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►De foto uit de collectie van Justin Vernaillen stelt
drie koppels voor die in een geënsceneerde wagen
achter elkaar zitten. De foto is genomen op een
kermisattractie ofwel bij een beroepsfotograaf, en
ademt de sfeer uit van de jaren 1920-1930 waarin jonge
mensen zich op een vrije zondag eens goed laten gaan.
Op de voorbank van de wagen zitten Alfons Vernaillen
en Adeline Van Laeren als bestuurders van een soort
‘dievenwagen’ die geplukt lijkt uit een Amerikaanse
gangsterbende van die tijd. Op de middenbank zitten
Madeleine Van Laeren en Robert Vernaillen. Op de
achterbank hebben August Van Laeren en Irma De
Strooper plaatsgenomen. Vermoedelijk wilden de
inzittenden een aandenken overhouden aan de
‘huwelijksreis’ van een van de drie koppels. In die tijd
werd er bij de gewone man niet gedacht en zelfs niet
gesproken over huwelijksreizen. Sommigen gingen één
dag naar Brussel waar het gezelschap het eens breed
liet hangen. Foto’s die daar genomen werden bleven
gedurende vele jaren in het album aanwezig, zo ook bij
Justin Vernaillen (opgetekend door Roger Van
Eeckhout)
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Leurders en dienstenventers

HERMAN BRANTEGEM
Een eeuw geleden leefde het gros van de mensen
binnen de grenzen van een echt klein wereldje. Er
waren wel de bakker, slager en de kruidenierswinkels
waar je de dagelijkse boodschappen kon doen. Voor
andere kleinigheden diende je het dorp te verlaten, wat
niet altijd voor de hand lag. Praktisch was het om te
wachten tot rondreizende handelaars hun goederen in
het dorp kwamen aanbieden.
Anders dan de
marktkramers die hun kraampjes opzetten en
vervolgens de komst van klanten afwachten, trokken de
leurders van huis tot huis om hun waren of
vaardigheden aan te bieden. Hun koopwaar droegen ze
op de rug in een grote mand of in een soort draagkastje
met deurtjes, of soms lag dit gestapeld op een kar.
Sommigen specialiseerden zich in de verkoop van één
enkel product, anderen sjouwden in hun mand een heel
assortiment van de meest uiteenlopende spulletjes mee.
Goed bij stem zijn was voor een leurder een
onschatbaar voordeel. Met een steeds op dezelfde
intonatie herhaalde straatroep kondigde hij al van ver
zijn komst aan. De bevolking herkende de leurder aan
zijn straatroep precies zoals vandaag
kinderen het geluid van de ijsventer
herkennen.
Wie probeert om een beeld te
krijgen van alle mogelijke leurders
en verkopers in Okegem tijdens de
voorbije honderd jaar constateert dat
zowat alles aan de deur kon
aangeboden
worden.
We
sprokkelden enkele van deze
kleurrijke verkopers bij elkaar.1
Vis, groenten en melk

zaten er nog krabbetjes tussen.
In die periode en vooral tijdens de oorlog werd veel
haring gegeten. Om aan de behoeften van de
Okegemse bevolking te voldoen moest ‘Jef van den
Boy’, die een groentewinkel op de Plésj had, tijdens de
oorlog regelmatig in opdracht van de gemeente met
zijn Ford camion naar Oostende rijden om de
bevolking van Okegem van de nodige haring te
voorzien.
Na de oorlog kwam de mosselman met ‘Filippiense
mosselen’. Hij kondigde zijn komst aan met een ratel,
later met een luidspreker. ‘Fie Snel’ uit Iddergem
kwam aan de deur met sprot en gedroogde haring. Ze
kondigde zich aan met ‘Ik ben Fie Snel en al wat ik
verkoop is wel’.
‘Rie Wellekes’ (bijgenaamd ‘de monnekoo’) had een
groenten- en fruitwinkel achter het kapelletje op de
Plésj. Hij was nogal dik en kortademig en reed rond
met een triporteur met groenten en fruit. Wanneer hij
de helling in de Leopoldstraat
diende op te rijden, moesten de
kinderen
hem
dikwijls
voortduwen en kregen de
kinderen als beloning een
appelsien. Rie is nadien in
Denderleeuw een café gaan
openhouden naast het HeiligKruiscollege.
Constant Evenepoel of ‘Stant
de melkmaan’ deed alle dagen
zijn
ronde
met
zijn
camionnetje om melk, boter,
eieren, ...te verkopen. Zijn
ronde werd later overgenomen
door ene Pierre uit Pamel.

Vóór de Tweede Wereldoorlog
kwam bijvoorbeeld ‘lange Miel’
langs. Van waar hij was, wie weet
► Constant Evenepoel
het nog? Hij kwam aan per trein
met twee tonnetjes haring opgelegd
in zout die hij met een juk in het dorp ronddroeg. Hij
riep van deur tot deur ‘nieuwen haring’. Een andere De ‘petrolvent’ en de ‘oeiljemarchang’
leurder uit Ninove reed met een triporteur rond met alle
Wie kan zich nog de ‘petrolvent’ herinneren? Hij
soorten vis zoals stokvis (gedroogde kabeljauw) en
kwam wekelijks door de straat. Het was Maurice De
vanaf de maand september waren er zelfs mosselen in
Weghe uit Liedekerke. Al bellend reed hij met kar en
een jutten zak. Ze waren ongekuist en werden met een
paard rond in het dorp waarna de vrouwen met bidons
houten schop in een kom van de koper geschept. Soms
en bussen naar buiten kwamen. Achter hem op de kar
stond een houten kast met een deurtje. In die kast
[1] We maakten dankbaar gebruik van de informatie van Roger Van
Eeckhout, Firmin Van de Perre en Frans Van Vreckem.
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stond een groot vat, een ton met een tapkraan, langs
waar de petroleum met een maatbeker werd afgetapt.
Men had de ‘petrol’ nodig om 's avonds de ‘kinkee’
voor de verlichting te doen branden.
Deze
petroleumlamp bestond uit een buik vol petroleum,
waaruit een wiek zich volzoog en doorliep tot in een
halsvormig glas (om de vlam te beschermen) dat
bovenaan open was om zuurstof binnen te laten. De
stand van de wiek werd met een wieltje geregeld.
Kwam de wiek te hoog dan walmde de vlam, bleef ze
te laag dan doofde de vlam. Om 's avonds naar de
stallingen te gaan in de boerderijen gebruikte men
petroleumlantaarns. Sommigen hadden ook petroleum
nodig om een klein petroleumvuurtje te gebruiken
waarop ze het eten konden opwarmen.
Tot de jaren 1950 gebeurde het koken en het wassen op
de Leuvense stoof. Deze stoof brandde niet alleen in de
winter maar ook in de zomer wanneer het eten diende
bereid te worden. Men had steenkool nodig, maar in de
meeste gezinnen was er geen geld voor een grote
hoeveelheid kolen aan te leggen zodanig dat de
‘oeiljemarchang’ wekelijks zijn ronde deed in het dorp
en meestal 50 kg. ‘oeilje verkocht. Reeds voor de
oorlog reed Gustaaf De Boitselier met paard en wagen
rond in het dorp met kolen. Tijdens de oorlog
verdeelde hij de kolen met een stootkar. Ook Petrus
Vernaillen dreef handel met paard en kar en nadien met
vrachtwagen in kolen. Armand Barbé die mijnwerker
was verkocht eveneens kolen.

Een zekere René uit Haaltert reed met zijn camion ‘De
Kleine Winst’ rond met huishoudartikelen en
keukengerei. Zijn camion was volledig vol geladen,
zelfs aan de zijwanden en het dak hingen er waren. Hij
kondigde zijn komst aan met een luid klaroengeschal
dat een paar straten ver te horen was.
Erwten, mosterd en wit zand
Tot de jaren 1930-1940 bestond de vloer van de
woningen dikwijls nog uit verharde grond. Op zondag
werd hierop wit zand gestrooid om het huis een
feestelijk uitzicht te geven en ook rond de Leuvense
stoof werd vooral versiering aangebracht in wit zand.
Regelmatig kwam een man rond uit Pamel met ezel en
kar om het zand aan de man te brengen.
Het zand werd gevuld in een oude koffiepot of in een
geplooid papier. De tuit gebruikte men als potlood of
penseel waar men mooie krullen rond de poten van de
tafel en de Leuvense stoof maakte. Tot zelfs op de
stoofbuis werd er zand gestrooid. Bij diegenen die een
stenen vloer hadden werd er gepoetst met wit zand.
Het zand werd ook gebruikt om rond de periode van
Allerheiligen de graven te versieren.

Poeliers
Tot in de jaren 1960 kweekte bijna ieder huisgezin
konijnen. De konijnenvellen werden gedroogd en
opgehangen onder een afdak tot de poelier ze voor
enkele centiemen kwam halen. Het konijnenvlees was
iets dat naast het varkensvlees bij de mensen nogal in
de smaak viel. Het was vooral Louis Van Dille
(Dizzeken) uit de Leopoldstraat die erom kwam.
‘Vosse Chalen’ verkocht dan weer konijnen aan de
deur. Waar hij ze haalde blijft een vraagteken. Alfred
Saegeman die aan de Neerbeekstraat woonde in de
jaren zestig van vorige eeuw was poelier en ging aan
de deur om konijnenvellen en pluimvee te kopen.
De ‘scheiresliep’
Met slijpstenen, meestal gemonteerd boven het stuur
van een fiets of driewieler toerde regelmatig een
‘scheiresliep’ of scharenslijper door het dorp. Hij
schoof een verbreed bagagestoeltje onder het
achterwiel waardoor wiel en trapper vrijkwamen om te
gebruiken als aandrijfkracht om de slijpsteen draaiende
te houden. Vroeger hadden de meeste huisgezinnen
immers het nodige geld niet om telkens nieuwe messen
en scharen en andere gereedschappen aan te kopen.
Wanneer de levensstandaard in de huisgezinnen
verbeterde, verdween dit gebruik en werd er vlugger
nieuw materiaal gekocht.
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► De ‘scheiresliep’
Uit de streek van Geraardsbergen kwam een man (‘ne
vos’) met een juk met koperen banden belegd met twee
vaatjes mosterd. Met een houten lepel schepte hij een
hoeveelheid mosterd in de daartoe voorziene
mosterdpot. Vroeger werd immers met bijna alles
mosterd gegeten, bijvoorbeeld op de kooën (kaai of
gesmolten vleesvet), pensen, hutsepot enz...
Ene ‘Mattot’ uit Iddergem kwam elke zaterdag en
zondag in de nog talrijke cafés met gepofte erwten en
verkocht ze voor enkele centiemen met een tinnen
maatje.
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Kleren, naalden, ondergoed en borstels
De ouderen onder ons zullen zich ‘Meneerke Frans’
herinneren. Het was een klein persoontje en zat goed
in zijn pak. Hij had altijd een wit hemd met gesteven
boord waarvan de hoekjes waren omgebogen. Het was
een figuur waarmee de kinderen nogal eens lachten.
Hij was een leurder in textielwaren en woonde in
Ninove aan Den Doorn. Hij kwam naar Okegem per
fiets met twee grote manden gevuld met textiel. Hij
ratelde de gehele prijzenlijst van zijn waren uit het
hoofd af.

grote nieuwe mooie gele auto met een mooie bel
waarmee hij zijn ijskreem aankondigde. Hij had
verschillende soorten ijskreem met allerlei toeters en
galetten. De kinderen stonden hem steeds voor hun
huis al spelend op te wachten tot ze hem hoorden
komen. Een zekere Roger reed ook in die periode rond
met een wit autootje met 3 à 4 soorten ijskreem en als
de kinderen 's namiddags van school kwamen en Roger
reed toevallig voorbij, stopte hij en gaf een lift tot aan
ons huis, 's avonds deed hij zijn ronde met ijskreem.

‘De Noille’ (naald) uit Denderleeuw verkocht naalden,
knopen,
elastieken,
stopgaren,
vingerhoeden,
schoensmeer, schoenveters of nestels, potlood om de
stoof te poetsen, koperpoets en allerlei producten. Hij
deed zijn ronde met de fiets waarop een grote houten
bak stond.
‘Den Talis’ (Vital) uit Impegem verkocht ondergoed
voor vrouwen en mannen met zijn fiets, eerst met een
‘ammelauken’ (tafelkleed) op zijn schouders. Later
toen hij met zijn auto aan de deur kwam was zijn
aanbod uitgebreider. Frans Van Houtem (zijn
leuderskaart: zie volgende blz,) verkocht allerhande
borstels
zoals
stijve
borstels,
wasborstels,
kokosborstels, schoenborstels, kobbejagers enz..., eerst
met een stootkar en nadien met een camionette.

