
SPOREN.
“Eindelijk gaf hij zijn paard de sporen, en verdween als een
schicht tussen de bomen van het woud. Het volk poogde zijn
gulden harnas tussen het loof nog te ontdekken, maar tever-
geefs; de draver had zijn meester ver uit het bereik van hun
ogen vervoerd”.
Zo luidt de laatste zin van het boek ‘De Leeuw van
Vlaanderen’ van Hendrik Conscience.
Op 11 juli 1302 versloegen de milities van de Vlaamse steden
en gemeenten een leger van Franse ridders te paard, aan de
Groeningekouter te Kortrijk. Op het slagveld werden nadien
honderden gouden sporen teruggevonden, maar de naam
Guldensporenslag wordt pas in de loop van de negentiende
eeuw algemeen gebruikt. Deze veldslag, gewonnen door de
Klauwaards (Vlaamse ambachtslieden met de Vlaamse Graaf
Gwijde van Dampierre) tegen de Leliaards, gold als voor-
beeld van verzet tegen vreemde overheersing en van drang
naar zelfstandigheid en autonomie.
De gebeurtenissen van 1302 zijn tot het collectieve bewust-
zijn van de Vlamingen gaan behoren en liggen zo mee aan de
basis van de officiële symbolen van de Vlaamse gemeenschap.

SPOREN.
Ook de Flandriens hebben gulden sporen getrokken in de
wielerwereld.
De eerste Flandrien, Cyriel van Hauwaert, genoemd ‘De
Leeuw van Vlaanderen’ - heb ik dit woord hier zopas niet
vermeld – luidde vanaf het begin van de 20ste eeuw een
nieuw bloeitijdperk in voor de wielersport. Een geducht en
berucht ras was geboren: dat van de Flandriens. Vlaamse ren-
ners met een uitzonderlijke koppigheid, moed en wilskracht,
ruig van buiten maar zacht van binnen.
Ook vandaag zijn er nog steeds Flandriens in de wielersport
aanwezig. Tom Boonen rijdt met de gele trui (het gouden
veld) in Frankrijk. Blijkbaar is er tussen 1302 en vandaag nog
niet veel veranderd.

SPOREN.
Ook de gemeente Lennik trekt sporen in het politieke land-
schap. De Burgemeester en het gemeentebestuur liggen aan
de basis van de aktie rond de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondisse-
ment Brussel.
Deze actie is een drietal jaren geleden ontstaan op het
gemeentehuis van Lennik en gelukkiglijk is deze strijd niet zo
geweldadig als deze van 1302. Zij is wél gedurfd, krachtig en
aanhoudend.
Zo werd op de laatste gemeenteraad van 26.06.2006 nog
unaniem een resolutie gestemd ter ondersteuning van de
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van
het gerechtelijk arrondissement Brussel en waarbij de
Vlaamse volksvertegenwoordigers worden opgeroepen het
wetsvoorstel houdende de splitsing te agenderen en tot de
stemming over te gaan.
We zijn op het goede spoor en houden u op de hoogte.

SPOREN.
Ook op cultureel vlak is de gemeente Lennik op het goede
spoor en trekt zij sporen in de regio.
Ingevolge een door de Vlaamse Overheid goedgekeurd
beleidsplan ontvangt de gemeente vanwege de Vlaamse
Overheid een voldoende subsidie voor de aanwerving van
een half-time cultuurbeleidscoördinator (in de persoon van
Dirk Sturtewagen) en daarenboven een subsidie van €1 per
inwoner om culturele aktiviteiten te organiseren en te

ondersteunen.
Zo worden er jaarlijks een 3-tal culturele uitstappen
georganiseerd waarbij de gemeente voor gratis busvervoer
zorgt en voor een belangrijke tussenkomst in de
toegangsprijzen. Een formule die zeer veel succes kent en
die ons reeds gebracht heeft naar de culturele centra van
Ninove, Dilbeek, Ternat, Halle en naar de Bozar (Paleis
van Schone Kunsten) in Brussel.
Een volgende aktiviteit waaraan wordt deelgenomen en
waarop u van harte bent uitgenodigd, is een gezamenlijke
Pajotse cultuuruitstap naar Circus Ronaldo dat haar tenten
zal opslaan in Strijtem. Het is circustheater van de bovenste
plank. Meer informatie en een inschrijvingsformulier vindt
u in het laatste gemeentelijk informatieblad. Deze aktiviteit
gaat door op vrijdag 29 september 2006. Vermits ook Gooik
en Pepingen hieraan zal deelnemen, beschikt Lennik slechts
over een 100-tal toegangskaarten. Tijdig reserveren dus.
Ook het spektakel van vanavond kadert binnen deze cultuur-
uitstappen.
Tour de Force ! We bevinden ons in de Tour de France van
1948, één van de zwaarste ooit met Gino Bartali als onklop-
bare winnaar en Briek Schotte verrassende tweede.
Laten we deze Flandrien de sporen geven ….
Lennik, 7 juli 2006

11 JULI 2006 :

GULDENSPORENVIERING IN LENNIK: ’T VETKOT – TRAMSTATIE (SPEECH VAN GEERT DE CUYPER)
NET VOOR DE OPVOERING VAN TOUR DE FORCE.


