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West-Vlaanderen: de prov incie van de eeuwelingen
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WE TREKKEN OUDEREN
VAN ELDERS AAN

Dat er 224 honderdplussers – 187 vrouwen
en (maar) 37 mannen – in West-Vlaanderen wonen? Dat komt vooral door ouderen
uit het binnenland die hun oude dag aan
zee willen slijten, zal u denken. De kust als
rustoord van het land. Dat verklaart inderdaad voor een deel – maar lang niet volledig
– de hoge cijfers in West-Vlaanderen. Bij
het oplijsten van de West-Vlaamse honderdjarigen blijkt dat het overgrote deel wel
degelijk in onze provincie geboren en getogen is. Een aantal werd geboren ‘op de
vlucht’ en keerde meteen na het einde van
de Eerste Wereldoorlog terug naar WestVlaanderen. Er is dus meer aan de hand.
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“Rust roest. Ik zie nog
steeds jonggepensioneerden
die in de zetel belanden en
heel de dag naar de koers
kijken. Zij gaan snel achteruit en leven niet lang”

Situatie 01/01/2018
Bron: Statbel, het Belgische statistiekbureau

2.

DE OORLOGEN HEBBEN
ONS GEHARD
“West-Vlamingen maakten twee wereldoorlogen van dichtbij mee”, zegt geriater Lucien De Cock. “Als er ergens ontbering was,
dan wel in West-Vlaanderen. De mensen
hebben er hard moeten strijden en zijn
daardoor gehard. Dat is een héél sterke generatie. En de sterksten bleven over.”

3. WE WERKEN HARD
EN ETEN VEEL VIS
“Beweging en voeding zijn twee heel belangrijke factoren om oud te worden”, zegt
Lucien De Cock. “Het zou me niet verwonderen dat wie vlakbij de Noordzee woont
indertijd meer vis gegeten heeft dan de
mensen uit de andere provincies. En meer
groenten van de eigen, agrarische omgeving. Daarnaast weten we van West-Vlamingen dat ze bekend staan als een hardwerkend volk. Zij weten van aanpakken.”
Professor Jean-Pierre Baeyens: “Onze voorouders zeiden: rust roest. Dat is nog steeds
zo. Ik zie jonggepensioneerden die hun
draai niet vinden, in de zetel belanden en
heel de dag naar de koers kijken. Zij gaan
zeer snel achteruit en hebben een lagere
levensverwachting. Er zijn zelfs publicaties
die de vraag stellen of de toenemende

Naast de tien redenen van de professoren zouden wij er zelf nog graag een
elfde aan toevoegen: de warme zorg
van familieleden én het personeel van
de woonzorgcentra.
Voor deze reportage trokken we de
voorbije weken langs meer dan zestig
woonzorgcentra in onze provincie en
daarbij viel ons één constante op: de
liefde, hulpvaardigheid en toewijding
van het verplegend personeel. Naast de
dagdagelijkse verzorging maken ze ook
tijd vrij om met creatieve ideeën en
activiteiten uit te pakken. Zo zette bijna
elk woonzorgcentrum wel een speciaal
evenement op poten voor het WK voetbal. Van een groot scherm met hotdogs,
over een pronostiek tot zelfs een heus
WK rolstoelvoetbal. WZC Polderzicht in
Blankenberge bouwde de cafetaria om
tot een voetbalarena, met een kunstgrasveld en boardings langs het terrein.
Elke middag vonden enkele wedstrijden
plaats. Eén van de sterkhouders was de
101-jarige René Huyghebaert (centraal),
die als keeper amper te passeren viel.
Zo is het fantastisch om oud te worden.

JEAN-PIERRE BAEYENS

“In Brugge en Kortrijk
moet je niet naar lucht
happen. Wanneer ik naar
Antwerpen rij, ruik ik de
stad al van twintig
kilometer ver”
LUCIEN DE COCK

vroegtijdige opruststelling een invloed
heeft op de toename van dementie. Om
dementie te voorkomen moet je actief blijven, zowel fysiek als mentaal. Waar ben je
dat het meest? Als je aan het werken bent.
Moeten we de pensioenleeftijd verhogen
om de dementiegolf tegen te gaan? Een
interessante vraag.”

4.

