
IN DE HOEK VAN L.E.N.N.I.K. 2000
OPKOMEN!

Iemand uit mijn straat sprak me aan en vroeg: “Kom jij
terug op?” 
“Ja,” antwoordde ik.
Onderweg naar huis dacht ik na over dat woord, ‘OPKO-
MEN’.
Het is zo’n woord waar je alle kanten mee op kan maar het
is volgens mij het stukje ‘OP’ dat het moet doen.
OP, is bovenop. Nooit onderaan of  aan de kant geschoven.
En toch zijn er een hele hoop mensen van goede wil, die zul-
len ‘Opkomen’ en toch aan de kant geschoven gaan  wor-
den.
Ik haal er even mijn ‘Grote Nederlandse Larousse
Encyclopedie’ bij. Het is zo’n prachtig ogende encyclopedie
die we, een dertigtal jaren geleden als jong koppel, aan-
schaften omdat hij… jawel … met zoveel korting te koop
was. (Zie een paar hoekjes terug.)
Intussen werd hij druk gebruikt, samen met mijn onafschei-
delijke, groene boekje. (Dit omwille van de snel opeenvol-
gende spellingsveranderingen.)
Opkomen dus!
Het eerste wat ik lees, is: ‘kwam op, is opgekomen’
Dat klopt. Zes jaar geleden kwam ik voor het eerst op en
dankzij een uitzonderlijk goeie plaats op de lijst en het feit
dat L.E.N.N.I.K. 2000 bij de toppers behoort, werd ik tot
gemeenteraadslid gebombardeerd.
De onwennigheid was groot, zoals voor alle nieuwelingen in
het vak.
Het politieke spel… o ja, ook op gemeentelijk niveau, was
voor mij een onbegrijpelijk gebeuren. Dit nooit meer…
dacht ik toen!
Intussen zijn we zes jaar verder en denk ik daar toch lichte-
lijk anders over.
Je moet erin zitten om het stilaan te begrijpen.
Als je erin zit, kom je er vanzelf op! 
De rol die je als gewoon, eenvoudig mens kan spelen door
in de gemeenteraad te zetelen. (Vergeet meteen dat ‘zete-
len’… het zit goed, maar nu ook weer niet ‘zo’ goed.)
Het feit dat je als gewoon mens, een spreekbuis kan zijn
voor al die andere, gewone mensen en dat je op die manier
effectief kan helpen. Meestal gaat het over kleine, op het
eerste zicht misschien futiliteiten, die je her en der te horen
krijgt en die je kan aankaarten. 
Het belangrijkste dat ik leerde, was niet… het steeds
opnieuw verbaasd luisteren naar het levendige (heel soms
saaie) gehakketak van partijen onderling. Dit blijkt dus
inderdaad bij ‘het spel’ te horen en mensen die de moeite
doen om de gemeenteraden bij te wonen, zien en horen

jammer genoeg alleen maar dit.
Wat ik wel leerde in de voorbije zes jaren was… geduld heb-
ben!
Helaas, geduld is iets waar de doorsnee mens geen oren
naar heeft.
We leven in een tijd van alles moet en mag en kan meteen!
Ik heb geleerd dat niets minder waar is. Ook een gemeente
heeft zich te schikken naar wetten en regels die van hoger-
hand worden opgelegd. Niet altijd evident en best zenuw-
slopend.
Ik wijk af en duik dus even terug in de encyclopedie. ‘Ik viel
en kon niet meer opkomen.’ Dit lijkt me niet leuk…maar
het kan je altijd overkomen natuurlijk.
‘Daar kwam een schip de rivier op.’Mooi toch… ik zie het
zo dichterbij komen.
‘Het zaad, het graan komt op.’ Heel toepasselijk voor de
streek waarin we wonen. Het klinkt ook meteen heel
vruchtbaar. Lennik heeft immers goeie grond!  Daar wil ik
wel mee vergeleken worden. Met ‘graan dat opkomt’.  Met
een beetje geluk en goeie verzorging gaat dat graan ook nog
rijpen! Wauw!
‘Opkomen voor je rechten…’ Ja, dat klinkt wel goed. Heel
goed…maar er zijn er zoveel die dat niet kunnen... niet meer
kunnen. Misschien moet ik gewoon voor die mensen terug
opkomen? Voor al die mensen die niet of niet meer voor
zichzelf kunnen opkomen. Voor kinderen en ouderen, voor
zieken en gehandicapten, voor analfabeten, vluchtelingen,
armen en uitgestotenen. O ja, ook in ons heerlijke Lennik
kom je ze tegen.
‘Het opkomen van de koorts.’  Noem het maar gerust ‘ver-
kiezingskoorts’.
Daar leer ik zo stilaan ook iets over. Het is gelukkig een
koorts die tijdelijk opkomt en dan vanzelf voor een aantal
jaren weer verdwijnt. Een gezonde koorts, daar komt geen
Aspirientje bij kijken.
‘De zon komt op…’ lees ik nog. Mooi, mooi… zolang ik
daar kan van genieten, is opkomen de moeite waard.
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• Openingsuren & contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
• Exclusieve luchtfoto’s van Lennik
• Lennikse links op het internet
• Een kalender met Lennikse activiteiten. Actuele werken in Lennik.
• Contactinfo politie, brandweer, huisarts van wacht
• Bevoegdheden & info van burgemeester, schepenen, OCMW-bureau
• Rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden en hun opvolgers
• Welke punten besprak de Lennikse gemeenteraad de jongste jaren?
• Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO:    ONZE WEBSITE    www.lennik2000.be