► Simonne van Sissen, 'Netteke Kaad', Van der
Weeën Lena en Vernaillen Simonne

Uit ‘den vreemde’
Bierhandelaars en ijsventers
Vóór de oorlog leverde de brouwerij Slaghmuylder het
bier met een gesloten groene kar en twee paarden bier,
geleverd in tonnetjes met een kraantje om in de kelder
te plaatsen. Later dreef ‘Jeanette de biervraa’ (Johanna
Van Eeckhout) ook handel in bier en soorten
frisdranken. In haar beginperiode leverde ze zelfs de
bakken bier aan huis met een kruiwagen.
Tot vandaag beheerst de ijsventer nog altijd
ononderbroken het straatbeeld in de dorpen.
Het
‘potje kaad’ overleefde als lekkernij op alle andere
snoep. In de jaren 1930 kostte het vijf centiemen voor
een krémken op een velletje klakpapier en tien
centiemen voor een toetertje. Men had niet zoveel
keuze als de dag vandaag. In de loop der tijden waren
er verscheidene ijsventers die met hun lekkernij
rondkwamen.
‘Netteken kaad’ uit Liedekerke kwam met een bak op
twee fietswielen die ze voortduwde, later met een
triporteur. Ook ‘Finneken Van Wieze’ trachtte haar
zelfgemaakte ijskreem aan de man te brengen. Alle
dagen in de zomer reed een zekere De Duffeleer uit
Pamel met een triporteur voorzien van een motor met
ijskreem rond. ‘s Zondags kwam er een man met een
paard dat mooi versierd was en met een kar voorzien
van een versierde hemel waar hij de ijskreem onder de
koperen deksels bewaarde. Bij hem kon je meerdere
soorten krijgen, maar de prijs was iets duurder.

Eénmaal per jaar kwamen verkopers van tapijten,
‘tjoek-tjoeks" genoemd, die de straat in beroering
brachten, minder door de aard van hun koopwaar maar
door hun donkere gelaatskleur. Het waren Marokkanen
die met vrachten bontgekleurd textiel en tapijten op
beide schouders van deur tot deur trokken om hun waar
aan te prijzen. Ze hadden weinig succes want de
mensen zeiden dat het gestolen goed was.
Rond de periode van de kermis gingen er ook mannen
van huis naar huis met de vraag of er geen lepels en
vorken te vertinnen waren. Het waren meestal
zigeuners die hun woonwagens plaatsten tussen de
hoeve van burgemeester Van Den Berghe en het
klooster.
Het vertinnen gebeurde op de Plésj
(Dorpsplein) voor de groenteschuur van Jeanneken.
De man maakte een putje in de grond waar hij zijn
kolen in brandde waarop een zwart gerookt keteltje
stond waarin een zilveren brij borrelde. De rook van
die kokende brij was zo scherp dat men als men er te
dicht bijkwam een hoestbui kreeg. De man droeg
dikke handschoenen en met een tang dompelde hij stuk
voor stuk de lepels en vorken in het kokend goedje.
Met een borstel veegde hij ze nadien glad en legde ze
op een doek te drogen. In de late namiddag werden de
lepels en vorken als nieuw terug thuisbezorgd.
De kermisperiode lokte overigens ook leurders uit het
Ninoofse die aan de huizen kwamen bedelen en
dikwijls een boterham met vla kregen. Iedereen bakte
immers vla tijdens de kermis.

In de jaren 1960 kwam Jef uit Denderhoutem met zijn
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Gazetten
In 1969 nam ‘Albert de gazettemaan’ de gazettenronde
over van Prosper Van Eeckhout en ‘Maria de
gazettevraa’. Albert De Brabanter deed dit tot 1992.
Iedereen zal hem blijven herinneren met zijn zware
fiets. Voordat de mensen naar hun werk gingen wisten
ze dat Albert aan de trein stond om ook hen van een
gazet te voorzien. Hij liep van raampje naar raampje
waar de mensen hun geld al klaar hadden. Een
Brusselaar nam van hem zijn ronde over. Het duurde
niet lang. Tenslotte verdeelde Bart Kestens, die ook een
winkel op het Dorp opende, de kranten vanaf 1999 tot
2014.

Cremer (‘Beir Moesj’) was voddenopkoper, evenals
Marcel Cardoen van de Okegembaan.2
Eind 20ste eeuw
Was er iets waar men niet mee rondkwam? Ik zou het
niet weten. Zelfs met frieten reed men in de jaren
1970-1980 op zaterdagavond rond in het dorp. Ook
soep werd rond die periode bedeeld. De soepmaker
woonde op de Steenweg op Ninove en reed met een
kleine bestelwagen rond. Hierin stonden twee à drie
melkerijkannen met verschillende soorten soep.
Appelleurders kwamen na de appeloogst met kisten
appelen rond. De mooiste appels lagen bovenaan en
blonken van tegen hun broek te wrijven, de kleinere
lagen onderaan. Sigmond Ghijsels vroeg in 1967 een
leurderskaart aan voor het verkopen van bloemen,
planten in pot en fruit aan huis. Droogkuis Excelsior
uit Ninove deed ook wekelijks zijn ronde. Een andere
trouwe huisbezoeker was jaarlijks de pastoor om SintPieterspenning. Meestal kwam hij rond de middag op
de boerderijen waar hij mocht aanschuiven voor het
middagmaal. Brood, reclamefolders, steunkaarten van
verenigingen, kaarsen voor het goede doel, parfumerie
en schoonheidsproducten. Dit alles werd aan de deur
verkocht. In de jaren zestig vroeg Cyriel De Vriendt
uit de Kattestraat een leurderskaart aan voor het aan
huis verkopen van gecombineerde stofzuigers.

► Albert De Brabanter

► Marcel Cardoen (Okegembaan)

Voddenkoopmannen
Wie herinnert zich niet de voddenopkopers die met een
handkar of auto door de straten trokken? Hun opkopen
waren vooral vodden, afgedragen kledingstukken, oud
ijzer en beenderen. Ze hadden enkele dagen voordien
een strooibiljetje in de brievenbus gestoken waarop
stond wanneer zij aan huis kwamen. De dag van hun
komst kondigden zij zich aan met een bel. Albert De
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[2] J. VAN DER SPEETEN. Voddenopkopers en speelgoed. In
Mededelingen Heemkring, 2008, nr. 1, p. 1-12.
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Onze seksuele opvoeding

GRETA WITTENBERG
In de Mededelingen van 2017/1 blikte Greta
Wittenberg in De school van het leven terug op het
schoollopen tijdens de jaren 1950-1960. In dit nummer
gaat zij in op een van de grootste taboes van die tijd:
de seksualiteit en dan vooral hoe men de jeugd bijna
obsessief van deze ‘zonde’ probeerde weg te houden.

dat die ‘gekakt’ was door de pas ‘gekochte’ baby. Dat
vond ik toch maar een vieze bedoening. Mijn moeder
probeerde me gerust te stellen dat die ‘kakkeboontjes’
eerst wel goed gewassen werden vooraleer ze in het
doosje werden verpakt…. Maar toch, mijn
enthousiasme was getemperd.

Vrachtboten op de Dender
Tante Jeanne, geboren te Okegem in 1914, ging na haar
huwelijk naar Denderleeuw wonen waar haar man een
job had bij de spoorwegen. Ze vertelde hoe op zeker
ogenblik een buurvrouw bij haar binnenstapte met
volgende vraag: ‘Of zij (mijn tante) haar kon uitleggen
hoe het kwam dat ze ieder jaar een kind op de wereld
zette en dat dit niet gebeurde bij andere huishoudens?’
Deze vraag illustreert de onwetendheid die er toen op
dat vlak heerste en blijkbaar ook nadien bleef
voortduren.
Weinigen van mijn generatie – zij die geboren zijn rond
het midden van de 20ste eeuw – konden toen iets
vertellen over hun seksuele opvoeding. Die
voorlichting was onbestaande. Schouderophalend
wordt er veelal gezegd: ‘Wij wisten van niks, wij
kunnen vooral veel vertellen over het gebrek aan
seksuele opvoeding, en op wat voor soort vreemde
gedachten jou dat als kind kon brengen’, maar daar
kom ik verder op terug.
Verzonnen verhalen waren er genoeg. Over
vrachtboten op de Dender die meisjes of jongens
brachten, naargelang ze onder een roze of onder een
blauwe vlag voeren, of over ooievaars en bloemkolen.
Maar zelfs als klein kind vermoedde je dat het niet
klopte, dat men je iets wijsmaakte. Wanneer we gingen
wandelen en we zagen vanop de Denderbrug in
Okegem een vrachtboot varen, dan vond mijn vader het
grappig om onze aandacht te trekken en enthousiast te
wijzen: ‘Kijk, kijk! Een boot met een roze vlag, dat is
er een met meisjes!’ We stonden te springen en te
reikhalzen om die baby’tjes te zien, maar… ‘Spijtig...
heb je ze niet gezien?’, zei hij dan met zijn onschuldig
gezicht … ‘Spijtig, juist te laat!’. Naast het
‘botenverhaal’ had je ook nog het doopsuikerverhaal.
Bij ons thuis kwam er geregeld een mooi doosje
doopsuiker binnen en dat was de ‘kindjeskak’ of de
‘kakkeboontjes’… de eerste stoelgang zogezegd van de
pasgeborene. Ik herinner me dat ik verzot was op die
doopsuiker met chocolade, zo lekker… tot ik hoorde
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► 'De kindjesboot’ was een beeld dat in België
vaak werd gebruikt om de geboorte van kinderen
uit te leggen. (D. DE KEYZER. De schaamte en de
schrik, goesting en genot. Leuven, 2004, p. 27)
Je mocht niet weten dat een baby in moeders buik zat
en je mocht er ook geen vragen over stellen. In veel
gezinnen was het zo dat je zelfs niet mocht weten dat
een meisje er anders uitzag dan een jongen en je mocht
er ook niet over praten als je als kind verschillen
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opmerkte. Nu kun je dat als volwassene weglachen en
klasseren onder de noemer: dat was de tijdsgeest. Maar
als kind was het op zijn minst indrukwekkend als je als
zevenjarige met je broertje in de zaterdagse wastobbe
belandde, daar iets zei over de piemel van dat broertje
en als gevolg daarvan met kamerarrest gestraft werd
wegens ‘vuile manieren’. Of een jongetje dat als
zevenjarige een ziekenhuisbezoek brengt, en met
ontzetting reageert omdat hij daar een klein meisje ziet
zonder piemel, denkend dat haar piemel geamputeerd
is en met kippenvel denkt: ‘Vreselijk, hoe moet dat
meisje nu plassen?’
Vuile manieren
Ik dacht eerst dat ‘vuile manieren doen’ of ‘vuile
manieren hebben’ iets te maken had met ‘kijken naar je
onderkant’ of iets daarrond, maar het fijne heb ik er
nooit van geweten. Op school werd er wel
eens iets gezegd over ‘iemand die vuile
manieren gedaan had’ of in de biechtstoel
moest gaan zeggen dat hij ‘vuile manieren’
gedaan had…. Je wist dat het iets ‘vies’
moest zijn want er werd afkeurend over
gepraat, maar toch altijd fluisterend. Je wist
dat je geen ‘vuile manieren’ mocht doen,
maar wat dat dan concreet inhield, daar had
je het raden naar.

Op een bepaald ogenblik, ik weet niet meer hoe oud ik
was, had ik nog geen vermoeden dat een meisje
borstjes kreeg. En ik zag dat sommige leerkrachten op
school een serieuze ‘balkon’ hadden, me afvragend wat
die ‘zwelling’ bij vrouwen ter hoogte van de borstkas
wel zou kunnen zijn, en waarvoor ‘het’ zou kunnen
dienen. In een fluistergesprek had een vriendinnetje mij
op een bepaald moment het grote geheim verklapt dat
daar melk in zit. Ik weet dat ik haar verbouwereerd wel
twee keer vroeg of ik haar wel goed verstaan had. ‘Ja,
daar zit echt waar melk in’, zei ze. Ik kon me daar niks
bij voorstellen. Ik dacht ‘Zit er daar melk? Melk?
Volwassen vrouwen drinken geen melk, enkel koffie
met melk.’ Zonder er met iemand over te praten heb ik
zelf mijn conclusies getrokken: volwassen vrouwen
bewaarden onder hun kleren, op de plaats waar de
‘heuvels’ van de borsten zitten, hun dagrantsoen ‘koffie
met melk’. Daarmee moesten ze tot ’s avonds
toekomen!