ONZE LUCHT IS GEZOND(ER)

“In West-Vlaanderen heb je de kust en is er
veel minder industrie dan elders in het

land”, stelt Lucien De Cock. “De
industrie die er is, is proper. Daar
heb je niet de koolputten van Limburg, de
steenkoolindustrie van de Waalse Borinage
of de vuile industrie van Antwerpen. Wanneer ik met mijn vrouw naar Antwerpen rij,
ruiken we de stad soms al van twintig kilometer ver. In West-Vlaanderen maak je dat
niet mee, de lucht is er niet zo bezoedeld.
Bekijk ook de verstedelijking: Kortrijk en
Brugge zijn grote steden, maar ze blijven
proper. Daar moet je niet naar lucht happen.” Jean-Pierre Baeyens: “De lucht aan de
kust is anders dan in Brussel of Antwerpen.”

5.

WE ZIJN WELVAREND

“De scholingsgraad is belangrijk”, weet professor Jean-Pierre Baeyens. “Er bestaat een
formule waarmee je de levensverwachting
in een land kan berekenen aan de hand van
het bruto binnenlands product (bbp). Die
formule klopt altijd, behalve in Cuba. Daar
is het bbp veel lager dan bij ons, maar de
inwoners hebben er wel dezelfde levensverwachting als hier. Hebben ze daar veel zie-

kenhuizen gebouwd? Neen, wel scholen.
Cuba is het land met de meeste gedoctoreerden, in alle Spaanssprekende universiteiten
kom je Cubanen tegen. Dat is een exportproduct. In wijken van Glasgow of Parijs met
een lage scholingsgraad, ligt de levensverwachting tot 20 jaar lager dan in andere
wijken. En zij die hooggeschoold zijn, zijn
vaak ook de mensen die naar de zee verhuizen. Dan speelt een dubbele factor.”
“Hoe groter de welvaart, hoe groter de kans
om ouder te worden”, pikt Lucien De Cock
in. “Tot op een bepaald niveau, want overdreven welvaart kan ook een negatief effect
hebben. Denk maar aan obesitas. WestVlaanderen is en was op veel vlakken een
welvarende provincie. Er was misschien
wel een zeker pauperisme, maar zeker niet
de armoede die we elders gekend hebben.

Dat speelt een zeer grote rol. Mensen zeggen soms: het is de geneeskunde die mensen oud maakt. Dat klopt niet. Zat ik op de
stoel van minister van Onderwijs Hilde
Crevits, ik liet de leerlingen twee keer naar
de film Daens kijken. Eenmaal als ze twaalf
zijn, en nog eens op hun achttiende. Daar
ligt de kern van onze vooruitgang. Het aanpakken van de kinderarbeid, de armoede,
de woonomstandigheden, de waterleidingen… Daar is alles begonnen, daar hebben
we de eerste grote sprong in de geneeskunde gemaakt. Vergeet niet dat antibiotica er
pas in 1950 was…”

6. ONZE GERIATRIE IS TOP
“In West-Vlaanderen is de aandacht voor
bejaarden altijd groot geweest”, aldus Lucien De Cock. “Vergeet niet dat Oostende,
onder geriater Jean-Pierre Baeyens, mee
aan de wieg stond van de geriatrie in ons
land. De geriatrische dagen vonden niet
toevallig in Oostende plaats. Ook elders in
West-Vlaanderen is men snel op de kar
gesprongen. Brugge, Oostduinkerke, Oostende en Roeselare hebben zeer goeie geria-

trische diensten, in Kortrijk zijn ze nu ook
goed begonnen. Maar zelfs in kleinere steden als Tielt hebben we altijd goed gezeten.
De aandacht voor de oudere mens is niet
enkel op medisch niveau groot geweest,
ook op het vlak van thuisopvang en familiezorg. Kijk niet enkel naar de ziekenhuizen,
maar ook naar de thuisopvang en de kwaliteit van de woonzorgcentra.”
Jean-Pierre Baeyens: “Belangrijker dan de
concentratie van ziekenhuizen is de vaccinatiegraad, niet alleen bij de patiënten
maar ook bij het verzorgend personeel en
de artsen. Als je de griep hebt, verspreidt
het virus zich twee dagen voor je zelf ziek
bent. Zo raakt heel de afdeling besmet. Wie
een zwakke weerstand heeft, sneuvelt dan.
Deze winter zijn er heel veel honderdplussers overleden, het was een ware slachting.”

7.

