
Uit oe tacs~ral!k van ::r !:UG!:"I[ ~i.:\THL~('? 

~~ ~e O~T~ULLI~GSrLE:~ri~-~!D van het t:cnzen bcelc van 

CR~=r L!:O~ LJÇP[~S in he~ Z~!\C~~K 

:-.:amens het Comnê VRIENDE:'-IKR!:-.IG GR."'AF LE.ON L!PPE....:S heet ~k u allen harteliJk welko 

,n l'le: :-.: .. tu .. rreservaet H=:T :~t 1~. 

\1. ELK0.\1 aan tle taln)ke vnenoen van wiJlen GRAAF LEON LIPPENS die hier 'andaag met ze 

~e:en Z•J" opgekomen naar aanletding van de o~thulling van z!jn bronzen borstbeeld dat een du 

zame nerinnenng zal bll)ven aan de Stichter van dit emg Natuurreservaat. Het werk van ME

\'ROUW SYLV!A WILLINK stelt hem voor zoals men hem 10 het Zwin heeft gekend met verre• 

~IJker en zoe~~nde blik naar de venen. 

;-.."amens de F;Jmille GRAAF LEON LIPPENS en het Comité van de Vriendenkring wal Ik een b~ 

zondere en warme dank unbrengen aan de t>egenadtgde kunstenares omdat zij z6 levendig en 

natuurgetrouw de gehuldigde heeft geboetseerd en .n brons heeft laten gteten. Ik wil hter een 

zin t-erhaten dte ZIJ schreef naar de familie LIPPENS : "ik heb met enorm veel plezier dit bee 

gemaakt, v. ant :k had direct veel affiniteit voor het sympatieke gezicht van de Graa!. Ik heb 

e!!t'::a:.m:\e:d en ser-:rmen nodil! om iisan gang te blljven en moe t rn1j vaak afschermen tegen d 

b'.llten"ereJd •OI a:ktdt:-~gen; :-~•t;n talent ;s gewoon aangeboren en het is mij een genade als h• 

il'!f geluk: ~et wezen van de ge;>or:retteerde te pakken :e knjgen". HarteliJk gefeliciteerd Me 

HOu-'· ::i 'I L ·.!A ~ ILLI'·K 'oor •1·.- c:r~at .e • zo gewetensvol gemaakt, met een etndeloos geduld 

met rc~pec:: \'OOr 'let l'la:uurhJke. :!us voor de realnen. K:-.JOKKE 1S fier het orenzen beeld vl!l 

::•J" tt~:~~rde ~:e,.._·g~Te~)ter :e :Jez1::e~. 

DA?o.K. ech:e er, opro:c:ne dan.< aan de tonderde~ DO:"!!\ TEURS o,e de verwezenlitkJng van <In 

?ro•ec.: l1ebt>ero MOgei.·~: ge..,aak:. 3:>or:aan e:1 g~st::r.f:lg he::lben al!en du opze: gesteunc, Ir 

p:e:e,-:svo!.e he:-.:-ner.ng aan ce -:::t!!e ~!&~L:' "·a.:--. Ca.l.AF LE.O~ LIPPE~S. 

G~ .!,AF !.EO\i !.!PE'>:S "ee:: i:!!::~r-~~.ce :ll.:<"::g Jo.Oc- ·.an 1<;:.6 :o: 1966. a!s Burgemees:er 

::e~.:: ~:ac: ge.e:d. h -eer: ;e "'"'ree:- !;e'"e"'!d ~.e <~·er'!!coor!cg "H'J-19~;5 a!l'.er f,ee!; j;'!maa! 

HtJ l'ee: : •• n de ge~\: ZIJne· ~ov~ouder~, ;<-x:·~ke • ce T ·"" .:~an è~ 'l.:>ordze~. C:~ badHad met 

r:-aa~ e"":: ~o.ere,~faaPf'! - :o: ~c--.::~r,.:,..:'! .::~:p;!~oil:--g 6~br~, ..... :. :hr k:~~:"lt:ge ;:tf!r~oonhi~he,d he 

~en ont:Jtw )bare ~tt:ct•pel op onze s:.>J gedrukt. :1 n onbetwtstb.l;.r :eu:enchap, ZIJn gehechth( 

lZi:t :c t"toog~:c ,..or~.~ ··r &:c::eh k~ 1olr'.3ë.:-Cen. :::n :r.:>cv. J.ln \'orst e~ L.lnc .,.J..·ûren de rnooie 

s;craden C:>C '""n •cooden. \laur '"I •'olS 'ooral een ::lcsoot. een poeet der natuur met een grc 

