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HET SCHILDERIJ VAN FELIX DE BOECK 
In het vergaderlokaal van BLOSO (thans: Sport Vlaanderen) in 
Brussel hing jarenlang een schilderij in dieprode tinten van 
Felix De Boeck, “Het Hanengevecht”. Tijdens kibbelpartijtjes 
op vergaderingen, doemt dit schilderij steeds weer op in mijn 
herinnering. Maar ook denk ik dan terug aan dat échte 
hanengevecht tijdens mijn jeugd. 
De schilderijen van boer-kunstenaar Felix De Boeck zijn nog te bewonderen in het FeliXart Museum, 
Kuikenstraat 6 te 1620 Drogenbos, tel. 02/377 57 22. Een bezoekje overwaard. 
 

HET ECHTE HANENGEVECHT 
Tijdens een van onze omzwervingen door de natuur, werden mijn broers en ik 
tegengehouden door een wachtpost bij het afgelegen huis van Jan Stylen. “Stop, hier 
mag je niet door”. Onze nieuwsgierigheid was echter gewekt en langs een omweg 
bereikten wij toch wat verborgen moest blijven voor kinderogen. Op een braak-
liggend stuk grond was wat hoog opgroeiend gras en wat brem afgemaaid. Rond een 
perk afgebakend met kippengaas verdrongen zich een 50-tal mensen. Die gingen zo 
driftig op in hun spel dat zij onze aanwezigheid niet eens merkten. Ik herkende 

meteen een aantal dorpsgenoten. Er werd duchtig gewed: 
“150 frank voor de witte!”, “300 frank voor de rooie!”, … 
Door de mensenmassa konden we eerst niet goed zien 
wat er zich in het perk afspeelde. Maar kinderen hebben 
weinig ruimte nodig om tussen volwassenen door te 
glippen om dan op de eerste rij te gaan genieten van het 
spektakel. 

In het perk werden 2 hanen tegenover elkaar gezet. Na enkele seconden stuiven die 
wild op elkaar in met ware doodsverachting. De nekpluimen rechtop en de vleugels 
wild fladderend. Met hun hele hebben en houden hakken en pikken ze in op elkaar. 
Met de snavel. Met hun vleugels. En vooral met hun poten met een vlijmscherp 
spoor. Weldra dwarrelen pluimen in het rond. Het houtzaagsel in het perk wordt wild 
omgewoeld. Bloed spuit uit de geslagen nekwonden. Als toeschouwer mag je niet te 
dicht bij het perk gaan staan want je 
dreigt beklad te worden met 
rondspattend bloed. Elke kamp duurt 
maar vijf of zes minuten. Of korter, als 
een van de hanen het loodje legt. 
Dood. Of zwaar gekwetst: met een 
uitgestoken oog, een  gebroken poot of 
vleugel, een steek in een slagader, … 
 



Mijn oog viel plots op een dorpsgenoot aan de andere zijde van het perk. Hij 
noteerde ijverig alle weddenschappen met een potlood in een klein notaboekje. Die 
potlood stak hij daarna achter zijn rechteroor. En met zijn linkerhand wreef hij 
zenuwachtig over zijn kale schedel. Alsof hij hopeloos zocht naar de haarbos die er 
niet meer was. Die dorpsgenoot zorgde er voor dat iedereen zich correct hield aan de 
weddenschappen en hij bezorgde ook het nodige wisselgeld. 
 

DE VELDWACHTER 
Opeens kwam de wachtpost hijgend aangelopen en riep al vanuit de verte: “De 
garde!”. Als een klad mussen stoof het gezelschap uit elkaar. Iedereen grabbelde 
vliegensvlug zijn materiaal bij elkaar, gooide de vechthanen in hun rieten korven en 
sprong op de gereedstaande fietsen. Alle anderen ontsnapten langs twee vooraf goed 
uitgekiende vluchtwegen. 
Wij hadden ons niet verwacht aan deze 
plotselinge aftocht en bleven even 
bedremmeld staan. Maar in de verte 
zagen we de veldwachter al naderen met 
zijn fiets aan de hand. Die veldwachter 
was Albert Hermans (1916-1988), de 
jongste broer van mijn moeder. Zo vlug 
als wij maar konden, kozen wij ook het 
hazenpad. 
Dat de veldwachter wel degelijk wist wie 
op het hanengevecht aanwezig was, bleek 
enige dagen later toen hij tegen mijn 
moeder zei: “Je houdt best jouw zonen 
weg bij het hanengevecht”. 
 

Dat milde, ietwat slome, optreden van de veldwachter was kenmerkend voor hem. 
Hij toonde wel degelijk zijn gezag als “arm van de wet”, want hanengevechten waren 
immers in België al verboden sinds 1867. Maar toch liet hij iedereen ontsnappen en 
toch stelde hij geen proces-verbaal op. 
 

DE OORLOGSHELD 
In onze familie was Albert Hermans nochtans de grote “oorlogsheld”. Tijdens de 
terugtocht van het Belgische leger in mei 1940 was hij gewond geraakt en 

overgebracht naar Engeland, waar hij tijdens de 
oorlogsjaren dienst deed bij het Engels leger. Hij maakte 
met dat Engels leger de landing mee in Normandië en ook 
de bevrijding van Limburg in september 1944 (of 77 j. 
geleden). 
 

In Boekt werd hij toen feestelijk onthaald aan de 
ouderlijke woonst (nog een lemen huis) met een 
bloemenhulde. 
Mijn ouders bewaarden van die gebeurtenis enkele 
foto’s. Op de foto links staat nonkel Albert samen met 
zijn moeder (en mijn grootmoeder) Anna Gijbels. 



 

Op de andere foto staat nonkel Albert samen met de parochiepriester en de familie 
Hermans. Ik herken mijn grootmoeder, mijn ooms en tantes, mijn zussen, mijn neven 
en nichten en ook mijn ouders. 

Mijn moeder moet op dat moment zwanger zijn geweest van mij (ik was dus toen ook 
al aanwezig !). Maar van mijn moeder is centraal op de foto alleen haar gezicht te 
zien. Zij verbergt haar buikje achter mijn grootmoeder en nonkel Albert. 
 

De priester op de familiefoto is E.H. Jan Van Duffel. In de volksmond werd hij “het 
kaplaantje” genoemd. Hij was kapelaan in Zolder van 1933 tot 1942 en rector in de 
hulpparochie Boekt van 1942 tot 1953. Daarna was hij nog pastoor te Montenaken en 
Zutendaal.  Priester Jan Van Duffel verplaatste zich met een zware brommer en stond 
bekend als zeer puriteins. Hij overleed in 2014 op 105-jarige leeftijd als oudste 
inwoner van Overpelt.  
 

Veldwachter Albert Hermans overleed in 1988 in de leeftijd van 72 j. 
 