WE STAAN CONSERVATIEVER
TEGENOVER EUTHANASIE
“In het katholieke West-Vlaanderen staan
de mensen iets conservatiever ten opzichte
van euthanasie”, zegt professor De Cock.
“Weet je, ik daag al twintig jaar m’n Nederlandse collega’s uit. Op het einde van de
Tweede Wereldoorlog hadden België en
Nederland evenveel honderdjarigen. Enkele
decennia later had België er véél meer. Ik
heb toen aan Nederland gevraagd hoe het
komt. Is dat door de opvattingen over geneeskunde of zijn euthanasie én het berustende idee van ‘die mensen hebben hun tijd
gehad’ in Nederland zo sterk ingeburgerd?”

8. ONZE FAMILIEBANDEN
ZIJN STERK
“In West-Vlaanderen spelen familiale banden, traditie en zorg nog een grotere rol.
Zeker bij de oudere generatie”, zegt professor De Cock. “Uit onderzoek blijkt dat het
familieleven zeer belangrijk is. Mijn doch-

ter is samen met een West-Vlaming, en
zegt: ik moet bijna wekelijks naar een familiefeest gaan. Elders zijn wij dat niet meer
gewoon… We zorgen meer voor elkaar, de
oudere wil ook blijven leven en de familie
zien groeien.” Professor Jean-Pierre Baeyens: “En erfelijkheid speelt ook mee natuurlijk. Als je ouders lang geleefd hebben,
is de kans zeer groot dat jij ook oud wordt.”

LUCIEN DE COCK
geriater AZ Lokeren
Geriater Lucien De Cock is
een wereldautoriteit in zijn
vakgebied. Op zijn 70ste is
hij nog 100 à 120 uur per
week aanwezig in het ziekenhuis. Hij schreef ruim
dertig boeken over ouder
worden en was persoonlijk
bevriend met Jeanne-Louise Calment, de oudste
mens ooit. De Franse werd
122 jaar en 164 dagen. In
zijn kantoor hangt één foto
aan de voor de rest kale
muren: een beeld van een
innig moment tussen zijn
echtgenoot Helga Michiels
en Calmentje, zoals de
dokter haar noemt. “Ze
hoorde en zag niet meer,
maar mijn vrouw kon met
een bepaald timbre spreken
in haar rechteroor en er
nog fantastisch mee babbelen. Om de drie maanden
ging ik bij haar op bezoek.”

9.

WE TELLEN MEER
ALLEENSTAANDEN
“Alleenstaanden leven langer, op voorwaarde dat er een regelmaat in hun leven is”,
weet professor De Cock uit onderzoek. “Zij
hebben niet die overbelasting van een gezin.” In West-Vlaanderen is 14,2 procent
van de bevolking alleenstaand. In de andere
provincies ligt dat aantal lager.

Foto AZ Alma

Nergens in ons land wonen verhoudingsgewijs meer honderdplussers dan in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die
Krant van West-Vlaanderen opvroeg. En dat hoeft niet te verwonderen, zeggen Lucien De
Cock en Jean-Pierre Baeyens,
wereldautoriteiten in de geriatrie. “Ken je Okinawa? Een Japans eiland, dat wereldwijd bekend staat omdat de inwoners
er zeer oud worden. Wel, WestVlaanderen is het Okinawa van
België”, lacht professor De Cock.
Tien redenen waarom wij WestVlamingen zo lang leven.

Foto AZ Lokeren

Onze joker:
we worden goed
gesoigneerd

10. EN JA, WE ZIJN GELOVIGER
Zedig en gelovig leven: het lijkt ook te helpen. Onder de 187 vrouwelijke eeuwelingen bevinden zich negen zusters. “In totaal
zijn er 1.045 zusters in West-Vlaanderen,
van wie er inderdaad negen boven de 100
zijn”, vertelt Inge Cordemans, woordvoerster van het bisdom Brugge. “En de kans is
groot dat er straks nog eeuwelingen bij komen, want 230 van onze zusters zijn nu
tussen de 90 en 99.” Dat komt vooral door
de beschermde omgeving én de regelmaat
in het leven, zegt professor Lucien De
Cock. Jean-Pierre Baeyens: “Gelovig of nietgelovig: zo goed als alle eeuwelingen die ik
ken, zijn zeer positieve mensen. Een zwaar
ongeval in de familie: het is erg, maar het
had nog veel erger kunnen zijn. Ondanks
zo’n zwaar nieuws zien ze toch een positieve kant. Wie alleen de zwarte punten van
het leven ziet, is het rap beu. Het kan zijn
dat religieuzen een positievere ingesteldheid hebben dankzij hun geloof.”