~I:': \Oor ~ur"or. H. '.I..SS c~n "~ge ... t.e·n.:ln'' "--r:et ee!"'. ster~ :>ese! "".ln de \\'3arc:e ëer persoonh 

l"•etc, rn;,.ar O.lt gcr"i"ttvet:rd '.!.CIC: ;:oor een c:-en ~r.:.c:o::g oewus:~qn van de 'crgankeh)kheod 

'an a.!e r.:lt:M". :~· .<JI he~ ~··;n c::i!.lt ;;~nr-=:en d"t " ' I n"e•schreel tn 1913: "\ien keen ~teec 

.. ~.:!:" dt! i10:w""r te'"·-~· ..:t' !I ,a;,e:-e ... ï.!~: -ee~Y: ."e~ ~~ ~:s\~nc van dan ht<H me!"' sch:pbreuk en 
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ondt men ui; :n :Jóeie é•sCUU&es, op het kurutma:;se. op •.et b~ ~ant&Jl"Se. ~p r ·=•es ert c'1aos, 

> trots en &Jdeli"eid >an arme en besrer.sée geeste'!. \'ol ove•gave. ~.oa!s ~e: &e!>e•.r: .-. c:e na

&ur, moeten 111:j oo~ :~ ons .even he: "Gf.',\'IJDE.''- .c Sacre - !aten ccorénrge.,, Daa:~cor rroe

·n WiJ de "Gave der VERRUKKING" - Ie con de l'ef?lerve,Jie-nent - t:c'lo~ode'1 en ~;-. i<kelen, 

: .s ce gave c;e '"'i je:za:en 1:1 C:e K.ncer,;;.ren, c:e onn•aardmg ,-an "et sc~::~e e- ,:!,- e: .-,;. 

!r&e, de g•ve der "oez:e". 

~klop: 'l.er :&e: --ar~e har: .:an ce STIC:iTER \'-\:'-1 HET :~1\1. H.er l'oee!:" , c:~ '"':LtR~E

CHERMER bij uits:ek,:z!Jn le"ens!&losotuo opgedaan. Ab werela:>eroemd or,u:nclc.;;g- ';l,:::ar>oor 

ij de hoogste onèerscne&d&ngen heef: ontvangen - hee!: h11 een tiental ~~.·erken ;;esc.".re,en o'er 

e vogels van het :win, van Se!g&ë, van Europa, van :a ire. ::,!'1 .aa:s:e ooek. versc:<e~e!"\ et'lkelc 

1aanden -.<ór :zi jn afsterven 1n samen111erk:ng met Henri Wille "U.:zonder.ijke \;lge!s 1n öelg.e 

n West-Europa", :s ee~ "'u~t voor alle vogeil.e!hebbers. 

)lt bronzen beeld, waardoor GRAAF LE0:-1 LIPPE:"'~ ::o '"é;:ensge:rouw VOOr ons ;•~_.:, ~a: door 

lulzenden bezoekers ge..,egen wordel'l !>egroe; a!s ZIJ eh: raa:urpar:.. .::u!.el'l ol~rer:~ece~. 

Het ZWIN, paradijs voor de v''gel~ d&e broeden. 

het ZWIN, dat de "Compagnie" sreeds wiJ :>ehoeéen, 

het :wiN, waar de .:>aieva:srs hun nesten hooç ~ou"'t'n. 

ne: :111:-.- m het :ou:e. een oord ~•m •er:.:-ou"'e"'· 

D!t :ll'IN IS l!'oas:s •an ': bloe1e.nèe K '\0K:-::, 

ne: :11.'1;.; heelt ee:-~ naam als eef\ ga!~e~ce .... :Jkz\e, 

het ZWIN braCht hier '-"elvaart in 't verre ver.edel". 

~e• :'.:.'l.S-re$er,aa: .s •: symbool van ~e: ;.ece:-.. 

Het :'.1.1-S van de scho!el<s:ers. l<luten er: mee:.,\en. 

waar ;>aarssc:hone :"' mb.emme" ::lee ten !'l ;l::-ac~:. 

!'let <>~erd door GRAAF :.IPPE:-.5 :ot le•en gebrac"'t. 

He: :>ll)i: can tlcsc~er:-r~a ·.oor ee -.orrer-de ce .. ,.en 

en heeft voor ons K:-;OKKE een heerlqke ;::n : 

nier lee!t, :mrrer ~~.,~e:"d, ée STICHTER\.~:\' ·r: ~I'\. 

ag der Onthulbngsplecntagheid 

1n het brorzen borstbeeld >an 

raaf Léon L1ppens 10 het :winreservaat 

nokke, 28 mei JSSS. 

Eugëne \ia;;e!aer. 
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