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WATERSNOOD 1953
Onheilspellend zagen de weerkaarten er die zaterdagavond 31 januari 
uit en het werd steeds erger. Boven het noordelijke en westelijke deel van 
de Noordzee woedt een zware storm tussen noordwest en noord. Het 
stormveld breidt zich verder uit. Verwacht mag worden, dat de storm de 
gehele nacht zal voortduren en dat deed het ook. Terwijl de kern van de 
uitdiepende stormdepressie met een kerndruk van minimaal 970 hPa op 
zaterdagavond in zuidoostelijke richting over de Noordzee trok nam de wind 
aan de achterkant van de depressie verder toe: boven zee tot een zeer zware 
noordwesterstorm, windkracht 11, aan de kust tot windkracht 10. In het 
binnenland was het niet anders. Daar raasde een hevige storm op sommige 
plaatsen aan meer dan 100km/u voorbij. Het begin van noodlottige maanden.

JEAN RAES
In onze streek zal niemand nog Jean Raes kennen, maar in Zwevegem en de 
gehele Westhoek is deze textielmagnaat een begrip.  Nochtans is hij geboren 
in Hingene. Jean Raes werd geboren in  1838 te Hingene en dook op een 
bepaald moment op als postbeambte in Kortrijk. Raes  verzeilde in de Kortrijkse 
textielhandel en nam op bepaald moment de weverij van ‘Camiel  Devos en 
broeder’ over. Vanaf 1884 verhuist hij met het bedrijf naar Zwevegem langs 
de vaart en daar begint zijn zaak te floreren en krijgt zijn naam meer bijklank.
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WATERSNOOD 1953
Over de stormramp van 31 januari 1953 werd kort na het gebeuren al heel 
wat geschreven en gecommentarieerd in allerlei vakbladen en heemkundige 
verslagen. In dit stuk trachten wij het verband met de stormvloed in 
Vlaanderen nog eens samen te vatten en te verklaren aan tal van mogelijke 
oorzaken. Wij bekijken de stormpeilen zoals ze tijdens die nacht werden 
genoteerd in zeer moeilijke omstandigheden, al dan niet door beschadigd 
meetapparatuur of werd er vlug iets genoteerd om zich nadien snel weer 
uit de voeten te maken. De stormpeilen werden gemeten op basis van het  
Nederlands hydrographisch nulpunt (Amsterdams peil), N.A.P.3 en worden 
hier omgerekend tot het Oostends Peil (L.L.W.S.) :

Uit deze tabel blijkt  dat het waterpeil tijdens de stormvloed van 1953 
aanzienlijk hoger stond dan tijdens de zwaarste stormvloeden die in de loop 
van de  laatste zestig jaar werden waargenomen.

We vestigen terloops van nu af de aandacht op de cijfers (zowel deze van 
1953 als die van 1894, 1906 en 1916) die te Vlissingen waargenomen werden. 
Ze zijn telkens lager dan deze die op andere plaatsen in het estuarium van 
de Westerschelde werden opgetekend.
De Nederlandse gegevens kunnen we gebruiken omtrent het bekken van 
de Zee-Schelde in België, d.i. de loop van Schelde en bijrivieren op Belgisch 
grondgebied aan getijdewerking onderhevig. Volgende tabel vermeldt 
de stormpeilen en overeenstemmende uren tijdens de springvloeden van 
zaterdag 31 januari en zondag 1 februari. De stormpeilen werden gemeten 
op basis van het Belgisch hydrographisch nulpunt (Oostends Peil), dat 
zoals men weet overeenstemt met de laagste laagwaterstand bij springtij 
(L.L.W.S.) :

"Boven het noordelijke 
en westelijke deel van 
de Noordzee woedt een 
zware storm tussen 
noordwest en noord. Het 
stormveld breidt zich 
verder uit. Verwacht 
mag worden, dat de 
storm de gehele nacht zal 
voortduren”

Sinds de bekendmaking van het 
nieuwe Sigmaproject met de aanleg 
van een groot overstromingsgebied, 
is de watersnood van 1953 weer volop 
in het nieuws. Deze ramp die Wintam 
en Hingene zwaar hebben getroffen 
wil ‘De Orde van Hingene’ herdenken 
op 31 januari en 1 februari 2015 
met een tentoonstelling. Voor deze 
tentoonstelling zijn we op zoek naar 
getuigenissen van mensen die deze 
ramp hebben meegemaakt. Dit mag 
zowel schriftelijk als voor de camera, 
we denken eraan hierover een DVD uit 
te brengen opdat deze verhalen niet 
zouden verloren gaan. Wie foto’s heeft 
of iets bruikbaar voor de tentoonstelling 
mag altijd met ons contact opnemen.

E-mail:
eenhartvoorhingene@gmail.com
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Hieruit blijkt dat alle hoogste waterpeilen tijdens de nacht van 1 februari 
bereikt werden. De aflezing aan de tijposten geschiedde vaak in zeer 
moeilijke omstandigheden, zodat aan hierboven vermelde cijfers soms 
een eerder relatieve waarde toekomt. Het is trouwens hoegenaamd niet 
zeker dat de opgegeven uren en overeenstemmende peilgetallen steeds 
samenvallen met de hoogwatertijd en ermee gepaard gaande stormpeilen. 
Hiermee rijst het probleem van de betrekkingen tussen verwachte en 
bekomen vloedpeilen, hoofdprobleem in de volgende beschouwingen.

Vertraging en/of Vervroeging van de meteorologische « Surge »
Wat betreft de verwachte vloedpeilen (hoogwatertijd) in het bekken van de 
Zee-Schelde stroomopwaarts Antwerpen, weten we dat de getijdegolven 
zich enigszins vlugger op de zijtakken (Schelde stroomopwaarts Tielrode, 
bijrivieren) dan op de hoofdtak (Schelde stroomafwaarts Tielrode, Rupel) van 
het stroomstelsel voortplanten. Dit effect verzwakt zeer weinig naarmate 
men zich van de hoofdtak verwijdert en wordt bij stormweer logischerwijze 
aanzienlijk versterkt. Ziehier de toestand tijdens de stormvloed :

In de veronderstelling dat de stormvloedpeilen te Antwerpen werkelijk op 
het tijdstip van hun maximum gemeten werden, merken we op :

 I)  dat het hoogwater zich te Antwerpen later dan voorzien  
  voorgedaan heeft (cfr Getijdetafels voor Antwerpen, 1953) 

 II)  dat het hoogwater zich stroomopwaarts Antwerpen tijdens  
  de rampzalige nacht van 1 februari in de sektie Rupel-Dijle- 
  Nete bijzonder vroeg voorgedaan heeft.

