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De foto dateert van 12 augustus 1943, twee zussen uit
het gezin van Van Waeyenberge Alfred en Van Holder
Emma Maria trouwden er op die dag, met name Josina
Adelina (x Walraevens Victor) en Celesta Maria
Cecilia (x Philips Marcel). De foto werd ons uitgeleend
door Philips Ghislaine.
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Ereleden werkjaar 2017
Het bestuur van de heemkring dankt van harte en in het bijzonder de leden die ons financieel steunden in onze
werking.
Lijst afgesloten op 22 oktober 2017
Timmermans Paul
V an der Perre Christiane
V an den Bosch Julien – CRELAN
V an Snick Gilbert - De Bodt
Pycke Jeannine
De Bodt Johan
De V os Rudy
Geeroms Wilf ried
Meert Lieven
V an Isterdael Jan
V an Snick Roger
V ernaillen Rita
V ernaillen Walter - Bourgeois
Buydens Lutgarde
Couck Maria
De Roeck Rudy
Sonck Steven
V ernaillen Dirk - V anantw erpen
V ernaillen Herman - Gies
V ernaillen Joris
Buydens Herman
A sselman A lf ons
De Raedt William
De Deyn Godelieve
De Deyn Jan - Van Yper
De Kimpe Willy
De Ridder Marcel
De Roeck Frieda
De Roeck Wilf ried
D'Hoe Magda
Evenepoel Walter
Gies Jan-V an Der Veken
Herssens Oscar - Clement
Rombaut Willy
Ronsijn Paul
Strubbe Neron - Hellinckx
V an Caeneghem John
V an den Borre Marc
V an den Broeck Freddy
V an den Houw e Luc - V an Isterdael
V an Eeckhout Freddy - V ernaillen
V an Laeren Maria
V an Nieuw enhove Bernard - Schoon
V an Snick Etienne - Ooghe
V ernaillen Etienne
V ernaillen Paul
Wittenberg Greta
Heylens Michel
Segers-Cantaert
Servranckx Luc - V an Isterdael
V an der Perre Marc - Breugelmans
V an Isterdael Marie-Louise
Renders Jurgen
V ernaillen - Barbé Maria
A gneessens Dirk - De Kegel
A rdans Jan
Baeyens Eddy
Becqué Georges
Boriau Albert
Borloo Jan
Cieters Chris
Cobbaert William
Couck - V an der Straeten Simonne
De Boitselier Inge
De Boitselier Willy
De Bruyn Florent
De Bruyn Omer
De Coster Paul
De Dier Marc - De Paepe
De Dobbeleer A ndré
De Kegel Jan
De Leeuw Jean
De Mecheleer - De Roeck Lydia
De Roeck Hugo
De Roose Marcel
De Saeger Christiane
De Strooper Peter
Delagey Godelieve

Gent
Okegem
Okegem
Okegem
Okegem
Denderleeuw
Okegem
Okegem
Ninove
Okegem
Meerbeke
Ninove
Okegem
Okegem
De Pinte
Roosdaal
Gooik
Nazareth
A f f ligem
Okegem
Okegem
Okegem
Brussel
Okegem
Rupelmonde
Okegem
Denderleeuw
Dw orp
De Pinte
Okegem
Roosdaal
Brugge
Ninove
Okegem
Okegem
Ninove
Okegem
Gent
Okegem
Ninove
Okegem
Jette
Ninove
Ninove
Okegem
Okegem
Gent
Kortrijk
Okegem
Okegem
Hove
Okegem
Zottegem
Ninove
Welle
Okegem
Ninove
Okegem
Okegem
Okegem
Okegem
Geraardsbergen
Okegem
Okegem
Okegem
Denderleeuw
A alst
Ninove
Idegem
Okegem
Okegem
Okegem
Denderleeuw
Sint-Kw intens-Lennik
Ninove
Okegem
Okegem
Okegem
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Espenhout Marina
Okegem
Eylenbosch - Baeyens Godelieve
Okegem
Eylenbosch Leonard - Wauters
Okegem
Fonteyn-Broeckaert
Herzele
Galindez Ruiz Virginia
Okegem
Gies Etienne - Baeyens
Ternat
Gies Jozef
Denderleeuw
Gies Lutgarde
Dilbeek
Goubert Marc
Okegem
Grijseels Roger
Ninove
Helpers Gilbert
Okegem
Hitchinson Herman - V an Houtem
Ninove
Impens Geert - Hendrickx
Okegem
Janssens Roger
Ukkel-Brussel
Keymeulen Eduard
Okegem
Laverze-V an Eeckhout
Okegem
Maesschalck Dirk - De Brabanter
Okegem
Meert Freddy - De Clerck
Okegem
Minner Ronny
Okegem
Moens Wilf ried - Baeyens
Iddergem
Muylaert - V an der Poorten
Okegem
Neukermans Guy
Okegem
Nevens-Straetmans
De Haan
Nuyts Paul
Okegem
Pauw els Pierre -De Smet
Ninove-Aspelare
Peeters-Neuckermans
Ninove
Raes A ndré
Outer-Lebeke
Ronsijn Paul
Okegem
Rossignol Eugeen
Okegem
Schockaert Pierre - Van Isterdael Elisabeth Denderleeuw
Servranckx André - Stammeleer
Okegem
Servranckx Bart - Delahey
Tollembeek
Servranckx Denise
Okegem
Spitaels Marie-Paule
Okegem
Thienpont-V rancx
Viane
V an Brempt Hilda
Ninove
V an Cauteren Marc
Okegem
V an de Perre A lma
Okegem
V an de Perre Renilde
Denderhoutem
V an de Perre Rudolf
Af f ligem
V an den Borre - De Rycke
Destelbergen
V an der Speeten Maurice
Haacht
V an den Spiegel - Van Damme Y olande
Okegem
V an den Spiegel Greta
Okegem
V an der Donck Joseph - Bloem
Ninove
V an der Elst Gunther
Okegem
V an der Elst Philomena
Okegem
V an der Perre Georges
Leuven
V an der Speeten Godelieve
Okegem
V an der Speeten Maria Rosa
Itterbeek
V an der Weeën Lena
Okegem
V an Eeckhout Roger - Ronsyn
Ninove
V an Geite Walter
Okegem
V an Isterdael Frank
Okegem
V an Isterdael Godelieve
Roosdaal
V an Isterdael Luc
Okegem
V an Isterdael Walter - Mottar
Roosdaal
V an Kerckhove Karin
Okegem
V an Langenhove Christiaen
Roosdaal
V an Nuf f el Flor
Pamel-Roosdaal
V an Overstraeten - Heylens
Sint-Martens-Lennik
V an Santen Frans
Okegem
V an Tricht Herman - V an Kerkhove
Okegem
V ande Winkel Georges
Denderw indeke
V eirman Arthur - V anderdonck
Roosdaal
V ereecken Louis
Okegem
V ernaillen - Coppens
Ninove
V ernaillen Bart
Okegem
V ernaillen Danny - Vernaillen
Okegem
V ernaillen Esther
Berlare
V ernaillen Hugo
Okegem
V ernaillen Joost - Van de Perre
Denderleeuw
V ernaillen Philippe
Okegem
V ijverman Christoph
Okegem
Wauters Marcel - Huyck
Dendermonde
Wellekens Dirk
Denderleeuw
Zusters H. H. Harten
Ninove
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’t Zijn vieze tijden als d’Oorlog woedt
Duitse voedselopeisingen in Ninove en Okegem
PATRICK PRAET
Een oorlog zet menselijke relaties op scherp, zeker en Ninove over de opeising van graan op Ninoofs
wanneer een land gedurende geruime tijd onder een grondgebied in 1916-1917. Voor een goed begrip van
vreemde militaire bezetting terechtkomt. De Eerste deze graankwestie start deze bijdrage met een schets
Wereldoorlog vormt hierop geen uitzondering. De van het bezettingsregime in het Etappengebiet.
voedselcrisis
als
gevolg
van
de
Duitse
opeisingspolitiek bracht sluimerende maatschappelijke
tegenstellingen van vóór de oorlog opnieuw aan de 1. Het Duitse bezettingsregime
oppervlakte. Eén hiervan is de onderhuidse rivaliteit
tussen stad en platteland. Vooral in de stedelijke Levend ingemetseld in gemeenten
agglomeraties werd tijdens de ‘Grote Oorlog’ het België werd eind 1914 ingedeeld in drie zones die,
sluimerende wantrouwen tegen ‘de woekerende en naarmate ze dichter bij het front lagen, ook een
vrekkige boer’ opnieuw aangewakkerd. In de pers strenger bezettingsregime kregen. Onmiddellijk achter
werden plattelandsgemeenten afgeschilderd als een het front lag het Operationsgebiet. Daarnaast was er
oord van speculanten en woekeraars die onder een het Etappengebiet (Oost-Vlaanderen, het niet-bezette
hoedje speelden met de lokale en Duitse autoriteiten. 1 deel van West-Vlaanderen en het grootste deel van
Niet alleen de landbouwers waren het slachtoffer van Henegouwen).
Tenslotte
was
er
het
deze beeldvorming, iedereen die een schakel vormde in Gouvernementsgebiet waartoe de rest van het land
de voedselketen zat met een imagoprobleem: de behoorde. Over het algemeen was het bezettingsregime
tussenhandelaar, de beenhouwer, de bakker, … Dit was
in het Etappengebiet
niet
anders
in
de
strenger dan in het
Denderstreek. Toen in
GouvernementsNinove in augustus 1915
gebiet. Zo had men er
boter en eieren boven de
bijvoorbeeld voor de
officiële maximumprijzen
verplaatsing van het
werden verkocht sneerde
ene naar het andere
Het Vlaamsche Nieuws:
dorp een paspoort
‘Men
weet
dat
de
nodig. Dit was zeker
landbouwers der stad (…)
het geval voor de reis
zich met niets anders
naar
een
andere
bezighouden
dan
de
Kommandantur of als
middelen uit te zoeken om
men zich naar het
bijzonderlijk de burgerij uit
Gouvernementsgebiet
te buiten’.2 En in 1917
wou
begeven.
oordeelde het Aalsterse
Daarnaast was in het
blad De Volksstem streng:
Etappengebiet ook de
‘… schuldig zijn die
opeising van allerlei
► Cartoon die de omgekeerde wereld in 1918 op de
boeren, die hunne waren
goederen
veel
korrel nam: de boer werd alsmaar rijker terwijl de
achterhouden en weigeren
ingrijpender
dan
in
gewone burger de eindjes aan elkaar kon knopen
te verkoopen aan hunnen
het oosten van het
medemenschen, en vooral
Uilenspiegel, 28 juli 1918, AMSAB Gent
land. De grens tussen
aan sukkelaars (…)’.3
beide
De spanningen tussen stad en platteland konden op alle bezettingsregimes volgde ter hoogte van Okegem,
ogenblikken oplaaien. Dit gebeurde bijvoorbeeld Ninove en Liedekerke de loop van de Dender. Ondanks
wanneer beiden moesten overeen komen over de oogst de wachtposten en patrouilles was de rivier een plek
die aan de bezetter moest afgedragen worden. In dit waar er druk werd gesmokkeld van het ene naar het
artikel komt een controverse aan bod tussen Okegem andere gebied.
[1] B. DEMASURE. Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Leuven, 2014, p. 156-163.
[2] Het Vlaamsche Nieuws – Vlaamse Gazet, 15 augustus 1915
(hetarchief.be).
[3] De Volksstem, 9 juni 1917 (aalst.courant.nu).
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Het Etappengebiet telde eerst 13 en later 14
Kommandanturen of bestuurlijk-militaire districten.
Deze indeling hield helemaal geen rekening met de
bestaande Belgische kantons, laat staan met de huidige
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gemeentegrenzen. Zo kwam het kanton Ninove onder
twee verschillende Kommandanturen terecht. De stad
Ninove viel samen met Okegem, Outer en Nederhasselt
onder de Kommandantur van Aalst waartoe ook
buurgemeenten zoals Denderhoutem, Denderleeuw en
Iddergem behoorden. Appelterre-Eichem, Aspelare,
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, Neigem,
Pollare en Voorde ressorteerden dan weer onder de
Kommandantur van Geraardsbergen.
Alhoewel de Kommandanturen over een relatieve
autonomie beschikten, vielen zij voor heel wat zaken
onder de centrale Etappeninspektion van het IV. Armee,
het Duitse leger dat het bezette deel van West- en OostVlaanderen controleerde. Zo was bijvoorbeeld de
landbouwpolitiek een bevoegdheid van het militaire
opperbevel. Toch bezaten de Kommandanturen een
gedeeltelijke autonomie, vooral voor de aanpak van
voedselsmokkel en -fraude. Veel hing af van de grillen
van de plaatselijke kommandanten. In Geraardsbergen
zwaaide bijvoorbeeld ‘Oberleutnant und Adjudant’
Schwartz gedurende vier jaar de scepter. Alhoewel hij
er pas de tweede in de hiërarchie was kon hij
gedurende de oorlogsperiode een gezag opbouwen dat
hij misbruikte om aan zelfverrijking te doen. Ook de
Kommandantur van Aalst had het zeker niet getroffen.
Hier was plaatsvervangend kommandant Bruno
Sanguinetto de kop van jut. De man kwam pas eind
november 1917 in Aalst aan, maar zijn gedrag
vertoonde heel wat gelijkenissen met dat van Schwartz.
Ook hij profiteerde van de desinteresse en frequente
afwezigheid van de eigenlijke bevelhebber.
Sanguinetto, bijgenaamd ‘Bloedhond’, liet zich
opmerken door zijn bijzonder brutaal optreden tegen de
bevolking.
Vaak werden de Kommandanturen nog eens ingedeeld
in kleinere eenheden waar een Ortskommandant of
plaatselijke commandant aan het hoofd stond. In
Ninove was de Ortskommandantur gevestigd in de
Burchtstraat in het huis van industrieel Désiré De Bodt.
In Ninove waren de soldaten ingekwartierd in de rest
van de stad, verdeeld over particuliere huizen, het
stedelijk hospitaal, het stationsgebouw en de
gendarmerie. Okegem was vermoedelijk geen echte
Ortskommandantur, maar er verbleven wel permanent
soldaten in de gemeente, onder andere in het
stationsgebouw en in het huis van Odilon Gies aan de
grote brug waar ook de wacht aan de Dender was
opgetrokken.
De nationale en provinciale bestuursniveaus werden
tijdens de oorlog bijna volledig lamgelegd. Ministeries
en provinciebesturen kregen naast zich een
Zivilverwaltung of ‘Burgerlijk Beheer’. Deze
instellingen werden bevolkt door Duitse bureaucraten
die in de praktijk onder de voogdij van het leger
stonden. Zo zetelde in Gent, de hoofdplaats van het IV.
Armee, het Burgerlijk beheer dat rechtstreeks contact
onderhield met steden en gemeenten. Het enige
bestuursniveau dat volledig intact werd gelaten waren
dan ook de gemeentebesturen. Het waren zij die de

Heemkring Okegem | Mededelingen | 2017 nr. 2

dagdagelijkse
contacten
met
de
Kommandanturhoofdplaats onderhielden. Maar het
waren ook de gemeentebesturen die door de Duitsers
verantwoordelijk
werden
gesteld
voor
alle
overtredingen: het omzeilen van de voedselopeisingen,
de smokkelhandel, de werkweigeringen, eventuele
aanslagen op militairen,... In de praktijk vormde de
burgemeester van elke gemeente voor de Duitsers het
eerste aanspreekpunt. Deze had er alle belang bij dat
zijn gemeente gespaard bleef van de vele Duitse
boetes. In Ninove vertrokken bijna dagelijks brieven
van het bureau van burgemeester Clément Behn naar
de Kommandantur van Aalst. Omgekeerd werd het
Ninoofse stadhuis overstelpt met allerlei bevelen en
vragen vanuit Aalst. In Okegem liet burgemeester Van
den Berghe de contacten met het Duitse bestuur vooral
over aan gemeentesecretaris Alexis Van Damme.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren mensen dus
volledig teruggeplooid op de steden of dorpen waar ze
woonden. Men was als het als het ware ‘levend
ingemetseld’ in zijn gemeente. Het geeft aan hoe
plaatselijk en benauwend het leven plots was
geworden. Voor velen was het dan ook ‘à la guerre
comme à la guerre’. De strijd om heelhuids de oorlog
te overleven versterkte een dorpse mentaliteit waarin
wantrouwen tussen platteland en stad zich
gemakkelijker kon ontwikkelen…4
Duitse opeisingen
Bij het begin van de Duitse bezetting stond België aan
de rand van een ware voedselcrisis. Alhoewel het land
in 1914 wel over een krachtige landbouwsector
beschikte, was het tegelijk toch afhankelijk van de
import
van
buitenlands
graan
en
andere
voedingsproducten. Door de oorlog viel deze zo goed
als helemaal stil. Voortaan konden enkel nog via
neutrale landen zoals Nederland, Spanje en de
Verenigde Staten (tot 1917) voedingswaren ingevoerd
worden. Vaak lagen filantropische initiatieven hiervan
aan de basis. Vooral in de Verenigde Staten ontstond
een uitgebreide hulpactie die uitgroeide tot de
Commission for Relief in Belgium. Deze humanitaire
organisatie werkte nauw samen met het Nationaal
Hulp- en Voedingscomité, een initiatief van de
Brusselse ‘haute finance’ dat via een netwerk van
gewestelijke
en
lokale
‘komiteiten’
de
voedselbevoorrading verzorgde.
Deze gestructureerde voedselbijstand was noodzakelijk
want de Duitse militaire autoriteiten gingen vanaf 1915
over tot een algemene en systematische opeising van
de oogsten. Het nieuwe regime besefte echter dat het
[4] S. VANDENBOGAARDE, Een kijk op de administratiefrechterlijke organisatie van het Etappengebied tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Gent, 2010 (UGent, masterscriptie). Deze
gegevens werden aangevuld en geconcretiseerd voor de
Kommandanturen Aalst en Geraardsbergen in Ninoofse
Oorlogsgazet, nr. 2, 15 maart 2015. Zie verder ook S. DE
SCHAEPDRIJVER, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Antwerpen-Amsterdam, 2013, p.
111-148.
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België niet zo maar kon leegplunderen. De
Vredesconventie van Den Haag (1907) liet wel toe dat
een militaire bezetter gebruik kon maken van de
opbrengsten van een land, maar eiste tegelijkertijd dat
zij de bezette bevolking in haar levensonderhoud
voorzag. De Duitse bestuurders hebben in België
voortdurend tussen deze twee principes gelaveerd. De
beste oplossing leek haar om de oogst zo goed als
volledig op te eisen en vervolgens te distribueren over
de bevolking. Tegelijkertijd werden voor alle
levensnoodzakelijke producten (graan, vlees, boter,
eieren, …) per bezettingszone
hoogstprijzen of
maximumprijzen vastgelegd. Door middel van deze
officiële prijzen wou men de voedseldistributie voor de
ganse bevolking garanderen en speculatie vermijden.
Op de overtreding van de hoogstprijzen stonden
immers zware geldboetes.

