtte 

mij in te leven in het gevoel van de mensen van deze eeuw, die 

de vorige eeuw vergeten waren. Wat kon het mij in godsnaam 

verdommen of die kastanjes nog leefden? De bomen en de bloemen 

waren dood, opgestookt om plaats te maken voor asfalt en beton 

en voedergewas. Had dit een invloed gehad op mijn persoonlijk 

functioneren? Neen, eigenlijk niet, moest ik toegeven. Ik was 

zanger geworden, en ik amuseerde mij wel. De vernietiging had 

achter mijn rug plaatsgevonden. Het kon niemand wat schelen, 

ik was een uitzondering en god weet dat ikzelf niet zo te 

vinden ben voor uitzonderingen. Waar kwam mijn gevoel voor 

bomen en bloemen trouwens vandaan? Misschien vroeger te veel 

sprookjesboeken gelezen en Zweedse jeugdfilms gezien. Dat 

soort dingen had mij geconditioneerd om van bloemen en bomen 

te gaan houden. Nu ik dit wist kon ik er aan beginnen werken 

dat gevoel van mij af te zetten en een aanvang nemen met leven 

in de echte wereld der echte mensen. LUC DE VOS, zanger 

 

VRIJHEID 

 

 

Indien we niet hadden ingegrepen was bij ons alles water en 

bos. Vervloeiing en opwaartse streving. Ook een stille, 

onbarmhartige oorlog om licht. Maar we wilden zélf 

duidelijkheid scheppen, afbakening, een veilige plaats voor de 

mens. Controle. Het water werd ingedijkt, de bossen omzoomd of 

uitgeroeid. Aan de wildgroei van de verbeelding werd paal en 

perk gesteld.  

 

Zonder een onmetelijk bos aan de rand van de weg vol bolle 

kinderkoppen, zou ik, zo denk ik, nooit dichter geworden zijn. 

Ik mocht er opgroeien. Ik woonde volop in de periferie, in het 

noorden van Turnhout, dat in het noorden van België ligt. 

Tussen mij en Nederland lag alleen dat bos. 

 

Mijn zwerfhonger was onstuitbaar. Het verloren lopen in de 

dreven. Het stilzitten bij de geliefkoosde vennetjes. De 

verschuivende kleuren in mijn hoofd, het geritsel en het 

gezang rondom. Het niet versnipperd raken in de dagdagelijkse 

beslommeringen.  

 

Het bos was mijn gekoesterd oord van doelloosheid terwijl dit 

thuis werd aangevuld door de speelwoorden, van anderen, van 

mezelf. Klinkt dit als vrijheid? KAREL SERGEN, dichter & PEN-

bestuurslid 


