
 6- Passe-Partout - Editie De Nieuwe Omroeper -  nr 3 - 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011

Luc De Ryck
AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
e-mail burgemeester@temse.be

Florke Bogaerts (bijna 102) volgt 104-jarige 
Gregoire De Roeck op als oudste inwoner 

Gregoire De Roeck (Steendorp), die op dinsdag 21 december 104 
werd en op weg was om de oudste inwoner in Temses geschiedenis 
te worden, is op zaterdagavond 8 januari overleden. Hij bezweek 
aan de gevolgen van een val enkele uren eerder. 
Met een leeftijd van 104 jaar en 18 dagen is Gregoire de 2de oudste 
inwoner in de geschiedenis van Temse. Honorina Michiels (1892-
1996) is de oudste met 104 jaar en 39 dagen, Anna Smet (1904-
2008) volgt na Gregoire met 104 jaar en 14 dagen. (Leontina) Florke 
Bogaerts, die op 27 februari 102 wordt en in De Reiger resideert, 
is nu Temses oudste inwoner, gevolgd door de 100-jarige (Maria) 
Yvonne Foubert, die nog alleen thuis woont.
Gregoire De Roeck was de 10de eeuweling sinds de fusie (1977), de 
2de in de geschiedenis van Steendorp. In 1959 vierde Amelberga 
(‘Bake’) Blijweert haar 100ste verjaardag. 
Op zijn 104de verjaardag zochten we Gregoire nog ten huize op (zie 
foto). Hij woonde nog altijd – met zoon Désiré – in z’n huis in de 
Hospitaalstraat. Voor zijn leeftijd was zijn gezondheid nog heel 
degelijk. Hij vertelde over zijn leven en benadrukte dat hij nog 
elke dag dacht aan zijn echtgenote, Rosa De Cock (1909-1995). 
Het was de intentie van het gemeentebestuur Gregoire op het 
gemeentehuis te huldigen, als hij Temses oudste inwoner ooit werd. 
Het heeft helaas niet mogen zijn. In zijn 104 levensjaren kende 
Gregoire 8 burgemeesters (5 Steendorp, 3 Temse), 10 pastoors, 5 
koningen en… 59 regeringen. 

Gregoire De Roeck was de 3de van de 4 kinderen van Joannes De Roeck en Pauline De 
Bruyn. Zijn ouders, afkomstig van Bazel, waren schippers. Hun dochter (Emilienne) en 3 
zonen (Achiel, Gregoire, Alois) deden Steendorps reputatie als schippersgemeente alle 
eer aan en volgden hun ouders in het spoor. 
Eigen aan het toenmalige schippersbestaan liep Gregoire maar 1 jaar school. In het 
vooruitzicht van zijn Eerste Communie werd hij verplicht 1 jaar les te volgen, waardoor 
hij als 12-jarige de schoolbanken deelde met 5-6-jarigen. Op 7/12/1929 trouwde hij 
met zijn dorpsgenote Rosa De Cock. Aanvankelijk huurden zij een schip en werkten zij 
in opdracht, maar toen Gregoires vader overleed (1933), trokken zij in op het schip van 
zijn moeder. Na haar dood (1937) gingen ze als zelfstandige schippers aan de slag. Hun 
hele verdere beroepsleven brachten zij door op hun spits: de ‘Honesty’. Hun tochten 
leidden naar Frankrijk, Duitsland en Nederland. Zij kregen 2 kinderen: François (°1930) 
en Désiré (°1941), die op hun beurt de schipperstraditie verderzetten.
Toen het echtpaar defi nitief aan wal kwam (1973), vestigden zij zich in de 
Hospitaalstraat, waar Gregoire is blijven wonen. De echtelingen hadden het geluk 
zowel hun 50ste, 60ste als 65ste huwelijksverjaardag te kunnen vieren. 
Vanaf 1985 wijdde Gregoire heel wat vrije tijd aan het vervaardigen van houten 
scheepsmaquettes: géén bouwdozen, wél constructies met eigen bijeengezocht 
materiaal, dat hij al of niet bewerkte. Zodoende verwierf hij een hele verzameling 
scheepstypes. Tot begin 2006, dus tot zijn 99ste, trok hij elke donderdag naar ‘Het 
Centrum’ om te kaarten (bieden). Een val brak die traditie af. Daardoor ook kon hij niet 
langer maquettes bouwen. Later dat jaar werd hem een pacemaker ingeplant. 

Gregoire heeft zijn scheepsmaquettes altijd bewaard en gekoesterd. Zij zijn de 
blijvende getuigen van een gepassioneerd schipper, die ook na zijn pensionering aan 
zijn verbondenheid met de schipperswereld gestalte gaf en die de geschiedenis én de 
legende ingaat als ‘s werelds oudste knutselaar.
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