JEAN-PIERRE BAEYENS
geriater AZ Alma
Professor Jean-Pierre Baeyens (76) uit Oostende stond
in 1974 aan de wieg van de
geriatrie in ons land. Hij was
tot aan zijn pensioen in 2007
aan de slag in het AZ Damiaan in Oostende. Daarna
bleef hij actief in verschillende commissies over geriatrie.
Toen er in 2014 een acuut
tekort aan geriaters was,
smeekte het AZ Alma in
Eeklo of hij weer aan de slag
wilde gaan. Hij ging erop in
en helpt momenteel een
gloednieuwe generatie geriaters opleiden.

100 X 100

100 X 100

Zo word je

100

ADRIENNE
KNUDDE
09/06/1910, Oudenburg

ZR. GENOVEVA
LAZARIE MAES
27/07/1910, Knokke-Heist

MARIA
BUFFEL
25/03/1915, Ichtegem

ZR. GODELIEVE
GODELIEVE DESIMPEL
08/06/1915, Gistel

MARIE-JOSÉ
TANGHE
09/06/1915, Oostende

RAYMOND
VANSLEMBROUCK
05/08/1915, Wervik

ANGÈLE
MUSSCHOOT
19/09/1915, Waregem

IRÈNE
ALDERWEIRELDT
30/10/1915, Veurne

“Gelukkig en braaf
zijn. Doe wat je
gevraagd wordt.”

“Goed eten. Af en
toe een goeie porto
kan geen kwaad.”

“Wees altijd een
optimist, nooit een
zwartkijker.”

“Mijn levensmotto:
altijd content zijn,
altijd leute maken.”

“Voor ‘t slapen een
glaasje Spaanse Licor
43, Cuarenta Y Tres.”

“Geen bêtisen uitgespookt. En genoten
van mijn kanaries.”

“Jaag je niet op. Elke
dag een glas whisky,
zonder ijsblokken!”

“Yoga. En van
zodra je kan, ga
naar buiten.”

DOOR OLIVIER NEESE / FOTO’S DAVY COGHE

MAURITS
STAEL
25/09/1911, Beernem

ALINE
VANDEWALLE
06/12/1911, Ruiselede

MARIA
BILLIAUW
01/11/1915, Gistel

GERARD
SCHOTTE
12/11/1915, Bissegem

AGNES
VERMASSEN
11/01/1916, Harelbeke

ZULMA
SOETE
21/01/1916, Roeselare

KW stuurde ook een cameraploeg naar onze 100 eeuwelingen om ze hun ‘geheim’ om gezond
oud te worden te ontfutselen. Wat eet je beter veel en wat net niet? Hard werken of rustig aan
doen? Bekijk de film op www.kw.be/100 en word zelf óók 100 jaar!

“Elke dag een glas
paardenmelk. Duur,
maar heel gezond.”

“Er is één geheim:
neem elke dag
zoals hij komt.”

“Werken – heel mijn
leven gestreken voor
de kost – en sparen.”

“Werk hard en
probeer niet te veel
ziek te zijn.”

“Laat alles voorbijwaaien. En soms een
goed Frans wijntje.”

“Het komt vanzelf.
Ik kon wel zeer goed
doorstappen.”

MAGDALENA
DEPUYDT
04/06/1916, Diksmuide

LAURE
LOUYS
24/06/1916, Blankenberge

“Wees altijd braaf
en doe wat ze je
zeggen.”

“Leef matig.
Verder hoef je niets
speciaals te doen.”

Zij weten wat wij zo graag zouden willen weten: hoe ze voorbij de 100 raakten.
We zochten ze op, de West-Vlaamse eeuwelingen. En ze vertelden ons – toegegeven, de een al vlotter dan de ander – de ultieme tip voor een lang, heel lang en
gezond leven...

MARGAUX MAENHAUT
23/11/1915, Beernem
MARGRIET
DESCHUYTTER
26/05/1912, Alveringem

HECTOR
KETELS
31/10/1912, Lichtervelde

RENÉ
DEFOER
27/02/1913, Middelkerke

ANGELA
VANWULPEN
22/10/1913, Oostende

JULIA
MISTIAEN
03/03/1916, Ingelmunster

PAULA
VANHOENACKERE
09/05/1916, Kortrijk

“Goed eten en goed
slapen: dat is het
belangrijkste.”

“Elke morgen een
kwartier gymnastiek.
Al vanuit mijn bed.”

“Tot mijn 97ste gefietst. En mijn eten
altijd fijn gesneden.”

“Bijna 40 jaar samen
geweest met mijn
fantastische man.”

“Als échte socialiste
heb ik de mensen
vrijwillig geholpen.”

