
„Het Zwin was de appel van zijn oog”
i y ,

roof Leon Lippen«, -de filosoof van  *ï Zivin

«Elke dag bedank Ík  God 
voor h et voorrecht om  in  
zo 'n  wonderm ooie wereld  
le  m ogen leven*. Talloze  
malen heeft g m a f Leon  
Lippens (75) de filo soo f van  
t  Z w in  en  grondlegger van 
het zalige  natuurreservaat, 
d it  eenvoudig zinnetje, dat 
voor hem  ook een  gebed  
was, uitgesproken en  neer- 
geschrevenu Ja  g i/a .a p .een  
heuveltfe • -.gelegen vitia 
•Den H ul*, z ijn  geliefkoos
d e  pleisterplaats in  h e t hart 
van ‘t Zoute, is deze  ver
maarde ornitholoog en  n a 
tuurbeschermer, tevens ere- 
burgemeester van Knokke  
vredig, zoals h ij s teeds ge- 
leeft heeft, heengegaan, 
om ringd door d e  z ijnen  en  
door alles wat hem  dier
baar was. Een ongelooflijk 
boeiende en  ook dichterlij
k e  figuur  «M ijnheer L eon», 
zoals h ij in  d e  w andeling  
genoem d werd. H ij was een  
rasechte aristocraat, m aar 
dan n ie t zozeer om w ille  
van zijn  o fficiële titel, doch  
door z ijn  ongekunstelde, 
verfijnde levensiUJI, d ie  
doordesem d was m et ver
draagzaam heid  en  z ijn  he i
lige eerbied voo f de natuur, 
waarvoor h ij in  aanbidding  
stand

Humor ais glim lach  
der
verdraagzaamheid
Toch was h et een  m an , d ie  
m et beide benen stevig op  
d e  grond s tond  en  hee l wat 
heeft verwezenlijkt, donk  
z ij z ijn  taai doorzettings
vermogen en zijn  snedige  
overredingskracht, waar
van het m eest geduchte  
waoen de spirituele hum or  
»vas

Eén anecdote maar uit 
een boordevolle grabbelton. 
Bij de plechtige eerste
steenlegging von een be- 
langrijk gebouw te  Knokke. 
waarvoor de nodige kredie
ten eigenlijk nog n ie t be
schikbaar waren, zei burge
meester Leon L ippens  fof 
de m inister, d ie het truweel 
¿¿diender «M eise/ hem
maar heel gped vast. dan  
zijri w e tenm inste  zeker één  
steen te hebben  ». De hum or  
noem de h ij de glím lach van 
de verdraagzaamheid en  
het zou t van het leven. Zo  
schreef h ij de »Lof op de 
luiheid*, een subliem e  
tekst, d íe een ode m oet zijn  
aan het toerisme. Dit m aar 
even terloops a is  m inder  
gekende toets Ín pte karak

terschets van graaf Leon 
Lippens, d ie  overladen- 
werd m et internationale 
eerbetuigingen. H ij »vimpel
de z e  van zich  af, en wie 
daar en o o k  over a l wat hij 
tot s tand gebracht heeft, 
wat m eer wilde  »veten, werd 
steevast verwezen naar de 
flaptekst van één van zijn  
boeken. A ch t in  totaal, van 
•D e dieren in  de Wildernis 
— M om entopnam en* in 
1937 tot werken over de 
vogels Ín België in Europa 
en in  Zaire in  d e  jaren 
zeventig. Een opsom m ing  
dan m a a r  geboren te 
Beernem op  6 september  
1911 op het kasteel Buls- 
kam pvetd. doctor In de  
rechten, odjunct-conservo- 
tor van de nationale parken 
van Belgisch Kongo 1935- 
1936. algemeen secretarte 
van het internationaal co
m ité ter bescherming van 
de vogels van 1935 tot 
1950, stichter en voorzitter 
van de vzw  natuur- en 
vogelreservaten van België 
van 1951 af, stichter van 
het natuurreservaat van 1 
Zw in (1952). vooris van  
1939 tot I960 lid  van de 
ho g en  jachtroad van Bel
gië, beheerder von het pa 
trim onium  van het kon.