De systematische graanopeisingen startten weliswaar
pas vanaf 1915, maar de bevolking ondervond reeds
tijdens de eerste weken van oorlog de gevolgen van
Duitse rekwisities. Militairen streken neer in stations,
herbergen, gemeentehuizen en privéwoningen waar ze
zich te goed deden aan spijs en drank. In principe
gaven zij telkens een kwitantie voor de gemaakte
kosten die de burgers dan bij de gemeente konden
indienen. Alhoewel de gemeentebesturen dit normaal
later bij de plaatselijke Kommandantur konden
recupereren, bleef dit meestal dode letter … Eind 1914
diende bijvoorbeeld de Okegemse herbergier Romain
Couck bij het gemeentebestuur de onkosten in voor
‘spijzen enz. aan duitsche militairen’. Het ging om ’15
fleschen boksbier 15 ct. de fles, 1 flesch rode wijn 2 fr.
de flesch, 1 flesch witte wijn 2,50 fr. de flesch, 1 kilo
boter 40 ct. de kilo, vleesch 3 kilo,…’ 5 In Ninove waar
meer militairen waren gekazerneerd
waren, woog de militaire aanwezigheid
zwaarder. Zo diende de stad in januari
1915 ‘40.000 flesschen wijn, 30.000
kilos haver, 17.000 kilos hooi en 5000
kilos strooi’ te leveren. Op het stadhuis
was het op dat ogenblik bijna
voortdurend crisisvergadering met de
burgemeesters van de aanpalende
gemeenten.6

Intussen ontsnapte niets aan de Duitse
opeisingsdrift. Het laat zich raden dat de
Belgen het maximale probeerden in
veiligheid
te
brengen.
Boeren,
handelaars, winkeliers kozen eieren voor
hun geld en begonnen de voorraden
achter te houden, wat de prijzen
natuurlijk nog verder de hoogte injoeg.
Onvermijdelijk ontwikkelde zich een
►Tekstaffiche van de Kommandantur van Aalst die voor alle
gemeenten de hoogstprijzen van graan vastlegt
zwarte
markt
en
een
ware
smokkelhandel.
De
specifieke
ligging
madeinaalst.be
van Ninove en Okegem op de grens van
twee verschillende bezettingsregimes
werkte deze praktijk enkel maar in de hand. Doorheen
De voedselopeisingen impliceerden in de praktijk dat
de streek schuimden constant benden die diefstal en
de boeren jaarlijks moesten meedelen hoe groot hun
inbraak met geweld pleegden.
areaal was, welke gewassen ze teelden, over hoeveel
runderen, paarden, varkens of hoenders ze beschikten.
Vanaf begin 1915 probeerde de militaire bezetter vat te
Op basis hiervan bepaalde het Duitse Landbouwbureel
krijgen op de voedselsituatie. Een eerste verwijzing
van elke Kommandantur per gemeente hoe groot de
naar de vastlegging van maximumprijzen in de
opbrengst zou zijn. Het criterium vormde dus de
Aalsterse Kommandantur duikt op in februari.7 Vanaf
‘opgedane oogst’ op het grondgebied van een
de lente probeerde de Etappenkommandantur via
gemeente, ongeacht de woonplaats van de landbouwer
tekstaffiches op openbare plaatsen de bevolking
die deze opbrengst realiseerde. Verder zal blijken dat
duidelijk te maken wat de hoogste prijzen waren. Toen
dit aanleiding gaf tot heel wat spanningen, meer
bleek dat weinig handelaars en winkeliers zich hieraan
bepaald tussen Ninove en Okegem. De verzameling
hielden, werd er gedreigd met allerlei geldstraffen.
van niet alleen graan, maar ook van aardappelen, hooi,
Deze dreigementen brachten echter weinig zoden aan
stro, vlees, boter, eieren, suiker,.. vormde een
de dijk want de hele oorlog lang bleven mensen de
gigantische administratieve operatie. Ondanks de
Duitse bureaucratische regeldrift was dit niet mogelijk
zonder de medewerking van de voedselproducenten en [5] STADSARCHIEF NINOVE, Modern Gemeenterchief Okegem,
1916, nr. 267.
de gemeentebesturen die voor de opeising de rekeningen
[6] De Volksstem, 28 januari 1915 (aalst.courant.nu).
eindverantwoordelijkheid droegen.
[7] Het Volk, 26 februari 1915 (hetarchief.be).
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officiële prijzen omzeilen. Onder de titel De uitbuiterij
duurt voort bracht Het Volk in de zomer 1915 een
uitgebreid artikel over de hoge sommen die in Ninove
werden gevraagd voor vlees, boter en eieren. De krant
had ook aanwijzingen dat sommige verkopers en
winkeliers zich verenigden en prijsafspraken maakten.
Een groep van beenhouwers verkocht vlees tegen 4,50
à 5 fr. per kilogram, ongeveer 40% boven de prijs die
normaal mocht gevraagd worden. 8 Hetzelfde probleem
deed zich voor met de boter afkomstig van de boeren
uit de omliggende dorpen. Het stadsbestuur van Ninove
sloot zich aan bij de ergernis van de bevolking en de
lokale pers: ‘Nog niets werd tot hiertoe gedaan om
maatregelen te treffen tot het vermijden van de
wraakroepende spekulatie welke nog meer en meer
toeneemt voor deze eetwaar. De prijzen zijn nog steeds
aan het stijgen. Des te erger, want er is kans dat alles
zal bedorven zijn … wanneer het te laat is’.9 De ganse
oorlog lang blijven in Ninove dit soort klachten
aanhouden. In juli 1917 somde de Gazet van Brussel
onder de titel Vergeten Ninove nog een lange lijst op
van misbruiken, fraude, woekerprijzen, bestuurlijke
onbekwaamheid en vriendjespolitiek. Ietwat afgunstig
stelt men vast dat in de ‘buitengemeenten het leven
toch zo veel beter’ was …10

Per gemeente werden stapelplaatsen aangeduid waar de
boeren hun oogst moesten samenbrengen. Deze
toewijzing gebeurde in samenspraak tussen de
gemeentebesturen en de plaatselijke militaire
autoriteiten. Waar deze magazijnen zich precies in
Ninove en Okegem bevonden kon het onderzoek niet
uitwijzen. In Ninove werd zeker de schuur gebruikt
van weduwe Van Espen (gelegen langs de huidige
Weggevoerdenstraat
rechtover
het
SintAloyisuscollege). Naargelang de aard van de oogst
werden in Ninove vermoedelijk nog andere boerderijen
gebruikt. Ook de molens van Prové aan de Denderkaai
en de ‘goederenstatie’ van het station werden als
stapelplaatsen gebruikt. In Ninove deden deze
magazijnen tegelijk ook dienst als gemeentelijke
stapelplaats voor stedelijke bakkerijen die brood
maakten voor de arbeidersbevolking. Zeker is wel dat
het opgeëiste graan vanuit het station van Ninove
moest vertrekken. Ook in Okegem waren er een of
meerdere van deze magazijnen, vermoedelijk in de

De ‘opneming’ van de oogst
Het verzamelen van de oogst, het vee en alle andere
landbouwproducten gebeurde volledig in en door de
gemeente. Elke landbouwer moest in principe aangifte
te doen van zijn areaal, het geteelde gewas en het
aantal dieren. Hiervoor moesten de gemeenten
oogstboeken bijhouden waarin nauwkeurig melding
werd gemaakt worden van de naam van de landbouwer,
de oppervlakte van de bewerkte grond, de schatting
van de komende oogst, het aantal geoogste schoven, de
voorziene oppervlakte areaal voor het volgende
oogstjaar, de hoeveelheid zaaigoed die de boer mocht
achterhouden, en natuurlijk de hoeveelheid gedorst en
afgeleverd graan. In theorie viel iedereen met een
bewerkte eigendom vanaf 10 aren onder deze regeling
en moest de ganse oogst worden afgestaan. Daarnaast
mochten de boeren een bepaald percentage van het
zaaigoed voor het volgende jaar en het afvalkoren
behouden.11 Het laat zich raden dat dit voor de boer een
kans was om een groter deel achterover te drukken. Zo
hield ooit herbergier en kapper Karel Van Vaerenbergh
ongeveer 50 kilo graan achter. Toen de
Feldgendarmerie dit ontdekte werd alles aangeslagen
en volgde nog een boete van 50 mark.12
[8] Gazet van Brussel, 18 augustus 1915 (hetarchief.be).
[9] Het Vlaamsche Nieuws – Vlaamse Gazet, 15 en 23 augustus
1915 (hetarchief.be).
[10] Gazet Van Brussel, 10 juli 1917 (hetarchief.be).
[11] Verordnungsblatt für das Etappengebiet er 4. Armee.
Verordnung nr. 201, 8 augustus 1916.
[12] J. VAN DER SPEETEN en B. VAN VAERENBERGH,
Okegem tijdens de oorlog 1914-1918. In Mededelingen
Heemkring Okegem, 1981, nr. 1-2, p. 23. Carolus Bernardus Van
Vaerenbergh baatte een bekende herberg uit vooraan in de
huidige Jan Ockeghemstraat. Karel was ook kapper en winkelier.
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►

Tekstaffiche van de Kommandantur van Aalst die voor
alle gemeenten de hoogstprijzen van graan vastlegt
adeinaalst.be/tekstaffiches-1914-1919

schuren van grote hoven zoals de boerderij van Van
Holder in de Fonteinstraat of van Covens nabij de kerk.
Op bevel van de Duitse overheid moest de gemeente
wel een stal voorzien voor het onderbrengen van 10 à
15 koeien. Deze werd eind 1917 ingericht op de
Dorpsplaats.13

[13] STADSARCHIEF NINOVE, Modern Gemeentearchief
Okegem, uitgaande briefwisseling, 19 december 1917.

| ,6

Landbouwcomité van elke gemeente beschikte
hiervoor over haar eigen voermannen die dan wel over
een paspoort dienden te beschikken, een
administratieve formaliteit waarbij de Duitse
autoriteiten regelmatig zelf in gebreke bleven… Vaak
waren dit werklozen die door de gemeente of het
plaatselijke Hulp- en Voedingscomité werden
tewerkgesteld. In Okegem duiken meerdere personen
op die goederen naar Aalst brachten. Eén hiervan was
Andreas Van Pissoort die uitdrukkelijk als voerman
wordt vermeld. Daarnaast was er ook Romain Couck,
handelaar en herbergier aan het station, die voor de
gemeente
regelmatig
naar
de
Kommandanturhoofdplaats reisde. Maar vaak maakten
ook veldwachter Edouard De Boitselier en
gemeenteontvanger Désiré Heirman de verplaatsing
naar Aalst mee. Zij moesten instaan voor een veilige en
officiële overdracht van de oogst aan de Duitsers.
Eenmaal in Aalst ging het naar de mouterij De WolfCosijns waar de oogst uit alle gemeenten van de
Kommandantur arriveerde. Hier was ook de Duitse
Landwirtschaftliche
Abteilung
gevestigd,
het
Landbouwbureel dat op zijn beurt verschillende
zentralen controleerde. Elke zentrale was bevoegd

► De gemeentebesturen droegen niet alleen de kosten voor de
ingekwartierde soldaten, maar ook voor de militairen die
aanwezig waren bij de ‘opneming’ van de oogst. Bij de
levering van het laatste kwart van de oogst van 1916 kreeg
Okegem de rekening aangesmeerd voor de passage van negen
Duitse soldaten,
STADSARCHIEF NINOVE,
Modern Gemeentearchief Okegem, rekeningen 1916, nr. 267

De oogst zelf kon in verschillende schijven afgeleverd
worden, in principe om de twee weken. In
werkelijkheid gebeurde dit vanaf 1916 in vier beurten
met als deadline 15 september, 1 november, 1
december en 31 december. Normaal gezien stonden de
gemeenten volledig zelf in voor deze inzameling. Alle
hieraan verbonden uitgaven waren voor rekening van
de gemeente. Zo draaiden zij op voor de kosten van de
oogstboeken, het transport naar Aalst, en het verblijf
van de soldaten die aanwezig waren bij de opname van
de oogst.

►
Eenmaal de oogst was verzameld werd deze naar de
hoofdplaats van de Kommandantur gebracht. In
gemeenten met een station gebeurde dit met de trein,
maar het lijkt er op dat dit vanuit Okegem en Ninove
ook regelmatig langs de weg gebeurde. Het
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De Duitse Zentralen waren een van de
meest gehate instellingen van het Duitse
bezettingsregime
B. DEMASURE, o.c., p. 76

voor de verzameling, opslag en verdeling van een
bepaald voedingsproduct (gerst, aardappelen, vlees,…).
Voor elke landbouwopbrengst die moest afgestaan
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worden bestond er overigens een aparte regeling. Hooi
en stro werden bijvoorbeeld verzameld in de
goederenstaties van de gemeente. De opeising van
vlees, boter, melk en eieren gebeurde dan weer op een
andere manier dan deze van graan. Door hun beperkte
houdbaarheid werden deze producten in de gemeente
zelf verzameld, geconserveerd, bewerkt en onder de
bevolking verdeeld.
De opgeëiste voedingswaren waren op de eerste
plaats bestemd voor de militairen van de
Kommandantur, maar in de praktijk kwam een deel
ook in andere Kommandanturen en zelfs in Duitsland
terecht. Hoe groot dit percentage precies was valt
nauwelijks na te gaan. Wat er overbleef werd aan
voordelige tarieven verkocht aan de gemeenten en de
Hulp- en Voedingscomités. Het laat zich raden dat dit
logge systeem leidde tot nog meer corruptie en een
zwarte markt.14 De verkoop van de goederen aan de
gemeenten in de Denderstreek gebeurde overigens
niet op directe basis, maar via tussenhandelaars die
hiervoor van de bezetter eerst een speciale toelating
kregen.
Het idee dat men het op het platteland veel beter had
dan in de stad werd door de oorlogsomstandigheden
nog versterkt. Dit gold ook voor een kleine
industriestad zoals Ninove. Reeds in februari 1915
stelt Het Volk vast: ‘Het wit brood ontbreekt volledig
te Ninove, doch de omliggende dorpen (…) hebben
zich niet te klagen.’15 Ook in de rest van de
Denderstreek werd dit bedenkelijke imago ruim
uitgesmeerd. Het Daensistische weekblad De
Werkman sprak in 1916 schande over de boeren in de
streek van Aalst ‘die hun aardappels wegsteken en
wreede hooge prijzen durven vragen’ 16. Naarmate de
voedselvoorraden schaarser werden en prijzen op de
zwarte markt onvermijdelijk stegen werden de
landbouwers steeds meer met de vinger gewezen. Al
gauw werd ‘boer’ een synoniem voor een woekeraar.
Dat vele landbouwers er na de oorlog materieel zijn
op vooruitgegaan werd door historisch onderzoek al
langer bevestigd. In 1915 liet een Brabantse boer zich
tegen een Leuvense professor ontvallen: ‘Zijn er nog
drie jaren gelijk het laatste, dan ga ik op mijn renten
leven’.17 De uitspraak is significant voor de verrijking
die een aantal Belgische landbouwers tijdens de
oorlog meemaakten.
Toch behoeft het beeld van de ‘vrekkige boer’ enige
nuancering.
Vooreerst
waren
winkeliers,
tussenhandelaars en smokkelaars minstens evenveel
verantwoordelijk voor allerlei fraude en speculatie.
Toen bijvoorbeeld de Duitse autoriteiten in 1915
streng optraden tegen de zwarte markt in Ninove
kwamen onmiddellijk een aantal handelaars in het
vizier. Een zestal verkopers kregen een boete van 50 tot
[14] B. DEMASURE, o.c., p. 69-70.
[15] Het Volk, 26 februari 1915 (hetarchief.be).
[16] De Werkman, 13 oktober 1916 (hetarchief.be)
[17] B. DEMASURE, o.c. , p. 150.
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300 mark voor het verkopen van boter boven de
officiële prijs van 3,80 fr. per kilo. 18 De kwalijke
reputatie van de landbouwers werd verder in de hand
gewerkt door de talrijke artikels en cartoons in de pers.
Dag- en weekbladen stonden immers onder Duitse
censuur en hoedden er zich daarom voor om het
bezettingsregime verantwoordelijk te stellen voor de