“Ondanks alle
klappen in het leven
blijven doorgaan.”

“Ooit een eeuweling
gezien die veel te dik is?
Daarom: beperk suiker,
zout en vet.”

CELINA CARETTE
30/01/1913, Ingelmunster

ELISABETH
VAN HOED
29/04/1914, Dentergem

ANNA
VERNAECKT
29/04/1914, Heestert

LAURENT
VANDEWALLE
13/07/1916, Kortrijk

FIRMIN
SIX
06/09/1916, Poperinge

MARIA
DE BACKER
05/10/1916, Brugge

CAMILLA
VERBURGH
24/11/1916, Zedelgem

PAULINA
REYBROUCK
02/01/1917, Ieper

ANDREAS
ALLEMEERSCH
08/01/1917, Zedelgem

“Let op suikers: cola
is vergif, een halve
banaan volstaat.”

“Van ons negenen stierf
er één op 75. De anderen
waren ruim in de 80 of
90. Mijn zus werd 101.”

“Elke ochtend kèrrepap. Bid drie paternosters per dag.”

“Veel werken – op
’t land en thuis – en
je eten zelf kweken.”

“Als ex-apotheker
zeg ik: slik niet te
veel pillen.”

“Op mijn 40ste
mijn eerste van acht
kinderen gekregen.”

“Nooit stilzitten,
regelmaat en groenten uit de tuin.”

“Werk veel op
’t land en eet wat
de pot schaft.”

“Mijn motto:
lach veel, wees
altijd welgezind.”

“Sterke genen: mijn
zus Margriet werd
net geen 101 jaar.”

RACHEL
SNAUWAERT
29/05/1914, Beernem

GODELIEVE
VOET
07/10/1914, Ieper

AGNES
DEBAEKE
12/11/1914, Roeselare

REBEKKA
DEMEYERE
24/12/1914, Kortrijk

MARTHA
DEVOS
17/02/1915, Bissegem

GERMAINE
KERREBROUCK
02/03/1915, Zedelgem

ALBERT
DELAERE
19/01/1917, Heule

JAN
VERROKEN
30/01/1917, Koksijde

MARIA
VAN VYNCKT
25/02/1917, Beernem

JULIA
COCQUYT
01/03/1917, Sijsele

RENÉ
HUYGHEBAERT
03/03/1917, Blankenberge

JENNY
DUFAIT
16/03/1917, Oostende

“Eet verstandig.
Niet gulzig grijpen,
goed knabbelen.”

“Werk veel, maar
drink en eet matig.
Blijf verstandig.”

“Doe wat je moet
doen. Leef nooit
boven je stand.”

“Veel werken: in onze
glasraamfabriek, als
model én zangeres.”

“Veel wandelen
en elk jaar op reis
gaan.”

“Je moet daar niets
voor doen, dat komt
vanzelf.”

“Graag de meistjes
zien. Tot mijn 14de
elke dag geitenmelk.”

“Politiek houdt me
als ex-parlementair
scherp en betrokken.”

“Niet te veel eten
’s morgens en
’s middags.”

“Op de nuchtere
maag een lepeltje
zeem zonder suiker.”

“Laat alles passeren
en zoek geen
miserie.”

“Ertefret niet, bekijk de
mannen en eet elke
dag tomate crevette.”

BERTHA
DECLEER
15/11/1913, Blankenberge

JULIA
MEULEMEESTER
25/12/1913, Ruddervoorde

“Moeder werd 90,
zus 100. Werk hard,
eet en drink op tijd.”
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JOSEPHINE
BOUDREZ
18/03/1917, Gullegem

JOHANNA
BAGEIN
21/03/1917, Roeselare

MARIETTE
DEMEYER
25/03/1917, Damme

JEANNE
DERYCKE
28/03/1917, Poperinge

ALFONS
DECLERCK
27/05/1917, Oostende

MARCELLINE
VEREECKEN
01/06/1917, Oostkamp

ADOLF
DE MEY
13/12/1917, Brugge

ELISA
DEMAN
17/12/1917, Wervik

MARIA
FEYS
07/01/1918, Oostkamp

YVONNE
TYDTGAT
09/01/1918, Menen

CECILE
BRAECKEVELT
24/01/1918, Lichtervelde

RACHEL
LIEVENS
15/02/1918, Diksmuide

“Werk hard en kom
goed overeen.”

“Geef iedereen zijn
gedacht.”

“Geef geld uit als je
er hebt en geen als
je er geen hebt.”