instituut voor natuurlijke 
w etenschappen  von Belgir 
e n  vooral van 1946 tot 1966 
burgemeester van Knokke
{o™  4ÄW  « f r *1979 door zijn  zoon Leo- 
p o ld  waargenomen wcedi 
In  1946 werd h ij beheerder 

w orid Wildlife 
rund-Belgium . H ij was er
f o n d e r  tn ts  op het enige
erelid in  ons land  te zijn  
yon deze tvereldorgon, 
sol,e.
De Internationale rood voor 
d e  vogelbescherming ver 
leende hem  na d e  Nobel- 
pri/swinnaars Konrad u>. 
r e n i en  m iss Pb Barclay 
bm ith d e  gouden medaille 
von erkentelijkheid, d it u ii 
de handen van de hertog 

D m den
K e l i  Js Bernhard van 
Nederland voon itter van 
bet World Wildlife Fund 
bevorderde hem  tol . O ffi-t 
d e r  van de Gouden A r k ,  
wegens zijn  jarenlange 
dienstverlening aan de  be- 
s c h em in g  van de trekvo 
gels in  Europa -en d e  op. 
richting van hel notuunv. 
se rvm l van 1 Z m n . waar
van d e  opvoedende m l ove, 
de hele wereld erkend  
w ordt

Nachtegaal ais 
vedette
D it i s  dan de officiële en
onverm ijdelijke boterham  
die re even m oei verorberen 
om  tot hel verfi,„de gerecht 
le  komen, da l het Zw in  
D raaf U o „  Lippens kon
betoverend vertellen over 
d it unieke schorrengebied 
dol ontstond na de ver- 
schrompeling van de  
zeearm, d ie  het m iddel
eeuwse Brugge roem en 
rl/kdom  bezorgde Nu is  het 
een paradijs geworden voor 
duizenden vogels, d ie  er 

dvbrwmteren. 
* w « e n in  Mi sehe Heren en 
er zich  voorol thuis voelen 
/u isen  fier dulzendgulden  
kruid, d e  dagkoekoeks 
bloem, naast de konijnen  
pi/pen en tussen het ver
maarde lamsoor o f de 
•Z w inneblam m e.. d ie  gons 
het reservaat in  de zomer in



oen paarse pracht schildert, 
jaarlijks bezoeken zo  onge
veer 350.000 personen dit 
domein, dar ook een open- 
lucht-lobo is, vermits er 
aan wetenschappelijk on
derzoek wordt gedaan, Zo 
worden er de vogels geringd 
om bun migroíie no te 
gaan.

Voor 60 000 leerlin
gen. d ie  è f  elk jaar aan
schouwelijke lessen in  de 
biologie ¿rijgen, is 't Zwin  
meestal een revelatie. Con
servator C. Burggraeve en 
zíjn medewerkers worden 
overstelpt m et aanvragen 
voor groepsbezoeken. Ook 
voor de tochten, die bij het 
ochtendgloren ín m ei w q f - 
den  georganiseerd en waar- 
bij de nachtegaal de vedette 
is. naasf de  tuinfluiters, de 
spri nkhaannetzangers en 
ae  bmamsluipers, om er 
moor enkele op te noemen, 
ivani steeds stoot m en voor 
verrassingen. Hiervoor be
taalt men 100 fr. en men 
moei om  5u. 's morgens 
present zijn  m et laarzen, 
een verrekijker en vooral In 
een niet al te opvallende 
kledij, d it om  de intim iteit 
van de bewoners von ‘I 
Zw in niet a l te zeer te 
storen.

-De zon gaat elke 
dag kosteloos op»

Dit is het levenswerk van 
graaf Leon Lippens, dié 
tegelijk zalvend en kordaat 
iron zijn. Hij kon verschrik
kelijk sakkeren op  de log
heid van de administratie, 
m aar díe  zure oprispingen 
werden dadelijk vergeten, 
wanner h ij zijn  laarzen en  
zijn typische alpenmuts 
aantrok om door de wijdse 
natuur le kuieren. Be genoot 
het voorrecht hem  vaak op  
deze tochten íe vergezellen 
o f te  lu/stenen naa r zijn 
schertsende, meestal een
voudige. m aar steeds met 
een verhelderende levens
wijsheid doordrenkte ver
halen of overpeinzingen in  
«Den Hui*. Zo zijn  beden
king. dat wal je  kosteloos 
aangeboden krijgt, vaak ais 
waardeloos beschouwd en 
daarom verontachtzaamd 
wordt. «De zon gaat elke 
dag kosteloos op  en íeder' 
een kan er van genieten». 
merkte hij op. *Toch let 
niem and daar op. Vandaar, 
dat we voor een bezoek aan 
*f Zwin ook een toegangs
prijs vragen. En het brengt 
neg wat op ook!*. Deze 
terreinen werden door dij
ken omgeven en de schor- 
landen, d ie ib ij hoog water 
nog overspeeld werden 
door de zee, werden zijn  
eigendom. Twee eeuwen 
reeds zijn ze in het bezit

van zijn  nakomelingen, díe  
e r in geslaagd zijn  dit

Kbied op Jrundrge wijze te 
schermen en te beheren. 