►Burgemeesters werden als eerste verantwoordelijk voor het
niet of te laat afleveren van het graan. Dat mocht ook
burgemeester Emiel Van Sinay van Outer in 1918
ondervinden. De beschuldiging van Kommandant Sanguinetto
luidde dat Van Sinay niet alleen zelf in gebreke bleef maar in
zijn gemeente de boeren onvoldoende had aangespoord om op
tijd hun graan in te leveren (Kommandanturbevel van 9
februari 1918, nr. 475)
madeinaalst.be/tekstaffiches

vele voedselproblemen. Uiteindelijk kwam men dan
terecht bij de boer als schuldige. Tenslotte beperkte de
kapitaalaccumulatie in de landbouwsector zich vooral
tot de grote boeren, terwijl kleine landbouwers eerder
verarmd uit de oorlog kwamen. De laatste oorlogsjaren
[18] Het Vlaamsche Nieuws – Vlaamsche Gazet, 15 augustus
1915 (hetarchief.be)
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slaagde de Belgische Boerenbond er in om via
voordrachten de beeldvorming te nuanceren. Ook in
Aalst en Ninove kwamen velen luisteren naar lezingen
van allerlei landbouworganisaties. Onder invloed
hiervan lijken ook de kranten hun mening op het einde
van de oorlog wat bij te sturen. Het Aalsterse blad De
Volksstem schrijft in juni 1917: ‘De boeren waren
zwaar beschuldigd; in veler oogen zijn alle boeren
plichtig en dat is valsch, want zeer veel schoone
voorbeelden van naastenliefde hebben de boeren
gegeven; daarbij zijn de grootste schuldigen de
opkoopers, die dwaze prijzen komen aanbieden. Maar
schuldig zijn die boeren, die hunne waren
achterhouden en weigeren te verkoopen aan hunne
medemenschen, en vooral aan smokkelaars …’ 19
Overigens zijn de grootste fraudeurs vooral de ‘groote
boeren, aanhangers en bevriend met den burgemeester
die veelal hetzelfde bedrijf uitoefent’, aldus De
Werkman in 1918.20
Toch was de negatieve beeldvorming moeilijk bij te
sturen. Dit ondervond ook landbouwer Eduard
Cortvrindt uit Denderleeuw die enkele maanden voor
de wapenstilstand een gedicht schreef waarin hij door
middel van zelfspot de bedenkelijke reputatie van zijn
beroepsgenoten aan de kaak stelde. Uiteindelijk waren
de boeren zelf ook het voorwerp van bedrog door hun
medeburgers, aldus Cortvrindt. De laatste regels van
zijn gedicht zijn dan ook vooral cynisch bedoeld… 21
Het kalf en de klak
Het kwam eens te gebeuren
In deze droeve tijd
Dat een boer zijn kalf moest leveren
Naar ’t slachthuis voor ’t Comiteit.
Het kalf werd daar gewogen
En levendig geschat
De boer werd niet bedrogen
Hij heeft er 22 frank voor g’had.
De boer dacht in ’t naar huis gaan
Ik ga mij kopen ene klak
Hij ging een winkel binnen
Met het geld in zijne zak
Hij vroeg, madam een mutse
Zeg mij wat kost dat hier?
Ik zou er willen een kopen
Van ’t geld van mijne stier.
Madam die zij: mijn boerken
Vijfentwintig franken kost een klak
Zie hier van deze soorte
Beziet ze maar op uw gemak.
Madam, zo sprak het boerken
‘k en koop geen muts voorwaar
Gij zijt deftige lieden.
Ik ben een woekeraar.
[19] De Volksstem, 9 juni 1917 (aalst.courant.nu).
[20] De Werkman, 10 mei 1918 (aalst.courant.nu).
[21] W. DE METSENAERE. Denderleeuw tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Naar het dagboek van Eduard Cortvrindt. Erpe,
1999, p. 81-82.
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2. Ninove en Okegem: ‘tussen steeman
en boer’
De wantrouwige houding tussen stad en platteland
werd tijdens de oorlog nog aangewakkerd door een
aantal disputen tussen de gemeenten over de
graanopeisingen.
De
Verordnungen
van
de
Etappenkommandantur lieten hierover weinig twijfel
bestaan: de vastlegging en de opeising van de oogsten
moesten gebeuren op basis van de opbrengst
gerealiseerd op het grondgebied van een gemeente. Op
het eerste gezicht lijkt dit een logische regeling. Maar
dit werd problematisch wanneer boeren grond in een
andere gemeente, een andere Kommandantur of zelfs
in een ander bezettingsgebied bewerkten. In het laatste
geval was het zelfs onmogelijk dat zij de verplaatsing
maakten. Landbouwers uit Pamel verhuurden daarom
hun grond in Okegem of Ninove, of lieten het gewoon
braak liggen. Ook op het niveau van de
Kommandanturen was het zo goed als onmogelijk om
deze grenzen zonder paspoort te overschrijden en
moest de oogst dus binnen de Kommandantur blijven.
Binnen eenzelfde Kommandantur was er voor boeren
op zich geen bezwaar om grond in een andere
gemeente te bewerken, maar zij dienden hun oogst dan
wel in die gemeente af te leveren. De controverse
hierover in de streek van Ninove illustreert de
onderhuidse spanningen tussen de gemeenten, en meer
bepaald tussen Ninove en Okegem. Het deed drukker
Pieter Daens in 1917 mijmeren over een verloren
‘vrede tussen steêman en boer’…22

Behoeftig Ninove
Alhoewel het niet nakomen van de graanleveringen in
feite een zaak van de betrokken landbouwers was,
kwam het aan de gemeentebesturen toe om zich op dit
vlak te verstaan. Vanaf het einde van 1916 leidde dit tot
heel wat Ninoofse ergernis over de houding van het
Okegemse gemeentebestuur. Rekening houdende met
de prangende voedselsituatie in Ninove waren de
alarmkreten vanuit het stadhuis niet onbegrijpelijk …
Ninove was in 1914 een typisch semi-industrieel
centrum. Op een bevolking van ca. 9700 inwoners 23
waren er ongeveer 3500 arbeiders, of iets meer dan één
derde van de bevolking.24 Volgens een schatting van
[22] De Werkman, 29 juni 1917 (aalst.courant.nu).
[23] Op 31 december 1910 telde Ninove 9124 inwoners
(Statistique de Belgique. Population. Recensement général de 31
décembre 1910). In de berichtgeving aan de Kommandantur
vermeldt het stadsbestuur 9721 inwoners in 1916.
[24] In haar communicatie met de Kommandantur over het aantal
arbeiders en werklozen gebruikte het stadsbestuur niet altijd
gelijklopende cijfers, maar ruw geschat moet het aantal arbeiders
op ongeveer 3500 geschat worden. We baseren ons op de
brieven van 6 maart 1915, nr. 66, r. 484 & 25 augustus 1915, nr.
66, r. 250. De nijverheidstelling van 1910 vermeldt 2574
fabrieksarbeiders op een totaal van 3350 personen die in de
fabrieksnijverheid werkzaam zijn. Daarnaast werken in 1910 wel
1239 personen als handelaar, zelfstandige, bediende of arbeider
in de ambachtelijke sector (Recensement de l’Industrie et du
Commerce. 31 décembre 1910. Brussel, 1913).
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het stadsbestuur in 1915 waren ongeveer 3000 mannen
en vrouwen werkzaam in een van de garen-, textiel- en
lucifer- en sigarenfabrieken, de rest werd omschreven
als vakman (smeden, schrijnwerkers, kleermakers,…).
Op enkele uitzonderingen na lag de industriële
activiteit van bij het begin van de oorlog grotendeels
stil waardoor het bestuur in maart 1915 het aantal
werklozen op minstens 3500 schatte, inclusief
vrouwen. Rekening houdend met het aantal kinderen
dat nog niet werkbekwaam was betekende dit dus dat
het merendeel van de beroepsbevolking geen werk had.
Dit legertje werklozen was bijgevolg afhankelijk van
voedselbonnen en maaltijden die de stad en het Hulpen voedingscomité ter beschikking stelden. De
voedselnood was in Ninove zo groot dat in 1917 ca.
6500 personen moesten beroep doen op de
‘Volkssoep’, een initiatief van het ‘plaatselijk
komiteit’.25

aardappelen, zoowel onder de middenstand en hoogere
stand als onder de werkersbevolking en, tengevolge
der opeischingen in vorig jaar door de Duitsche
Overheid is het thans onmogelijk geworden zich
aardappelen in de naburige dorpen aan te schaffen.
(…) In gewone tijden worden de vroege aardappelen in
onze stad ingevoerd door vreemde kooplieden en
voornamenlijk door rondleurders die ze dagelijks ten
huize komen aanbieden. Thans gebeurt dit echter
niet’.27 Aanvoer uit de omliggende dorpen was
blijkbaar niet meer mogelijk. Een gelijkaardig verhaal
met de productie van brood. De stedelijke bakkerijen
hadden niet alleen een gebrek aan meel, vanaf 1916
was er ook een schrijnend tekort aan brandstof
aangezien er vanuit de Henegouwse steenkoolbekkens
nog amper cokes werd ingevoerd. Het stadsbestuur was
daarom verplicht om brood uit Nederland in te voeren,
een traject dat heel wat om het lijf had en waarvan heel
wat tussenhandelaars een graantje meepikten.28

De voedselsituatie tijdens de vier oorlogsjaren had veel
weg van een wurggreep die zich traag
maar zeker rond de nek van de
bevolking sloot. Aanvankelijk hadden
de Ninovieters zich enigszins kunnen
redden met de voedselvoorraden van
het voorbije jaar, maar vanaf de
zomer van 1915 namen de
alarmkreten toe. De stad had een
tekort aan werkelijk alles om een
eenvoudige maaltijd te bereiden:
aardappelen, graanproducten, boter,
vlees,… Vóór de oorlog werd Ninove
nog bevoorraad vanuit de dorpen in
de Denderstreek en Brabant. Maar
met de nieuwe Duitse richtlijnen
konden de plaatselijke boeren uit
Meerbeke,
Denderwindeke,
Appelterre, Pollare of Voorde
► Kommandanturbevel van 9 augustus 1918 (nr. 523) betreffende de opeising
(Kommandantur Geraardsbergen) niet
van de graanoogst
meer naar de dinsdagse markt in
Ninove afzakken. Voor boeren uit
madeinaalst.be/tekstaffiches
Pamel of Gooik was dit al helemaal
ondenkbaar omdat het strikt verboden
was om producten van het ene
Daarnaast liep er in Ninove heel wat mis met de
bezettingsgebied naar het andere te transporteren. organisatie van voedselvoorziening. Voorlopig
Vooral het wekelijkse boteraanbod stuikte in elkaar. Tot onderzoek
over
de
plaatselijke
hulpen
de zomer van 1914 werd op de wekelijkse markt nog voedselbedeling in Ninove wees reeds uit dat de
900 kilogram boter aangeboden. In de zomer van 1915 bevoorrading binnen de structuur van het Nationaal
was dit teruggevallen tot 140 kilogram.26
Hulp- en Voedingscomité bijzonder stroef verliep. We
beperken ons hier enkel tot de vaststelling dat het
In 1916 stapelden de problemen zich op het vlak van ‘gewest Ninove’ pas eind 1916 in het organigram van
de voedselbevoorrading verder op, maar nu ook voor het Provinciaal Hulp- en Voedingscomité van Oostlevensnoodzakelijke
voedingsproducten
zoals Vlaanderen terecht kwam.29 Het betekende dat
aardappelen en graan. In juni alarmeerde het bepaalde liefdadigheidsinitiatieven later of zelfs niet
stadsbestuur de Kommandantur van Aalst: ‘Vele van de grond kwamen. Eveneens in 1916 probeerde de
gezinnen zijn sedert verscheidene weken zonder stad zijn controle te vergroten op de productie, de
[25] RIJKSARCHIEF GENT. Archief van het Provinciaal Hulp- en
Voedingscomité Oost-Vlaanderen, Statistische gegevens van de
gewestelijke comités, nr. 201.
[26] STADSARCHIEF NINOVE. Modern Archief Ninove.
Uitgaande briefwisseling, 19 augustus 1915, nr. 67, r. 236-237.
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[27] Ibidem, brief van 21 juni 1916, nr. 68, r. 363.
[28] Ibidem, brief van 24 mei 1916, nr. 68, r. 309.
[29] De regio Ninove behoorde tot 26 oktober 1916 tot het
Provinciaal Hulp- en Voedingscomité van Brabant.
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distributie en de prijszetting van diverse
voedingsproducten.30 Het leidde tot de oprichting van
een Stedelijke Beenhouwerij die misbruiken in de
vleesverkoop wou tegengaan. 31 De ‘Amerikaanse
winkel’ van het Hulp- en Voedingscomité verloor
grotendeels zijn betekenis ten voordele van de
Gemeentewinkel die rechtstreeks voedsel wou
aankopen bij onder andere plaatselijke handelaars. Dit
bracht allemaal weinig zoden aan de dijk want de
klachten over het voedselgebrek en de hoge prijzen
bleven aanhouden.
De stad telde wel een honderdtal landbouwers die
konden
bijdragen
tot
de
plaatselijke
voedselvoorziening. Maar dit was ruim onvoldoende,
niet alleen omwille van de Duitse opeisingen, maar ook
doordat de meeste landbouwgrond bewerkt werd door
boeren uit omliggende gemeenten, waaronder Okegem
… 32