Deze verschijnselen steunen natuurlijk op de vertraging of vervroeging die 
de stormpeiltijd t.o.v. de verwachte vloedpeiltijd vertoond heeft. Het totaal 
van de vertraging en/of vervroeging voor elke plaats verstrekt nog een aantal 
gegevens die steun verlenen aan de hierboven vastgestelde verschijnselen.

(a) De algemene vertraging van de hoogwatertijd te Antwerpen was 
vooral opvallend tijdens de eerste en de laatste stormvloed (64 min. en 42 
min. tegenover 15 min.): tijdens de eerste vloed doordat enerzijds de enorme 
opstuwing in de Westerschelde veel water in de bocht van Bath ophield en 
anderzijds een zekere zuigende kracht van de zijrivieren stroomopwaarts 
Antwerpen uitging; tijdens de laatste vloed moeten de oorzaken vooral 
gezocht worden in de geweldige watercapaciteit van de in de polderdijken 
pas ontstane bressen (Zandvliet, Fort Frederik, Lillo, Kallo, Pijp Tabak).

(b) Tijdens de eerste en de tweede stormvloed is de vervroeging van de 
hoogwatertijd stroomopwaarts Antwerpen op Schelde en zijrivieren min of 
meer uitgesproken, en dit bijzonder op Dijle (Mechelen) en Nete (Lier). De 
opvallende vertraging van de hoogwatertijd tijdens de laatste stormvloed 
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staat wellicht ook in verband met de talrijke pas ontstane dijkdoorbraken; 
de vermindering van het stormeffekt kan er, zoals te Antwerpen, echter ook 
grotendeels verantwoordelijk voor zijn.

Vergelijken we thans, voor de springvloed van de nacht van 1 februari, de 
verwachte gemiddelde vloedpeilen (astronomisch getij) met de bekomen 
stormvloedpeilen (meteorologische «surge») voor volgende plaatsen (alle 
cijfers herleid op Oostends peil):

We merken op dat deze stormpeilen enerzijds een uitgesproken lagere 
waterstand vóór Vlissingen vertonen, en anderzijds stroomopwaarts 
Terneuzen de toename van de waterstand onderstrepen die haar maximale 
uitdrukking vóór Bath (en vóór Antwerpen) vertoont. De hoge stormpeilen 
vóór Bath stellen de invloed van de stroomopwaartse waterstuwing in het 
licht, zodra de stroombedding geleidelijk versmalt en bovendien uitloopt 
op een sterk uitgesproken bocht met richtings- verandering van bij de 90° 
. We hoeven slechts in dit verband de cijfers vóór Terneuzen en vóór Bath 
onderling te vergelijken. De grafiek (onder) voor de Zee-Schelde, en voor de 
sectie Bath-Antwerpen in het bijzonder, laat een uitstekende parallelisatie 
toe tussen verwachte (gemiddelde hoogwaterstand bij springtij) en bekomen 
hoogwaterstand (stormvloedstand op 1 februari).

De twee curven lopen vrijwel evenwijdig met elkaar, behalve in de sekties 
Vlissingen-Terneuzen en Bath-Antwerpen.
Het feit dat de stormvloedcurve steiler oploopt dan de gemiddelde 
springvloedcurve wijst op de uitgesproken aanzuigende kracht die het 
Schelde-estuarium vooral bij stormweer uitoefent. Zo liggen de stormpeilen 
vóór Vlissingen gemiddeld 40 cm lager dan te verwachten was.

De gemiddelde springvloedcurve wijst op een, stroomopwaarts Bath, 
steeds toenemende getijdeamplitude; deze toestand handhaaft zich tot aan 
de monding van de Durme. De stormvloedcurve van 1 februari 1953 heeft 
daarentegen haar maximum te Bath zelf bereikt, daar de stroomzwenking 
er de grootste wateropstuwing fel in de hand gewerkt heeft wegens 
maximum trechterwerking en windeffect. Stroomopwaarts Bath dalen de 
stormvloedpeilen zeer geleidelijk tot voorbij de monding van de Durme.
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Stroomopwaarts Antwerpen blijken beide krommen weer in hoofdzaak 
parallel te lopen, behalve bij de nadering van de sluis van Gentbrugge waar 
in gewone weersomstandigheden steeds een lichte opstuwing optreedt 
(van de orde van ongeveer 30-40 cm). De regelmatige afname, zowel van 
springvloed- ais van stormpeilen, stroomopwaarts van de monding van 
de Durme duidt goed op de regulariserende werking die het Rupelstelsel 
en de Durme op het getijderegime van de Zee-Schelde tussen Tielrode en 
Gentbrugge uitoefent.

Zoals op bijliggende kaart duidelijk tot uiting komt, hebben Rupelstelsel 
en Durme ook tijdens de stormvloed van 1 februari regulariserend gewerkt. 
Inderdaad, afgezien van de streek van Dendermonde, heeft vooral het 
stelsel van de Rupel (met Nete en Dijle), hierdoor zeer zware gevolgen van de 
stormvloed onderstaan, te meer daar de geographische richting opstuwing 
en stormvloedeffect maximaal heeft kunnen opdrijven. De oost-west 
vloedrichting van de Durme neutraliseerde het stormeffekt tegenover de 
heersende stormwindrichting. Hiermee wordt tijdens de sterkste stormvloed 
(voormiddag van 1 februari) ingetreden vertraging van de hoogwaterstand 
vóór Waasmunster aannemelijk verklaard.
Uit het voorgaande blijkt dat de hoogste stormvloedpeilen op de Schelde 
(stroomopwaarts Bath) tot in de streek van Temse, en op Rupel, Nete en Dijle 
waargenomen werden.
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Oorzaken en gevolgen van de overstromingen
Zo gebeurde het dat de dijken langs Schelde, Rupel, Nete, Dijle, Zenne en 
Durme op 240 verschillende plaatsen begaven. Het grootste gedeelte van 
die bressen was precies gelegen langs de waterlopen met normale maximale 
getijdeamplitude, namelijk de Schelde tussen Bath en Temse en de Rupel met 
Nete en Dijle. Stroomopwaarts van Temse vermindert de getijdeamplitude 
op de Schelde immers op gevoelige wijze tot aan de sluis van Gentbrugge. 
Deze normale amplitudevermindering heeft echter de noodlottige gevolgen 
van de stormvloed niet verhinderd in de streek van Dendermonde, waar 
zich inderdaad drie van de voornaamste bressen hebben voorgedaan : 
Grembergen, Het Keur (Dendermonde) en Vlassenbroek (Baasrode). Deze 
laatste twee hadden zelfs hun basis onder het laagwaterpeil gelegen.
Vijf en twintig gelijkaardige bressen kwamen nog tot stand langsheen de 
waterlopen met maximale amplitude. De voornaamste ontstonden te 
Wintam (Hingene), Niei, Walem, Battel (Mechelen), Rupelmonde, Pijp Tabak 
(Zwijndrecht), Kallo, Lillo, Fort Frederik (Berendrecht) en Zandvliet.