Versnippering werd verme
den door in 1908 de m aat
schappij «Le Zoute* op  le 
richten, die de grondslag 
zou worden von de gelijk
namige en nu overbekende 
rustige villawijk, n o a r von 
meel a f aan zeer strenge 
bouwvoorschriften galden. 
In d ie  boel: ¿w am  ook het 
juweel von een natuurreser
vaat 't Zw in tot stand, dat 
echter m oest bm heind wor
den om dat er al le veel 
vernield werd.

Het gewijde in de 
natuur
Vaak werd graaf Leon U p 
pens verweten, do t h ij ook 
een jager was. O f d it wel 
verenigbaar was mei zijp  
liefde voor alles waf leeft? 
•A is  we de jacht ten dode 
opschrijven, goat ook de 
natuur onherroepelijk ver
ioren, boe vreemd a l i  ook 
moge lijken. Het is een 
manier om  het evenwicht te 
bewaren, m aar een en an
der moet oordeelkundig en 
m et overleg gebeuren. Weef 
ie, dat het merendeel van 
de nationale parken juist 
door /qgers werden in het 
leven geroepen?*. Dit was 
dan een van zijn  stokpaard
jes, zoals ook de fauna en 
flora van Zaïre, waar hij in 
1935 adjunct-conservator 
was von bef Vïrunga-panfc. 
Terloops; vorig joar werd' 
ce ¡i bepaalde, paa ontdekte  
Afrikaanse lijstersoort in  
Ziaire gedoopt «Zoothera 
guttata lippensï», ter ere 
van graaf L  L ippens ais 
hulde  voor bef aandeel dat

h i f  steeds gehad heeft in  de 
bescherm ing van bef m ilieu  
en van de vogels in  het 
bijzonder.
Toi slot nog een treffende 
beknopte passus uit een 
causerie, d ié  de  gelovige' 
filosoof van *t Z w in  hield  
op een internationaal sym 
posium  Teilhard de  Char
d in  te Brugge m et ais titel 
*Hef gewijae in  de natuur»;

meas .vo n d  de lelijk- 
heid  u ii, Kijk eens noar zijn 
gebouwen, zijn elektriciteit- 
spalen, z ijn  spoorslaven, 
xlfn  zogenaamde ruilverka
veling van het platteland  
De Heer is zo  goedwillig dit 
alles te Icrten gebeuren. H ij 
aanvaardt zelfs de kerken, 
kloosters en kathedralen, 
die m en  voor hem  bouwt en 
waarin m en hem  w il op
sluiten. De m eeste van deze  
gebouwen zijn  bovendien  
lelijk  en aanmatigend. Z ij 
lijken veelal op  praalgra
ven  o f slagroomtaarten met 
hun  vergulde tabernakels 
ín  triestige mcocco-stijl.

In werkelijkheid is Gods 
heilige kathedraal de na
tuur. De zoldering is het 
uitspansel, de blauwe he
m el en de walkerii d e  wan
den zijn  de wouden, de 
bergen en  de rotsen; de 
vloer is de zee en de Qarde 
m et haar vruchtbaarheid 
en verscheidenheid aan 
planten, m ineralen en die
ren. Wij moeten pogen de 
gave der verrukking te be
waren, d ie  we hadden in 
onze kinderjaren. Z o  zul/en 
wij elke dag blij z ijn  om ie 
mogen leven in  deze won
dermooie wereld*.

Em. DOTSELAERE

Het Ldjttste Nieuws r
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1 W ill l ig  je ta i
burgemeester

Hoezeer zijn imam onafscheidelijk 
is van bet Zwin eu van de Zoutc- 
CompBgnie, is graai Lippens toch in de 
eerste plaats de burgemeester van 
Knokke geweest. Hij wist na de oorlog 
een geest van verstandhouding eo 
vriendschap te bewerken, de «m en
werking tot verdere uitbouw van de 
badstad.