“Hard gewerkt in
het kapsalon van
mijn man.”

“Ik zwom elke morgen, wandelde één
uur en at gezond.”

“Veel weggaan met
mijn vriendinnen
van de hobbyclub.”

“Eén tip: gebaar
tegen de rest dat
je geen tijd hebt”

“In niets overdrijven.
In de tabak gewerkt,
maar nooit gerookt.”

“Bij het opstaan een
glas koud water. Van
woede krijg je rimpels.”

“Eten, drinken, werken. En dan eten,
drinken en werken.”

“Dankzij de zorgen
van mijn kinderen
én wzc-personeel.”

“Eet je bord leeg,
maar schep nooit
bij.”

BERTHA
DEFEVER
15/06/1917, Moorslede

RACHEL
BIEBUYCK
19/06/1917, Kortrijk

ELISABETH
CASTELEYN
26/06/1917, Roeselare

LEA
DECRAENE
23/07/1917, Avelgem

MADELEINE
VANTOMME
08/08/1917, Wervik

ANDRÉA
VANDERHEEREN
15/08/1917, Menen

AGNES
GADEYNE
25/03/1918, Blankenberge

EMIEL
VANDERBEKE
15/04/1918, Oostende

ANDRÉ
SCHOTTE
16/04/1918, Oudenburg

MARIA
BOSCH
08/05/1918, Bissegem

“Eén Duvel per
week, maar van twee
ga je ook niet dood.”

“Als ongetrouwde
vrouw altijd voor
kinderen gezorgd.”

“Orde en netheid,
schone manieren en
niet tegenspreken.”

“Nooit kwaad zijn.
Bied altijd iets aan
om te drinken.”

“Neem elke dag met
een keer. Een porto
kan geen kwaad.”

“Duw in de rug
dankzij Lotto-winst –
138.000 fr. in 1936.”

“Nooit achter de jongens gezeten, nooit
getrouwd geweest.”

“Leef zoals nu: op ’t
gemak.”

“Veel werken – op ‘t
land en in de beton –
en braaf zijn.”

“Altijd je gedacht
zeggen. En als het
waait, dan waait het.”

HENRI
CLAEYS
13/06/1918, Diksmuide

ZR. MARIE VICTOR

“Als schoenmaker
weet ik: een goeie
schoen doet veel.”

“Als onderwijzeres
altijd tussen de
kinderen geleefd.”

ACHILLE RYS
31/03/1918, Lo-Reninge
GEORGETTE
VANGREVELING
22/08/1917, Lo-Reninge

YVONNE
LISEUNE
26/08/1917, Oostende

MARTHA
VAN COILLIE
18/09/1917, Roeselare

ZR. HUBERTA
EMMA LIPPENS
21/09/1917, Varsenare

MADELEINE
VANDERMEERSCH
14/05/1918, Roeselare

GENEVIÈVE
VANMARCKE
14/05/1918, Kortrijk

“Heel sober geleefd
en me nooit druk
gemaakt.”

“Het geheim is heel
simpel: blijf leven.”

“Als 6de van 13
kinderen leerde ik in
niets te overdrijven.”

“Dank elke dag de
Heer. Ik ben waar
Hij wil dat ik ben.”

“Geen melk. En één
keer dronken geweest,
daarna nooit meer!”

“Heel mijn leven
hoeden gemaakt en
de mode gevolgd.”

“Als timmerman heb
ik heel veel gezaagd,
maar enkel in mijn
schrijnwerkerij.”

GEORGINE VANNIEUWENBURGH

18/06/1918, Anzegem

GERMANA PASSCHYN
12/09/1917, Roeselare

MARIA
DEVRIENDT
15/10/1917, Heule

MARIE
HEMMERECHTS
29/10/1917, Ieper

SIMONNE
LARIDON
22/06/1918, Brugge

GEORGETTE
CORNELIS
27/06/1918, Oostende

ELS
TAS
22/07/1918, Brugge

HENDRIKA
HOUTTEMAN
16/08/1918, Heule

MARIE-JOSÉ
LYBEER
06/09/1918, Roeselare

JEROME
BRIMMEL
12/09/1918, Diksmuide

“Wacht iedere dag af
en wees vriendelijk
voor elkaar.”

“Je bent wat je eet. Ik eet
en drink ‘levend voedsel’,
zoals paardenmelk en
gekiemde zaden.”

“Heel goed verzorgd
geweest door mijn
zoon en kleindochter.”

“Kuisen! En een
pintje van ’t vat,
tot tien per dag.”