Sommigen kwamen wat meer te weten dan
anderen, vingen hier of daar iets op of
waren wat nieuwsgieriger. De meest
voortvarenden gingen door het sleutelgat
kijken als hun ouders het wekelijkse bad
namen, of gingen stilletjes eens kijken als
ze het gekraak hoorden van het ouderlijke
bed. Maar ook zij konden niet gissen wat
zich in het donker onder de dekens
afspeelde.
En als groter kind werd je vaak bang
gemaakt, maar je wist nooit waar je precies
bang voor moest zijn en je mocht ook niet
vragen waarvoor je dan bang moest zijn. Je
kreeg als meisje een aantal raadgevingen
mee: ‘Pas op voor mannen die je niet kent’,
‘Pas op voor mannen die je wel kent maar
misschien toch niet mag vertrouwen’, ‘Pas
op als je in verwachting zou geraken, want
uw valies zal klaar staan aan de voordeur’,
‘Kijk naar buurmeisje X… die heeft staan
kussen aan de autoscooter en nu is ze op ► Het zesde en het negende gebod van de Mechelse Catechismus van
internaat!’ Je zat met vragen, met 1916 laten er weinig twijfel over bestaan: onkuisheid is een grote zonde
waarschuwingen, je werd gewezen op (D. De KEYZER, o.c., p. 92)
consequenties en op straffen, maar in feite
wist je niets. Je had de klok wel horen
Door het verhaal van het kussende buurmeisje aan de
luiden, zoals men zegt, maar je wist niet waar de klepel autoscooter, dat op internaat vloog, heb ik gedurende
hing. Je mocht geen vragen stellen, en wanneer je een zekere periode verondersteld dat je door kussen
probeerde zelf iets aan de weet te komen of aaneen te zwanger kon worden.
knopen, gaf dat dan soms aanleiding tot vreemde
veronderstellingen.
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Zelf op zoek
Geleidelijk aan viste je zelf een en ander uit, en toen er
mij verteld werd, bij wijze van seksuele voorlichting
dat God een kindje onder het hart legt bij een
getrouwde vrouw, toen wist ik eigenlijk nog niks. Ik
wist alleen dat er gelogen was van bij het botenverhaal
en dat ik weer belogen werd. En toen ik weer veel later
een zogenaamde schoolse uitleg kreeg over een eitje en
een zaadje die samen komen, dan kon ik mij daar nog
niet veel bij voorstellen. Is het niet hilarisch dat ik, op
een mooie frisse morgen, in een hoekje van onze
‘buiten-WC’ een doodgewone witte boon vond
waarvan ik dacht ‘Kijk dat zal het zijn, zo ziet dat eitje
van mijn moeder eruit, mijn moeder heeft hier een eitje
laten vallen omdat ze haar maandstonden had...’

Als je zelf opgroeiende tiener was, dan dacht je dat
vrijen en flirten iets was voor jonge mensen, en seks
hebben, dé grote daad, dat was iets voor na het
huwelijk, en ook enkel voor jonggehuwden, en met het
oog op het krijgen van kinderen. Wie kon er zich
voorstellen dat zijn ouders seks hadden? Pas toen we al
jaren getrouwd waren, werden onze moeders wat
loslippiger en vertelden ze soms iets over hun eigen
seksualiteit, of een of ander straf verhaal van een
kennis of een buurvrouw… En dàt, dat wilden wij dan
weer niet weten want we hadden onze ouders steeds als
aseksuele wezens gezien. We kenden hun lichaam niet,
hun verlangens, en jààren na datum moesten ze daar
ook niet meer mee aankomen.
Onlangs vertelde een jonge vrijgevochten vrouw mij
dat ze altijd zoveel respect
gehad had voor haar oma… tot
het huis moest leeggemaakt
worden na haar overlijden, en
ze in haar nachtkastje een
vibrator had gevonden. Dat was
een onthutsende ontdekking en
dat had haar geleerd dat haar
oma niet die lieve brave oma
was! Haar oma was van een
aseksueel
wezen
plots
veranderd in een soort vieze
ouwe taart.
De taboesfeer bleef

Ook toen je ongeveer alles zelf had uitgezocht, toen je
ongeveer wist hoe de vork in de steel zat, bleef het
taboe bestaan en er kwam geen openheid of
bespreekbaarheid. Uiteindelijk werd ik kwaad op mijn
moeder omdat ze ons zoveel wijsgemaakt had, niet op
mijn vader. En op een keer, denkend dat ik ongeveer
alles wist, wilde ik mijn moeder verplichten om mij dé
waarheid te zeggen, en ik verwees naar onze
herdershond, zeggende dat die zelf jongen kreeg en
denkend dat het bij mensen ook zo gaat…… Ik wilde
haar verplichten om mij de waarheid te zeggen over
waar de kinderen nu eigenlijk vandaan komen, maar ik
werd weer met een kluitje in het riet gestuurd. Tot ze
weer iets zei van ‘er wordt een kindje onder je hart
gelegd door het sacrament van het huwelijk’. Toen wist
ik natuurlijk dat ik toch geen eerlijk antwoord zou
krijgen. En in zekere zin respecteerde ik het taboe toen
ook, want ik vertelde haar niet dat ik wel wist dat ze
loog.
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Als jongvolwassenen wisten
wij zo ongeveer wel hoe de
vork in de steel zat, maar in de
generatie vóór ons waren er
zelfs regelmatig meisjes die
gilden van angst bij de eerste
maandstonden, denkend dat
hen
iets
vreselijks
was
overkomen en dat ze zouden
doodbloeden. Er waren vrouwen die tijdens hun eerste
huwelijksnacht niet wisten wat hen overkwam of zelfs
zwanger geraakt waren zonder te weten hoe dat nu
kwam. Ik vermoed dat de jongens en jonge mannen
van mijn generatie beter op de hoogte waren, alleen al
omdat ze een grotere vrijheid kregen van thuis uit. In
een tijd zonder betrouwbare anticonceptiemiddelen
waren de risico’s op ‘ongelukjes’ natuurlijk veel groter
voor meisjes, en de kans dat ze daardoor hun toekomst
verbrodden was uiteraard veel groter voor hen. Hoewel
de jaren zeventig doorgaan als de ‘hippietijd’ – de
zogenaamde tijd van de vrije liefde in de westerse
wereld -, is er in de Vlaamse dorpen toch een en ander
niet doorgedrongen. In onze generatie was het de
gewoonte dat je een ‘verlovingscursus’ aangeboden
kreeg van de pastoor als je ging trouwen. Die was
bedoeld als een soort voorlichting, maar ik herinner me
daarvan dat er in omfloerste termen iets gezegd werd
over het seksuele leven van man en vrouw, en dat je je
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daar vooral niet teveel mocht van voorstellen. Plezier
beleven aan vrijen of flirten of verliefd zijn … we
wisten dat we daar niet te open mochten over zijn. Dat
deed je in het donker, achter hoek of kant. Je sprak er
zeker niet over met je ouders of ouderen.

► Waarschuwing uit het klasdagboek van het
Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderen in
Kortrijk: men hoede zich voor slechte boeken en films

(D. De KEYZER, o.c., p. 226)

Er werd verondersteld dat je als maagd het huwelijk
inging, en je witte trouwkleed was het symbool van je
maagdelijke zuiverheid. Was dat een kerkelijke of een
maatschappelijke regel van goed fatsoen?

Was de taboesfeer er enkel in ons gezin of in mijn
directe omgeving? Ik weet zeker van niet. Zowel op
maatschappelijk als op kerkelijk niveau was er een
ruim draagvlak voor die sfeer van geheimzinnigheid,
doodzwijgen en negeren. Er was bijvoorbeeld dat
nieuwe medium: de televisie. Volgens mijn vader
mocht er vooral op tv niets sensueel gezien worden: als
er in een film een kus gegeven werd, of als er in een
cowboyverhaal nog maar het gleufje van een
borstwelving te zien was, dan werd de televisie
uitgezet. En dat was om te vermijden dat wij als tieners
‘goesting’ zouden krijgen om hetzelfde te doen, terwijl
we nog niet op huwbare leeftijd waren. Ouders, zelf
opgevoed in een taboesfeer, wisten niet goed hoe ze het
onderwerp moesten ter sprake brengen.
In een katholieke school was er geen gemengd
onderwijs, de onderwijzeressen waren nonnen of
ongehuwde vrouwen. Blijkbaar mochten de leerlingen
die bolle buik niet zien. Je zag dat verbloemen of
verdoezelen ook in de mode: een zwangerschap werd
weggemoffeld onder wijde kleren. Als kind heb ik
nooit geweten dat er iemand uit mijn omgeving
zwanger was.
Zelf ging ik naar een school die gemengd onderwijs
gaf na het derde middelbaar. Maar ook daar was er een
grote ‘apartheid’. Er waren aparte speelplaatsen voor
de jongens en de meisjes. Er waren aparte turnlessen,
de meisjes hadden een lerares en de jongens een leraar.
In de schoolrefter werd er ook apart gegeten. En er
waren wel gezamenlijke lessen, maar toch! Als de bel
ging, om het einde van de speeltijd aan te kondigen,
gingen de meisjes vooraan in de klas zitten, en enkele
minuten later kwam de leraar eraan met de jongens,
vanop de jongenskoer, en de jongens namen plaats
achteraan in de klas. We zaten drie jaar lang met
jongens in dezelfde klas, maar het waren alleen de
stoutmoedigsten die min of meer wat contact hadden
met het andere geslacht.
En wat heeft al die geheimzinnigheid rond geslacht en
voortplanting uiteindelijk met mij en met jou gedaan
als mens? Je krijgt een vertekend beeld van de mens en
de werkelijkheid, dat zeker. Maar of dat nu nefaste
gevolgen heeft gehad, daar durf ik mij niet over
uitspreken.

► Zwangere vrouw in positiejurk
(geheugenvannederland.nl)
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Aantekeningen bij een foto van de familie Hockers

HERMAN BRANTEGEM
In vorige Mededelingen over de Eerste Wereldoorlog
was reeds meer dan eens sprake van de Nederlandse
familie Hockers uit Helmond. Ter herinnering …
moeder Rosalia Hockers en haar dochters Maria,
Antonia en Betsy vormden tijdens de oorlog een
doorgeefluik van brieven en postkaarten tussen
Belgische soldaten en hun bezorgde families.3
Tijdens de eerste oorlogsmaanden waren vele
Belgische burgers en militairen in Nederland terecht
gekomen. Zij werden er geïnterneerd in allerlei kampen
en opvangcentra van waaruit langs officiële weg geen
correspondentie met België mogelijk was. Er werden
daarom in Nederland diensten opgericht van
bereidwillige dames die wilden corresponderen met
onze soldaten. Zo heeft de familie Hockers zich zeer
verdienstelijk gemaakt voor de Okegemse soldaten aan
het front en de geïnterneerden in Nederland.

Enige tijd geleden doken een foto en een
aanbevelingsbrief van de plaatselijke oud-strijdersbond
op die een bijkomend licht werpen op de familie
Hockers. Onderstaande foto dateert van ca. 1930 en
werd door het Nederlandse gezin aan de familie
Cosyns als aandenken bezorgd.
In het Regionaal Historisch Centrum van Eindhoven
berust nog een foto (ca. 1915-1916) van de familie
Hockers en een Belgisch vluchtelingengezin. Vader
Petrus is dan al twee jaar dood. Het gezin bestaat dan
uit de moeder en acht kinderen, zes dochters en twee
zonen. Op de foto staan zes vrouwen, vier mannen en
een kind. Eén van de zussen Hockers staat niet op de
foto. Ze was toen al getrouwd en woonde met haar man
in het toenmalige Nederlands-Indië.