Ter gelegenheid van de studiedag, die op 30 Juni 1953 te Antwerpen 
gehouden werd, herinnerde de Fleer P. J. Wemelsfelder, hoofdingenieur bij 
de Nederlandse Rijkswaterstaat, aan volgende waargenomen verschijnselen 
bij de stormvloed van 1953:
 1) het algemeen zeewaterpeil stond langs de West-Europese kusten  
 van de Noordzee 50 tot 70 cm hoger dan in normale omstandigheden;
 2) de duur van de storm was ongemeen lang;
 3) de derde springvloed (d.i. de tweede op 1 februari) gal: vaak   
 de genadeslag aan de tijdens de voorgaande vloed ontstane   
 dijkbreuken.

Zo de storm ongemeen lang heeft geduurd (23 uur), toch werden t.o.v. 
vroegere stormvloeden nooit extreme waarden voor windsnelheid en/of 
windstoot opgenomen.
Neemt men deze faktoren in acht, dan zijn de kenmerkende amplitude van 
het getijde, de aanzienlijke opstuwing en de algemene NNW-SSE oriëntatie 
van het complex Schelde (Bath-Tielrode) - Rupel (en bijrivieren) nog zovele 
oorzaken die ons de uitgebreidheid van de overstromingsschade in het 
bekken van de Zee-Schelde doen inzien en ons beter doen begrijpen 
waarom de noodlottige gevolgen van de stormvloed precies in België het 
verst in het vasteland voelbaar werden. Er moet hierbij worden opgemerkt 
dat de algemene NNW-SSE oriëntatie van het complex Schelde- Rupel een 
belangrijke faktor moet geweest zijn, daar de stormwinden gedurende de 
stormvloed overwegend uit noord-noordwestelijke richting bliezen.

Eén dag na het noodweer waren ongeveer 15.000 ha meersen en 
poldergronden  in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen overstroomd. 
In de loop van de eerstvolgende weken bleef het overstroomde oppervlak 
vrijwel constant. Enerzijds konden de slechts licht getroffen gronden 
(meestal meersen) inderdaad spoedig gedroogd worden. Anderzijds kon het 
oorspronkelijk overstroomde gedeelte van poldergronden lokaal aanzienlijk 
uitgebreid worden wegens opstuwing van het in kreken en beekjes zich 
bevindende zoetwater (zoals in de polders van Kieldrecht) en/of door begeven 
van talrijke binnendijken (zoals in de polders van Kallo). Een mogelijk gevolg 
hiervan was dat de toelaatbaarheidscapaciteit van het gat in de hoofddijk bij 
elke hoogwaterstand nog kon toenemen.
De bressen die de grootste moeilijkheden aan technici en ondernemers 
stelden waren deze van Wintam (Hingene), Fort Frederik (Berendrecht) en 
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Pijp Tabak (Zwijndrecht), waarlangs bij elke vloed de polders onder water 
kwamen. De grote dijkdoorbraak van Pijp Tabak, die tijdens de dagen 
volgende op de stormvloed een breedte van 135 m en een diepte van 21 
m (onder laagwaterpeil) bereikte, stelde het grootste aantal technische 
problemen. Ze was de laatste bres die gedicht werd, namelijk pas in de 
nacht van 26 op 27 Juni 1953. Ze bracht na het noodweer tweemaal daags 
een oppervlakte van ongeveer 1.500 ha onder water, waarbij telkens 
poldergronden te Zwijndrecht, Antwerpen-Linkeroever, Melsele, Beveren-
Waas en Kallo onderliepen.
Te Antwerpen werden — trots de aanzienlijke hoogte van de kaaimuren 
(7,05 m) — tijdelijk bij de 150 ha aan woonwijken tijdens de nacht van 1 
februari overstroomd; de stoffelijke schade was zeer groot in loodsen en 
stapelhuizen langs de Scheldekaaien. De tunnel voor voertuigen stond voor 
een deel tijdelijk onder water. Er waren twee doden te betreuren.
In de streek van Dendermonde en in die van Lillo-Berendrecht telde men 
een tiental slachtoffers die ofwel verrast werden door het wassen van het 
water, ofwel tijdens mislukte reddingswerken omkwamen. De veestapel 
leed in de poldergemeenten zeer grote verliezen.
De kaart geeft aan welke gebieden de dag na de stormvloed overstroomd 
gebleven gebieden (d.i. op 2 Februari 1953) weer, zonder rekening te houden 
met de latere mogelijke uitbreiding. Deze kaart houdt alleen rekening met 
waterloopgedeelten die effectief aan getijdewerking in het bekken van de 
Zee-Schelde onderhevig zijn. Slechts die gemeenten, wiens grondgebied 
op één of andere wijze door de gevolgen van de stormvloed getroffen 
werden, zijn op de kaart aangeduid; hetzelfde geldt voor enkele gehuchten 
of eenvoudige plaatsnamen. 

Bron: J. LARUELLE. — STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953

Onlangs werd bekend gemaakt 
dat vanaf 2017 gestart zal worden 
met het verhogen van de dijken en 
het ontwikkelen van een natuurlijk 
overstromingsgebied tussen het 
jachtpaviljoen de Notelaer en 
restaurant Groenendijk. In een 
volgende fase zal ook het gebied 
tussen het Groot Schoor (Vitsdam) 
en het Stort van Buitenland worden 
aangepakt. Door de stijging van 
de zeespiegel zijn deze werken 
noodzakelijk om de huizen tegen 
het water te beschermen.