Okegemse oogst in Ninove
Voor de omvang van het landbouwareaal in Ninove
moeten we het doen met een raming van het
stadsbestuur
uit
1918
die
de
totale
landbouwoppervlakte van Ninove op ca. 512 hectare
schatte. Bijna de helft hiervan was bezaaid met graan
(tarwe, rogge, masteluin, spelt, gerst,…). De rest
bestond uit weiden, hooilanden en grond voor teelten
zoals koolzaad, bieten en klaver.33 Interessanter voor
dit onderzoek is de vraag naar de woonplaats van de
boeren die deze gronden bewerkten. Met andere
woorden, gaat het hier om landbouwers uit Ninove zelf
óf uit andere gemeenten? Aangezien de laatste
vooroorlogse landbouwtelling uit 1910 hierover geen
uitsluitsel geeft moeten we het stellen met fragmentaire
gegevens uit de stadsbriefwisseling. Een brief van het
stadsbestuur van 12 maart 1917 aan de Aalsterse
Kommandantur geeft een idee van deze verhouding,
althans voor akkers die tarwe en rogge opleverden:34
Aan den Heer Bevelhebber der Duitsche
Kommandantur te Aalst,
Mynheer de Bevelhebber,
Als gevolg op Uw schrijven van 7 maart,
[30] Ninoofse Oorlogsgazet, nr. 8, 15 maart 2017, p. 2-3.
[31] R. MEERPOEL. Het lokaal bestuur van Ninove tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Clément Behn en de vleeskwestie
(onuitgegeven bachelorpaper, Universiteit Gent, 2016).
[32] Vermoedelijk hebben dezelfde problemen zich voorgedaan
met boeren uit aanpalende gemeenten zoals Meerbeke en
Pollare. Het bronnenmateriaal is hierover bijzonder zwijgzaam.
Hierbij mag niet vergeten worden dat beide gemeenten tot de
Kommandantur Geraardsbergen behoorden. Het laat zich raden
dat boeren uit deze gemeenten hierin een manier zagen om aan
de opeisingen uit Geraardsbergen te ontsnappen.
[33] STADSARCHIEF NINOVE. Modern Archief Ninove.
Uitgaande briefwisseling, 6 april 1918, nr. 72, r. 69. De
Landbouwtelling van 1910 heeft het over een totaal areaal van
882,86 ha., inclusief de gronden die bewerkt werden met
aardappelen en andere gewassen.
[34] Ibidem, 12 maart 1917, nr. 69, r. 432.
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hebben wy de eer U het volgende te
vertoonen:
a) De gemeente Denderhoutem heeft op het
grondgebied van Ninove ongeveer 45000 kg.
tarwe en rogge opgedaan. Daarvan is
geleverd 3000 kg. blyft te leveren: 42.000 kg.
b) De gemeente Iddergem heeft ongeveer
30.000 kg. opgedaan en heeft niets geleverd.
c)
De gemeente Okegem heeft 56.000 (…) en
heeft omtrent 1000 kg. (…) blyft dus 55.000
kg. te leveren.
d) De gemeente Oultre heeft naar schatting
45.000 kg. opgedaan, heeft niets geleverd.
Deze vier gemeenten moeten dus voor de stad
Ninove leveren: 172.000 kg. tarwe en rogge.
De landbouwers van Ninove hebben reeds
geleverd:
In de molens Prové
10.000 kg.
In de goederenstatie
10.000 kg.
Idem na huiszoeking
10.500 kg.
Tesamen 30.500 kg.
De soldaten gelast met de huiszoeking hebben
toen bestatigt dat er geen graan meer by de
landbouwers van Ninove was.
Daar het ons zeer moeilyk is de andere
gemeenten tot leveren te verplichten,
verzoeken wy U beleefd, Mynheer de
Bevelhebber, de gemeenten rechtstreeks aan te
slagen als volgt.
Denderhoutem
42.000 kg.
Oultre
45.000 kg.
Okegem
55.000 kg.
Iddergem
30.000 kg.
Tesamen 172.000 kg.
Aanvaard, Mynheer de Bevelhebber, de
verzekering onzer hoogachting.
Op bevel: de secretaris
In de brief valt onmiddellijk het grote aandeel op van
de omliggende gemeenten in de Ninoofse
graanleveringen van de oogst van 1916. Indien de
30.500 kilo die in Ninove werd in beslag genomen ook
het ware aandeel was dat de Ninoofse boeren moesten
leveren, zou dit betekenen dat zij slechts 15% van de
stedelijke graanoogst voor hun rekening dienden te
nemen. In de oogst van 1917 lag hun aandeel wat
hoger, maar zij bewerkten zeker niet meer dan 25%
van de totale landbouwgrond.35 In elk geval wijst alles
er op dat de landbouwers uit de buitengemeenten voor
[35] Het aandeel van de Ninoofse boeren in de graanoogst van
1917 was vastgesteld op 52.000 kg. Het cijfer ligt in de lijn van de
opeising van aardappelen in het najaar van 1917 waar de
buitengemeenten van Ninove samen drie vierde van de verplichte
levering voor hun rekening moesten nemen. STADSARCHIEF
NINOVE. Modern Archief Ninove. Uitgaande briefwisseling, 2 en
4 oktober 1917, nr. 70, r. 455 en 470.
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minstens drie vierde verantwoordelijk waren voor de
Ninoofse graanleveringen.36 Het grootste deel van deze
akkers op het grondgebied van Ninove werd in 1917
bewerkt door boeren uit Okegem (32%). De rest werd
verdeeld over Denderhoutem (24,5%) , Outer (26%) en
Iddergem (17,5%). Dit gaat voor alle duidelijkheid
enkel over landbouwers uit de Kommandantur van
Aalst. Men mag hierbij niet vergeten dat vóór de
oorlog ook boeren uit Meerbeke en Pamel in Ninove
grond bewerkten … Dat de Okegemse boeren
instonden voor een groot
deel van de
landbouwleveringen van Ninove is niet verrassend. De
meeste landbouwgronden van de stad bevonden zich
immers langs de ‘Okegemsche baan’ (vandaag
Okegembaan) en in Bakergem langs de huidige
steenweg naar Aalst, met andere woorden dicht bij
Okegem. Inzake stiptheid bij de leveringen toonde
Okegem zich allesbehalve een voorbeeldige leerling. In
het Ninoofse stadhuis leidde dit tot heel wat
tandengeknars.
De irritatie van Ninove over het getreuzel van Okegem,
Outer, Iddergem en Denderhoutem dateerde reeds van
1916 en hield verband met de verontrustende
voedselsituatie op dat ogenblik in Ninove. De stad
Ninove hield angstvallig de datum van 31 december in
de gaten als deadline voor het leveren van het laatste
kwart van de oogst van 1916. Burgemeester Behn die
zijn stad niet wou laten opdraaien voor de laksheid van
de Okegemse boeren stuurde daarom begin december
een aanmaningsbrief naar het Okegemse gemeentehuis.
Hij spoorde hierin zijn Okegemse collega Jan Van den
Berghe aan om zijn verantwoordelijkheid te nemen en
de Okegemse boeren op hun plichten te wijzen. De
gemeente moest er maar voor zorgen dat haar bijdrage
in de Ninoofse oogst op tijd werd afgeleverd op het
stationsplein van Ninove. Voor een goede verstaander
voegde Behn er nog aan toe dat ‘de Duitsche overheid
ons gezegd heeft streng te zullen handelen tegenover
de landbouwers die zouden weerspannig zijn om te
leveren.’ 37
In januari 1917 was er nog steeds geen reactie uit
Okegem waarna de stad Ninove in een boze brief aan
Hector De Leersnijder, een Ninoofse boer die de
plaatselijke landbouwers vertegenwoordigde, dreigde
om de Kommandantur in te schakelen.38 Op 11 januari
voegde burgemeester Behn de daad bij het woord en
wees de kommandant von Kathen er op dat Okegem
nog altijd maar 365 kilo van de verplichte 56.257 kilo
had geleverd. Verder herhaalde hij dat Ninove zijn
maandelijks quotum niet kon leveren door de onwil
van Okegem. De Duitsers moesten daarom Okegem
zelf maar ter orde roepen.39 Of dit ook daadwerkelijk is
gebeurd, valt niet af te leiden uit het beschikbare
bronnenmateriaal. In elk geval waren de Okegemse
[36] Ibidem, 2 oktober 1917, nr. 70, r. 455.
[37] Ibidem, nr. 69, 2 december 1916, nr. 70, r. 191.
[38] Ibidem, 10 januari 1917, nr. 70, r. 278.
[39] Ibidem, 11 januari 1917, nr. 70, r. 280.
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landbouwers volgens Behn hun verplichtingen midden
maart nog steeds niet nagekomen zijn; op dat ogenblik
zouden nog altijd maar 1000 kilo graan aan het station
afgeleverd zijn.
Overigens waren de boeren en het gemeentebestuur
van Okegem niet de enigen die in gebreke bleven. Ook
Denderhoutem, Iddergem en Outer bleven stoïcijns
doof voor de Ninoofse verzuchtingen. Deze gemeenten

►Clément

Behn (1874 – 1960) was
burgemeester van Ninove van 1913 tot 1941
en van 1944 tot 1946
foto: http://www.dilemma1418.be

hadden dan wel een kleiner aandeel dan Okegem in het
totale graan dat via Ninove moest afgedragen worden,
maar uit Iddergem en Outer was er zelfs nog niets
verschenen. Behn gooide het dan maar over een andere
boeg en probeerde de daaropvolgende weken zelf het
Duitse opeisingsbeleid bij te sturen. Hij suggereerde
aan de Kommandantur om in de toekomst de omvang
van de gemeentelijke oogst te laten bepalen door de
woonplaats van de boer, net zoals dit vóór de oorlog
gebeurde in ‘de jaarlijksche optelling van den
landbouw door het Belgisch staatsbestuur opgelegd
destijds …’.40 Hiernaar hadden de Duitsers in Aalst
geen oren, niet verwonderlijk aangezien de
graanverdeling per gemeente eigenlijk een richtlijn
vanuit de Etappenkommandantur in Gent was.De
ergernis van het Ninoofse stadsbestuur over het nietgeleverde graan voegde zich bij enkele andere
incidenten tussen de stad en plattelandsgemeenten.
Elke buurdorp van Ninove diende immers ten behoeve
van het Duitse leger regelmatig ook hooi en stro te
leveren. Ook hier bleven zij vaak in gebreke. Toen in
maart 1917 de boeren hun quotum stro op het
stationsplein dienden te leveren, gebeurde dit niet altijd
[40] Ibidem, 12 maart 1917, r. 432 en 12 maart 1917, r. 434.
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even zorgvuldig. Sommige boeren wierpen het stro van
hun kar gewoon op het stationsplein zonder dat hierbij
een stadsbediende aanwezig was om dit officieel in
ontvangst te nemen. Het duurde niet lang of het stro
werd door arme Ninovieters weggehaald. Voor
burgemeester Behn was het duidelijk: ‘Alleen als men
de boer of de gemeente van waar hij is,
verantwoordelijk maakt, zal de belanghebbende
voldoende voorzorgen nemen om te beletten dat het
stroo afgestort of gestoolen wordt.’ In zijn vele brieven
naar de Kommandantur komt vaak het argument terug
dat een stad zoals Ninove niet op dezelfde manier kon
behandeld worden als een andere gemeente. Voor
Behn’s redenering valt inderdaad wat te zeggen, want
op heel wat domeinen troffen de rigide Duitse regels
altijd meer een stad dan een plattelandsgemeente. Dit
was bijvoorbeeld ook het geval toen de Duitsers
massaal eieren begonnen op te eisen. Toen men het
precieze aantal hoenders wenste te kennen,
anticipeerde Behn al op de komende opeising met het
argument dat in Ninove ‘bijna al deze hoenders
gehouden worden door bijzonderen, voor eigen
gebruik, dus met enkele eenheden, en niet, zooals, op
de buitengemeenten de landbouwers met het doel de
eieren voort te verkoopen.’41
De Ninoofse irritatie over het gedrag in de
‘boerendorpen’ stak later nog met tussenpozen de kop
op. Dit was onder meer het geval in oktober 1917 toen
de boeren uit deze dorpen achterwege bleven met de
levering van aardappelen. Opnieuw had Clément Behn
zich de voeten van onder het lijf gelopen om de
Ninoofse boeren aan te manen tijdig hun oogst in te
dienen, en andermaal moest hij constateren dat Outer,
Denderhoutem, Iddergem en Okegem achterwege
bleven.42 Hetzelfde gebeurde ook met de nieuwe
graanoogst van 1917 die voor het einde van het jaar
moest afgeleverd worden. Het stadsbestuur had aan de
vier buurgemeenten gevraagd naar een lijst van
landbouwers die een oogstopbrengst op het
grondgebied van Ninove realiseerden.43 Vanuit
Okegem en Iddergem werd er geen lijst opgestuurd…
De ergernis tussen stad en platteland beperkte zich
overigens niet alleen tot voedselkwesties. De
vertroebelde verstandhouding is bijvoorbeeld ook terug
te vinden op het domein van politie en veiligheid. Als
gevolg van de vele velddiefstallen in de streek kreeg de
politie van Ninove de opdracht om ook op het
omliggende platteland de orde te handhaven. Opnieuw
was Clément Behn de bekommerde pleitbezorger van
zijn stad. In 1917 kaartte hij deze zaak aan bij de
Procureur van Oudenaarde: ‘De buitengemeenten
integendeel kunnen vrij hunne politiebediende voor
eigen dienst gebruiken. Dit is natuurlijk niet
rechtvaardig. Wij erkennen volgaarne dat de
misdrijven meer dan ooit moeten worden beteugeld en
[41] Ibidem, 26 maart 1917, nr. 69, r. 473 en 26 maart 1917, r.
474.
[42] Ibidem, 2 oktober 1917, nr. 70, r. 455.
[43] Ibidem, 20 december 1917, nr. 71, r. 242 en 22 december
1917, nr. 71, r. 248.
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willen daartoe alle mogelijke hulp verleenen, doch de
lasten mogen niet alleen op de reeds zoo zwaar
beproefde steden vallen ter ontlasting der
buitengemeenten waar de oorlogstoestand op verre na
zoo nijpend niet doet gevoelen.’ 44 Kortom, ‘de vrede
tussen de steêman en de boer’ was in de streek van
Ninove ver te zoeken.

Okegemse balorigheid?

►Alexis

Van Damme (1854-1929) was
gemeentesecretaris van Okegem van 1908 tot
1928
foto: Heemkring Okegem

Toch zijn er heel wat aanwijzingen dat het gedrag van
Okegem minder weerspannig was dan het Ninoofse
stadsbestuur graag liet uitschijnen. In november 1916
liet de Okegemse gemeentesecretaris Van Damme aan
de Kommandantur weten dat ‘de landbouwers der
gemeente alhier en op het grondgebied van Ninove
bewerkt’, meer dan hun plicht gedaan hadden. Zo
zouden zij zelfs 848 kilo graan meer geleverd hebben
dan op dat ogenblik nodig was.45 Was dit een
vergissing of een zware overdrijving van de secretaris?
Aanwijzingen hiervoor zijn er niet. Wel duikt in dit
verband een verklaring op van Gefreiter Justius, een
Duitse korporaal die in februari 1917 in Ninove
verantwoordelijk was voor de inzameling van het
graan. Hij bevestigde dat vanuit Okegem 12866 kilo
Brotkorn (tarwe en rogge) werden geleverd in het
station van Ninove. Dit strookt met andere woorden
helemaal niet met de 1000 kilo ‘Okegems graan’
waarover Cément Behn het in maart 1917 had.
Een brief van 25 juli 1917 werpt eveneens een ander
licht op de graankwestie van het voorjaar. Hierin liet
het stadsbestuur aan de Kommandantur weten dat een
aantal boeren uit Outer en Ninove geen betaling
[44] Ibidem, 9 november 1917, nr. 71, r. 82.
[45] Ibidem, Modern Archief Okegem, uitgaande briefwisseling,
brief van 15 november 1916.
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hadden ontvangen voor de levering van graan in
februari 1917, dit is voor alle duidelijkheid dezelfde
periode dat het Okegemse graan al dan niet zou
geleverd zijn. Stadssecretaris Haegeman vroeg zich
wel af waar deze granen naartoe gegaan zijn. 46
Haegeman heeft het hier weliswaar niet over
Okegemnaars, maar het voorval illustreert wel op
welke manier met de oogst aan het station werd
omgegaan. Ging het in heel deze kwestie dan wel om
nalatigheid van de Okegemnaars of moeten we alles
terugbrengen tot een administratieve slordigheid van de
plaatselijke militairen, of … werd aan het station een
deel van de oogst ontvreemd? Het voorval sluit in elk
geval aan bij het incident met de vermelde levering van
stro in maart 1917. Het geeft zeker en vast een idee op
welke manier landbouwers hun goederen in de buurt
van het station deponeerden. Wat er daarna mee
gebeurde kon ze niet veel schelen…
Of de Okegemse landbouwers in Ninove volledig of
gedeeltelijk hun bijdrage hebben geleverd in het
vervolledigen van de Ninoofse oogsten van 1916 en
1917 zullen we nooit helemaal weten. Wat de boeren
met hun opbrengst van de Ninoofse akkers dan wel
deden kan men wel vermoeden… Voor Ninove was
hieraan in elk geval telkens een straf verbonden. Het
bronnenmateriaal laat hierover echter weinig los. Wel
is bekend dat de stad in 1917 en 1918 meerdere
geldboetes moest betalen, maar waarvoor precies is
niet altijd duidelijk. Uit de laatste oorlogsmaanden is er
één boete bekend voor het niet nakomen van de
graanopeisingen.47 Okegem lijkt in het conflict met
Ninove buiten schot te blijven. Dat neemt niet weg dat

de gemeente meerdere malen een geldboete diende te
betalen, maar dan wel naar aanleiding van opeisingen
van goederen uit het dorp zelf. Dit was bijvoorbeeld
het geval toen heel wat gemeenten uit de Denderstreek
onvoldoende eieren hadden geleverd. Okegem kreeg
hiervoor in juli 1917 een geldboete van 401 mark
omdat het 669 eieren te weinig had geleverd.48

’t Zijn vieze tijden …
Het geval van de graankwestie van 1916-1917 werpt
ook een licht op het functioneren van een
gemeentebestuur in een stad en een plattelandsdorp,
evenals op enkele hoofdrolspelers in dit verhaal. In
Ninove profileerde Clément Behn zich als een
burgervader die al zijn overredingskracht aanwendde
bij de Kommandantur en de gemeentebesturen van de
omliggende gemeenten. De populaire burgemeester
lijkt inderdaad iemand die bijna constant met de
voedselsituatie van zijn stad bezig was. In zijn ijver
speelde ongetwijfeld ook mee dat Behn tevens
voorzitter
was
het
gewestelijk
Hulpen
Voedingscomité. In die zin was hij ook
verantwoordelijk voor de voedselsituatie in de ganse
regio van Ninove. Als voorzitter had hij dan ook een
bijzonder scherp beeld van de landbouw- en
voedseltoestand
in
de
Denderstreek. 49
De
onvolkomenheden van het Duitse opeisings- en
bevoorradingssysteem, de fraude van sommige boeren,
de woekerprijzen van de winkeliers,… het moet hem
allemaal danig gestoord hebben.

[48] De Volksstem, 27 juli 1917 (aalst.courant.nu).
[49] Vanaf de zomer van 1917 hield stadssecretaris Haegeman
zich meer en meer bezig met de voedselleveringen en de
bevoorrading. Dit kadert in een reorganisatie van de
[46] Ibidem, 25 juli 1917, nr. 70, r. 240.
voedseldistributie door de oprichting van een stedelijke
[47] STADSARCHIEF
Den Lipsius
Bergh 1914-1918,
bevoorradingscommissie
waarvan
Haegeman
tevens de
►
Kwitantie AALST,
van de Archief
Duitse Van
soldaat
bezorgd aan Henri
Van Vaerenberg, Frans
Van der
Veeken, Frans
Kommandanturbevel nr. 432, 10 oktober 1918.
voorzitter was.