“Jezelf graag zien. Lachen, af en toe schreien
en appels eten.”

“Niet drinken, niet
roken en goed eten:
witloof en biefstuk.”

“Altijd met naald en
draad gewerkt, al
mijn kledij gemaakt.”

“Elke dag pakken
zoals hij komt. Goeie
gezondheid is alles.”

“Cadeau uit de hemel.
Nooit gedacht dat ik
zo oud zou worden.”

“Lach, wees altijd
vrolijk en drink elke
dag een pintje.”

MARIA
VAN REMORTEL
07/11/1917, Poperinge

MARIA
HENNEBEL
14/11/1917, Poperinge

ELZA
VANTHOURNOUT
29/11/1917, Ingelmunster

FRIDA
LAVERGE
05/12/1917, Marke

FRANS
SOETENS
10/12/1917, Kortrijk

RACHEL
CLAEREBOUT
10/12/1917, Veurne

ZR. EUSTELLE
LEONA HIMPE
19/09/1918, Ieper

JULIA
DEGRIJZE
03/11/1918, Oudenburg

AGNES
SPEGELAERE
13/11/1918, Oostende

ROBERTUS
DE CLERCQ
15/11/1918, Blankenberge

RENÉ
VERBORG
18/11/1918, Kortrijk

OSCAR
DAVID
30/11/1918, Varsenare

“Trek je niet te veel
aan van wat er
gebeurt.”

“Vooral niets
speciaals doen.”

“Als ex-cafébazin
staat mijn kamerdeur altijd open.”

“Veel werken. Elke
dag de krant lezen,
van begin tot einde.”

“Niet doodgaan.
En daarvoor moet
je blijven leven.”

“Een glas Gewürztraminer. Niks anders,
of ik geef het terug.”

“Wees matig in alles.
Het geloof is de
dynamo voor alles.”

“Alle dagen groenten,
niet te veel vlees, af
en toe een wijntje.”

“Leven in het water:
zwemmen in zee of
in het zwembad.”

“Wees vriendelijk
voor de mensen, dan
zijn ze dat voor u.”

“Speel met de duven
in plaats van met
de wuven.”

“Niet veel nadenken.
Werken, maar ook
veel en vroeg slapen.”

MARGUERITE
PYCK
08/10/1917, Lo-Reninge

MARIE PAUL
BUYSSCHAERT
14/10/1917, Kortrijk

“Je moet er niets
speciaals voor doen,
dat komt vanzelf.”

100 X 100
Dit maakte
Rachel mee
op haar...

Foto Davy Coghe

Geboorte: De Fransman Louis
Blériot vliegt als eerste over het
Kanaal.

“Lang leven is…
niet doodgaan”
Met haar 109 is Rachel Neyt uit Sijsele op dit moment de oudste West-Vlaming. Wil ze het WestVlaamse record aller tijden verbeteren, dan moet ze
er nog minstens drie jaar bijdoen. Alice Corveleyn uit
Oostende, die overleed in januari 2017, werd 112 jaar
en 23 dagen. Daarmee was ze de tweede oudste Belgische, na Joanna Turcksin-Deroover, beter bekend
als ‘Woinke Turck’. Ze overleed in 2002 en was 112
jaar en 186 dagen. Nog drie jaar, Rachel...
DOOR OLIVIER NEESE

Na 109 jaar zit er wat slijtage op de
mechaniek, maar haar geest is
scherp. Veel zegt Rachel Neyt niet,
maar als ze dat doet, zit het er pal
op. “Als je lang wil leven, moet je
niet doodgaan”, luidt haar geheim.
Vanuit haar rolwagen in de leefruimte van WZC De Stek in Sijsele
houdt ze alles in de gaten. “De parking staat goed vol, hé. Er is veel
volk vandaag.” Of: “Je moet die
doos pralines niet wegzetten, laat
die maar hier bij mij staan.” En:
“Goh, kijk daar eens, wat heeft zij
nu aan?” De mensen afschieten, zoals haar familie het noemt, is haar
lang leven. “Toen ze op haar 88ste
in het ziekenhuis belandde, kon ze
voor één maand naar het woonzorgcentrum in het centrum van
Damme”, vertelt Ann Reybrouck,
een van haar drie kleinkinderen.
“Ze wilde er blijven en het kon.
Vanuit haar kamer had ze zicht op
de straat. Er kon niets gebeuren of

niemand passeren, of ze had het
gezien. Ze zwaaide naar de mensen, onbekenden groetten haar.
Toen het rustoord daar sloot en
iedereen moest verhuizen naar De
Stek in Sijsele vreesden we dat ze
hier niet zou kunnen aarden. Een
oude boom verplant je niet, hé.
Maar alles is zeer vlot verlopen en
ze heeft zich snel aangepast.”