► Betsy, moeder Hockers, Sophie en Maria

(foto: Christiane Cosyns)

[3] Zie onder meer J. VAN DER SPEETEN en B. VAN
VAERENBERGH, Okegem tijdens de oorlog 1914-1918. In
Mededelingen Heemkring Okegem, 1981, nr. 1-2, p. 55-58, en Okegem
en Nederland. In Mededelingen Heemkring Okegem, 2014, nr. 1-2, p.
26.
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Het Belgische vluchtelingengezin bestaat uit het kindje
vooraan, de moeder (de vrouw met het halssnoer)
linksachter het jongetje, en de vader die helemaal
rechts staat. Wie ze waren is moeilijk terug te vinden
omdat ze een tijdelijke verblijfstatus hadden en niet
ingeschreven werden in de bevolkingsregisters.
Daarnaast botsten we ook nog een brief op van de
Okegemse Oud-strijdersbond waarin bij de Minister
van Binnenlandse Zaken wordt aangedrongen om voor
hun daden tijdens de oorlog een onderscheiding toe te
kennen aan het gezin Hockers. De brief geeft een
treffend overzicht van de humanitaire bijdrage van het
Nederlandse gezin tijdens de oorlog.
Aan den Heer Minister van Binnenlandse Zaken te
Brussel.
De ondergetekenden oudstrijders hebben de eer uwe
welwillende aandacht in te roepen op de edele daden
tijdens de oorlog gepleegd door de achtbare familie
Mevr. Weduwe Hockers Veestraat te Helmond.
Vermelde familie Hockers gebruikte alle mogelijke
middelen om hetzij van uit het interneringskamp in
Holland, hetzij van aan het front, hetzij van uit
Duitsland met onze nabestaanden uit België in
betrekking te komen.

Het mag gezegd worden dat hun huis te beginnen van
in maart 1915 een echt postbureel was en dat de
dochters Maria, Antonia en Betsy er waarlijk de
beambten van waren.
In volle vertrouwen, natuurlijk op bedekte wijze
stuurden onze nabestaanden uit België met den post
hunne briefwisseling naar het huis Hockers. Wij van
onze kant stuurden de onze er ook naartoe. Daar werd
onze Vlaamse schrijftrant overgezet in Hollandse, ons
dikwijls gebrekkig schrijven verbeterd, de mansnamen
veranderd in overeenkomstige vrouwennamen en
tenslotte de brieven gekopieerd en verzonden naar
België (immer werden zo de Duitsers bedrogen).
Waren de adressen der brieven uit het
interneringskamp, of de brieven uit België gebrekkig of
onvolledig dan spaarden de leden der familie zich geen
moeite om voetstappen te doen bij de soldaten of bij
het Hollands staatsbestuur om de briefwisseling ter
bestemming te doen komen.
Briefwisseling uit België voor het front en van het front
naar België ging door de tussenkomst der familie
Hockers regelmatig en zeker. Nog eens ging zulks
gepaard met tal van moeilijkheden: onvolledige
adressen, het ontcijferen van gebrekkige stijl en
Vlaamse wendingen, het veranderen in Hollandse
schrijftrant, het gebruiken van vrouwennamen, het
kopiëren der brieven enz.

► Het gezin Hockers tijdens de oorlog
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De opoffering en schranderheid der drie vermelde
zusters overwonnen alles bij zoverre dat door hun
tussenkomst een erfeniszaak van de frontsoldaat
Eduard Van Eeckhout geregeld werd met de notaris J.
Van den Berghe van Ninove.

Maria Hockers is na de oorlog zelfs te Okegem op
bezoek geweest en lange tijd hebben de oud-strijders
haar jaarlijks een hulde-telegram gestuurd.

Zo ook wisten ze op zekeren dag een Duits soldaat, met
verlof in Helmond en bevriend met de zoon van Mevr.
Hockers om te halen briefwisseling van geïnterneerde
soldaten voor Okegem bestemd door te smokkelen.
Deze kwam inderdaad ter bestemming.
Juffr. Maria Hockers stond bij de Duitsers
aangetekend wat blijkt uit het volgende feit: voormeld
Duits soldaat was eens aan de Duitse grens gekomen
en droeg op zich het portret der familie Hockers
bestemd voor ene familie uit België. Onderzocht
wordende bezag de grenswacht het portret en zegde
wijzende op Juffr. Maria: "Dat is ene Belgische"
(Belgisch gezinde). Niettegenstaande de stellige
ontkenning van de soldaat klonk het niet minder stellig
antwoord: "Ja wel, dat mag niet door".
Dat de Duitsers haar kenden had voor oorzaak dat een
boot der Batavierlijn uit Holland, tijdens de oorlog
opgepikt werd door een onderzeeër. Op die boot
bevond zich de briefwisseling van Juffr. Maria Hockers
met de frontsoldaten. Voor handelszaken dierf ze zich
niet te wagen op Duits grondgebied.
Dichtbij de tweeduizend brieven postkaarten en
portretten kwamen zo door de handen der familie
Hockers en weinigen misten hun bestemming. Om de
briefwisseling met het front te vergemakkelijken
voegde ze bij elke brief Hollandse postkaarten en
postzegels.
Zeer ontwikkeld zijnde voegde Juffr. Maria immer bij
haar brieven zowel aan de frontsoldaten als aan hun
familie een zedelijke opbeuring. Aan de soldaten wist
ze immer volharding, plichtsbetrachting en liefde tot
het vaderland in te boezemen en op bedekte wijze de
familieën in België vertrouwen in de toekomst. Voor
iedereen had ze troost want uit de brieven kende ze de
harten en wist iets opbeurends en moed in te storten.
Slechts één van haar talrijke beschermelingen
sneuvelde: Alfons Van Cothem van Okegem. Alle
krijgsgevangenen keerden behouden terug.Aan
stoffelijke steun ontbrak het de soldaten ook niet. Naar
het front en aan de krijgsgevangenen in Duitsland
stuurde Mevr. Wed. Hockers tabak, kleren,
versnaperingen en aan de laatsten vooral
levensmiddelen. De schoonzoon van Mevr. Hockers,
handelaar in wollen dekens, zond al wat hij kon en wat
de soldaten kon dienen als deksel in de kampen.

► Bidprentje (foto: starsofwar.nl)

Dientengevolge, Heer Minister, nemen wij de
eerbiedige vrijheid te vragen vermelde diensten der
familie Hockers en vooral de Juffrouwen Maria,
Antonia
en
Betsy
te
belonen
met
een
onderscheidingsteken.

Maria Jeannette Henriette Huberta Hockers werd zelf
een oorlogsslachtoffer, maar dan wel van de Tweede
Wereldoorlog. Ze stierf te Helmond op 28 september
1944. Ze werd door Duits vuur in de maagstreek
geraakt tijdens een beschieting.
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Tussen Hof Ter Eyken en Den Doorn

Archeologisch vooronderzoek
ARNE VERBRUGGE (DIENST ARCHEOLOGIE SOLVA)

► Luchtfoto tijdens het proefsleuvenonderzoek (met dank aan Dirk Wollaert en brandweer Ninove).

Ter hoogte van het kruispunt Den Doorn, net buiten de
stad Ninove, vond gedurende enkele maanden van
2017 een groot proefsleuvenonderzoek plaats op een
terrein van 23 hectare groot. De stad Ninove plant op
deze terreinen een nieuw bedrijventerrein en vooraleer
deze werken van start gaan diende archeologisch
onderzoek te gebeuren. Dit leverde interessante
resultaten op over de geschiedenis van Ninove en
omstreken.
Tot de oudste vondsten behoren twee grafheuvels uit de
bronstijd (ca. 2000 – 1000 voor Chr.). Een grafheuvel
bestaat uit een cirkelvormige gracht waarbinnen een
heuvellichaam wordt opgeworpen. Verondersteld wordt
dat dit monumentale graven zijn van lokale krijgsheren
en
hun
familie.
Ze
vormden
duidelijke
herkenningspunten in het toenmalige landschap. De
diameters van de monumenten van Ninove worden
geschat op meer dan 30 m, wat groot is in vergelijking
met andere monumenten gekend in Vlaanderen.

kampement zijn talrijke haardkuilen teruggevonden,
die soms nog persoonlijke voorwerpen van de soldaten
herbergen zoals stukken van tabakspijpjes, borden,
wijnflessen, knopen, musketkogels, enz. Tot nu toe
werden nog maar enkele kuilen opgegraven om een
eerste inschatting te kunnen maken. Verschillende
vondsten uit de ploeglaag maken het plaatje compleet.
Te vermelden zijn munten, een schop, kleipijpjes,
aardewerk, drink- en eetgerei, gespen, knopen,
musketkogels, geweerkeien en briquets.

In de Romeinse periode zijn er op het terrein
verschillende wegen aangelegd. Aan het kruispunt van
twee wegen ontstond een nederzetting, die
voornamelijk in de 2de eeuw na Chr. te situeren is.
Rond de bewoning kregen de overledenen hun laatste
rustplaats. Hoe deze mensen leefden, hoe de bewoning
er uitzag en wanneer ze precies in gebruik was, zal
verder onderzocht worden.
In de daaropvolgende eeuwen worden de terreinen
uitsluitend
gebruikt
voor
leemwinning
en
landbouwdoeleinden en niet meer voor bewoning.

► Munt van Maria Theresia (zilveren
leeuwenschelling) uit 1752.

Opmerkelijk ten slotte is de doortocht van een groot
leger dat, mogelijk al in de 17 de eeuw, maar zeker in de
18de eeuw, hier één of meermaals kamp houdt. Van dit
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► Kaart uit 1693 met de afbeelding van een kampement op het onderzochte terrein (Stadsarchief Ninove).

Voorlopig wordt vermoed dat het kampement dateert
uit de Negenjarige Oorlog (1688-1697) of de
Oostenrijkse Successieoorlog (meer bepaald rond
1745-1746). Het is goed mogelijk dat de plaats zelfs
meermaals gebruikt werd als kampplaats. Dat het
terrein goed geschikt is als kampplaats hoeft geen
betoog: de site strekt zich uit over een hoog plateau,
nabij de Dendervallei, net buiten de stad Ninove en
tegen de oude baan van Aalst naar Ninove. Er zijn
aanwijzingen dat het om een Frans kampement gaat,
hoewel bepaalde bronnen laten uitschijnen dat de
terreinen evenwel bekend waren bij de tegenpartij.
Verder onderzoek zal kunnen uitwijzen om welk
regiment het precies gaat en met welke missie zij op
doortocht waren.Naar aanleiding van de vondst van het
kampement werd tijdens het weekend van 16 en 17
december 2017 door de dienst Archeologie van SOLVA
een metaaldetectieweekend georganiseerd op het
terrein. Niet minder dan 27 enthousiaste
metaaldetectoristen uit binnen- en buitenland zakten
hiervoor af naar de Denderstreek. Dit onderzoek bracht
meer dan 800 nieuwe metalen objecten aan het licht,
zoals munten, loodjes, gespen, knopen, ringen,
medaillons, (musket)kogels, maar ook andere
voorwerpen zoals stukken van paardentuig, een veebel
en drie Romeinse mantelspelden. Verschillende van
deze vondsten, zoals enkele knopen en gespen, zullen
ongetwijfeld te maken hebben met de militaire
aanwezigheid op het terrein. De munten (145 stuks)
werden reeds onderzocht en tonen de aanwezigheid
van verschillende periodes aan op het terrein. De
oudste zijn Romeins, vervolgens dateren verschillende
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munten uit de Spaanse en Oostenrijkse periode.
Munten met de beeltenis van onder andere Willem I,
Leopold I, Leopold II, … wijzen op recenter materiaal
uit de 19de en 20ste eeuw. Verder onderzoek op andere
vondstcategorieën dient nog te gebeuren.

► Compositie van enkele vondsten uit het
legerkamp (© Dirk Wollaert).
Het vooronderzoek is momenteel afgerond. Hierbij
werden de zones afgebakend die in aanmerking komen
voor een archeologische opgraving.
Wordt vervolgd.
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De Okegemse vliegenier Etienne Wellekens

ROGER VAN EECKHOUT
Als over de ‘vliegenier’ Etienne gesproken wordt
komen automatisch beelden uit mijn kinderjaren
tevoorschijn. Het moet ongeveer het begin van de jaren
1950 geweest zijn. We hadden toen, denk ik, op
donderdagnamiddag vrijaf in de school. Toen kwam
Etienne zijn vliegkunsten aan de ‘kinderen van de
Beek’ tonen. Etienne was dus wel duidelijk op de
hoogte van onze verlofnamiddag. Hij kwam van de
kant van de Kattestraat met zijn Fouga Magister
aanzetten, een klein jachtvliegtuig met een
kenmerkende staart in V-vorm. Hij zette een duikvlucht
in, recht naar het groepje kinderen toe die met open
mond stonden te kijken aan de boilje (afsluiting) van
de weide van Omer Van Laeren. Wij hadden schrik dat
het vliegtuig ging neerstorten, maar Etienne was een
geschoolde straaljagerpiloot en wist zijn machine
steeds weer op tijd op te trekken zodat hij met
bulderende motor boven ons hoofd voorbijschoot. Na
enkele duikvluchten uitgevoerd te hebben liet Etienne
ons weten dat het feest voorbij was. Hij liet de vleugels
van zijn vliegtuig een paar keer wiegen en weg was hij.

een paar Duitse soldaten bij ‘Pieje’ waren
ingekwartierd, net zoals in vele huizen in Okegem.
Justin herinnert zich dat het twee lieve soldaten waren
die in de beslotenheid van de woning ’s avonds over
hun streek vertelden, hun huisgezin, kinderen en de
zinloosheid van de oorlog. Tijdens die vertellingen nam
een soldaat Justin op zijn knie en gaf hem snoep en
andere versnaperingen. Toen Etienne opgroeide had hij
bij ‘Pieje’ een duivenkot geïnstalleerd en speelde hij
mee in de duivenbond van Okegem. Wie weet waren
zijn gevleugelde vrienden met hun kunstjes een
voorafspiegeling voor de latere carrière van Etienne?