Cornelius en Gilbert Gettemans voor het leveren 12866 kilo graan in het magazijn van het station van Ninove.
Het ging zo goed als zeker om een deel van de Okegemse bijdrage aan de Ninoofse oogst
STADSARCHIEF NINOVE, Modern Gemeentearchief Okegem, rekeningen 1916, nr. 267
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uitgebreid
landbouwareaal
bewerkt door boeren
van
buiten
de
gemeente, waren van
deze situatie natuurlijk
het eerste slachtoffer.
Wanneer de Gazet van
Brussel
in
1917
aanvoerde
dat
Ninovieters
‘inzake
voeding
en
bevoorrading en in
zooveel
andere
opzichten nog, (…)
zooverre ten achter
staan tegen andere
naburige steden, tegen
zooveel
buitengemeenten zelfs’
zat hierin wel een kern
van
waarheid.50
Anderzijds
was
► Tijdens de oorlog was het vaak ieder voor zich … Ook de boeren waren vaak
Ninove
ook
geen
het slachtoffer van diefstal (‘moeskopperij’ of velddiefstal). Zij hielden daarom
vaak noodgedwongen de wacht bij hun akkers
alleenstaand miserabel
eiland in de Aalsterse
cartoon van 1916 uit het Fonds Keym, Stadsarchief van Brussel
Kommandantur.
Dit
tonen
de
In Okegem bleef burgemeester Jan Van den Berghe bijstandscijfers van het Provinciaal Hulp- en
meer op de achtergrond. Zoals vele andere zaken Voedingscomité voldoende aan.51 De Werkman vatte in
tijdens de oorlog liet hij de voedselopeisingen over aan 1918 op een filosofische manier de klachten samen die
secretaris Alexis Van Damme. Van de kant van het men in nagenoeg elke gemeente hoorde: ’t Volk knort
Okegemse gemeentebestuur was er echter maar weinig en klaagt op de Komiteiten. Altijd en overal hetzelfde.
animo om de betrokken boeren op hun plichten te De boeren klagen omdat ze gestraft zijn voor
wijzen. Voor deze Okegemnaars was de oogst die ze onvoldoende levering … en aan den overkant wordt
realiseerden op Ninoofs grondgebied een aardige hun dat van de menschen die geen boeren zijn,
bijverdienste die door de mazen van het Duitse hertelijk gejond of nog meer… ’t Zijn vieze tijden als
voedselnet glipte. Bij de organisatie van het d’Oorlog woedt…52
voedselbevoorradingssysteem
had
de
bezetter
onvoldoende rekening gehouden met de gigantische
administratieve en logistieke rompslomp die dit met
zich meebracht. Nu waren de Duitse militaire
bureaucraten op dat vlak wel wat gewend, maar tegen
de massale ontduiking waren zij niet opgewassen.
Verder schatte de bezetter meermaals de opbrengst te
hoog in zonder rekening te houden met onverwachte
misoogsten. Verder hielden de Kommandanturen geen
rekening met het probleem van landbouwgrond die op
een ander territorium dan de woonplaats van de
producent werd bewerkt. Overigens was dit ook het
laatste van hun zorgen: wat de ene gemeente te weinig
leverde zou wel opgehoest worden door een andere
gemeente, desnoods met een geldboete als
drukkingsmiddel. Overigens zagen ook rurale
gemeenten zoals Okegem zelf ook een deel van de
oogst op zijn grondgebied verloren gaan. Een groot [50] De Gazet van Brussel, 10 juli 1917 (belgica.kbr.be).
deel van het landbouwareaal werd immers bewerkt [51] Het archief van het Provinciaal- Hulp en Voedingscomité van
door boeren uit andere gemeenten die dit natuurlijk ook Oost-Vlaanderen in het Rijksarchief van Gent leent zich in de
tot een grondiger studie van de hulp en bevoorrading in
liever niet aan Okegem afstonden. Steden zoals Ninove toekomst
de verschillende gemeenten van Oost-Vlaanderen.
met relatief weinig landbouwers, maar met een vrij [52] De Werkman, 10 mei 1918.
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Over ‘de beek van de Triepen en de voorder Neerbeek’

Tekst en foto: WILLY DE SMEDT

Geboren uit de Triepen
Na meer dan vijftig jaar Belgische onafhankelijkheid
kregen de provinciegouverneurs in het begin van de
jaren 1880 de opdracht om de waterlopen binnen hun
gemeenten volledig in
kaart te laten brengen. Wat
tussen 1830 en 1885 werd
geïnventariseerd – als er al
een inventaris was – was
ongeordend en vormt nu
nog een bijna niet te
ontwarren puzzel.

de ‘Beek van de Triepen en voorder54 Neerbeek’. Een
hele mondvol. Maar laten we haar noemen zoals wij ze
altijd al hebben gekend: de Neerbeek, de enige
natuurlijke natte beek die na de fusie met Ninove
trouwens beheerd werd
door de provincie.

Al
duizenden
jaren
stroomt zij vredig door de
kleine vallei tussen de
heuvelruggen
Aalsterstesteenweg
en
Kattestraat/Okegembaan.
Zij heeft deze vallei
In 1886 zette toenmalig
trouwens mee helpen
burgemeester van Okegem,
boetseren. In de zomer
Edward
Covens,
steekt zij zich weg onder
veldwachter Adriaen De
struiken en onkruid. Haar
Brabanter aan ’t werk en
water heeft zeker geen
deze laatste heeft zich zeer
aangename geur. Er zijn
nauwgezet van zijn taak
geen vissen die haar
gekweten. Alle natte en
gezelschap houden, want
droge waterlopen53 werden
eigenlijk is het een open
gedetailleerd beschreven
riool. Ook hier heeft
en zelfs de nummers van
Aquafin dus nog werk.
de aanpalende percelen en
Maar in het natte seizoen
de begroeiing langs de
en in de wintertijd wordt
beekkanten
werden
haar
debiet
enkele
nauwkeurig
in
kaart
tientallen keren groter,
gebracht. Het eindrapport
steekt zij bruisend de kop
werd in Gent door een
op en ontvangt zij al het
zekere L. De Vleeschouder
overtollige water komende
voor
kennisname
van de glooiingen uit het
ondertekend.
zuiden en zuidwesten, van
De Neerbeek ontspringt in
de
Okegembaan
en
►De Triepenbeek bij het verlaten van het
het bos op de Triepen, nog
Kattestraat, en van de
triepenbosje
net op het grondgebied van
heuveltjes
uit
het
Okegem. In de zomer in
noordwesten,
uit
de
© WILLY DE SMEDT
een
ontoegankelijk
Triepen,
de
Lenen,
woekerend bos, in de
Hofstad en Winterdael. En
winter enkel toegankelijk bij vriesweer. Twee beekjes zij durft al eens de laaggelegen weiden onder water
aan de steenweg Ninove-Aalst, die daar ook het zetten. Haar stroomgebied is klein, eigenlijk het
afvalwater mee krijgen, vormen de aanzet. In het bos vernoemen niet waard. Op haar beurt behoort de beek
krijgen ze gezelschap van nog een vijftal beekjes en tot het stroomgebied van de Dender, die dan op haar
allen samen stromen ze eensgezind het bos uit als de beurt tot het stroombekken van de Schelde behoort.
‘Beek van de Triepen’. Honderd meter verder
stroomafwaarts krijgt de beek plots een andere naam:
[53] Natte beek: geijkte term voor een beek die in de zomer niet
droog valt. Droge beek: valt droog in de zomer.
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[54] voorder Neerbeek betekent hier “verder in haar loop”
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Het is zelfs even zoeken op onderstaande kaart om te
Neerbeek te vinden.

bewoning van de wijk (Neerbeekstraat, het aanpalende
gedeelte van de Hollestraat/Rattenbergstraat en de
Bosstraat samen) schaars.
Op de kaart van Ferraris (1778) vind
ik welgeteld 3 woningen in de
Neerbeekstraat en voor de ganse
wijk 15 doeningen. Wanneer ik alle
woningen tel van Okegem, inclusief
den Hust, komt ik nog maar aan een
70-tal. In 1810 zijn er in Okegem 89
woningen voor 828 inwoners. Op de
Atlas der Buurtwegen van 1841
behoorde de Neerbeekstraat tot de
Hameau (wijk) Rattenberg. In de
hele wijk Rattenberg kom ik aan 26
doeningen. 14 jaar later, in 1855,
zijn er dat op de kaart van Popp toch
al een 30-tal. En tel zelf maar eens
bij gelegenheid ter plaatse na wat dit
in 2017 is geworden...
Een verschuiving van de bedding?
Wanneer we de kaart van Ferraris
(1778) even vergroten, zien we dat
de Neerbeek toen stroomafwaarts,
bij
het
naderen
van
de
Rattenbergstraat, in een andere
bedding liep. Zij liep toen quasi
rechtdoor, pal door wat later op de
kaart van Popp als de percelen 282
en 283 (eigenaar Franciscus
Provins), 287 (eigendom van
Constantinus Vander Donck) en 288
(eigendom van het Weldadigheidsbureel of ‘den
Armen’) werden aangeduid (zie verder). Maar kijken
we eerst naar de meer gedetailleerde kaart van Ferraris.

Toenemende bewoning
De Neerbeek zelf heeft in de voorbije
eeuwen de hartenklop van de
Neerbeekwijk bepaald. In de nabijheid
van de beek heeft zich in de loop van de
voorbije 250 jaar druppelsgewijs een
wijk gevormd. Tot het einde van de 19 de
eeuw was de Neerbeekwijk in de winter
zelfs moeilijk bereikbaar; via de
Rottenberg (en niet Rattenberg) was het
klefferen
en
klauteren.
Andere
toegangswegen waren er niet, tenzij via
wat wij nu de trage wegen noemen.
Maar probeer daar al maar eens met
kruiwagen, hondenkar of ossenspan
door te raken. Het heeft zelfs geduurd
tot net voor de Eerste Wereldoorlog 55
voor er een degelijk wegdek – lees ruwe
kasseiweg van een paar meter breed –
werd aangelegd. Eeuwenlang was de
[55] STADSARCHIEF NINOVE.
gemeenteraad (1900-1950)

Ninove,

notulen

van
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de

Wat blijkt: de Neerbeek liep niet alleen pal rechtdoor
maar kruiste de Rattenbergstraat onder een stenen brug,
ongeveer ter hoogte van de huidige uitrit van het
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garagecomplex van Rudolf Vernaillen. Naast de beek
was er een voetweg. Van deze stenen brug is reeds
sprake in de archiefstukken daterend van 1721: “Naer
den rattenbergh ofte straete aldaer tot aen de brugghe
genoemt de steene brugghe”56. Op de Atlas der
Buurtwegen van 1841 staat deze brug nog steeds
opgetekend maar nu zijn intussen de loop van de
Neerbeek én het wegeltje verlegd.

Nu stroomt de Neerbeek iets meer zuidwaarts, onder de
bovengenoemde percelen door en vervoegt het laatste
stuk van de Brabandersweg (weg nr. 13), maakt dan een
haakse bocht naar links, loopt onder de stenen brug door
en buigt iets verder naar rechts om naast de
Neerbeekstraat te gaan lopen. Eigenaardig is ook dat de
brug niet meer exact tegenover de Neerbeekstraat is
getekend. Op latere kaarten is geen spoor meer te zien
van de brug. Wij vermoeden wel dat de brug er is
geweest tot 1937 en toen bij de overwelving van de
beek is afgebroken.De zwarte stippellijn zou de
vermoedelijke loop van de Neerbeek zijn geweest zoals
deze op de kaart van Ferraris werd vermeld. Nu is er in
tegenstelling tot wat we op de Ferrariskaart kunnen
zien, geen sprake meer van een stuk bos. Nu zien we
nog enkel landerijen. Let wel, dit is en blijft een
hypothese. Zoals er waarschijnlijk nog andere
verklaringen mogelijk zijn. Wie is juist? De
[56] We baseren ons hier op de gegevens van Herman Van
Isterdael.
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specialisten van graaf de Ferraris of de samenstellers
van de Atlas der Buurtwegen? Wat ik wél weet is dat de
Ferrariskaarten en de vergezellende commentaren
steeds als betrouwbaar en accuraat werden ervaren.
Zelfs Napoleon heeft er zich indertijd bij zijn inval in
de Oostenrijkse Nederlanden op gebaseerd. Zelfs
hedendaagse archeologen maken er vandaag nog
gebruik van57.

[57] Tussen 1771 en 1778 leidde graaf Ferraris op last van
keizerin Maria Theresia en keizer Jozef II het opmaken van de
zogeheten Kabinetskaart (Carte-de-Cabinet) van de Oostenrijkse
Nederlanden, aan de hand van opmetingen en waarnemingen ter
plaatse. Die werden uitgevoerd door artilleristen van de ‘Ecole
des mathématiques du corps d’artillerie des Pays-Bas autrichiens
de Malines’. De gebruikte schaal was 1:11.520 (vgl. de
hedendaagse stafkaarten van het Nationaal Geografisch Instituut
zijn op schaal 1:10.000, 1:25.000 en 1:50.000 beschikbaar). De
operatie vond na zes jaar zijn neerslag in 275 kaarten van 0,90 ×
1,40 m, met de hand getekend en ingekleurd. Elk gebouw
(boerderij, kerk, kasteel, molen), rivieren, bossen zelfs hagen,
poelen of grachten tot galgen toe, zijn daarbij vastgelegd. Men
vindt er de parochienamen en gehuchten terug die later, na de
inlijving bij Frankrijk de gemeentenamen worden. Daarbij zijn
deze kaarten voorzien van twaalf delen handgeschreven
commentaar in het Frans, over economisch en vooral militair nut
(waterlopen, bruggen, bossen en mogelijkheden voor
inkwartiering). Deze kennis vergemakkelijkte militaire operaties
op het terrein wanneer men met een leger van soldaten en
paarden door het landschap trok om steden te belegeren en gaf
informatie over bivak- en bevoorradingsplaatsen.
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Waarom dan de bedding later werd verlegd kunnen we
enkel maar raden. Maar zowel de voetweg als de
Neerbeek zelf volgen nu wel de perceelsgrenzen en
komen nu samen met een andere voetweg (de
Brabandersweg). Dat de landerijen daardoor
gemakkelijker bereikbaar en bewerkbaar werden en
hierdoor in waarde stegen, hoeft ook geen betoog.

dat deze werken ook begrijpen de overwelving van een
gedeelte van waterloop no 4 meer stroomopwaarts
gelegen;
In aanmerking nemende dat de ondernemer
voornoemd bereid is deze werken uit te voeren aan den
prijs zijner reeds goedgekeurde aanbieding;
De Raad besluit:

De overwelving
Begin 20ste eeuw was de bewoning in de Neerbeekwijk
danig toegenomen. Met alle gevolgen van dien voor de
hygiëne… Vermits alle hemelwater en afvalwater
samenkwamen in de Neerbeek, was deze een
stinkende, open riool geworden, waar ratten en ander
ongedierte vrij spel hadden. Daar kwam nog bij dat in
de winter de Winterdaelbeek58 en de beek van ‘Hofstad
en Bosch Veld’59 in de zomer droge grachten zich
beneden in de Neerbeek stortten en daar regelmatig
voor wateroverlast zorgden. Hier moest dus dringend
wat worden aan gedaan.
In 1937 hakte het gemeentebestuur de knoop door en
werd beslist om de Neerbeek van op het einde van de
Brabanderweg (tegenover de Villa Bok) tot op het
einde van de Neerbeekstraat te laten overwelven.
Op de zitting van 29 september 1937 60 werd het
volgende beslist:
‘De Raad:
Gezien de overwelving van waterloop 461 eene
noodzakelijkheid is onder oogpunt van gezondheid,
daar weg no.8 62 langswaar deze waterloop loopt,
gansch bebouwd is op eene totale lengte van 285 m;
Overwegende dat om een dergelijk werk te maken deze
overwelving zou moeten beginnen aan weg no 14 63 en
zich uitstrekken tot gansch de behuizing van weg no 8
zijnde ene totale lengte van 285 m;
Overwegende dat dit werk thans in gemakkelijke
voorwaarden kan uitgevoerd worden door den
ondernemer Schockaert te Erondegem, gelast met de
verbeteringswerken van de buurtwegen 1-2-3-11 64 en
[58] Waterloopnummer 7 irrigeerde in de winter de landerijen om
en rond de bovenkant van de huidige Leopoldstraat, gaande tot
Hofstad.
[59] Deze irrigeerde in de winter het huidige Hofstadgebied.
[60] Aanwezige leden: burgemeester Cyriel De Dier, schepenen
Alfred Van Waeyenberghe en Jan De Boitselier,
de
gemeenteraadsleden Gustaaf De Vos, Joannes Van Isterdael en
Victor Van der Meulen, en secretaris Georges Van Damme
(STADSARCHIEF NINOVE. Modern Gemeentearchief Okegem,
Notulen gemeenteraad, 29 september 1937).
[61] De Neerbeek
[62] De Neerbeekstraat
[63] Het wegeltje dat de Neerbeek vergezelt van zodra ze afbuigt
uit het Triepenbos. Waar hierop wordt gealludeerd: de plaats waar
dit wegeltje samenloopt met het laatste stuk van de
Brabandersweg (weg nr. 13). In feite tegenover de Villa Bok.
[64] Kattestraat, Leopoldstraat, Fonteinstraat en Hazeleerstraat.
Na een openbare aanbesteding voor de verbeteringswerken van
deze straten werd de uitvoering in de uitzonderlijke
gemeenteraad van 12 december 1936 in geheime stemming
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De aanbieding van dan heer Schockaert te Erondegem
goed te keuren voor een bedrag van 39.081,10
franken;
De
uitzonderlijke
staatstoelage
overwelvingswerken aan te vragen;

voor

deze

Het Schepencollege te gelasten om de pleegvormen te
verrichten ten einde de toelating van de Bestendige
Deputatie te bekomen, om deze overwelving te mogen
uitvoeren.
Dit besluit werd genomen met vijf stemmen voor en één
tegen.
Aldus gedaan in zitting dato als hoog en op Bevel:
De Secretaris