JEAN RAES
In het vlasmuseum te Kortrijk bevinden zich in de damastruimte enkele 
producten uit de  verdwenen Zwevegemse textielonderneming ‘La Flandre’. 
Blikvanger is een groot 5 meter lang  tafellaken in damastlinnen, ontworpen 
en geweven in 1950. Het toont een jachttafereel in de  omgeving van 
een lusttuin met ruiters, paarden, jachthonden die jagen op herten en  
everzwijnen. Jachthoorns, bloemen en opgezette hertenkoppen dienen 
als bijpassende  motieven. De ontwerptekening was van de hand van 
Camille Verwee, de toenmalige directeur  van het bedrijf en tevens een 
verdienstelijk amateur kunstschilder. Hij ontwierp het als  pronkstuk voor 
de firma, bedoeling was om het in productie te brengen voor een gegoed  
publiek, maar men zag daar uiteindelijk van af wegens de hoge kostprijs. In 
de catalogus van  het museum beschrijft men dit uniek exemplaar als een 
hoogstaand pareltje van mechanisch  geweven damastlinnen.    Wie indertijd 
werkte bij ‘La Flandre’ werkte eigenlijk ‘te Raskes’, dat was de plaatselijke  
benaming voor de fabriek. ‘Raske’ was afgeleid van de naam van de oprichter 
van de fabriek,  namelijk Jean Raes, later opgevolgd door zijn zoon Arthur 
Raes. 

Jean Raes werd geboren in  1838 te Hingene en dook op een bepaald 
moment op als postbeambte in Kortrijk. Raes  verzeilde in de Kortrijkse 
textielhandel en nam op bepaald moment de weverij van ‘Camiel  Devos 
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en broeder’ over. Vanaf 1884 verhuist hij met het bedrijf naar Zwevegem 
langs de vaart.  Daar kwamen door het faillissement van een suikerfabriek 
gebouwen beschikbaar.  Bertouille, een industrieel uit Doornik, had daar 
de eerste industriële vestiging langs het kanaal  gebouwd: een fabriek voor 
‘sucre de betteraves et noir animal’. Het initiatief getuigde van een  slimme  
zet, dit was een ideale streek voor suikerbietenteelt en het kanaal kon zorgen 
voor een  goeie aan- en afvoer. ‘Noir animal’, te vertalen als beenzwart of 
beenderkool, wordt verkregen  door dierlijke beenderen te verkolen in een 
beenzwartbranderij. Dit product kan gebruikt worden  als zwart pigment 
maar wordt vooral toegepast in de suikerraffinaderij of om vloeistoffen te  
klaren, zoals wijn. Het bedrijf kon het echter niet waarmaken en ging ten 
onder, blijkbaar door  wanbeheer. In 1884 kon Raes de gebouwen opkopen 
voor zijn eigen ambitieuze plannen.   Het feit dat Raes in Zwevegem terecht 
kwam had nog een andere reden. Hij was in Kortijk  betrokken geraakt bij de 
lokale politiek als actief lid van de liberalen. De harde strijd tussen  liberalen 
en katholieken had de sfeer hier ernstig verziekt met het gevolg dat de 

liberale  ondernemers de stad ontvluchtten. In Zwevegem waren de liberalen 
aan de macht en  burgemeester Karel Vandevenne was een gekende figuur 
in liberale middens.  Er werd geïnvesteerd want in 1885 kwamen er vier 
Engelse Athertongetouwen. Die werden  ingezet om bijvoorbeeld brede 
lakens te weven. Vanaf 1895 begon men met Jaquardgetouwen  te werken 
en ondertussen werd de fabriek gestadig uitgebreid. Jean Raes overleed in 
1897 en  er werd kort daarop een vennootschap opgericht met zijn weduwe, 
zijn zoon Arthur en een  aantal kapitaalkrachtige investeerders. Arthur Raes 
gedroeg zich als een typische textielpatroon  uit die periode; uitbouw van 
familiale  en financiële netwerken, toetreden tot andere bedrijven  met kennis 
en kapitaal en investeren in buitenlandse projecten. Zo raakte hij betrokken 
bij  katoenspinnerij ‘La Géorgie’ in Gent en ‘La Dwina’, een vlasspinnerij 
in Rusland. In 1907 was hij  medeoprichter van ‘Tessatoria Romana’, een 
textielfabriek in Roemenië. Een ploeg arbeiders uit  Zwevegem was betrokken 
bij het opstarten van die fabriek. In 1912 was hij medeoprichter,  samen met 
twee textielondernemers uit Roubaix, van ‘La Moderne’ in Berchem, een 
ververij en  textielveredelingsbedrijf. Rond 1910 was er in Zwevegem sprake 
van zo’n 800 werknemers bij  La Flandre, op dat moment werkten bij Bekaert 

Weverij La Flandre is in 
deze periode belangrijker 
dan Bekaert. De Weverij-
spinnerij bevindt zich in 
de Otegemstraat en is 
gespecialiseerd in matrastijk 
en gordijnstoffen. Uniek is 
dat ze rond 1920 uitpakken 
met een eigen kindercrèche.



nog maar een vierde van dat aantal.   ‘Tissage La Flandre’ groeide verder uit 
tot een veelzijdig bedrijf. Men deed er alles zelf, van  spinnen, verven, bleken 
en weven tot de confectie van tafelnappen, servetten en handdoeken.  Men 
beperkte zich niet alleen tot vlas en katoen maar evolueerde ook mee met de 
toepassing  van allerlei nieuwe vezels. Er werden producten uitgevoerd over 
de ganse wereld maar de  sterke kanten van het bedrijf zouden uiteindelijk 
ook zijn ondergang betekenen. Het  kwaliteitstextiel was zo degelijk dat 
het jarenlang meeging. Luxeproducten moesten stilaan de  baan ruimen 
voor modegebonden en goedkopere massaproductie. De internationale  
textielhandel was altijd al zeer crisisgevoelig geweest, maar de groeiende 
concurrentie van  lagelonenlanden zou langzaam de doodsteek betekenen 
voor ‘La Flandre’ en uiteindelijk ook  voor de meeste textielbedrijven in de 
regio.   

