
Mijnheer de Burgemeester,
Mijnheer de OCMW-voorzitter,
Leden van het college, gemeenteraad en OCMW-raad
Mevrouw de Voorzitter van de Cultuurraad,
Mijnheer de Voorzitter en leden van het Davidsfonds,
Beste vrienden,
Beste Frans,

Graag wens ik even stil te staan bij twee culturele
aandachtspunten voor de gemeente Lennik.
Enerzijds heeft de gemeente Lennik de laatste jaren zeer
veel aandacht besteed aan het ‘Woord’.
De aanwezigheid van een afdeling ‘Woord’ in onze
Muziekacademie, de meer dan 2000 leerlingen die
school lopen in Lennik, de aanwezigheid van een
bloeiende Openbare bibliotheek, het feit dat we onder
onze inwoners verschillende auteurs en dichters hebben,
vormen hiervoor een goede basis.
Ook het geografisch gegeven dat onze gemeente aan de
Vlaamse Rand ligt, op een boogscheut van Brussel,
nopen ons ertoe eerbied te hebben  voor onze taal, deze
te laten respecteren en verder uit te dragen.
De laatste jaren is onze aandacht in belangrijke mate
gegaan naar de voorbereidingen voor de bouw van een
Woordcentrum in Gaasbeek waarvan het de bedoeling is
dat dit project tijdens huidige legislatuur wordt gereali-
seerd. Ook de installatie van een Gronckelman ( een
belleman) voor Lennik – die een eerste optreden zal
verzorgen op de eerstvolgende gemeenteraad van
26.3.2007 -  toont eveneens aan dat het ‘ Woord en de
dichtkunst’ in Lennik centraal staat.
Een tweede belangrijk onderwerp waarrond de laatste
tijd hard gewerkt wordt, is het respect voor en de
bewaring van ons erfgoed, voor ons Pajottenland, voor
Lennik.
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling
waar te nemen voor lokale identiteit. Hierbij heeft men
zowel oog voor wat vandaag leeft als voor herinnerin-
gen uit het verleden.
Deze aandacht voor én bewaring van het erfgoed wil het
gemeentebestuur verankeren in de oprichting van een
Erfgoedraad die deel zal uitmaken van de nieuw op te
richten cultuurraad. Hierin zullen vertegenwoordigers
zetelen van o.m. de Andreas Masiuskring en de
Kerkfabrieken. Ook geïnteresseerde burgers zullen
hiervan deel kunnen uitmaken.
Woord (zowel het gesproken als het geschreven woord),
aandacht voor ons erfgoed, voor onze volkscultuur,
voor onze herinneringen uit het verleden,  brengen me
tot het onderwerp van vanavond.
De uitgave van een boek waarin al deze componenten
verzameld worden, zijn hiertoe een blijvende zeer
belangrijke bijdrage voor onze Lennikse geschiedenis.
Ook het feit dat verschillende generaties hieraan hebben
meegewerkt, betekent zeer veel voor Lennik. Op die
wijze worden onze volkscultuur en ons cultureel erfgoed
gewaardeerd, beschermd en vereeuwigd. ‘Scripta
manent’: geschriften blijven.
Namens het gemeentebestuur en namens de ganse
Lennikse bevolking wil ik Frans Evens,  auteur van het
boek ‘ Windheer van vader op zoon’ van harte felicite-
ren met zijn derde uitgave. Door zijn inzet en zijn talent
draagt hij in zeer belangrijke mate bij tot ons Lenniks

erfgoed. Wanneer men een boek leest, lijkt het vanzelf-
sprekend te zijn dat de ene zin op een gestructureerde
wijze na de andere komt om tot tenslotte tot een geheel
verhaal te komen. Wie echter al eens getracht heeft een
kort cursiefje of een eenvoudig gedicht te schrijven,
heeft reeds ervaren dat dit geen sinecure is.
Wat moet je dan zeggen van het schrijven van een derde
boek van bijna 400 bladzijden. 
PROFICIAT FRANS.

Ook het Davidsfonds van Sint-Kwintens-Lennik wil ik
feliciteren voor haar bijdrage bij de realisatie van dit
boek. Deze vereniging, die reeds meer dan 100 jaar
bestaat, is eveneens een onmisbare schakel in de
bewaring van ons lokaal erfgoed en in de strijd voor
onze taal.  Het jaarlijks organiseren van een boeken-
beurs (het geschreven woord), de organisatie van een
kleinkunstavond (het gesproken en het gezongen
woord) en hun steun aan de uitgave van een boek met
verhalen over onze Lennikse geschiedenis, komen ons
Pajots en Lenniks erfgoed ten goede.
PROFICIAT DAVIDSFONDS.

Ik wil eindigen met een oproep aan alle aanwezigen: in
het laatste gemeentelijk informatieblad worden de
doelstellingen van al de gemeentelijke adviesraden
omschreven en wordt u eveneens de mogelijkheid
geboden hiervan deel uit te maken.
Ik ben er zeker van dat iedereen onder u minstens voor
één adviesraad belangstelling heeft.
Neem het laatste informatieblad nog eens grondig door
en schrijf u in voor één of meerdere adviesraden. Op die
wijze kunt u op een actieve wijze meewerken aan  het
gemeentelijk beleid en aan het Lenniks erfgoed.

Lennik 9 maart 2007
Geert DE CUYPER
Schepen voor cultuur

Speech uitgesproken ter gelegenheid van de
voorstelling van het nieuwe boek van Frans
Evens “Windheer van vader op zoon”.
Het boek is te verkrijgen bij de  bestuursleden
van Davidsfonds afdeling van Sint-Kwintens-
Lennik, bij de auteur Frans Evens, de cultuur-
dienst op het gemeentehuis en de krantenwin-
kel op de markt van Lennik aan de prijs van
20 Euro. Info te vinden in het gemeentelijk
infoblad maart-april.

OFFICIËLE VOORSTELLING VAN: ‘WINDHEER VAN VADER OP ZOON’.