De Burgemeester

De stank en de (meeste) ratten waren nu wel
verdwenen, maar de bewoning nam nog gestadig toe.
En bij hevige regenval zorgde de Neerbeek nu ook
stroomopwaarts voor wateroverlast. Dan konden de te
kleine rioleringsbuizen immers de watertoevloed niet
aan. De Neerbeekwijkbewoners hebben dit tientallen
jaren aangeklaagd.
In de archieven van het provinciebestuur kan men de
opeenvolgende ingrepen volgen, weliswaar steeds
pleisters op een houten been. Soms werd volgens de
Dienst Integraal Waterbeleid Provincie OostVlaanderen zelfs een stukje van de beek zelf in een
andere bedding gegoten, hoewel hier geen harde
bewijzen meer van terug te vinden zijn. Bekijk
bijvoorbeeld goed de loop van de Neerbeek op de kaart
van Ferraris boven en vergelijk dan met de loop zoals
getekend op de Atlas der buurtwegen in 1841, zestig
jaar later. Nu zie je dat de beek, iets voorbij het
eindpunt van voetweg nr. 19, de Neerbeekstraat verlaat
en geleidelijk aan de richting van de weilanden kiest.
En eigenlijk is dit in grote lijnen de loop van de
Neerbeek gebleven tot in 1998.

toegewezen aan de firma Omer Schockaert uit Erondegem voor
de prijs van 885.707,79 franken (STADSARCHIEF NINOVE.
Modern Gemeentearchief Okegem. Notulen gemeenteraad, 12
december 1936).
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In december 1998 werd dan eindelijk de koe bij de
horens gevat en werden de werken groots aangepakt
(infrastructuurplan 1998). Voortaan zouden de
Neerbeek, de Winterdaelbeek, de Bosstraatbeek en al
het
huishoudelijk
afvalwater
van
Hofstad,
Leopoldstraat en Neerbeekstraat door manshoge
rioleringsbuizen naar de Dendergracht worden geleid.
De loop van de Neerbeek werd verlegd en loopt nu
voor een stukje over voetweg 19. De Neerbeek zelf die
nu ter hoogte van de Villa Bok stroomafwaarts onder
de straat verdwijnt, werd stroomopwaarts uitgebaggerd
en uitgediept en de oevers werden versterkt.
De toekomst
Voorlopig is er nu van wateroverlast geen sprake meer,
tenzij wanneer de uitbaggering niet tijdig gebeurt! Op
het einde van de Neerbeekstraat, juist voor de straat in
voetweg nr. 8 verandert, ziet de beek nu nog eens de
open lucht. Daar prangt ze zich uit haar keurslijf en
loopt ze dwars door de weiden van Hugo Baeyens, in
de winter gorgelend en proestend, in de zomer zacht
kabbelend. Vandaar wordt ze rechtstreeks onder de
spoorweg geleid en zal ze pas op het einde van de
Bruggeweg opnieuw het daglicht zien.

Eerst loopt ze nog naast het geleeg van Frank Van
Isterdael, uiteraard steeds overwelfd, kruist ze de Prof.
Van Vaerenbergstraat, loopt ze onder de restanten van
voetweg nr. 10 bis naar de Eversemweg, naast en onder
de wei van de familie De Bruyn. Op het einde in de
Fonteinstraat passeert ze het pompstation, om dan
rechtdoor vóór de huizenrij te lopen en om honderd
meter verder achter de huizen naar rechts om te buigen
naar de Bruggeweg. En vandaar is het maar vijftig
meter meer, nu weer in open lucht, voor ze, als het
ware moe gevochten, zachtjes in de Trekgracht glijdt.
Nu is het zo dat Aquafin grootse plannen heeft met de
Fonteinstraat. Begin 2018 (indien de planning deze
maal klopt) worden daar werken gepland om de
toevloed van hemelwater en afvalwater van elkaar te
scheiden. Midden in de Fonteinstraat komt een nieuw
en groot pompstation (het huidige en te kleine
pompstation zal verdwijnen). Welke invloed dit zal
hebben op de benedenloop van de Neerbeek, moeten
we afwachten. En hoe lang dit allemaal zal duren, daar
hebben we ook het raden naar.

►Het pompstation op de hoek van de Fonteinstraat en de Eversemweg
© GOOGLE STREET VIEW (sep. 2009)
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Uitdrukkingen en wijsheden bij het kaartspel

ROGER VAN EECKHOUT
In Okegem werd er vroeger in de herbergen of thuis
duchtig gekaart. Het leidde tot heel wat sappige
uitdrukkingen die op de duur gingen deel uitmaken van
een typisch 'kaartjargon'. We publiceren in dit nummer
een eerste greep uit deze zegswijzen en wijsheden.

•

Aa geneezink avesseert mé ’t kau(r)ten – een
mens geneest door te kaarten

•

We kau(r)ten vee(r) aal ’t andere te lauten –
we kaarten om al het andere te laten

•

Bé ’t kau(r)ten zéjje aaën oiëgen baus – bij het
kaarten ben je je eigen baas

•

Gommen ne kieë kau(r)ten? – Gaan we eens
kaarten?

•

Doië maanen kau(r)ten vee(r) grof géldj – die
mannen kaarten voor grof geld

•

Spele(n) men e(en) spélleken kau(r)t? – Spelen
we een spelletje kaart?

•

•

Holjt de kaurten mor boven – Haal de kaarten
maar boven

Ze kau(r)ten pessies of dat er eele
zielezaulighét van af(h)angt – ze kaarten alsof
hun zielenheil er van afhangt

•

•

Zoo’k (h)et nog kunnen, hé; ’t és al zoeë lank
leen? – Zou ik nog kunnen kaarten, het is al zo
lang geleden?

In ’t kau(r)tspél moejje nimmand nie ontzien –
in het kaartspel moet je niemand beschermen

•

Doe maur, aa kau(r)ten ligge(n) goed, zoië de
waurzégster – doe maar, je kaarten liggen
gunstig, zei de waarzegster

•

Ge meegt nie te rap in aa kau(r)ten lauten
koiëken – je mag niet te snel in je kaarten laten
kijken

•

Kaurten veer aa zinnen te verzétten – Kaarten
om je zinnen te verzetten

•

We kau(r)ten gèèren vee(r) de gezelligh(h)ét –
we kaarten graag voor de gezelligheid

•

Aske ko(r)tj kinjd’alles dau(r) boiëten
vergeten – als men kaart kan je alles
daarbuiten vergeten

•

Ge moetj altoiëd een kau(r)t achter d’hant
aven – je moet altijd een kaart achter de hand
houden

•

E goed kau(r)tspél és zoeveel wèè(r)d as e(en)
medikamént – een goed kaartspel is even goed
als een medicament

•

‘k Kroiëg droeve zinnen van mén kaurten – ik
krijg droevige zinnen van het kaarten = ik heb
slechte kaarten

•

Kau(r)ten és mé lank lèèven – kaarten is mijn
lang leven

•

•

We kau(r)ten op den troiën en ge zétj op aa
wérk vee(r) dagget wétj – we kaarten op de
trein en we zijn voor we het weten op ons
werk

De taroeven émmen pessies skrik van moië –
de troeven hebben schrik van mij = ik krijg
nooit troefkaarten

•

Ettes és taroef, gen die gieënen èèt és droef –
harten is troef, wie er geen heeft is bedroefd =
manier om te zeggen dat harten troef is

•

‘k Zoo der mén eeten vee(r) lauten vee(r) ’t
kau(r)ten – ik zou mijn eten laten voor het
kaarten

•

Konoiëneneten és taroef vee n’onderdste kieër
– konijneneten is voor de honderdste keer
troef = klaveren is voor de zoveelste keer troef

•

Ménsjken dad’allieën lèèven pakken dikkes
nau(r) de kau(r)ten – mensen die alleen leven
grijpen dikwijls naar de kaarten

•

Aafd’op mé kommen – houd op met troef uit te
komen = sarcastisch gezegd indien men te
weinig troef speelt

•

Kaffeegangers kinnen eele pinjten verdienen
met ’t kau(r)ten – cafébezoekers kunnen hun
pinten verdienen door te kaarten
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•

‘k Em een gieël manne / ‘k ém een oorlogskip
– ik heb een ganse mand/schip troeven = ik
heb veel troeven

•

’t Zén vierkante koekskes da taroef és – het
zijn vierkante koekjes = koeken is troef (een
variant is: vierkante karaukes)

•

Ze kroiëgt te veel troeven nor mén goesting, ’t
és nie schoeën verdieldj – ze krijgt te veel
troeven naar mijn zin, het is niet eerlijk
verdeeld

•

’t Zén zwétte skippes (pijkes) da taroef és – het
zijn zwarte schoppen die troef zijn = schoppen
is troef

•

•

’t Es in de wèèreld nie schoeën verdieldj – het
is in de wereld niet eerlijk verdeeld = de
kaarten zijn niet gelijk verdeeld

’t Zén malske klauverkes dat taroef és – het
zijn malse klavers die troef zijn = klaver is
troef

•

•

Ge springt op mén keire; ziet maur dagge aaë
maan kintj staun – je springt op mijn kar, zie
maar dat je je mannetje kan staan = gezegd
wanneer men twijfelt of iemand goede kaarten
heeft

’t Zén roeë éttekes da taroef és – het zijn rode
harten die troef zijn = harten is troef

•

(H)ért zoie den boer én e skeet koiëren –
‘hard’ zei de boer en hij scheet keien = harten
is troef

•

Ménne zot zat bloeët – mijn zot zat bloot = de
zot was alleen in zijn soort

•

De dam oië ‘k twieë kieër bezétj – de dame
had ik twee keer bezet = van de dame had ik er
nog twee meer

•

De klein doen de dikke vallen – door met
kleine kaarten uit te komen verschijnen ook de
grote kaarten

‘k En kan der nie aun doen, de taroeven willen
bé moië zoiën – ik kan er niets aan doen, de
troeven willen bij mij zijn

•

‘k Gon ’t slag aun moieë pakken – ik ga de
slag overnemen = ik ga overpakken van mijn
ploegmaat

Iederieën èèt gepast, tein gommen achter de
dammen – iedereen heeft gepast, dan gaan we
achter de dames

•

‘k Moen d’er slag in mauken – ik moet er nog
een slag van maken = zelfspot wanneer men
een serie kleintjes moet neerleggen

‘k En kost nie koeëpen want ik moest volgen –
ik kon niet kopen want ik moest volgen
(volgens het reglement van het wiezen)

•

‘Binnen’ és oek gespéldj – binnen is ook
gespeeld = we hebben toch een poging gedaan
om te winnen

Nie vertoiën, hé – niet achterhouden = de kaart
die je moet neerleggen moet je niet
achterhouden

•

Azzek blijf verliezen moennek een lieënink
aungaun bé de bank – als ik blijf verliezen
moet ik nog gaan lenen bij de bank=
zelfspottende opmerking

•

Pakt ne kieër af da’k kan dieëlen – pak eens af
dat ik kan delen = gezegd tegen de speler naast
de deler om een deel van de kaarten af te
nemen vooraleer er kan gedeeld worden

•

•

•

•

•

•

•

‘k Em vanneir gieën geskiljerde kaurt – ik heb
weer geen schilderde kaart = ik heb allemaal
‘kleine’ kaarten
Mé een schoeën masken gaut iederieën gèèren
mee – met een mooi meisje gaat iedereen
graag mee = gezegd tegen een vrouw met wie
men in een kaartspel een partner vormt

’t Es ewwa flaakes om mee te gaun – het is wat
flauw om mee te gaan = mijn kaarten zijn niet
goed genoeg om mee te gaan

•

‘Binnen’ és ’t oeëk wérm – binnen is het ook
warm = we hebben te weinig slagen, maar
troost u

•

Téltj ons slaugen; émmen der genoeg? – tel
onze slagen, hebben we er genoeg?

•

Wie moet er geven? – wie moet er de kaarten
ronddelen?

•

Z’émmen der deer? – zijn we er door = hebben
we voldoende slagen?

•

Ge meegt ze zoeë nie deerkappen – je moet ze
niet zo doorkappen = je moet de kaarten niet
teveel schudden

•

E èèt weer gesleepen mé zénnen aus – hij heeft
weer zitten slepen met zijn kaarten = hij heeft
berekend met zijn aas gespeeld

•

Wat éjje naa weer geblikt maan! – hoe heb je
nu weer de kaarten gedeeld!

•

‘k Em een alve mezeere kaurt – ik heb een
halve miseriekaart - mijn kaarten zijn niet fraai
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Aantekeningen bij een foto van Maurits Vernaillen
HERMAN BRANTEGEM
Bij het inkijken van het fotoalbum van de familie
Vernaillen-Lambrecht ontdekten wij een foto van
soldaat Maurits Vernaillen en familie. De foto is
waarschijnlijk genomen tijdens een verlofperiode van
Maurits als soldaat in de oorlog van 1940-1945. We
zien Maurits vergezeld van echtgenote Jeanne
Servranckx en dochter Christiane.

Pieters-Woluwe) waar hij ingelijfd werd bij een
mitrailleursregiment. Na drie dagen vertrok hij per auto
naar Sint-Pieters-Leeuw waar hij twee maanden in een
schuur verbleef. Daar kreeg hij bezoek van zijn vrouw.
Vervolgens verbleef hij te Bilzen en Rijkhoven
(Limburg) waar hij een eerste ‘alarm’ kreeg in
september 1939. Op dat ogenblik waren in België

Maurits Vernaillen zag
het levenslicht op 26
juni 1910 in de
Leopoldstraat
(vroeger Rattenberg).
Hij was het vierde
kind uit een gezin van
tien. Zijn vader Petrus
was werkman bij de
spoorwegen en zijn
moeder
Maria
Baeyens
was
handschoenmaakster.
In
1935
huwde
Maurits met Jeanne
Servranckx
waarna
het koppel zich tot
1945 vestigde in de
woning van oudburgemeester Jan Van
den Berghe op het
Dorp. Daar werd in
1936 ook hun dochter
geboren werd.
Op
vrijdag
25
augustus 1939 kreeg
Maurits
het
oproepingsbevel om
zich naar zijn eenheid
te begeven. België had
na de ongelukkige
mobilisatie
van
september 1938 een
nieuw plan in vijf
fasen uitgewerkt. Op
26 augustus 1939
werd gestart met fase
A: dit was het op
oorlogsvoet brengen
van
de
actieve
regimenten.

► Maurits Vernaillen met echtgenote Jeanne Servranckx en dochter Christiane

Maurits vertrok ’s anderendaags met de trein naar
Brussel waarna hij de tram nam naar Stockel (Sint-
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Foto uitgeleend door Paul Vernaillen
600.000 soldaten gemobiliseerd. Vervolgens vertrok hij
naar Schaffen (nabij Diest) waar hij met 100 man in
één zaal verbleef. Er werd vernomen dat het Duitse
leger langs de oostgrens opgesteld stond en de inval in
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België half november zou gebeuren, maar de aanval
werd wegens het slechte weer uitgesteld. Het werd nog
een lange en koude winter.

Feldwebel was zo tevreden over zijn werk dat hij in
een bakkerij buiten het kamp mocht gaan werken.
Vooral het dagelijkse rantsoen ging er op vooruit.
‘Mijn hobby had mij geluk gebracht’, aldus Maurits. In
januari
1941
werd
de
groep
Belgische
krijgsgevangenen ontslagen en ging het met de trein
naar Koningsbergen (Königsberg), Antwerpen en
Brussel. In het Noordstation ontmoette onze
Okegemnaar Alfons Van de Perre, Firmin Buydens,
Jules Schoon en Valery Van der Speeten. Nonkel
Alfons ging met de trein naar huis, de anderen namen
de tram. Maurits arriveerde op 17 januari 1941
opnieuw in Okegem. Zijn vrouw Jeanne en moeder
Emma waren op dat ogenblik in de mis van 8 uur, maar
waren ondertussen verwittigd van zijn thuiskomst.

Op 8 mei 1940 kreeg Maurits verlof om naar huis te
gaan, maar dit verlof was van korte duur. Op 10 mei
1940 riep de radio om dat het oorlog was. Maurits nam
afscheid van zijn gezin en vertrok per trein naar
Schaffen. Schaffen werd gebombardeerd door
vliegtuigen met veel gesneuvelden als gevolg. Na
verblijfplaatsen te Diest, Gent en Lotenhulle ging het
richting Meulebeke. Daar verbleef hij bij burgers en
werd er onophoudend geschoten met kanonnen. Op 26
mei was het logeerhuis van Maurits’ eenheid
stukgeschoten. Ze zaten nog met 24 mensen in de
kelder en waren
volledig omsingeld
door de Duitsers.
Aangezien ze zich
liever
overgaven
dan te vluchten,
staken ze de witte
vlag
door
het
keldervenster
en
met
opgeheven
handen stapten ze de
keldertrap op. Onder
Duitse begeleiding
gingen ze door het
front te voet naar
Deerlijk waar ze bij
andere
krijgsgevangenen
werden
gevoegd.
Maurits sliep daar in
een fabriek en kocht
daar wat ‘sajet’ om
► Willenberg tijdens de oorlogstijd
zijn
kousen
te
stoppen.
’s Morgens ging het
te voet en met een stuk brood in de zak richting
Oudenaarde waar Maurits en zijn gezellen ’s nachts in
de gevangenis op de vloer sliepen. ’s Anderendaags
vertrokken zij naar Aalst waar zij in de pupillenschool
overnachtten. In Aalst zag hij nicht Celina Meert die
zijn vrouw verwittigde dat hij krijgsgevangene was. De
tocht ging verder naar Diest om in Tongeren te
eindigen waarna ze met de trein naar Mariënburg
(Malbork) reisden. Daar was een doorgangskamp van
waaruit ze uiteindelijk in het kamp van Willenberg
(Wielbark) belandden. Maurits bevond zich op
ongeveer 50 kilometer van de Poolse grens. Eens
aangekomen in het kamp dienden ze hun haar kort te
laten knippen tegen de luizen. Maurits mocht als
Vlaming niet gaan werken bij de boeren en diende het
dagelijks te stellen met een brood voor vijf man en een
tas soep.