Het bestuur van het bedrijf bleef al die tijd, tot het faillissement in 1973, 
een liberaal onderonsje.  Dit was niet bepaald uniek maar het zorgde wel 
voor een aparte ‘wind’ in het bedrijf. In het  bedrijf werkten veel meisjes 
en gehuwde vrouwen. Ergens tussen 1925 en 1930 werd gestart  met een 
crèche waar een drietal kinderverzorgsters toezicht hielden op de kleuters. 
Dit was  voor die tijd zeer revolutionair. Bij het katholieke bedrijf Bekaert 
werden vrouwen indertijd enkel  aangeworven bij de administratie, huwden 
ze dan moesten ze het bedrijf verlaten. Directeur  Camille Verwee zette 
als sociaalvoelende vrijzinnige en als kunstenaar duidelijk zijn stempel op  
de bedrijfscultuur. Tijdens WOII werden tal van initiatieven genomen om 
de werknemers en hun  gezinnen de moeilijke omstandigheden van de 
oorlog te helpen doorkomen. Uniek was ook dat  men binnen het bedrijf 
een zwembad inrichtte dat voor gans de bevolking toegankelijk was.   De 
gebouwen van ‘La Flandre’ langs het kanaal kwamen in handen van de 
gemeente  Zwevegem die het uitbouwde tot ontmoetingscentrum ‘De 
Brug’. Er zijn plannen om dit centrum  te verbinden met de nabijgelegen 
transfo-site. Het bruisende verenigingsleven van Zwevegem  profiteert ten 
volle van de    mogelijkheden die geboden worden door dit plan om van 
deze  vroegere industriële omgeving een regionale recreatieve en culturele 
trekpleister te maken.

Bron: In samenwerking met Dhr. Jan Deloof namens de culturele en heemkundige kring Amantine.





QUIZ JAREN
Vrijdag 24 oktober 2014 was het weer zover. Alle knappe bollen kwamen 
samen voor een gezellig avondje quiz’en. Met onze HistorieQuiz van verleden 
jaar was eigenlijk de toon gezet om in hetzelfde elan verder te gaan. Maar 
ditmaal kozen we er voor om onze quiz geheel te wijden aan een bepaalde 
periode. Onze tweede editie stond dan ook in het teken van de Sixties. 

De inschrijvingen kwamen echter met mondjesmaat binnen, maar één week 
voor D-Day, waren we al genoodzaakt om ploegen te weigeren. Er waren 
tenslotte maar 15 plaatsen beschikbaar en dat zullen we in de toekomst 
ook zo houden. Een beetje exclusiviteit kan geen kwaad, denken we dan en 
eerst is eerst. Al hadden we wel wat meer ploegen uit ons eigen dorp willen 
verwelkomen. Maar het zij zo. 

Op onze Grote Jaren ‘60 Quiz kwamen ploegen van heinde en ver (Mechelen, 
Heist o/d Berg, Boom), maar ook trouwe ploegen uit ons Hingene en uit onze 
buurt, Bornem. Allemaal trachten ze mee te strijden voor de overwinning. 
Prestige, daar doen we het tenslotte allemaal voor.

Op LosFlippos, een forum voor de échte quizer, werd onze quiz goed 
beoordeeld.  Een reactie: “Een avondje uit in Hingene: wij kregen een pauze die 
4 uur duurde, zij het dat die op regelmatige basis onderbroken werd door een 
kwisvraag. Zoals vooraf aangekondigd ging het enkel over de jaren ‘60, met o.a. 
een film en TV-ronde , een muziekronde, een fotoronde bekende personen, een 
fotoronde zangers & zangeressen (je moest bv Elvis op foto herkennen, maar 
ook Jewel Akens), en een 70’tal gewone vragen. Het ging er ontspannen aan toe 
aan onze tafel. Ik heb mij mijn uitstap naar Hingene niet beklaagd.”

We staan borg voor amusement en daarbij hoef je geen vragen aan de 
lopende band te stellen. Je moet ook rekening houden met de recreatieve 
quizploegen die voor steun en gezelligheid komen. Kortom het moet een 
ontspannen quizavond zijn met vragen voor ieder wat wils. 

Volgend jaar mag je zeker en vast al noteren dat we op de proppen zullen 
komen met de Grote Jaren ‘70 Quiz. Net als dit jaar zullen er 15 quizploegen 
worden toegelaten en hopen wij voor een toffe avond te zorgen. En... als je 
het niet weet... dan heb je iets bijgeleerd.

60
1. Volkam   
2. Kluizenaars   
3. Primavera   
4. Barelkes  
5. Mondt  
6. Herman Hermits 
7. Chapeau 
8. Team boek toe
9. Messinc
10. Enigma
11. Zestigers 
12. Braintrust
13. Vergaderingskes
14. Nattenhaasdonck
15. Gluren bij de buren

125 ptn
122 ptn
118 ptn
117 ptn
115 ptn
114 ptn
114 ptn
107 ptn

94 ptn
94 ptn
89 ptn
89 ptn
78 ptn
65 ptn
50 ptn

EINDSTAND QUIZ





TOF INITIATIEF!
De banken en bijhorende afvalbakken in het domein hebben duidelijk 
hun beste tijd gehad. Tegen volgende lente zou Kasteel d’Ursel ze graag 
vervangen door nieuwe exemplaren die beter aansluiten bij de stijl van het 
kasteel en het park.

Daarom lanceren ze een oproep aan individuen, families, verenigingen 
of bedrijven die één van de nieuwe banken willen adopteren. “We zoeken 
mensen die een speciale band hebben met het kasteel of het park, die er graag 
komen wandelen en die de verdere verfraaiing willen ondersteunen. Zo wordt 
de bank een herinnering aan een geboorte, een verjaardag, een jubileum of een 
familielid dat overleden is.” Op elke geadopteerde bank bevestigen ze een 
messing plaatje met een gegraveerde tekst naar keuze. Daarna worden de 
banken in het park geplaatst. Bij het begin van de lente 2015 worden alle 
geadopteerde banken feestelijk ingehuldigd.

Vele kleintjes…

De beheerders hopen één bank te laten adopteren door alle lezers van het 
Kasteel d’Ursel Magazine. Bijna drieduizend mensen hebben een gratis 
abonnement en tweeduizend exemplaren vinden nog hun weg langs 
andere kanalen. 

