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Wichelen, een keizerlijk geschenk
In 2022 bestaat onze gemeente minstens 1050 jaar. Dat weten we omdat de naam ‘uuigle’ in
het jaar 972 vermeld werd in de huwelijksakte van de Duitse keizer Otto II met de
Byzantijnse prinses Theophanu. Wichelen maakte toen samen met de rijksabdij van Nijvel
(van Sint-Gertrudis) deel uit van de omvangrijke en prestigieuze bruidsschat met domeinen
over heel Europa, die zij van de keizer ontving. Het was als het ware een soort
levensverzekering waarover zij kon beschikken.

Waarschijnlijk werd toen bij ons tol geheven op de Schelde, de rijksgrens tussen het Duitse
keizerrijk en het Franse koninkrijk. Bovendien waren er een paar grote boerderijen gevestigd
met landerijen die een rijke oogst voortbrachten. Al die inkomsten kwamen haar voortaan
toe.
Zo werd Wichelen een weliswaar kleine, maar betekenisvolle plek in de Europese
geschiedenis en schakelde ons dorp zich in de Europese context in.
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Dat willen we tussen 19 augustus en 19 september 2022 op verschillende locaties en op
uiteenlopende manieren herdenken en vieren. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, tenzij
anders vermeld.
Vrijdag 19 augustus 2022 – 19.30 uur – Gildenhuis Wichelen
Lezing: Keizerin Theophanu en Wichelen door
historicus-archeoloog Dirk Callebaut
Dirk Callebaut woont al jaren in onze gemeente en is over heel Vlaanderen bekend als de
stuwende kracht achter het provinciale project Ename in de buurt van Oudenaarde.
Hij leidde verschillende archeologische opgravingen en legde onder andere de abdijsite in

Ename bloot. Ook de geschiedenis van de plaatselijke Sint-Laurentiuskerk en de uitbouw van
het lokale museum hielp hij mee ontdekken en vormgeven.

Die avond blijft hij stilstaan bij de oosters-mysterieuze figuur van de Byzantijnse prinses en
latere keizerin Theophanu, de brug tussen Oost en West.
Foto’s beschikbaar:
Alle foto’s uit ons project kan je bekomen bij jan.bracke6@telenet.be
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Vrijdag 26 augustus 2022 – 19.30 uur – Pastorie Wichelen
Opening Theophanu-tentoonstelling
door Ere-Voorzitter van de Europese Unie Herman graaf Van Rompuy
Voormalig voorzitter van de Europese Unie Herman Van
Rompuy is een eminent lid van The Empress Theophano
Foundation, een Europese stichting met hoofdzetel in
Thessaloniki (Griekenland).

Daarom was hij onmiddellijk bereid om niet alleen het
voorwoord te schrijven voor onze publicatie over Theophanu,
maar ook om de interessante expo te openen met de
keizerlijke huwelijksoorkonde van Otto en Theophanu en
artefacten, gevonden in onze Bergenmeersen.
uuigle cum abbatia niuelle
De verwijzing naar Wichelen en Nijvel staat in het 4de
medaillon aan de linkerkanr van de huwelijksoorkonde van
keizer Otti II met prinses – later dan keizerin – Theophanu.

The Empress Theophano Foundation is een Europese stichting met zetel in Thessaloniki die
zich tot doel stelt om een Prijs uit te reiken aan mensen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt inzake historische diversiteit.
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Zondag 28 augustus 2022 – 14 uur – Pastorietuin Wichelen
Volksfeest ‘De Wereld, Ons Dorp’
met deelname van oude en nieuwe Wichelaars
Onze gemeente is dus een deeltje van Europa en ook een deeltje van de wereld. Dat willen
we vieren op de zondag voor septemberkermis, kwestie van in de juiste stemming te komen.

Elke deelnemer treedt op als ambassadeur van haar of zijn land en demonstreert
klederdrachten, hapjes, muziek, … kortom, een bont palet van gewoonten en gebruiken die
onze wereld zo boeiend maken en dat in de schaduw van pastorie en kerk, het
richtinggevende baken al ruim 2000 jaar lang.
Hung Van Truongh is misschien wel de bekendste inwoner met
vreemde origine. Hij vertrok uit Vietnam met een aantal vrienden
in een gammel vissersbootje, werd op zee opgepikt door een
koopvaardijschip en kwam uiteindelijk in Wichelen terecht bij
pastoor Stacino.
In 19?? kwamen ook zijn echtgenote en kinderen naar Wichelen.
Ondertussen wist Hung zich vlug te integreren: hij werkte voor de
kerkfabriek en het gemeentebestuur, en is vooral fier op zijn
kinderen die hier allen ‘hun weg hebben gevonden’.
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Zaterdag 17 september 2022 – 19 uur – Sint-Gertrudiskerk Wichelen
Byzantijnse gezangen door het kwartet Gospodi
Opgesteld in een cirkel als de vier evangelisten brengen de klassieke stemmen van Gospodi
(alt Jonas Gedeshi, tenor Michaël Wittoek, bariton Wenceslaus Mertens en bas Frederik
Meireson) hemelse gezangen ten gehore, een moment van bezinning en ingetogenheid om
weg te dromen in Oosterse sferen.

Aansluitend wordt aan de aanwezigen een nocturne met een drankje aangeboden in de
expositieruimte van de pastorie, een stijlvol besluit van de drie weken durende
tentoonstelling.

Kaarten zijn verkrijgbaar door overschrijving van €10 op het rekeningnummer
BE40 0680 5085 1063 van Heemkring Wichelen, met vermelding ‘Gospodi’.

6

Maandag 19 september 2022 – 19.30 uur – ’t Ankerpunt, Pruytenshof te Serskamp
Lezing over Europa door professor Hendrik Vos
Hendrik Vos, hoogleraar aan de Universiteit Gent, is een
algemeen gewaardeerd Europa-kenner.
Op de rake manier die hem kenmerkt, zal hij het Theophanu
Herdenkingsfeest afsluiten met een lezing waarin Europa op
verschillende manieren aan bod zal komen. Kom op tijd!

Wordt verwacht…
Theophanu-Sigmawandeling
Als blijvend aandenken aan het Theophanujaar – 1050 jaar Wichelen – wordt een
permanente wandeling door de Bergenmeersen en Wijmeers uitgetekend.

Daarvoor kunnen we een beroep doen op de onbaatzuchtige medewerking van De Vlaamse
Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos.
Over de inwandeling ervan houden wij je op de hoogte.