In 1945 verhuisden Maurits en Jeanne naar het
vroegere staminee van Bernard Van Vaerenbergh
gelegen op de hoek van de Jan Ockegemstraat en
Okegem Dorp. Daar oefende Jeanne het beroep uit van
herbergierster-winkelierster. Maurits en Jeanne
verbleven er tot in 1960 waarna zij zich vestigden in
een woning op de Okegembaan. Maurits ontving in
1987 voor zijn 60-jarig lidmaatschap van de fanfare de
gouden medaille in de Orde van Leopold II. Hij
behaalde ook talrijke prijzen in de duivensport. Hij
overleed op 2 februari 2002 op 91-jarige leeftijd.

Dankzij zijn hobby als mandenvlechter kwam er
verandering in het lot van Maurits. Op zekere dag
kreeg hij de opdracht om 50 manden te vlechten. De
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‘Meester Jef’, een ‘groot’ Okegemnaar ging heen op 20 oktober 2017

HERMAN VAN ISTERDAEL

Volgens de burgerlijke stand was zijn naam Hendrik
Jozef Van der Speeten maar niemand heeft hem ooit
Hendrik genoemd. Met zijn tweede voornaam werd hij
aangesproken. Zijn keuze voor het onderwijs leverde
het eerste deel van zijn aanspreking op: ‘mieëster’.
Meer hoefde dat niet te zijn, zo was hij te Okegem door
iedereen gekend. ‘Mieëster Jef’ was een begrip.
Om zijn afkomst te duiden noemde men hem
oorspronkelijk “Jef van van Cotthemes” naar de
familienaam van zijn moeder.
Hij zag het levenslicht te Okegem op 4 april 1926
als vierde kind in het kroostrijk gezin van 8
kinderen van Joannes Theodoor Van der Speeten
en Maria Ludovica Van Cotthem. Zijn moeder
was de dochter van Frans Van Cotthem die op het
Hof te Hazeleer boerde. Toen Jozef 13 jaar was
begonnen zijn ouders voor eigen rekening te
boeren op het Hof te Hazeleer en ze verkregen in
1940 het Hof in eigendom. Dit was de eerste pijler
die zijn leven zou tekenen, hij was een
boerenzoon. Zoals talrijke kinderen van zijn
generatie was er voor hem geen toekomst meer in
de landbouw, ze moesten een ander pad kiezen.
Hij studeerde voor onderwijzer, indertijd een zeer
geacht beroep. In zijn jeugd dacht hij dat zijn
ouders hem op de weg van het priesterschap wilden
zetten. Daarom heeft hij, volgens eigen zeggen, nooit
Latijn willen studeren. De grond bewerken, zaaien,
planten en oogsten zaten in zijn bloed. Hij wist alles
van de boerenstiel. Hij bracht dat nog enigszins in de
praktijk en bewerkte nadien als onderwijzer een zeer
grote tuin achter zijn woning.
De tweede pijler in zijn bestaan was een diepgeworteld
en onwrikbaar katholiek geloof. Die levensvisie
bepaalde mee een groot aantal van zijn activiteiten:
jarenlang voorzitter van het Davidsfonds, lid van de
kerkfabriek en overtuigd CVP-er. Hij was verder erg
betrokken bij de parochiale organisaties en hun
activiteiten.
Jozef startte zijn loopbaan in het Sint-Jozefscollege te
Aalst en trouwde in augustus 1957 met Francine
Baeyens. Hij vestigde zich te Okegem aan de vroegere
Astridbaan pal aan de spoorweg. Zijn gezin was de
derde pijler in zijn leven. Zijn vrouw en kinderen
stonden achter hem en steunden hem in al zijn
activiteiten.

belangrijkheid van de sporen die je nalaat. Die waren
fenomenaal. Zoals veel onderwijzers had Jozef in zijn
opleiding een belangrijke missie meegekregen: mensen
leren en opvoeden binnen en buiten de school. Kunst
en cultuur brengen voor het gewone volk was daar een
onderdeel van. Die mogelijkheid vond hij in het

►Jozef Van der Speeten, Pierre De Jonge en Herman Van
Isterdael
Eerste tentoonstelling van de Heemkring in 1975
Davidsfonds. Via deze vereniging organiseerde hij
allerhande activiteiten: de zorg voor een bibliotheek,
boekenbeurzen, quizzen, kunsttentoonstellingen voor
plaatselijke kunstenaars en toneel. Hij was jarenlang
regisseur en bracht met steeds nieuw jong talent
jaarlijks een toneelstuk op de planken tot grote vreugde
van de Okegemnaars. We leefden toen in een tijd
waarin televisie niet zo’n grote rol speelde.
Via de politiek wou hij eveneens dingen realiseren en
hij engageerde zich in de Christelijke Volkspartij. Hij
kwam een eerste keer op de lijst bij de verkiezingen
voor de gemeenteraad van Okegem in 1952 en was
onmiddellijk verkozen. Hij gaf zijn mandaat als
gemeenteraadslid op in 1954 om de verkiezing van een
familielid als gemeenteonderwijzer mogelijk te maken.
Hij
nam
verder
nog
deel
aan
de
gemeenteraadsverkiezingen van 1964 en 1970 en werd
telkens verkozen. Jozef kreeg telkens het vertrouwen
van de inwoners.

Hij was een rasechte Okegemnaar in lijf en leden. In
zijn overlijdensbericht wordt verwezen naar de
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Toen ik in 1975 wou starten met de oprichting van een
heemkring was Jozef de eerste persoon die ik daarover
polste. Hij was bereid zich daarvoor te engageren
indien er voldoende bestuursleden werden gevonden.
Dat gebeurde en we waren vertrokken vanaf maart
1975, het voorlaatste jaar van het zelfstandig bestaan
van de gemeente Okegem. Het begin verliep erg stroef
ook al omwille van de politieke verdeeldheid van de
Okegemse bevolking. De plannen voor een publicatie
over de gemeenteschool waren het eerste concreet
project waaraan ik en Jozef samenwerkten. Schrijven
voor een groot publiek is een moeilijke opgave. Na
enige tijd wou hij opgeven, het schrijven lukte niet zo
best. Gelukkig kon ik hem toch nog overtuigen om de
draad, in casu de pen, terug op te nemen. Sinds 1975 is
Jozef niet meer gestopt met publiceren over de

hem meer en meer in de steek. Tijdens de voorlaatste
vergadering overhandigde hij nog een aantal
documentatiemapjes met informatie die misschien
bruikbaar kon zijn voor iemand anders.
Het is meer dan duidelijk dat Jozef zijn zingeving vond
in het samenbrengen van mensen en hen iets
waardevols bijbrengen. Zijn verdiensten voor de
Okegemse samenleving zijn immens. We verliezen met
Jozef een groot man met een uitzonderlijke
maatschappelijke betrokkenheid.
Twee emotionele vragen bekommeren de mensen,
bekommeren ons. Het zijn vragen die we ons tot het
einde van dit leven blijven stellen: ‘Denk je nog eens
aan mij? Vergeet je me niet?’ Er zijn mensen in ons
leven die we nooit zullen vergeten, omdat ze diep in
ons altijd aanwezig zijn. Maar er zijn ook mensen
die we blijven herinneren omdat ze onbaatzuchtig
werkten voor de gemeenschap. Wat je voor jezelf
doet, sterft immers samen met jou. Wat je voor
anderen doet, blijft.

► Jozef Van der Speeten onderaan rechts
Bestuur Heemkring Okegem anno 2016
Okegemse geschiedenis. Honderden pagina’s vulde hij
in de Annalen en de Mededelingen. Alle mogelijke
onderwerpen pakte hij aan maar vooral de geschiedenis
van de plaatselijke kerkgemeenschap en christelijke
organisaties konden rekenen op zijn belangstelling. Van
1981 tot 1988 was hij voorzitter van de vereniging. Het
was zijn vruchtbaarste schrijversperiode. Hij zorgde op
zijn eentje voor de inhoud van het ledenblad,
organiseerde tentoonstellingen en door zijn inzet hield
hij de vereniging overeind. Tot zijn dood bleef hij lid
van het bestuur van de heemkring en was zo 42 jaar
bestuurslid!
Men deed nooit tevergeefs beroep op de kennis en
kunde van Jozef. Ook na de fusie tot Groot-Ninove
vroeg men hem voor de Vereniging voor
vreemdelingenverkeer, de abdijgeschiedenis van
Ninove, de cultuurraad, … men wist hem steeds te
vinden. En hij deed het graag en met overgave.
Enige tijd na de dood van zijn echtgenote Francine
verhuisde hij naar een serviceflat te Liedekerke. We
wilden hem er graag bij hebben en daarom vergaderde
het bestuur van de heemkring sindsdien ter plaatse in
Liedekerke. De laatste jaren ondervonden we dat Jef de
Jef niet meer was van voorheen. Zijn geheugen liet
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Moord op een Duitse soldaat in Okegem

HERMAN BRANTEGEM

van Denderleeuw.65 Over hun traject bestaan
verschillende versies. In mondeling overgeleverde
verhalen zijn er immers altijd onvermijdelijke
varianten. Zo zouden de gebroeders Ronsyn volgens
de ene versie langsheen de Dender zijn gegaan,
volgens een andere gingen ze via de spoorwegbaan.
Toen ze bijna in Okegem waren botsten ze op soldaat
Hümpel die hun smokkelwaar wou afnemen. Dat
Okegem behoorde tot het ‘Etappengebied’ en viel namen de smokkelaars niet en ze ontwapenden de
onder het bevel van de
Duitser en maakten hem
Duitse Kommandantur
ter plaatse van kant.
van Aalst.
Het
Gustaaf sloeg hem neer
Etappengebied
werd
waarna hij hem de keel
door
de
Dender
oversneed. Hier lopen
gescheiden van Pamel
de versies opnieuw
dat
in
het
uiteen. De ene zegt dat
Gouvernementsgebied
ze het lijk hebben laten
lag
waar
andere
liggen
langs
de
reglementen
golden.
spoorweg
NinoveDuitse
wachtposten
Okegem ter hoogte van
werden opgesteld aan
het baanhuisje waar het
de Denderbrug waar
in de loop van de dag
ook een staketsel was
gevonden werd,
de
aangebracht om te
andere versie zegt dat ze
beletten dat personen
het lijk in de Dender
van het ene naar het
hebben gegooid en dat
ander gebied gingen.
het zou afgedreven zijn
Duitse
soldaten
tot in Pamel waar het 's
patrouilleerden langs
anderendaags gevonden
de Dender.
Ten
werd.
Kommandantur
gevolge van de hogere
commandant
Von
prijzen die men in het
Kathen
stelde
► Oscar en Omer Ronsyn, beide gefusilleerd
Gouvernementsgebied
onmiddellijk
een
betaalde
voor
onderzoek in.
voedingswaren
trachtten smokkelaars wat bij te verdienen en hun Eerst werden de inwoners van Pamel verdacht en
smokkelwaar aan de overkant van de Dender aan de werden de gebroeders Anthoens uit deze gemeente
man te brengen.
opgepakt, maar zij konden hun onschuld bewijzen en
werden vrijgelaten. Ook in Okegem werden er
In Eichem baatte het gezin Ronsyn – Van Obbergen inwoners opgepakt. Zo werden vader en zoon Merckx
een volkscafé uit dat druk bezocht werd door Duitse aangehouden. Louis Merckx (° Zandbergen, 1864)
soldaten. Het gezin had drie zoons: Oscar, Omer en werd op 9 mei 1917 gearresteerd en weggevoerd naar
Gustaaf. Naar verluidt klikte het goed tussen de Duitse de pupillenschool te Aalst waar hij tot 9 juni 1917
soldaat Hümpel en Judith, de vrouw van Oscar. Judith verbleef.
Hij werd dagelijks ondervraagd en
zou aan haar Duitse minnaar verteld hebben dat haar onschuldig bevonden.
Zijn zoon Georges (°
man samen met zijn broers een varken gingen Zandbergen, 18 maart 1900) werd eveneens verdacht
smokkelen.
De Duitse soldaat rook zijn kans en van de moord en vastgehouden in de pupillenschool.
besloot onderweg op de loer te liggen.
Bij de ondervraging bedreigde men hem met de
In de nacht van 6 april 1917 vertrokken de drie broers
Ronsyn met een varken langs de Dender in de richting [65] Over de datum bestaan eveneens twee versies bij de ene
Toen België op het einde van 1914 door de Duitsers
was bezet, werd ons land in verscheidene gebieden
ingedeeld. Het frontgebied aan de IJzer werd
‘Operatiegebied’ genoemd.
De rest van WestVlaanderen
en
gans
Oost-Vlaanderen
werd
"Etappengebied" genoemd. Het andere gedeelte van
ons land was het ‘Gouvernementsgebied’.

was het in april bij de andere begin mei 1917.

Heemkring Okegem | Mededelingen | 2017 nr. 2

| , 27

doodstraf en kreeg hij verschillende slagen en
verwondingen.
Hij werd uiteindelijk vrijgelaten
waarna dokter De Cooman uit Ninove hem verzorgde
voor de gevolgen van zijn mishandelingen.
Verschillende personen in Okegem hebben later over
deze feiten getuigd.
Louis Merckx vroeg na
schadevergoeding aan. Op
dat ogenblik was hij 57 jaar
en werkzaam als werkman
en bareelwachter aan den
ijzerenweg. Louis woonde
in
Okegem
in
het
bareelhuisje
langs
de
spoorweg, samen met zijn
vrouw Catharina De Sutter
en zijn drie kinderen (één
zoon en twee dochters).66
Zoon
Georges
deed
eveneens op 21 juni 1921
een
aanvraag
voor
schadevergoeding.
Hij
woonde tijdens de feiten bij
zijn
ouders
en
was
ongehuwd en was eveneens
werkzaam
aan
den
ijzerenweg.

de

oorlog

ontsnappen. Dit keer hadden de Duitsers hem wel
gevolgd. Net toen ze hem wilden aanhouden sneed
Gustaaf zijn keel over met een scheermes. Andere
bronnen beweren dat de Duitsers konden verhinderen
dat Gustaaf zelfmoord pleegde maar dat ze hem in het
bijzijn van zijn gezin de keel oversneden. De Duitsers
zouden hiermee een voorbeeld hebben willen stellen.

een

Ook
Frans
Borloo
► Op het grensgebied van de gemeente Erembodegem met Aalst lag de
(° Ninove, 15 oktober
Stedelijke Schietbaan, die in de volksmond veel beter gekend is als "Den Tir".
1886) werd omwille van de
Den Tir stond op het huidig adres, Schietbaan nr. 45, en werd afgebroken rond
moord op soldaat Hümpel
1924.
aangehouden. Frans was
landbouwer en woonde op
dat
ogenblik
in
de
Kattestraat 55. Hij werd op 13 april 1917 gevangen Op 17 augustus viel het vonnis voor de gebroeders
genomen op betichting van de bewuste moord. Hij Oscar en Omer: de dood met de kogel. Op 18
werd in 1918 naar het concentratiekamp in Sedan augustus om 6.19 u. in de ochtend werden de twee
weggevoerd waar hij tijdens zijn gevangenschap broers gefusilleerd op de schietbaan in Aalst.
dwanarbeid moest verrichten voor de Duitsers. Hij
keerde op 4 december 1918 in ziekelijke toestand terug
naar Okegem.
Als straf kregen alle Okegemenaars drie dagen en drie
nachten lang huisarrest. Na deze drie dagen werd de
straf enigszins gemilderd en trad het uitgangsverbod in
voege vanaf 14 uur tot 's anderendaags 6 uur op
zondag. Gedurende de week mocht men vanaf 19 uur
’s avonds tot 6 uur 's morgens niet buiten. De Duitsers
loofden een beloning uit van 3.000 Mark voor wie een
bruikbare tip kon bezorgen. Al snel kwamen de
Duitsers uit bij de gebroeders Ronsyn uit AppelterreEichem. Zij werden alle drie gevangengenomen en
overgebracht naar de gevangenis van Aalst. Gustaaf
kon echter ontsnappen en vluchtte naar Ninove waar
hij zich schuilhield in de kelder van zijn huis. Op 16
augustus werd hij terug opgepakt en kon opnieuw
[66] Het was het ‘routehuisje’ gelegen aan de overkant van de
Riefstraat aan overweg nr. 57 gekadastreerd nr. 13d. Vanaf 1
december 1953 was het onbewoond en in 1955-1956 werd het
afgebroken. Louis Merckx verbleef er van 1906 tot 1928.
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Onroerend Erfgoed: Hof van Van Holder
JOHAN ALLARD

In ons vorig nummer gaven we al een korte
beschrijving van het gebouw zijnde:
Hoeve
met
U-vormige
plattegrond,
aaneengesloten gebouwen en gekasseid erf
met tuintje. IJzeren hek aan de straatkant.
Twee boerenhuizen met twee bouwlagen van
respectievelijk drie en vijf traveeën onder
zadeldaken (nok evenwijdig aan straat,
pannen), uit de 19de eeuw. Bepleisterde en
beschilderde
lijstgevels,
voorzien
van
steekboogvormige vensters met lekdrempels.
In linker huis: neoclassicistische deur in
omlijsting van arduin, pilasters op neuten
onder eenvoudig hoofdgestel met kroonlijst,
type midden 19de eeuw. Het lagere huis rechts
is vermoedelijk een verbouwde stalvleugel.
Recente bakstenen dienstgebouwen onder
zadeldaken. Langsschuur 1904 gedateerd
door middel van baksteenkoppen op de
zijpuntgevel (straatkant).

notabelen van de gemeente. Hij bekleedde dan ook
meerdere ambten in het gemeente- en kerkbestuur:
gemeenteraadslid van 1878 tot 1884, schepen van 1884
tot 1911, lid van de Kerkfabriek (waaronder secretaris
en penningmeester) van 1880 tot 1911. Judo Van
Holder gold ook als de grote promotor van de
katholieke school.
Op 30 januari 1911 overleed Van Holder na een korte
ziekte. Hij was op dat ogenblik net geen 60 jaar.