Een tweede bank hopen ze te laten adopteren door alle Hingenaars. In de 
onmiddellijke omgeving van het park wonen honderden mensen die er 
komen wandelen, joggen, picknicken of die gewoon genieten van de groene 
long in hun achtertuin. 

Meer info: info@kasteeldursel.be of 03 820 60 10

Wil je graag je steentje bijdragen 
voor de aankoop van de nieuwe 
banken, zonder een volledige 
bank te adopteren? Stort dan je 
vrije bijdrage op onze rekening 
BE54 0910 1850 4797. 



HEILIG
Onze gemeente Hingene telt drie parochies. De parochie Sint Stefanus in 
Hingene-dorp, Sint  Margaretha in Wintam en Sint Lambertus in Eikevliet. 
Zoals iedereen wel weet zijn de kerken genoemd naar heiligen. Hieronder 
heb je informatie over de verschillende patroonheiligen van onze drie 
parochies.

Sint Stefanus
Stefanus (Grieks: Στέφανος/Stephanos, in het Nederlands ook wel Sint-Steven 
of Sint-Stefaan)  geldt als de eerste martelaar van het christendom. Hij was 
de eerste diaken van de zeven die  werden aangesteld door de apostelen om 
de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen.  Hierdoor konden de 
apostelen zich concentreren op preken en lesgeven. Hij werd gestenigd na  
in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten te hebben beschuldigd  van de 
moord op de Messias. De latere apostel Paulus stemde met  zijn executie in. 
Hij stierf in het jaar 35. Volgens een legende werd het  lichaam van Stefanus 
in 415 ontdekt in Jeruzalem. Het lichaam werd  overgebracht, met een 
tussenstop in Constantinopel, naar het Vaticaan  in Rome. De vermaarde 
overblijfselen werden in het graf van  Laurentius van Rome bijgezet.  Stefanus 
wordt over het algemeen afgebeeld in de kledij van de  diaken, de dalmatiek. 
Het is vaak een jonge man zonder baard en met  vriendelijke gelaatstrekken. 
Als attribuut draagt hij stenen die vaak op  zijn hoofd, in zijn handen of op 
zijn schouders liggen, al dan niet  bebloed.  Feestdag  Historisch werd zijn 
feestdag op 3 augustus gevierd, waarop men de Vinding van zijn lichaam  
tijdens de regeerperiode van Keizer Honorius herdacht. 26 december is de 
naamsdag van  Stefanus oftewel St. Steven. (zie kerkelijk jaar)  

Sint Margaretha
Margaretha van Antiochië (Sint-Margriet) († ca. 305) is een heilige  en 
martelares van de Rooms-katholieke Kerk. In de Anglicaanse  Kerk wordt zij 
ook vereerd. Ze is bekend onder de Veertien  Heilige Helpers omdat ze helpt bij 
ziekte of aandoeningen. Wat de  levensgeschiedenis van Margaretha betreft, 
is weinig met  zekerheid te vertellen. Toch is het mogelijk dat de overgeleverde  
versie van haar verhaal overeenstemt met haar ware  levensverhaal. Volgens 
die overlevering is zij geboren in  Antiochië, de hoofdstad van Pisidië in de 
derde eeuw als dochter  van de heidense tempelpriester Aedesius. De streek 
in West-Azië  maakte deel uit van het Romeinse Rijk. Haar vader minachtte  
haar om haar christelijk geloof. Het Christendom drong in die tijd  tot onze 
gewesten door, maar het was ongebruikelijk om dit te  uiten wegens de 
kerkvervolgingen. Margaretha leefde op het land  als herderin. Toen de 
stadsprefect Olybrius haar een huwelijksaanzoek deed, op voorwaarde  dat 
ze haar geloof zou afzweren, weigerde ze. Daarop werd ze gevangengezet 
en gemarteld.  Dan volgen een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen. 
De bekendste is dat satan haar  verorberde in de gedaante van een draak. 
Margaretha ontsnapte levend. Uiteindelijk werd ze  ter dood gebracht.   
Margaretha is één van de Veertien heilige helpers. Sint-Margriet is de 
patrones van voedsters,  verpleegsters, vroedvrouwen en nierpatiënten. 
Zij werd aangeroepen bij barensweeën en  zwangerschap (wegens haar 
ontsnapping uit de buik van de draak), onvruchtbaarheid, bij het  gebrek 
aan voedermelk, krampen en borstkwalen. In de middeleeuwen viel in het 



bisdom  Utrecht haar feest op 13 juli. Tegenwoordig wordt haar naamdag 
gevierd op 20 juli, onder meer  in Lichtervelde tijdens de Margrietefoor.  