VOGEL WAS GAAN VLIEGEN
Door de verhuizing naar WZC De
Stek woont Rachel weer op enkele
honderden meters van haar ouderlijk huis in de Houtstraat, waar ze
op 14 juni 1909 werd geboren. In
een groot gezin, met drie zonen en
zes dochters. Rachel is de jongste
van de meisjes. Na de dorpsschool
ging ze kuisen en mensen helpen
met hun boodschappen. Overal
met haar fiets, tot in Sint-Kruis.
“Wie in Sijsele ziek was, ging mama bezoeken”, vertelt haar enige
zoon Lucien Reybrouck. “Lag er iemand in het ziekenhuis, ze trok

ernaar toe. Wanneer ze hoorde dat
er iets met de buren was, ging ze
bij hen langs. Haar eten mocht
aanbranden: dat gaf niet. Soms
stond ze ’s morgensvroeg, we waren nog niet aangekleed, al in de
living om pakweg onze stoof te kuisen.” Kleindochter Ann: “Ze was
nooit thuis. Je moest bij haar een
afspraak maken zoals bij de dokter.
En dan moest je zeker een halfuur
vroeger opdagen of de vogel was

“Op vakantie bij
mémé: dat was alle
koffiekannen in
het dorp helpen
leegdrinken”
ANN REYBROUCK
kleindochter van Rachel Neyt

gaan vliegen. Ze ging van kennis
naar kennis, telkens voor een halfuur. Toen ik in de vakantie bij mémé verbleef en mijn ouders vroegen wat ik die dag had gedaan, zei
ik: in heel Sijsele de koffiekannen en
theepotten helpen leegdrinken met
mémé.” (lacht)

HET MOEST VOORUITGAAN
Rachel trouwde in 1932 met Achiel

Reybrouck, een varkensverkoper
die later als metselaar en groenwerker bij de stad Damme werkte.
Samen kregen ze op 6 juni 1934 –
“de geboortedag van koning Albert
II, meneer” – hun enige zoon: Lucien. Daarna volgden drie kleinkinderen, zes achterkleinkinderen en
intussen twee achterachterkleinkinderen. Op haar zeventigste
werd ze weduwe, nadat haar man
een hartstilstand kreeg op straat.
“Fietsend in de Zwinstraat kwam
pépé een kennis tegen”, vertelt
kleindochter Ann. “Hij stapte af
voor een praatje. Die man voelde
plots een geritsel aan zijn broek.
Daar lag pépé. De reanimatie was
tevergeefs. Een klap voor mémé.
Zeker de zondagnamiddagen vielen haar zwaar omdat ze toen niet
bij de mensen op bezoek kon.
Maar het is een kranige dame.
Doordoen. Geen minuut stilzitten.
Dat uitte zich ook aan tafel. Om te
eten had ze geen tijd, ze schrokte
het binnen. Pépé zei altijd: je knabbelt niet op je aardappelen, je slikt die
in één keer binnen. Als kind was ik
vaak nog maar halverwege mijn
eerste boterham of mémé was al
aan het afruimen. Het moest vooruitgaan. Ze heeft geen tijd om
dood te gaan. Stilstaan bij het verleden deed ze niet. Daarom dat ze
ook nooit vertelde over de twee wereldoorlogen die ze meemaakte.
Altijd doordoen, altijd content zijn,
altijd bereid zijn om een ander te
helpen: dat is mémé.”

6de: De Duitsers gebruiken
tijdens de Eerste Wereldoorlog in
Ieper voor het eerst chloorgas.
12de: Eerste gemeenteraadsverkiezingen waaraan vrouwen mogen deelnemen.

20ste: Beurscrash in New York.
30ste: Duitse troepen vallen
Polen binnen, start van de Tweede Wereldoorlog.
40ste: Oprichting van de NAVO.
50ste: Barbiepop
komt op de markt.

60ste: Neil Armstrong zet als eerste
mens voet op de
maan.
70ste: Sony lanceert de eerste
walkman.

80ste: Val van de
Berlijnse Muur.

90ste: Invoering
van de euro als
betaalmiddel.
100ste: Eedaflegging van Barack Obama, eerste
zwarte president van de VS.