De lotgevallen van Etienne Wellekens zijn inspirerend
genoeg om wat te meer te weten te komen over de
Okegemse vliegenier. De herinneringen van Justin
Vernaillen waren hierbij een grote hulp.
Etienne Wellekens werd op 17 maart 1931 in
Liedekerke geboren als zoon van Rie Wellekens
(afkomstig uit Denderleeuw) en Germaine Vernaillen
(uit Liedekerke). Het gezin hield voor en na de Tweede
Wereldoorlog op het Dorp een groentewinkel open in
een huis achter de kapel (zie Leurders en
dienstenventers in Okegem, blz. 2). Etienne was een
goede student in het Sint-Aloysiuscollege van Ninove
en later in het ‘klein college’ van Aalst. Zijn beste
medestudent was Urbain Van den Spiegel.
Goed studeren kon Etienne thuis echter niet wegens de
drukte van de winkel. Geen nood want buurvrouw
Madeleine Van Laeren was goed bevriend met moeder
Germaine Van Laeren en bood aan de student Etienne
een rustige studeerkamer aan in de oude woonst van
haar vader ‘Pieje’ Van Laeren. Etienne heeft altijd grote
dankbaarheid getoond voor dat gezin waar ook zijn
grote vriend Justin thuis was. Even terzijde… Dat er
vele kamers waren in de woonst van ‘Pieje van Laeren’
verklaart waarom dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
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► Etienne Wellens als luchtmachtpiloot
(foto: Justin Vernaillen)
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Etienne vervolgde zijn studies in de kadettenschool en
in het leger. Daar kreeg hij in Brustem zijn eerste
vliegopleiding. In het kader van de NAVOsamenwerking en in volle Koude Oorlog kreeg hij in
het midden van de jaren 1950 de kans om met de Silver
Wings4 zijn militaire opleiding te vervolmaken in de
Verenigde Staten (Texas, Arizona en Georgia). Hij
keerde terug als geschoold piloot ‘in straaljagerstenue’.
Later werd hij commandant in Brustem. Nog later werd
hij lijnpiloot bij Sabena en deed daar een paar jaar
internationale vluchten naar het Midden-Oosten en
Noord-Afrika. Hij deed onder andere dienst in Libië
waar hij lijnvluchten verzorgde tussen het noorden
(Tripoli) en de Sahara in het zuiden van het land.
Intussen was hij getrouwd met de dochter van een
dokter uit Moorsel. Etienne Wellekens overleed in
Wilrijk op 13 mei 2007.
De luchtcapriolen van Etienne Wellekens boven
Okegem maakten een grote indruk op de inwoners.
Wij, ‘kinderen van de Beek’, wilden op dat moment in
elk geval allemaal straaljagerpiloot worden, want dat
was onze droom: die bulderende machine de baas zijn
en duikvluchten uitvoeren voor de kinderen die na ons
zouden komen.

► Etienne & Justin (foto: Justin Vernaillen)
Omstreeks 2000 organiseerde Etienne in Ninove een
feest voor zijn vrienden in de gebouwen van Roger
Baeten. Zijn grote jeugdvriend Justin mocht niet van
zijn zijde wijken, zo is het ook op de foto onderaan te
zien. De kinderen van Van Damme en Urbain ‘vullen
den hoop’. Aangezien gemeentesecretaris Georges Van
Damme een goede buurman was, waren praktisch al
zijn kinderen ook op het feest uitgenodigd. Vergeten
we niet dat Urbain Van den Spiegel zijn beste
studiegenoot was en daarbij getrouwd was met Yolande
Van Damme.

► Pol Van Damme, Justin Vernaillen, Etienne Wellekens, echtgenote Pol Van Damme, Yolande Van
Damme, Roger Baeten, José Van Damme, Jean Van den Broeck (echtgenoot van Simone Wellekens),
Rosette Cornelis (echtgenote van Roger Baeten), Simone Wellekens, Urbain Van den Spiegel. Feest
georganiseerd door Etienne Wellekens te Ninove
(Foto: Justin Vernaillen)
[4] De USAF Silver Wings was een eenheid van ca. 700 Belgische
piloten die binnen het kader van de NAVO en vanaf de Koreaanse
Oorlog (1950-1953) de kans kregen om een gespecialiseerde militaire
vliegopleiding te volgen in de Verenigde Staten.
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Militaire manoeuvres in Okegem

PATRICK PRAET
Op 16 mei in 1893 stond Okegem in rep en
roer. Vele inwoners wisten waarschijnlijk
niet beter dan dat er een oorlog was
uitgebroken. Om 5 uur in de namiddag was
er immers in het station een lange
goederentrein gestopt waaruit, na het
weerklinken van een klaroenstoot, op
enkele minuten tijd een duizendtal soldaten
opdoken. Onmiddellijk begonnen zij met
het uitladen van zwaar oorlogsmaterieel en
paarden die in een recordtempo via speciale
loopbruggen uit de wagons werden
gebracht. Alles werd op het perron
goedkeurend waargenomen door een tiental
hoge officieren. Voor de verbouwereerde
Okegemnaars was het intussen wel
duidelijk dat het dorp niet in oorlog was en
dat het hier ging om een grootschalige
militaire operatie van het Belgische leger.
De mobilisatieoefening gebeurde in
aanwezigheid van enkele verslaggevers die
er een uitgebreid artikel aan wijdden.5
De trein was om 3 uur in de namiddag
vertrokken in het Brusselse station
Groendreef. Aan boord bevond zich een
bataljon
militairen
die
op
volle
oorlogssterkte een mobilisatieoefening
moesten verrichten. Het ging meer bepaald
om 1020 soldaten uit het Eerste Regiment
Carabiniers uit de kazerne van Schaarbeek,
een tiental officieren, 170 paarden, en
verder
nog
zeven
wagens
met
levensmiddelen,
munitie
en
ander
oorlogsmaterieel. De trein bestond uit 28
wagons voor de militairen en de paarden,
en nog eens 7 platte treinstellen die
bestemd waren voor al het materieel. In
totaal waren er twee locomotieven nodig
► L’Indépendance Belge, 18 mei 1893 om het enorme gevaarte voort te trekken.
De bedoeling van de oefening bestond er
vooral in om een troepentransport zo snel
mogelijk van de ene plaats naar een andere
te brengen. Vooral het laden en lossen van
de paarden en het materieel via speciaal
[5] Het bericht in L’Indépendance Belge verscheen onder de titel
L’Essai de mobilisation in de editie van 18 mei 1893 (Digitale
Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België, belgica.kbr.be).
Het artikel werd in kortere vorm overgenomen door de Gazette de
Charleroi (18 mei 1893) en in het Nederlandse blad De
Zuidwillemsvaart (16 mei 1893).
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geconstrueerde
hellende
vlakken
diende
geoptimaliseerd te worden. Volgens L’Indépendance
Belge gebeurde dit bij het vertrek in Brussel in 20
minuten. In Okegem had het bataljon 37 minuten nodig
om alles te ontschepen, de paarden in te spannen en te
vertrekken voor een hypothetische veldtocht.
Het Nederlandse blad De Zuidwillemsvaart vraagt zich
niet onterecht af waarom het Belgische leger de
oefening – ‘in tegenstelling zoals meestal in Nederland
geschiedt waar na het inladen weer onmiddellijk wordt
afgestapt’ niet beperkte tot in- en uitstappen in de
Groendreef. Wou men de manschappen de indruk
geven van een echte veldtocht? Een ‘oorlogsgebied’
was Okegem natuurlijk niet en we zien ook niet
onmiddellijk een andere reden waarom de keuze op
Okegem viel. Wel is het denkbaar dat het leger op zoek
was naar een locatie waar de machtontplooiing niet te
veel opzien zou baren. Ook is het mogelijk dat men
koos voor een station dat in beide richtingen
gemakkelijk bereikbaar was voor de twee
locomotieven die nodig waren voor de terugtocht. Voor
de rest blijft het een mysterie waarom Okegem
uitverkoren werd.
In elk geval staat vast dat de hele operatie kaderde in
de wijzigende opvattingen over oorlogvoering en de
gespannen internationale politieke toestand van dat
ogenblik. Eind 19de eeuw was al duidelijk dat het
spoorwegnet een belangrijke rol zou spelen in de
moderne oorlogvoering. Treinen lieten immers toe om
soldaten op korte tijd van hun kazerne naar het front te
brengen. Vooral in Duitsland wist men dit zeer goed;
de voorbereiding op de tweefrontenoorlog van dit land
in 1914 gebeurde met het spoorwegboekje in de hand...
Ook in België was men zich hiervan bewust en wou het
leger zich hierop voorbereiden. Het kwam er echter op
aan om het nodige materieel aan de praktische
vereisten van het spoorwegnet aan te passen. De
bewuste operatie had ook te maken met het oplopen
van de internationale spanning in 1893. België was in
1870 kunnen ontsnappen aan de Frans-Duitse oorlog,
maar bleef beducht dat het in een nieuw conflict zou
meegesleurd worden. Een constante paraatheid van het
bestaande lotelingenleger was dus vereist. Defensie
was in die periode dan ook een constante zorg in
Brussel. Dit leidde tot de fortificaties rond Luik en
Antwerpen en tot geagiteerde debatten in het parlement
over een mogelijke afschaffing van het lotingsysteem
en de invoering van persoonlijke dienstplicht. Tegelijk
legt L’Indépendance Belge ook het verband met de
sociale en politieke beroering die op dat ogenblik in het
land heerste. In maart en april was het in de grote
steden bijzonder onrustig geweest over de invoering
van het algemeen meervoudig stemrecht.6 De krant
suggereert overigens dat de bewuste militaire oefening
omwille van de politieke en sociale instabiliteit werd

verschoven van 18 april naar 16 mei. Een militair
machtsvertoon was dus vroeger niet opportuun. Een
uitstel en de uitvoering ervan in een dorp waar dit alles
minder opzien zou baren lag in die zin voor de hand …
Voor de betrokken soldaten was het ongetwijfeld een
welgekomen afwisseling voor de dagelijkse militaire
sleur. Eenmaal aangekomen in Okegem en in
afwachting dat de trein weer klaar was om te
vertrekken besloten de officieren om de duizend
soldaten de benen te laten strekken. Op die manier
hoefden ze ook niet in Okegem rond te hangen. Zij
werden daarom in rijen opgesteld en door de velden
stapten ze richting Ninove, enthousiast gevolgd door
een aantal Okegemnaars (‘escorté par les paysans qui
lui font beaucoup d’accueil’). In Ninove kreeg het
bataljon de gelegenheid om langs de weg en in een
druilregen zijn dagrantsoen op te eten. Rond 8 uur
waren de mannen terug in Okegem. Onder het licht van
een reeks lantaarns werd alles en iedereen opnieuw op
de trein gezet. De operatie duurde deze keer slechts
twintig minuten waarna het het enorme transport zich
in beweging kon zetten. Rond 10 uur ’s avonds reed de
trein de Groendreef binnen, enkele minuten later dan
het voorziene tijdschema.
Een soortgelijke operatie werd de daaropvolgende
weken nog tweemaal georganiseerd, telkens met
Okegem als keerpunt. Op 29 mei ging het om een
transport van artillerie waar beduidend minder soldaten
aanwezig waren maar deze keer wel met kanonnen en
meer voertuigen. En eind juni was men opnieuw op
bezoek, andermaal met een andere samenstelling van
passagiers en materieel. De legerleiding kon zich op de
borst kloppen want volgens de aanwezige pers
gebeurde de operatie in een steeds sneller tempo. Bij
het laatste transport waren er meerdere hoge officieren
aanwezig, evenals de directie van de Belgische
Spoorwegen. Zij dineerden die avond in Ninove,
diverse toasts werden uitgebracht en decoraties werden
uitgereikt. ’s Avonds nam iedereen opnieuw de trein in
Okegem richting Brussel. Voor zover bekend zou het
tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog duren
vooraleer de streek nog met een legereenheid van die
omvang zag opduiken.