Vierkantshoeve
Op de Perceelkaart van Okegem (ca 1850 – Popp) (zie
rechter kolom) vinden we de hoeve terug als een
vierkantshoeve. Het ging om perceel nummer 498,
eigenaar was Hendrickx Joanna Francisca. Het
belastbaar inkomen van het hof was 69 fr., ter
vergelijking voor Hof te Haezeleer was dit 87 fr..
Judocus Van Holder
Het hoeve 'Hof Van Holder' werd genoemd naar
Judocus Van Holder, op het einde van de 19de eeuw
één van de voornaamste landbouwers van de
gemeente. Geboren in Sint-Kwintens-Lennik op 9 mei
1851 huwde hij in 1876 met Maria Leonia Hendrickx
die vier jaar ouder was. Uit hun huwelijk werden
zeven kinderen geboren: Maria Josephina, Emma
Maria (die in 1913 trouwde met Alfred Van
Waeyenberge), Maria Justina (kloosterzuster bij de
zusters Onze-Lieve-Vrouw van Namen-Jumet), Maria
Adelina, Celesta Maria, Maria Sylvia en Maria
Antonia (die na 14 dagen overleed).
Samen met zijn echtgenote betrok hij na zijn huwelijk
de historische hoeve in de Fonteinstraat die in de
volksmond ’t Hof te Ballies werd genoemd (het hof
van de baljuw). Een brand vernielde in 1910 de grote
schuur en de melkerij van de hoeve. Een gedenksteen
van de brand is boven de grote schuurpoort geplaatst.
Als grondbezitter behoorde Judo Van Holder tot de
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Foto's vroeger en nu
Ghislaine Philips, achterkleindochter van Judocus Van
Holder, bezorgde ons een paar foto's die ons herinneren
aan de tijd van toen. Deze foto's plaatsen we naast die
van vandaag. Goed kijken!
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► Rechtsboven: Van Waeyenberge Georgine ► Midden links: knecht “Pee”, naam onbekend ► Links onder: Van
Waeyenberge Cecile, Van Waeyenberge Georgine (achter het paard), Philips Marcel en Walraevens Victor
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Top 20 van de Okegemse namen
WILLY DE SMEDT

In het vorige nummer van
de Mededelingen deed
Johan Allard ons haarfijn
uit de doeken hoe onze
familienamen
in
de
middeleeuwen
zijn
gevormd en/of tot stand zijn
gekomen. Maar hoe vertaalt
zich dit nu, zeshonderd jaar
later, in Okegem? Er was
eigenlijk maar één manier
om dit uit te vissen: gaan
aankloppen bij de dienst
Bevolking in het stadhuis.
Daar reageerde men eerst
nogal weigerachtig op mijn
vraag.
De
privacywetgeving, weet je
wel…

► Een knipsel uit de geboorteakte van de burgerlijke stand van
Okegem: 11 september 1901, geboorte van Robertus Van de Perre,
zoon van Philemon Van de Perre en Maria Victorina De Duffeleer.
Van de Perre was toen de meest voorkomende naam.

Maar na een beetje
aandringen kreeg ik toch een lijst met alle
familienamen, per geslacht. Zonder voornamen
uiteraard. En ik kreeg ook alle steun bij de verwerking
achteraf ook nog. Oprechte dank aan de medewerkers
van de dienst Bevolking!

Printscreen search.arch.be
dit terug te vinden! Toch slaagde de stadsarchivaris er
in, mits enig kunst- en vliegwerk, om een bestandje
met de gegevens van 116 jaar geleden uit de PC te
laten oplichten. Hier gaan we:
Situatie op 31 december 1900:

En ik, ik kon aan de slag. Na een aantal uren tellen en
puzzelen, kon ik volgende conclusies uit de lijst
distilleren:

1. Er waren in Okegem 1.146 inwoners; 608 van
het mannelijk en 538 van het vrouwelijk
geslacht;

Situatie op 31 december 2016:

2. Er waren slechts 165 familienamen (jawel,
slechts 165, dit is geen telfout);

1. Er waren in Okegem 2.030 inwoners; 1.027
inwoners van het mannelijk en 1.003 van het
vrouwelijk geslacht.
2. Er waren niet minder dan 900 verschillende
familienamen.
3. Voor 483 dorpsgenoten is hun familienaam uniek,
d.w.z. dat deze slechts éénmaal voorkomt, uiteraard
bij henzelf.
4. 178 familienamen komen tweemaal voor,
117 familienamen komen driemaal voor,
46 familienamen komen viermaal voor,
26 familienamen komen vijfmaal voor,
8 familienamen komen zesmaal voor,
12 familienamen komen zevenmaal voor;
Maar nieuwsgierig als we zijn, hebben we het daar niet
gelaten. Wij vroegen ons af hoe bijvoorbeeld de
situatie honderd jaar geleden was. Geen sinecure om
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3. Voor 56 dorpsgenoten is hun familienaam
uniek, d.w.z. dat deze slechts éénmaal
voorkomt; bij henzelf;
4. 17 familienamen komen tweemaal voor,
13 familienamen komen driemaal voor,
11 familienamen komen viermaal voor,
8 familienamen komen vijfmaal voor,
7 familienamen komen zesmaal voor,
7 familienamen komen zevenmaal voor,
3 familienamen komen achtmaal voor,
7 familienamen komen negenmaal voor,
6 familienamen komen tienmaal voor,
5 familienamen komen elfmaal voor,
2 familienamen komen twaalfmaal voor.
Op volgende bladzijde, om het jullie makkelijker te
maken, twee vergelijkende tabellen met de top 20.
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1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
11
13
13
13
13
13
13
19
20
20
20
20

FAMILIENAMEN 1900
VAN DE(R) PERRE
BAEYENS
VAN DER SPEETEN
VAN ISTERDAEL
VERNAILLEN
DE BOITSELIER
GOUBERT
ASSELMAN
MINNER
VAN SNICK
GRIJSEELS
NEUKERMANS
BOURGEOIS
COSIJNS
DE BRABANTER
STRAETMANS
VAN DER DONCK
VAN EECKHOUT
COBBAERT
DE SCHRIJVER
GHIJSELS
VAN HOLSBEEK
VAN LAEREN

M
48
35
33
31
26
15
8
14
12
14
11
9
8
11
12
8
7
11
8
7
4
7
6

V
40
30
20
16
18
12
19
11
10
7
8
10
8
5
4
8
9
5
7
6
9
6
7

TOTAAL
88
65
53
47
44
27
27
25
22
21
19
19
16
16
16
16
16
16
15
13
13
13
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20

FAMILIENAMEN 2016
VERNAILLEN
BAEYENS
VAN DE(R) PERRE
VAN ISTERDAEL
DE BRABANTER
SONCK
EYLENBOSCH
SEGERS
TIMMERMANS
VAN DROOGENBROECK
SORGELOOS
NUYTS
BEECKMAN
COPPENS
DE BOITSELIER
HEYMANS
VAN DER CAMMEN
VAN LAEREN
ASSELMAN
DE PAUW
VAN DEN BORRE
VAN DER ELST
BUYDENS
CORNELIS
DE LEEUW
DE SAEGER
GIES
SERVRANCKX
VAN SNICK

M
30
12
10
10
9
8
9
7
8
6
9
5
7
7
7
7
7
5
7
4
3
6
3
5
6
3
4
4
2

V
26
16
15
11
10
8
5
7
6
7
3
6
3
3
3
3
3
5
2
5
6
3
5
3
2
5
4
4
6

TOTAAL
56
28
25
21
19
16
14
14
14
13
12
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8

Dorpskroniek
De titularissen van de ‘struik’ VERNAILLEN halen het dus in Okegem op 31 december 2016, met de vingers in
de neusgaten en vertegenwoordigen zo met 56 personen 2,75% van de bevolking. Maar Vernaillen strandt dan wel
op 31 december 1900 op 44 personen, 3,84% van de bevolking.
In 1900 liepen hier zo maar eventjes 84 inwoners, 7,33% van de bevolking, met de roepnaam VAN DE PERRE
rond! 116 jaar later viel de naam terug tot 24, of 1,18% van de bevolking.
Zo zie je maar! Alles is relatief.

► De naam Vernaillen dook reeds begin 17de eeuw op in de Parochieregisters van Okegem:
8 november 1605, doop van Adrianus Vernaillen, zoon van Gisbertus Vernaillen en Judoca Schoenmaeckers
Printscreen search.arch.be
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In memoriam Georges Van der Perre

carrière legde hij zich steeds meer toe op de uitbouw
van het afstandsonderwijs, de e-learning en de
permanente vorming. Zijn liefde voor pedagogische
taken hoeft niet te verwonderen. De appel valt nooit
ver van de boom: in een gezin van negen kinderen
kozen de zes zussen allemaal voor het onderwijs…

Okegem is een kampioene rijker
Op 17 september 2017 werd Myrthe Van der Borght in
Moeskroen Belgisch kampioene kogelstoten bij de
scholieren en dit met een nieuw nationaal record van
16 m 10. Deze afstand is tevens een beste Europese
jaarprestatie in deze leeftijdscategorie. Het record was
reeds 26 jaar oud. Op hetzelfde kampioenschap werd
Myrthe derde bij het discuswerpen. Eerder in juli 2017
mocht zij ook deelnemen aan de Olympische Spelen
voor de jeugd in Hongarije waar zij een 6de plaats
behaalde. Voor België waren er op deze Spelen negen
meisjes en zes jongens geselecteerd.
Foto: fethrowers.com

Op 14 september 2017 overleed Georges Van der Perre.
Hij behoorde tot de eerste generatie van Okegemnaars
die in de naoorlogse democratiseringsgolf van het
hoger onderwijs naar de universiteit trokken. Hij
volgde lager onderwijs in Okegem, eerst in de
‘zusterschool’ en later in de gemeenteschool. De jonge
Georges uit de Kattestraat viel op school onmiddellijk
op met zijn briljante cijfers. Vervolgens trok hij naar
het Sint-Aloysiuscollege in Ninove, zijn middelbare
studies maakte hij af aan het Sint-Catharinacollege van
Geraardsbergen. Alhoewel hij zich op school vooral
liet opmerken door zijn literaire kwaliteiten, viel zijn
keuze op de ingenieursstudies aan de Katholieke
Universiteit van Leuven. Hij behaalde er in 1967 het
diploma van burgerlijk metaalkundig ingenieur. Na een
passage als ingenieur bij nv Bekaert keerde hij terug
naar de Leuvense universiteit waar hij in 1975
promoveerde tot doctor in de toegepaste
wetenschappen. Hij werd er ook docent en
afdelingshoofd van de afdeling Biomechanica en
Grafisch Ontwerpen.
Van der Perre probeerde als wetenschapper steeds het
bredere plaatje van zijn vakgebied te zien. Deze
algemene maatschappelijke interesse dreef hem steeds
meer naar het pedagogische aspect van de
ingenieursopleiding. Zo was hij van 1994 tot 2006
programmadirecteur van de voortgezette academische
opleiding Biomedische Ingenieurstechnieken. In deze
hoedanigheid bekleedde hij belangrijke functies in
Europese instellingen die zich toelegden op de vorming
van toekomstige wetenschappers. Het hoeft dan ook
niet te verwonderen dat Van der Perre nauw betrokken
was bij de invoering van de bachelor-en
masterstructuur in Leuven. Op het einde van zijn

Heemkring Okegem | Mededelingen | 2017 nr. 2

M
Myrthe is geboren in Halle op 13 maart 2001 en woont
op Hofstad te Okegem. Het gezin woont er reeds een
twintigtal jaren. Zij bracht haar jeugd door te Okegem
en studeert wetenschappen te Denderleeuw. Myrthe
sloot zich reeds op jonge leeftijd aan bij de
atletiekvereniging Vita uit Ninove en het was Eric De
Bremaeker uit Hofstad die haar de beginselen van het
kogelstoten aanleerde. Zij is momenteel aangesloten bij
Vlierzele Sportief en hoopt in de toekomst haar studies
te kunnen combineren met haar sport. In naam van de
Heemkring wensen we haar nog een succesvolle
toekomst.
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Solitude Within: made in Okegem

Okegem heeft ook muzikaal talent. Emmelie Arents,
dochter van Bart en Carine Van de Perre, werpt op dit
ogenblik hoge ogen met haar band Solitude Within.
Deze muziekgroep brengt symfonische metal: een
mengeling van klassieke elementen met het hardere
werk van drums en gitaren. Solitude Within raakte
bekend met singles zoals Fade Away en Paralyzed,
maar heeft dit jaar met Disappear een heuse album op
de markt gebracht. Kenners omschrijven de groep als
‘een van de betere symfonische metalbands van de
Lage Landen’.
Meer info en een paar video's op solitudewithin.be

•

E-mail van Georges Vande Winkel i.v.m. De
Okegemse opgeëisten in de ‘Groote Oorlog’
(p.2-12) : “Mooi artikel in jullie nr. 2017/1. Ik
heb het met veel plezier gelezen.De groepsfoto
op p. 3 is typisch en illustratief voor het
genre. Ik heb er wel wat vragen bij. Met
Abbeville bedoelen jullie zeker niet hét
Abbeville, maar Abbéville-lès-Conflans. Maar
wat is dan Villeroy? M.i. komt alleen Villeroysur-Méholle in aanmerking. Gelegen in de
Meuse, maar wel mijlenver van Abbéville.
Anderzijds zat Petrus Geeroms volgens de
lijsten van 1919 in Batilly en Valleroy. Nu ligt
Valleroy tussen Abbéville en de bosrijke streek
van Joeuf. Volgens mij gaat het dus om
Valleroy en niet om Villeroy. De foto zelf
verwijst trouwens ook naar de streek van Joeuf
met zijn Waldlager. Wat ik mij ook afvraag bij
de herinneringen van Benoit Van Vaerenbergh
uit 1981: herinnert hij zich de Okegemse
opgeëisten van 1916/1918 of de leden van de
Bond van Opgeëisten? De namen die hij
opgeeft, wijken immers af van de 20 namen
uit de lijsten van 1919. In de bijdrage over de
gedenksteen aan de kerk vond ik het weglaten
van de namen der overleden opgeëisten een
schrijnend voorbeeld van de miskenning der
ZAB'ers.”

Uit de oude schoenendoos
De foto achteraan op de kaft toont het gezin
Van Eeckhout Petrus 'Benoit'

Errata & Aanvullingen
•

•

•

Erratum op p. 10: foto toont niet Alexis
Helpers maar Marcel Helpers (rechtzetting
Gilbert Helpers)
Erratum op p. 23: ‘Zij kronkelt zich vanaf
daar, af en toe overwelfd, rond de visvijver
‘het Fonteintje (visvijver van Christiane De
Smedt) en volgt daarna mooi de
buitencontouren van de percelen van de huizen
op Idevoordelaan. Een beetje tot mijn
verwondering bleek deze beek ‘Trijoenbeek’ te
heten.’
Aanvullingen
bij
het
artikel
De
Broekstraatwaterloop (p. 23-25) : Roger Van
Eeckhout schrijft de verwarring over de
Trijoenbeek en de Triepenbeek toe aan een
verkeerde schrijfwijze door een ambtenaar van
het kadaster. ‘Trijoen kan ook gelezen worden
als Triepen’. De letters -jo- kunnen met andere
woorden ook gelezen worden als de letter -p-
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(° 30 november 1872 - Okegem )
x
Van Holsbeek Maria Celina
(° 17 maart 1874 - Okegem)
Deze foto werd uitgeleend door Jean-Pierre Segers.

Nu online op
HEEMKRINGOKEGEM.BE
PUBLICATIES UIT MEDEDELINGEN jrg. 2014 nr. 3,4
FOTO'S UIT DE KAST VAN o.a. VAN DE PERRE
FIRMIN & AMANDUS, BAEYENS JOSEE, PHILIPS
GHISLAINE, SEGERS JEAN-PIERRE EN VAN
ISTERDAEL GERDA WERDEN DIGITAAL GEPLAATST
IN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS VAN
154 NIEUWE SCANS WERDEN TOEGEVOEGD AAN
HET VIRTUELE KERKHOF
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