
Kolkennete
De Kolkennete ontspringt ten oosten van Dessel centrum aan de Alfons
Smetstraat. Hier is de Nete in het landschap aanwezig als een gracht die
haar aanwezigheid verraadt door de overvloedige beplanting.
Verder is een groot deel van de Kolkennete in buizen gestopt bij de
aanleg van nieuwe woonkernen in het centrumgebied. Volgend teken
van herkenning zie je in de Elsakkerstraat, een heel eind meer naar het
Westen van Dessel toe. Langsheen de Elsakkerstraat en de Karel
Oomsstraat kan je de Nete en zijn kronkels nog goed volgen. Aan de
Broekstraat zie je een duiker en daar gaat de Nete weerom kopje onder.
Een eind verder komt ze weer boven en vloeit ze in de Voorste Nete.

Verdroging van de
Kolkebeemden, door
onder andere het
verharden (beton-
nering) van de
dorpskern, maken
dat de Kolkennete
regelmatig droog
staat. Afvloei van
regenwater naar de
riolering speelt hierin
sterk mee. Daaren-
boven verdampen de
elzen van de Elsakker
heel wat water. De
daling van het grond-
waterpeil in het
centrum maakt ont-
watering overbodig.
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KAREL OOMSSTRAAT
Alvorens uit te monden in de Voorste Nete, kruist de Kolkennete de
Karel Oomsstraat. Karel Ooms is Dessels meest beroemde kunstenaar.
Hij werd in 1845 in Dessel geboren en beschikte over een uitzonderlijk
tekentalent. Vanaf zijn twaalfde jaar volgde hij lessen aan de Koninklijke
Academie van Antwerpen. Enkele jaren later, op zijn twintigste, werd hij
laureaat van deze Academie. Het hoogtepunt van zijn opleiding werd op
passende wijze gevierd. Bij de feestelijke inhuldiging in eigen dorp
werd het Kanon Van Dessel ontstoken. Uit dankbaarheid voor dit feest
schilderde Ooms voor de zijaltaren van de Sint-Niklaaskerk van Dessel
twee altaarstukken: "Onze-Lieve-Vrouw die de rozenkrans geeft aan de
H. Dominicus" (1866) en de "Hemelvaart van Christus"(1868) .
Ondanks de veelzijdigheid van zijn oeuvre is Karel Ooms vooral bekend
geworden als portretschilder. Naast historishe stukken schilderde hij
veel portretten van rijke burgers uit het Antwerpse en de Kempen.
Hij overleed op 55-jarige leeftijd in Cannes. De naam van de straat waar
hij woonde, werd naar hem vernoemd: de Karel Oomsstraat.

De verboden lezing: met dit werk uit 1876 werd hij op slag beroemd. Een oude
man leest samen met een jong meisje een dik boek, waarschijnlijk een Statenbijbel.

Het lijkt of ze zich betrapt voelen en hun gezicht verraadt een zekere angst. De

aartshertogen Albert en Isabella probeerden het opkomende Protestantisme een halt

toe te roepen door het uitvaardigen van plakkaten die de lezing van deze bijbel zou

verbieden. Overtreding zou leiden tot verbeurdverklaring van goederen en de

beschuldigden kregen de doodstraf. Voor christenen is de bijbel 'het Woord van God'

en de katholieke geestelijkheid was van mening dat de bijbel niet door gewone

mensen mocht gelezen worden. Zij konden in de kerk luisteren naar de ondubbel-

zinnige uitleg van de priesters. De protestanten daarentegen meenden dat iedere

gelovige zelf de bijbel hoorde te lezen en dat de predikant een dienaar van Gods

Woord was. Het was zijn taak Gods Woord door middel van bijbellezing en

schriftuitlegging tot de mensen te laten spreken. Dat betekende dus dat de bijbel in

de eigen taal beschikbaar moest zijn, liefst in een zo betrouwbaar mogelijke

vertaling. De hervormer Luther vertaalde rond 1535 dan ook de bijbel in het Duits.

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige

Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en

Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de

Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.

Dit schilderij is daarom zowat een ikoon van het Vlaamse Protestantisme geworden.

Verzoening voor de rechtbank (1888) .