Toen bij in 1966 het burgemeesters
ambt overdroeg aan dr. Matteia«, zei 
graaf Lippens ons in ceti Dagkkpper : 
„Et heb mijn arabi met veel genoegen 
vervuld en ik beb er vreugde aan 
beleefd. Neen, ik werd nimmer burge
meester uit ambitie, wel uit liefde voor 
dit Knokke dat ik reeds gekend heb 
vao af mijn prille jeugd. Wat ik trachtte 
te bereiken, meen ík gedaan te hebben 
vol goede wil en met al het mogclijke 
om de anderen bíj ie staan, De beb 
dankbaarheid teniggevoodeo bíj bet 
gemeentebestuur, bij de bevolking en 
bij de toeristen. Waar ik de indruk kon 
opdoen dal in mij- vertrouwen werd 
gesteld, was arijn voldoening gebed” .

Om dan te vertellen boe hij reeds ia 
1914 met zijn ouders naar hier geko
men was en in bet H etd Jacobs ver
bleef. In datzelfde jaar nam zi jn moe
der hem op de vlucht naar Holland 
mee toen de D utsen in aantocht 
waren. Terug bouwden zijn ouders de 
völa Hazegras, op de plaats waar nu de 
Eden Beachi staat. Zo bracht hij steeds 
rijn vakantie te Knokke door.

Na de oorlog kwam bij met Eugène 
Matlelaer, John Verbuist eu Jei Rom- 
bout samen om onder de titel van 
GcmecQtelangcu de politiek de weg 
van de samenhorigheid op te sturen. 
Dit idee slaagde volop, met later nieu
we figuren in bel kollege, zoals Jef 
Rombout, Herman Aernoudts, Pierre 
van de Velde.

Wijl ca gr,aai Leon Lippens, ook tot ver buiten zijn Zmorescnmt cen 
beminnelijk figuur.

strikt partijpolitieke aard bestaan er io r 
de badstad maar weaiig. Voor om rijo 
de gemeentelijke aangelegenheden 
rau belang eu eenieder moe! er kun
nen over meepraten, rijn rol spelen in 
de verwezenlijkingen", 7p  slaagde 
burgemeester lippens er tot 1966 in 
een geheel nieiiwE geest te  doen rij*
pen.

Hij Weef na 1966 nog wel io de 
gemeenteraad, maar den kwam 
Knokke-Heist en hij liet rijo plaats op 
de lijst over aan rijn zoon Leopold 
Lippees, dic ondertussen ook burge
meester geworden is. Welke rijn de 
beste herinneringen aan 20-jarig bur
gemeesterschap ? „Telkens ik een op
lossing heb kunnen vinden in eerder 
delikate vraagstukken. Telkens ik een 
glimlach gezien heb op het gelaat van 
iemand die ongelukkig was en dic ík 
heb kunnen troosten".

Burgemeester Mattelser zei over 
bcm : „De opvattingen die burge
meester Lippens bíj ons wortel heeft 
doen schieten, zijn deze zelf die de 
toekomst van Knokke bepalen en 
waarin eenieder rijn aandeel heeft.
Wal onder rijn grote leiding tot stand 
kwam, willen we io dezelfde geest 
behouden en verder uitbouwen. Het is 
een raad van burg. Leon Lippens ; 
plant niet onkel bloemen, hoe mooi ze 
ook mogen rijo, toch zullen ze dra 
verwelken, Plant wel eiken : het kkine 
scheutje zal over 10 of 20 jaar een 
boom worde» waarvan uw kinderen en 
de kinderen van uw kfoderen zuilen 
genieten. Om werk moet niei enkel de 
sriding van het heden, maar vooral de 
ruimte van die toekomst voor ogen 
hebben".

'W U ï S C t i  H M D ü S b tft?

Over de Gemeentelangen zei hij nog 
dát bet „de beste formule gebleken is 
en Ik meco 'dat er geen andere bestaat 
dic evenveel voldoening kan géven "in 
rijs grote verscheidenheid” . Alsook : 
„Wat baat bet in feite een politieke 
strijd te voeren die tot tegenstellingen 
co fanatisme leidt ? Bij oos rijn de 
belangen voor «Ile lagen van de bevol
king gehjTtkjpewL Problemen van
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