[6] T. LUYCKX. Politieke geschiedenis van België. AmsterdamBrussel, 1978, p. 192-197. L. DE VOS. Het effectief van de Belgische
krijgsmacht en de militiewetgeving 1830-1914, p. 252-260.
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Uitdrukkingen en wijsheden bij het kaartspel
Deel II
ROGER VAN EECKHOUT

In het vorige nummer van de Mededelingen verschenen
reeds een vijftigtal typische uitdrukkingen bij het
kaarten. We vervolgen hier met een tweede reeks.

•

‘k Gerauk van ’t slag nemieë – ik geraak niet
meer van de slag af (ik heb teveel goede
kaarten opgespaard)

•

Z’émmen ons rond gespéldj – ze hebben ons
rond gespeeld (we haalden geen enkele slag)

•

(H)oltj zénnen taroef af – speel zijn troef uit
zijn handen (sarcastische opmerking over
iemand die geen troef heeft)

•

Wie staut er op wénsjt? – Wie staat er op
winst? (gevraagd aan degene die een
overzichtskaartje van de winst bijhoudt)

•

‘k Gau mee én we lauten den dieëlder zitten –
ik ga mee en we laten de deler van de kaarten
zitten (gezegd wanneer men de deler de kans
niet geeft om met de vrager mee te gaan)

•

•

De taroeven zauten goe rond – de troeven
waren goed verdeeld

‘t Eppert op aske nen troelj, een mezeere én
nen abbondans achterieën kintj wénnen – het
loopt op als je achtereen een ‘troel’ (drie azen),
een ‘miserie’ (geen enkele troef) en een
‘abbondans’ (minstens negen slagen op zijn
eentje) kunt halen

De kau(r)t zitj op ieën (h)and – de kaart zit op
een hand (één speler heeft teveel troef)

•

•

’t és ne goeje kau(r)ter want é wétj de kau(r)t
zitten – het is een goede kaarter want hij weet
de kaart (van de tegenspeler) zitten

•

Den dieël gau(t) voesj – de verdeling van de
kaarten gaat over naar de volgende speler

•

•

Ménne maan oië niks – mijn medespeler had
niets (indien dit door een vrouw gezegd wordt
er een erotische bijbetekenis aan gegeven tot
groot jolijt van de tafel)

Kau(r)ten és goed op ’t taufel koiëken –
kaarten is goed op de kaarttafel kijken (goed je
ogen openhouden)

•

As ’t er gekotj wérd moet iederieën zén toot
aven – als er gekaart wordt moet iedereen zijn
mond houden

•

‘k ém mé gewonnen gekocht – ik heb mij
gewonnen gekocht (gezegd door iemand die
‘alleen gaat’)

•

Ge meegt aaë maan zén taroef nie af(h)aulen –
je mag je medespeler zijn troef niet uit handen
spelen.

•

Képte gé niet, g’en étj gé niet – koop je niet, je
hebt het niet (lett.) – gezegd tegen iemand die
zijn troeven in reserve wenst te houden

•

•

Ze koeëpen aal mén dikke kau(r)ten en ik blijf
zitten mé de rebbie – ze kopen al mijn goede
kaarten en ik blijf zitten met het overschot

‘k Slaun op, ’t és twieë veer ieën – ik sla op,
het is twee voor één (tactiek van de kaarter
met weinig troef om bij de vragers twee
troeven weg te halen, weliswaar met verlies
van de slag)

•

Ge kintj aaë maan woiësmauken oe datten bé
aa ka(n) kommen deer een klein ko(r)tjen mee
te geven op zoïene slag datten doet – je kan je
medespeler duidelijk maken dat hij je moet
volgen door met een kleine kaart zijn slag te
volgen

•

‘k En kost aa soort nie auntrekken want ik oië
gieën – ik kon je kaartsoort niet aantrekken
want ik had er geen van

•

‘k Gon allieën, ‘k laut aalen in plang – ik ga
alleen, ik laat jullie alleen over (ik speel
alleen)

•

’t Wér toiëd dat de kau(r)t ne kieë gau kieëren
– het wordt tijd dat de kaart eens gaat keren
(gezegd door de spelers die altijd de andere
zien vragen en meegaan)

•

’t Moeten nie altoiëd dezélde zoiën da spelen –
het moeten niet altijd dezelfde zijn die spelen
(het moeten niet altijd dezelfde zijn die
winnen)

•

Ge meegt aa mezeere zelf oiëtkommen – je
mag met je miserie zelf uitkomen (je mag met
je slechte kaarten beginnen)
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•

‘k Laut de slag aun ménne maan – ik laat de
slag aan mijn medespeler

•

Doetj goië de slaugen, ‘k zallek ik ze oppakken
– win jij maar de slagen, ik zal de kaarten wel
oprapen (aanmoediging aan de tegenspeler)

•

Kom maur ooët, recht in den bèèr zén
(h)annen – kom maar uit, recht in de armen
van de beer (zelfzekere opmerking dat men de
volgende slagen toch zal winnen)

•

‘k En weet niet wat da’k aun de kau(r)t
misdaun ém – ik weet niet wat ik de kaart
misdaan heb (ik weet echt niet hoe ik deze
kaart verloren heb)

•

•

‘k Kan de gazét lezen in aa kau(r)ten – ik kan
de krant in je kaarten lezen (je laat te veel in je
kaarten kijken)
Gieën tieëkens geven hé, want ik kan de
trikken van de foeër – geen tekens geven want
ik ken die truken van de foor (houd op met
signalen te geven aan je maat)

•

‘k Moe venèèr lieëren dieëlen want ‘k ém weer
allieën ménnen blik – ik moet weer leren delen
want ik heb weer maar alleen de troefkaart die
als deler moet getoond worden

•

’t Zén ittege spelers; ’t gevaur bestaut dazze
nau een paur spéllekens makkanderen over ’t
taufel (h)aulen – het zijn hevige spelers; de
kans bestaat dat ze na een paar spelen
beginnen te vechten

•

’t Es éttelék, zoeën een goej kau(r)t moeten
afléggen – het doet pijn om zo een goede kaart
te moeten afleggen (bij afpassing)

•

Ge zétj nog nie gepasseerd waur dazze kinnen
kau(r)ten zeker? – je bent nog niet gepasseerd
waar ze kunnen kaarten, zeker?

•

Malsjans in ’t spél és sjans in de liefde, troeëst
aa – troost je, ongeluk in het spel is geluk in
de liefde

•

‘k Zien aun aa doenink dagge veel taroef éjt –
ik zie aan je houding dat je veel troef hebt

•

Ge moetj de kau(r)t kroiëgen, maur ge moetj
z’oeëk ewwa kinnen bestieren – je moet de
kaarten krijgen, maar je moet er ook kunnen
mee spelen (spottende opmerking)

•

‘k Em lieërek op ménnen oebel g(h)ad – ik heb
lelijk op mijn kop gekregen (ik heb zwaar
verloren)

•

Doiënen èèt zeker nen konoiënenpoeët in
zénne zak – die heeft zeker een konijnenpoot
in zijn zak (die heeft veel geluk)

•

Ge moetj de kau(r)ten eelen recht geven – je
moet de kaarten hun recht geven (je moet niet
bang zijn om te kaarten)

k Em nog nie dikkes azzoeë op mén klieët
g(h)at – ik heb nog niet vaak zo op mijn kleed
gehad (zo dikwijls verloren)

•

D’er is woiëneg aun te doen as veel veer te
lezen – er is weinig aan te doen tenzij veel
voor te bidden

•

’t Es pessies da’k nie mag wénnen, den
doeljvel zitj erop – het is alsof ik niet mag
winnen, de duivel zit er op

•

‘k Kroiëg niks, ‘k zaal mé ne kieër bé de
pauterkes lauten overlezen – ik krijg geen
goede kaarten, ik zal me bij de paters moeten
laten overlezen

•

Draugt een ménjeken oiëren bé d’érme
klèèren, ge ziltj tein wel kau(r)t kroiëgen –
draag een mandje eieren naar de Arme Klaren,
je zal dan wel goede kaarten krijgen.

•

Ja makker, ge moetj aa (h)annen ne kieër
wasken veer dagge afpakt zé, want ik ém
venèèr gieën rotte kézze – ja man, je moet je
handen eens wassen voordat je afpakt, want ik
heb weer geen enkele goede kaart

•

Slèèpen, dat de katjsoe aun den betong
(h)angt, dat doeje goië – slepen dat de
caoutchouc aan de beton hangt (gezegd van
iemand die rekent op zijn makker om zijn
grote kaarten te sparen)

•

•

‘k Viel te flaa ooët om allieën te gaun – ik was
te zwak om alleen te gaan

•

Spelemen vee(r) séngs of vee(r) d’ieër? –
spelen we voor de centen of voor de eer?

•

‘k Zit ieëste maan en tei(n) moennek
ooëtkommen – ik zit als eerste man en dan
moet ik uitkomen (ik zit als eerste na de deler,
dus moet ik uitkomen)

•

Kau(r)ten én de kau(r)t kroiëgen zén twieë
dinges – kaarten en de kaart krijgen zijn twee
verschillende zaken

•

Ne meegonjer moet ooeëk zénne slag kinnen
doen – iemand die volgt moet ook zijn slagen
kunnen winnen

•

‘k Oië mau(r) twieë soo(r)ten van kau(r)t en
dau(r)mee attek twieë afsketen vee(r) mén
mezeere – ik had maar twee kaarten van een
zelfde soort en zo kon ik gemakkelijker mijn
miserie op tafel gooien

•

De sjans és altoiëd mé de dommerikken maur
ik ém gèèren sjans – het geluk is altijd met de
dommeriken maar ik heb wel graag geluk
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Code rood: de luchtkwaliteit in Okegem

WILLY DE SMEDT
Duiding
Wij kunnen het niet meer negeren. Volgens
wetenschappers nemen aandoeningen aan de
luchtwegen toe door toenemende luchtvervuiling jaar
na jaar en maken velen onder ons ziek. Maar ook
degenen die door de mazen van het net glippen zijn
bezorgd. Op de website van de Leidense universiteit
Medisch Centrum kan je bijvoorbeeld lezen dat
volgens het consortium A world without Astma
(AWWA) het aantal astmapatiënten in de laatste
decennia onrustwekkend is toegenomen.
Astma is het gevolg van genetische voorbestemming in
combinatie met omgevingsfactoren zoals allergie,
tabaksrook én luchtvervuiling. Maar astma is uiteraard
niet de enige luchtwegenaandoening! Al tientallen
jaren heeft de overheid het luchtvervuilingsprobleem
weggewuifd met uitspraken als ‘onschadelijk voor de
bevolking’ of ‘er werd geen oorzakelijk verband
gevonden’.
Wij allemaal weten (stilaan) beter. Hoe spijtig dit ook
moge klinken. Daarom werd begin 2017 door wakkere
burgers in Oost-Vlaanderen massaal deelgenomen aan
het project ‘AIRbezen Oost-Vlaanderen 2017’,
gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen in
samenwerking met Beweging.net. Het project had tot
doel om de ruimtelijke spreiding van magnetiseerbaar
fijn stof in kaart te brengen, hoofzakelijk met de
bedoeling een beeld te krijgen van de invloed van
verkeer op de lokale luchtkwaliteit. Aardbeienplantjes
zijn hiervoor immers perfect geschikt, want zij houden
beter dan andere planten het fijn stof dat van het
verkeer komt vast op hun bladeren, wat onderzoekers
toelaat om de lokale luchtkwaliteit in kaart brengen.
Planten kunnen dus optreden als zogenaamde
‘biomonitor’
of
‘meetstation’
voor
luchtverontreiniging.
‘Fijnstof’ of ‘particulate matter (PM)’ zijn in de lucht
zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer
(PM10, PM2,5 en PM0,1). Hoe kleiner de deeltjes, hoe
dieper deze deeltjes in de longen kunnen doordringen
en hoe gevaarlijker ze zijn. Een zeer belangrijk deel
van dit magnetiseerbaar fijnstof in de lucht is
afkomstig
van
verkeer
(dieselmotoren),
verbrandingsovens en houtkachels. Jawel, heel velen
onder ons moeten ook hier een mea culpa kloppen.
Door dit nu onder aandacht te brengen, willen wij
meewerken om iedereen niet alleen te sensibiliseren
maar ook te mobiliseren! Nog eens, het is nú, in 2018,
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bewezen, en het wordt door onze beleidsmakers niet
meer tegengesproken, dat langdurige blootstelling aan
luchtvervuiling ernstige gezondheidsrisico’s met zich
mee brengt, waardoor de algemene levensduur
verlaagt.
Project en methode
In het voorjaar van 2017 werden meer dan 10.000
aardbeiplantjes verdeeld aan individuele deelnemers,
verenigingen en scholen over de 65 Oost-Vlaamse
gemeenten en steden. Drie maanden later werd aan de
deelnemers gevraagd om blaadjes van de plantjes te
oogsten en in te leveren. Niet minder dan 6.653
vragenlijsten werden zorgvuldig ingevuld en
meegestuurd. Van deze ingeleverde bladstalen werden
er meer dan 3.000 geanalyseerd en waren er 2.528
geldige combinaties van meetpunten en ingevulde
vragenlijsten. Van een overweldigende deelname én
interesse gesproken! De plantenstalen werden
geanalyseerd volgens een methode die een beeld geeft
van de blootstelling aan magnetiseerbaar (voornamelijk
ijzerhoudend) fijn stof in de lucht op de plek waar het
plantje stond. De bekomen meetwaarden worden
uitgedrukt in microampère (μA).
Ook in Okegem werd zo’n aardbeienstruikje geplant en
gekoesterd, meer bepaald bij het gezin De MolHemmerijckx in de Fonteinstraat. In vogelvlucht is dit
een 150-tal meter van site Nervia Plastics en een 300tal meter van de site L-Door, net over de Dender in
Impegem.
Resultaten?
Hoge waarden werden gevonden langsheen drukke
verkeerswegen en in de meeste Oost-Vlaamse steden.
In de Gentse Kanaalzone is de invloed van de
metaalverwerkende bedrijven duidelijk terwijl in de
rest van de provincie hoofdzakelijk de invloed van
verkeer naar voor komt.
De spreiding op de resultaten was zeer groot, maar de
mediaan voor de volledige provincie bedraagt 57 μA
(de mediaan is een centrummaat waarbij in dit geval
50% van de waarden hoger is, en 50% lager). De
laagste meetwaarden werden opgemeten voor plantjes
in groene gebieden (groene zone, recreatiegebied,
sportzone, natuurgebied en landbouwgebied) met
waarden tussen 36 en 43 μA.
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Dorps- en stadskernen, plaatsen langsheen drukke
wegen en industriegebieden vertoonden de hoogste
waarden, respectievelijk 66, 68 en 89 μA. De
meetwaarden namen ook beduidend toe met afnemende
hoeveelheid groen in nabijheid van het plantje. Als
groen ontbreekt, zijn de meetwaarden meer dan dubbel
zo hoog (97 μA) in vergelijking met plaatsen met zeer
veel groen (47 μA). Wie het uitgebreide rapport wil
lezen kan terecht op de volgende website:
https://www.uantwerpen.be/airbezen.