Sint Lambertus
Lambertus van Maastricht, ook Lambert, Landebertus of Lambrecht  
(Maastricht, 638 (?) - Luik, 17 september 706 (?), was bisschop van  Maastricht 
tussen ca. 670 en het jaar van zijn dood. Hij is een Rooms-  katholiek heilige 
en de patroonheilige van de textielarbeiders. Zijn naamdag  is 17 september 
en zijn attribuut is een lans.  Naar men aanneemt werd Lambertus in 638 
te Maastricht geboren. Lambertus  was afkomstig van een adellijke familie 
die zijn basis had in Maastricht. Hij was  een protegé van zijn oom, bisschop 
Theodoardus. Toen Theodardus kort na  669 werd vermoord, bepaalden de 
raadslieden van de Frankische koning  Childerik II dat Lambertus bisschop 
van Maastricht moest worden. Lambert had  banden met Hugobert en 
Plectrudis, de eerste vrouw van Pepijn van Herstal, de  hofmeier (een soort 
eerste minister en de werkelijke machthebber) van Austrasië,  die dit gebied 
namens de Merovingische koningen van Austrasië bestuurden.  Nadat 
Childerik II in 673 werd vermoord, kwam de factie van Ebroin, de hofmeier  
van Neustrië, ook in Maastricht aan de macht. Lambertus werd uit zijn ambt 
gezet en bracht de  jaren 674 - 681 in ballingschap door in de pas opgerichte 
abdij van Stavelot. In die periode was  Faramundus bisschop van Maastricht. 
Na de dood van Ebroin in 681 en de daarmee gepaard  gaande wijziging in 
de politieke verhoudingen binnen het Merovingische rijk, kon Lambertus 
in  681 zijn ambt opnieuw vervullen en keerde hij terug naar zijn bisdom. 
In het gezelschap van  Willibrord, die in 691 uit Engeland was gekomen, 
predikte Lambertus het evangelie aan de  heidenen aan de benedenloop 
van de Maas, in het gebied dat nu Noord-Brabant wordt  genoemd. In dit 
gebied zijn daarom kerken aan hem gewijd. Kort nadat Lambertus’ familie 
(en  Plectrudis’ familie) Dodo, een domesticus van Pepijn van Herstal en 
vermoedelijk de broer van  Pepijn van Herstals tweede vrouw Alpaida, 
hadden laten vermoorden, namen Dodo’s  familieleden, wier machtsbasis 
zich in de buurt van Luik bevond, wraak door op hun beurt  Lambertus 
op zijn landgoed, de Gallo-Romeinse villa van waaruit enige tijd later Luik 
zou  ontstaan, te vermoorden. De moord vond plaats in 705 in de nacht 
van 16 op 17 september;  Lambertus was toen 67 jaar. De officiële rooms-
katholieke versie ziet Lambertus als een  martelaar voor het geloof vanwege 
zijn verdediging van de huwelijkstrouw, door de verbintenis  tussen Pepijn 
met Alpaida, de broer van Dodo en de moeder van Karel Martel, aan de kaak 
te  stellen. Meteen daarop werd Lambertus als martelaar vereerd. Hij werd 
eerst in Maastricht  begraven, maar zijn opvolger, Hubertus van Luik, een 
beschermeling van Pepijn van Herstal en  Alpaida, liet, op het moment dat hij 
zelf ook zijn bisschopszetel van Maastricht naar Luik  verplaatste, Lambertus’ 
overblijfselen naar Luik brengen. Een nieuwe bisschopszetel had zijn  eigen 
heilige nodig. Het was ietwat ironisch, maar getuigt misschien ook wel van 
berouw, dat  men voor die rol een voormalige vijand koos.



IN DE KIJKER!
Als je aan een gemeente denkt, denk je ook aan mensen en bestuur. Dus 
onvermijdelijk ook aan politiek. De gemeentepolitiek. Heden word het spel 
van de gemeentepolitiek anders gespeeld dan vroeger. Vroeger? Eigenlijk 
nog niet zo lang geleden. Net voor de fusie met de gemeente Bornem 
gingen sommige inwoners hevig te keer als het over politiek ging. Iedereen 
verdedigde de belangen van één of andere vereniging of een echte politieke 
partij of... wou gewoon “zijn zakken vullen”.

Zo hadden we tijdens de gemeenteverkiezingen van 1970 de politieke partij 
Gemeentebelangen. Op 11 oktober 1970 schreven ze volgend bericht aan 
de bevolking: “Het roemloze einde ener bewindsploeg wiens enige ambitie 
er in bestond aan hun naamkaartje een ronkende titel toe te voegen en dit 
reeds gedurende 42 jaar. Al die tijd hebben zij in onze gemeente zeer veel 
verwezenlijkt, namelijk WEINIG of NIETS. Hiermede is iedereen akkoord. Het 
einde van de huidige meerderheid was reeds lang gekend. Gevolg: “De Ratten 
hebben het zinkend schip verlaten”. De kiezer die weer wil bedrogen worden 
door nietszeggende slogans moet dan maar terug voor deze lieden stemmen. 
Want inderdaad laten we een blik werpen op onze buurgemeenten PARELS IN 
KLEIN BRABANT, helaas, breng geen bezoek aan onze gemeente want wij staan 
nog ettelijke jaren ten achter op allerlei gebied. De kiezer beslist, deze heeft 
zijn lot zelf in handen. Verdere achterstand oplopen door te stemmen voor 
de meerderheid is de radicale ondergang en brengt uiteindelijk een fusie met 
andere gemeenten teweeg. Dit is niet denkbeeldig, want 40 jaar nietsdoen moet 
zich wreken!!! Hingene kan op eigen benen staan en daarom, om verder onheil 
te voorkomen zult U uw stem uitbrengen voor de lijst: Gemeentebelangen.”

Wat wel verwonderlijk is bij het lezen van dit pamflet, is het feit dat Hingene 
inderdaad na enkele jaren een fusie moest ondergaan met Bornem. 

Het taalgebruik bij een pamflet was volks en direct. Iedereen verstond wat 
men wou bedoelen. De dag van vandaag is dat wel anders. Er werd toen 
vaak met modder gegooid en nadien werd er samen een frisse pint (buikske) 
gedronken in een plaatselijke herberg. Ze waren immers allemaal inwoners 
van een prachtige gemeente en uiteindelijk trekt men aan hetzelfde “zeel”.

KANDIDATEN 1970
Adhemar SPIESSENS

François CUYT
Julien CRICKX
Albert MEES

Francine DE SMET
Kamiel DAELEMANS

Adelard COOLS
Pierre SCHOOF

Guilleume DE PRINS
Leonard COOLS

Hendrik VAN LAEKEN
Hugo VAN DEN BOSCH

Jan NAUWELAERTS







NATTENHAASDONK
Onze deelgemeente Hingene… begrensd door de Schelde, de Rupel en de 
Vliet, daarbij  doorkruist met mee dan twintig waterlopen en bezaaid met 
verschillende wielen, heeft zijn  oorspronkelijke natuur weten te bewaren. 
Het is een land waar de mens steeds slag heeft  geleverd tegen het water en 
toch steeds van het water heeft gehouden. Een hooggelegen kouterweg, 
die de gemeente doorsnijdt, bijna parallel met de Schelde, Rupel  en de Vliet, 
met als lager gelegen gedeelten de broeken*, met een zanderige onderlaag,  
bewijzen dat Hingene eeuwen geleden, voor de helft van zijn grondgebied 
onder water stond,  zodat de kouter als het ware een duin vormde, een 
natuurlijk eiland tegen de opkomende vloed.  Achter die duinen was de heide; 
de benaming Eikerheide, het Heiland, de Keizersheide, de  Vlieterheiden, de 
Leensheide en de Lodderheide spreken nog tot de verbeelding. Het waren  
verhogingen in het landschap waarop het water sinds lang geen vat meer 
had.  Naarmate het water zich in natuurlijke bedingen ging graven om af te 
vloeien, kwamen andere  verhogingen of eilandjes bloot te liggen, namelijk 
de broeken. 