provincie was 57 µA. Moet er nog fijn stof zijn? De
meetwaarde in Okegem behoorde dus tot de hoogste
van de provincie en duidde op een luchtkwaliteit die
vergelijkbaar was met deze van de Gentse kanaalzone.
Wat kan de verklaring zijn? Het feit dat de
Fonteinstraat en Hazeleerstraat al de forenzen uit
Pamel van en naar Denderleeuw moeten slikken? Of
het zwaar verkeer komende uit de nabijgelegen
fabriek? Of de andere mastodonten die beide straten als
sluiproute gebruiken? In elk geval reden genoeg om de
Okegemnaars te verontrusten.

► Bron: uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/airbezen-oost-vlaanderen-2017/resultaten/

En in de Fonteinstraat?
Hou je vast: hier bedroeg de meetwaarde 178 µA. Of
anders gezegd: de meetwaarde van dit plantje behoorde
tot de 20% hoogste waarden gemeten in de provincie.
De mediaanwaarde van de gemeente met postcode
9400 was 33 µA én de mediaanwaarde van de hele
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De dienst Leefmilieu van Ninove heeft hierop niet
formeel, althans niet via de media, gereageerd. Wij
weten ook niet of men van plan is om hier iets mee te
doen. De bevoegde schepen heeft wel onmiddellijk een
tegenexpertise aangevraagd, vermoedelijk omdat hij
twijfelde aan de resultaten en de conclusies in het
rapport. Wij zijn benieuwd of hij gelijk krijgt!
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En nu?
Vanuit het project AIRbezen gaat men verder met de
resultaten
aan
de
slag.
Enerzijds wil men mensen individueel attent maken op
hun niet geringe verantwoordelijkheid en hen
tegelijkertijd
uitnodigen
om
hun
eigen
mobiliteitsgedrag onder de loep nemen. Daarnaast richt
men zich ook naar de beleidsmakers. Aan de hand van
een uitgewerkt dossier wordt hen ‘stof’ tot nadenken
gegeven en worden tegelijkertijd concrete tips en tricks
aangereikt om werk te maken van een betere
luchtkwaliteit. Het wordt dus uitkijken naar initiatieven
vanuit de Centrumlaan. Wordt er gewacht op de
resultaten van de tegenexpertise?
Andere initiatieven?
Toeval of niet maar de Universiteit Antwerpen
lanceerde in januari 2018, samen met de krant De
Standaard en de Vlaamse Milieumaatschappij, het
project “CurieuzeNeuzen Vlaanderen”. Dit is een
nieuw grootschalig project waarbij 20.000 Vlamingen
(en niet alleen Oost-Vlamingen) in de loop van de
maand mei 2018 de kwaliteit van de lucht in hun straat
zullen meten. De resultaten van dit onderzoek worden
in september 2018 bekendgemaakt. We zijn benieuwd
en houden jullie zeker op de hoogte!

► Ontsluiting van de trage wegen (volgende bladzijde) © WILLY DE SMEDT
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Ontsluiting van de trage wegen

WILLY DE SMEDT
Opzet
Ruim twee jaar geleden nam het Provinciebestuur het
initiatief om op basis van de Atlas der Buurtwegen van
1841 de trage wegen ofte de wandelwegen ofte
vroegere verbindingswegen in kaart te brengen. De
uiteindelijke
bedoeling
is
meer
recreatieve
wandelpaden te creëren en op termijn waar mogelijk
deze wandelpaden te integreren in een netwerk dat ook
nuttig kan zijn voor zwakke(re) weggebruikers.
Aangezien in Nederhasselt en Aspelare een plaatselijke
werkgroep al geruime tijd hiermee bezig was, en met
succes, werd Groot-Ninove als een pilootgemeente
onder de arm genomen.
In Ninove zelf en vanzelfsprekend in de elf
deelgemeenten, werden vrijwilligers aangesproken om
van elke trage weg foto’s én een zeer gedetailleerde
fiche te maken (voornamelijk de toestand van de weg,
de toegankelijkheid of niet (en waarom niet), de
noodzakelijke werken om de weg weer open te stellen,
en de afstand. De sector Okegem omvatte alle
bestaande en verdwenen trage wegen ten oosten van de
N28 (expresweg Ninove-Aalst); zegge en schrijve ging
het om 110 trage wegen. Een echt monnikenwerk dus
om deze te inventariseren!
Volgende fase
In een volgende fase werden alle fiches én de
beschrijvingen
door
provincieambtenaren
gecontroleerd, hoofdzakelijk via de toepassing ‘google
earth’.
In
oktober
2017
kwamen
alle
verantwoordelijken van alle deelgemeenten samen
(Heemkring Okegem had intussen het peterschap van
dit project op zich genomen) om te brainstormen én om
per deelgemeente minstens een voorstel tot wandelweg
uit te werken. Wat wil zeggen: minstens één
wandelweg per deelgemeente op relatief korte tijd
realiseren. En dat het de provincie menens was, blijkt
uit het ruime budget dat wordt voorzien, inclusief voor
het onderhoud achteraf.
Huidige stand van zaken
Op 26 maart jl. werden de eerste twaalf wandelwegen
voorgesteld aan de coördinatoren. Een waar
titanenwerk is dit geweest want elke wandelweg werd
door de provinciale vertegenwoordigers afgewandeld,
waar mogelijk en nodig werd al overleg met de huidige
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eigenaren (die soms zelfs niet wisten dat er ooit nog
een wandelweg over hun eigendom heeft gelopen!) om
afgesloten stukken te ontsluiten.
Het is duidelijk de bedoeling om – waar mogelijk – het
netwerk in een latere fase uit te breiden, de wegen met
elkaar te verbinden om zo tot een groot Ninoofs
wandelwegennetwerk te komen. De uiteindelijke
integratie en aan aansluiting bij andere netwerken (van
buurgemeenten, ongeacht de provincie) is voor nog
later. Het ligt in de bedoeling om in de grote vakantie
elk van de trage wegen geheel of gedeeltelijk in te
wandelen. Wij zullen jullie op de hoogte houden via
onze FB-site. En in de volgende Mededelingen.
En Okegem?
De Okegemse wandelweg krijgt de naam “Oilsjtbermen bekenwandeling’. Wie het ganse traject zal
afwandelen, krijgt iets meer dan acht kilometer onder
de schoenen. Uiteraard zijn afknippunten voorzien.
Te onthouden
► Vermoedelijk zal het ganse traject nog niet open zijn
(bv. de doorgangen in de Kipsteek of in de Triepen);
►,Voor het ganse traject
wandelschoenen volstaan;

zullen

normale

► Niet overal zal het mogelijk zijn kinderwagens mee
te nemen;
► Na de vakantie worden aanpassingswerken gepland:
bijkomende maaibeurten, ruimen van struikgewas,
snoeibeurten, ontsluiten (waar nog nodig), of een iets
ander traject kiezen in overleg met de eigenaars,
wegverhardingen:
► Aanbrengen van de richtingsborden (mét logo,
uniforme logo’s voor Groot-Ninove);
► Aanbrengen van infoborden (samenwerking tussen
de Toeristische Dienst van de stad en de lokale
vereniging)
met
interessante
geschiedkundige
achtergrondinformatie;
► Periodiek onderhoud achteraf door de Groendienst
van de stad.
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Natuurschoon rond de Oilsjtberm

JOHAN ALLARD
Op het einde van de Fonteinstraat, tussen de Oilsjtberm en de spoorweg, was er tot enkele jaren geleden een
gasdrukreduceerstation, nu is dit stukje grond, zonder tussenkomst van wie dan ook, uitgegroeid tot een uniek
stukje natuur. Oordeel zelf!

► De vlinderbiotoop met onder meer Jacobskruiskruid, akkerdistel en koninginnenkruid © JOHAN ALLARD
De vlindercrèche

► Boven: Koninginnenpage op akkerdistel – Bruin blauwtje op langstekelige distel
Onder: Kleine vuurvlinder – Icarusblauwtje © JOHAN ALLARD
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► Spaanse vlag op koninginnenkruid – Bruidsmot © JOHAN ALLARD
De biddende vogel
In de buurt van de Oude Dender, een paar honderd meter van de Oilstberm, broeden er ieder jaar torenvalken in
een nestkast geplaatst door Natuurpunt.
Torenvalken kunnen in de lucht stil hangen door hun vleugels snel te bewegen (bidden) en hun staart te spreiden.
Als er voldoende wind is hoeven ze helemaal niet met de vleugels te slaan en hangen ze gewoon stil op de wind.
Tijdens het bidden kijken ze naar de grond op zoek naar een prooi. Dat is makkelijker dan het lijkt: dankzij hun
ultraviolet zicht zien ze de meest verse urinesporen van muizen het best, ze zien dus perfect waar de muizen het
meest recent actief waren. Eens ze die in het vizier hebben duiken ze erop af.
Ze zijn fan van nestkasten waar ze zicht hebben op een open of halfopen landschap zodat ze vanuit hun nest naar
voedsel kunnen speuren.

►Medewerkers van Natuurpunt doen het ringwerk
© JOHAN ALLARD

► Torenvalken klaar om het nest te verlaten
© JOHAN ALLARD

Meer waarnemingen in Okegem die ingevoerd werden op de site van Natuurpunt:
waarnemingen.be/gebied/view/27502
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Panoramix achterna

WILLY DE SMEDT
Je kunt er niet naast kijken. Wanneer je in de wintertijd
al eens gaat wandelen in of langs de bossen van
Okegem of langs de trekweg van De Dender,
onvermijdelijk worden je ogen omhoog getrokken naar
die eigenaardige bolvormige aanwassen, daar hoog in
de bomen.