De mens ging dammen opwerpen  tegen het wassende water. Zo ook moet de 
natuurlijke verhoging van Nattenhaesdonck zijn  ontstaan. De eerste mensen 
waren er waarschijnlijk vissers, alleen al omdat het oeverbewoners  waren, 
maar zullen waarschijnlijk op de hoger gelegen gronden aan landbouw 
hebben gedaan.  In 1101 had Nattenhaesdonck zijn kerk toegewijd aan de 
Heilige Drievuldigheid. Wegens de  herhaaldelijke overstromingen waren 
de inwoners verplicht naar de hoger gelegen gebieden te  vluchten. Zo 
bouwden ze dan een kapel te Hingene, om er hun zondagsplicht te vervullen. 
Veel  later bij de teloorgang van Nattenhaesdonck, werd de kerk van Wintam 
gebouwd. De inwoners  van Hingene én Wintam, en waarschijnlijk ook de 
inwoners van Eikevliet, zijn de kinderen van  Nattenhaesdonck.  Wanneer 
wij ons op de Pastoor Huveneersheuvel bevinden dan kunnen wij alleen 
maar  mijmeren en ons de vraag stellen – Hoe was het hier vroeger? Hier 
stond in 1101 reeds een  kerk die herhaaldelijk door overstromingen werd 
geteisterd. Als wij op deze heuvel staan, dan is  het voor elke Hingenaar, 
elke Wintamenaar en Eikevlietenaar een beetje “thuiskomen”.  In 1566, onder 
Spaanse heerschappij, werd de kerk van Nattenhaesdonck totaal verwoest 
en  met de bruikbare grondstoffen werd het fort Sint-Margaretha gebouwd. 
Niet lang daarna  bouwden de Nattenhaesdonckenaars een nieuwe kerk.  Op 
een plan van 29 september 1705, getekend door J. Van Landeghem vinden 
we daarvan een  primitieve tekening, aan de hand van dewelke we hebben 
gepoogd bovenstaande reconstructie  te maken.  Het geeft ons een idee hoe 
de kerk er voor de fatale overstroming van 1825 moet hebben  uitgezien, 
toen ze daarna werd afgebroken, werden de in goede staat verkerende 
stenen  gebruikt voor de fundering van de latere kerk van Wintam.  

Een oud plan van 1775 bewijst tevens dat het portiek van de huidige 
pastorij te Wintam, in zijn  geheel werd overgenomen van de pastorij van 
Nattenhaesdonck.  

Bron: Geschreven op basis van de tekst van P. Van Reck

Hoeve Hof van Nattenhaesdonck 
In de jaren 1930 aangepast, onder 
meer in twee gesplitst, overblijfsel 
van het eertijds omgrachte "Hof van 
Nattenhaesdonck", modo "Nethof", 
volgens J. Verbesselt teruggaand 
tot een feodale motte nabij de 
Rupelmonding. Een oorkonde van 
1662 getuigt van verscheidene 
onderhoudswerken door Martinus 
Huion, meestermetser. Verwijzingen 
naar de oude kern vinden we onder 
meer in de lange muurankers, de 
zware keldermuren (volgens de 
bewoner 1.80 meter dik) en de sporen 
van de vroegere, in 1953 gedempte 
omgrachting in het landschap.



LID WORDEN
Het jaar 2014 loop stilaan ten einde en we kunnen terugblikken op een 
werkjaar vol activiteiten. Zo hadden we in mei onze uitstap naar Ieper waar 
we veel goede reacties op kregen. Enthousiastelingen maakten al plannen 
voor de volgende keer. En die komt er! Volgend jaar op zondag 17 mei 2015 
gaan wij met onze vereniging naar Tongeren. Later meer hierover en als lid 
zal je ongetwijfeld persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Nadien gaven 
wij met de kasteelfeesten een ledenkorting op de inkomprijs en hadden we 
ons ledenfeest met een heerlijke BBQ op een prachtige locatie. 

Zoals jullie al wel weten is de jaarlijkse ledenbijdrage €5,00 per werkjaar. Een 
kleine gift waar wij, als vereniging, niet veel van overhouden. Ons motto: 
“Investeren in leden en het familiale karakter bewaren” houden we hoog in 
ons vaandel. Wij willen één grote familie worden waar verschillende mensen 
onder elkaar hetzelfde doel nastreven. Wat dat doel is, zal voor iedereen 
anders zijn, maar uiteindelijk blijft het doel: het sociale karakter van een 
dorp, een gemeente... een deelgemeente. 

Sinds kort werd op de Raad van Bestuur een ledenverantwoordelijke 
aangesteld die ervoor moet zorgen dat onze leden, in de toekomst, extra in 
de watten worden gelegd. Als jonge vereniging moeten we nog veel leren 
en alle hulp is welkom. Heb je een idee, een bedenking, stel uw vraag en wij 
zullen op uw vraag antwoord bieden. 

De grootste familie
We weten niet of we dé grootste familie van de gemeente Hingene zijn, maar 
met een ledental van zestig betalende leden, mag je terecht fier zijn. Daarom 
hopen wij jullie ieder van u voor het volgende werkjaar weer te mogen 
begroeten als volwaardig lid. De huidige leden zullen in december van onze 
cel financiën een brief ontvangen waar alle info in staat voor het volgende 
werkjaar en natuurlijk de vraag om jullie contributie over te maken op ons 
rekeningnummer. Natuurlijk zijn nieuwe leden ook van harte welkom. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugde!

Als lid kan je natuurlijk kiezen om je op de geven voor de Algemene 
Vergadering. De AV, zoals wij ze noemen, zal éénmaal per jaar samen komen. 
Daar zullen besluiten aangaande de vereniging gemaakt worden. Leden 
voor de AV sturen bij de betaling van hun lidmaatschap een e-mail naar: 
eenhartvoorhingene@gmail.com met de vraag tot toetreding tot de AV. 

Uw voorzitter dankt jullie alvast voor het vertrouwen in onze vereniging en 
tot weerziens op één van onze activiteiten of als lid van de Orde!

Björn Van Eetvelt





Orde van Hingene
Barelveldweg 8, 2880 (BOR)
Volksheemkundige & Socio-Culturele Vereniging