Nee. Het zijn niet de nesten van uit de kluiten
gewassen eksters. Het zijn ook geen reigersnesten.
Misschien een speling van de natuur? Inderdaad, wat
we zien is de maretak. En dan? Wel, wat we
waarschijnlijk al lang vergeten zijn of zelfs niet wisten,
is dat de maretak een eeuwenoud verleden heeft en
deel uitmaakte van het leven van onze verre
voorouders en hen steeds uitermate heeft
gefascineerd.
Misschien is het daarom nu, want in de zomer
verschuilt de plant zich in het lover van de
bomen, een mooie gelegenheid om eens kort
de maretak, de mystieke erfenis van onze
voorouders uit de nevelen der tijden, opnieuw
onder de aandacht te brengen. Hier gaan we.
Mijn oud biologieboek zegt dat de maretak
(viscum album) een (meestal) groenblijvende
plant
is
uit
de
sandelhoutfamilie
(Santalaceae). De maretak leeft alleen op
bomen. Het is eigenlijk een halfparasiet want
voor water en zouten is hij afhankelijk van
zijn gastheer, zonder deze laatste ook maar
enige schade toe te brengen.
Hoe komt de maretak ginder hoog in de
bomen terecht? De wind? Nee, het zijn de
vogels die de witte, besachtige vrucht,
waarvan de zaadjes trouwens zeer giftig zijn
voor mens en dier, meenemen en het vlees
opeten op een tak in de kruin van de gastheer.
En soms, heel soms, blijven er zaadjes liggen
in de oksel van een boomtakje, waar het
ontkiemt. Want zoals gezegd, de zaadjes zelf
zijn giftig en niet verteerbaar voor de vogels.
En bijna onmiddellijk na het ontkiemen,
verankert de rakker zich door met zijn
minuscule worteltjes in de schors van het
twijgje te duwen. De maretak gedijt het best
op populieren (echter nooit op zwarte
populieren), appelbomen, eiken, esdoorn,
valse acacia, grove den en meidoorn.

Wat meer is, het sap van de witte bessen heeft
een zeer hoge viscositeit (stroperigheid). De
50-plussers
onder
ons
zullen
zich
ongetwijfeld
herinneren
dat
de
botvinkenliefhebbers in de winter gingen
►Maretak in een boom langs de tragel tussen Okegem en jagen op een goede “suskewieter”. Hiervoor
gebruikten zij vogellijm van de gekookte
Liedekerke © JOHAN ALLARD
witte bessen. Dit werd afgekoeld werd tot een
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stroperige en plakkerige substantie, en uitgesmeerd op
de takken vormde dit voor de vogel die zich neerzette
het begin van het einde. Deze vorm van jagen op
vogels gaat trouwens terug tot onze voorouders, de
Franken.
Waarom was de maretak bij onze voorouders zo
gegeerd?
Wie de stripverhalen ‘Asterix en Obelix’ heeft
verslonden, weet dat de eigengereide druïde Panoramix
voor het bereiden van zijn geheime toverdrank onder
andere de maretak nodig heeft die groeit op de eik en
die hij moet gaan snijden met een gouden sikkel. Het
gaat hier om de bladloze Loranthus Europaeus die we
in de winter aantreffen. De auteurs (René Goscinny en
Albert Uderzo) hebben in hun stripverhalen het
oogsten en de achtergrond van de maretak getrouw
weergegeven!

►Vruchten van de maretak

maretak een vaste plaats verworven en staat deze
bekend als een plant met medicinale eigenschappen. In
het kader van de kankertherapie wordt onderzoek naar
de maretak gedaan! Maar ook in de chemische
geneesmiddelen en zelfs in zepen en parfums zijn
bestanddelen van de maretak terug te vinden. Om maar
te zeggen.
Een gebruik dat bij ons is uitgestorven maar in de
Angelsaksische landen in de kersttijd nog steeds leeft,
is dat een meisje of een vrouw dat onder de maretak of
de mistletoe staat, straffeloos mag worden gekust. De
snoepers …
De maretak heeft ook een negatieve bijklank. In
Vlaanderen en vooral in Duitsland werd de maretak
soms omgedoopt tot ‘heksenkruid’. De reden is niet ver
te zoeken. De maretak was een vast ingrediënt in
heksenbrouwsels! In zoverre zelfs dat de Kerk er op
een bepaald ogenblik het oogsten en gebruik van dit
heksenkruid verbood.

© ARNO VAN BERGEN HENEGOUWEN

Vooral aan deze laatste soort, maar ook de
groenblijvende soortgenoten, werden door Kelten,
Germanen en Franken geneeskundige eigenschappen
toegeschreven. Zij geloofden dat een thee gemaakt van
maretak de vruchtbaarheid van vrouwen bevorderde én
dat dit drankje dé remedie was tegen alle gif. Tot in het
begin van vorige eeuw werd op het Vlaamse platteland
tussen Kerstmis en Driekoningen de maretak aan de
balken in de stallen gehangen, niet alleen om de mare 7
te verjagen maar ook om het vee vruchtbaar te houden.

Tevergeefs
echter.
Sommige
gebruiken
en
overleveringen zaten immers al eeuwenlang
ingebakken in het DNA van onze voorouders.
Men vertelle het voort!

En in deze moderne tijd, waar de kruidengeneeskunde
en homeopathie opnieuw opgang maken, heeft de
[7] 'Mare' betekent heks, nachtmerrie, nachtelijke kwelgeest , duivel of
spook
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Onroerend Erfgoed: Huis van Jeanneke

JOHAN ALLARD
Het huis van Jeanne De Brabanter, in de volksmond
“Jeanneke van op den berg”, ligt op een helling op de
hoek van de Kattestraat en de Brabandersweg. Het
huisje dateert van het eerste kwart van de 19 de eeuw.
Oorspronkelijk
maakte het deel uit van twee
aaneengesloten arbeidershuisjes die haaks met de straat
stonden.
Deze dubbelhuisjes van één bouwlaag met drie en vijf
traveeën zijn afgesnuit langs de straatzijde. Het tweede
huis, nog te zien op de foto hieronder, is niet bewaard
gebleven.

houten muurankers zijn gedeeltelijk ingewerkt. Deze
muurankers zijn ook in het wit geverfd waardoor ze
minder opvallen. Langs de straatkant bevindt zich een
talud (schuine helling) tegen het huis. Deze talud werd
rond 1965 versterkt met kasseien die gecementeerd
werden. Een teerlaag, die Jeanneke ieder jaar
aanbrengt, voorkomt verwering. Die straatkasseien
kregen de buurtbewoners gratis toen de kasseiweg
opgebroken werd. Het zadeldak, met een nokrichting
loodrecht op de straat, bestaat uit een draagconstructie
boven een raam Vlaamse pannen en golfplaten.

© JOHAN ALLARD

Het gaat om een wit geschilderd gebouw van baksteen
op een sokkel van zware natuursteen. Onderaan werd
de gevel met teer geverfd. Rechts van de deur een
beluikt venster met houten latei (draagconstructie
boven een raam) en brede verankerde tussenstijl. De
zijgevel langs de straatkant is gedeeltelijk
gecementeerd naar de bedaking toe en de originele
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Het nieuwe gezicht van ‘de Plesj’

Dorpskroniek
Het kerkhof ... een oase van rust

Aan de huizenrij op het Okegems dorpsplein is de
laatste honderd jaar eigenlijk niet zo bijster veel
veranderd. Vergelijk maar eens bijgaande foto’s.

WILLY DE SMEDT (Tekst en foto)

Wij weten allemaal dat het onderhoud en de opsmuk
van ons kerkhof niet altijd één van de topprioriteiten is
geweest van de vorige stadsbesturen. Tientallen jaren
lagen de kerkhoven, van zowel Ninove als van de elf
deelgemeenten, er verloederd en onverzorgd bij. Er
werd zelfs gesluikstort naar hartenlust. En elk jaar
werd er, eens Allerheiligen in ’t zicht, wel wat
pleisterwerk verricht en werd er hier en daar een
verloren kruiwagen kiezelsteentjes open geharkt op de
paadjes, maar dat was het.
Daar is nu gelukkig verandering in gekomen. Eindelijk
heeft het stadsbestuur een budget uitgetrokken om van
de kerkhoven opnieuw te maken wat ze moeten zijn:
oases van rust en oorden van bezinning. Voor de twaalf
kerkhoven is een grondige facelift voorzien.
Streefdatum voor het einde der werken: medio 2018.
In Okegem zelf is de nieuwe aanpak al merkbaar.
Hagen worden meermaals geknipt, het gazon wordt
regelmatig verzorgd, het onkruid wordt regelmatig
kapot gewalmd (herbiciden zijn nu verboden), aan het
sluikstorten werd paal en perk gesteld, de graven
worden mooi versierd met witte en rode siergrind en op
de tussenpaden werd gras ingezaaid. Kortom, het oogt
mooi.
Vóór de zomervakantie 2018 zou het kerkhof er
piekfijn moeten bijliggen.
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Hierin komt binnenkort verandering. Want ook in
Okegem slaat de ‘appartementitis’ toe. De boerderij
van Ernest Staels en Rosa Nuyts heeft al ruim twee jaar
geleden plaats moeten ruimen voor moderne
appartementen. Daaraan zijn we intussen gewend.
Maar ook naast het Leetvermaak gaapt nu al een gat.
Daar stond het huis van Kamiel Chiau en Elvida Gies.
Het huis van Betsy Vernaillen, het huis van Etienne De
Dier en Paula Demotte, het huis van Sylvain Van
Isterdael en Angèle De Smet, waar in 1893 de
Daenspartij werd gesticht,…..ze gaan dit jaar allemaal
tegen de vlakte.
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Een nieuw kindje Jesus
HERMAN BRANTEGEM

Op zaterdag 20 mei 2017 werd tijdens de
eucharistieviering van 18.30 u. het beeldje plechtig
ingehuldigd
door
pastoor
Alexander.
De
eucharistieviering stond in het teken van Maria. Een
woord van dank was er voor de kerkraad die het project
financierde en ook voor de dames van Okegem die de
kledij hadden opgefrist.
De talrijke aanwezigen
mochten nadien in de kerk het glas heffen dat werd
aangeboden door de kerkraad.

In memoriam Betsy Vernaillen
RMAN BRANTEGEM
Op 24 oktober 2017 overleed Betsy Vernaillen. Vooral
de wat oudere Okegemnaars herinneren Betsy als de
supervriendelijke en gulle uitbaatster van de
kruidenierszaak op de Plésj, misschien wel de
bekendste winkel in Okegem tot de jaren 1980. Haar
kruidenierszaak was gevestigd op de Plésj. Betsy
bracht de laatste jaren van haar leven door in het
rusthuis Sint-Rafaël in Liedekerke waar ze ook
overleed. Chris Van der Perre sprak tijdens de
misviering van 18 november in de kerk van Okegem
een herinneringswoord uit. De tekst typeert Betsy zoals
ze werkelijk was …
Dag Betsy,

© JOHAN ALLARD

In juli 1999 werd het Onze-Lieve-Vrouwbeeld
achteraan in de linkerbeuk van de kerk van haar Kindje
Jezus beroofd. Om het beeld terug in zijn eer te
herstellen was Piet Vernaillen indertijd bereid om een
nieuw Kindje in plaaster te vervaardigen. Op zaterdag
29 september 2012 werd 's morgens vastgesteld dat het
beeldje dat Piet vervaardigd had, terug gestolen was.
De dader dacht waarschijnlijk dat het nog het originele
beeld was. Er werd klacht ingediend bij de politie te
Ninove waarna op basis van de camerabeelden een
proces-verbaal werd opgesteld. De dader kon op die
manier geïdentificeerd worden.
Toen Alexander Van Daele in 2016 aangesteld werd als
pastoor te Okegem vond hij dat het Mariabeeld terug in
eer mocht hersteld worden en werd er een ‘standinkindje’ geplaatst van de Onze-Lieve-Vrouw uit
Ressegem, het thuisdorp van de pastoor. Ondertussen
werd uitgekeken naar het vervaardigen van een nieuw
beeld. De firma Vanoverschelde Kunstatelier uit
Zarren vervaardigde het nieuwe Kindje Jezus en deed
de aanpassing van het Mariabeeld.
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"Wie dat er daur es. Komd'aga binnen - en zétj aa. Wa
gommen drinken? Ge moetj ier niet te naa zien, da
wétje al langer"... Uw vertrouwd ritueel. Hartelijke
verwelkoming. Een rap weggrissen van wat in de sofa
slingerde. En dan: eerst een glas. Véél later, eventueel,
een tas; zéker: een weelde aan zoetigheden.
Gemàkkelijk zitten, al eens toasten en nippen - en pas
dàn kon er "geklapt" worden.
Betsy, sinds altijd waart ge de winkelierster bij wie we
zowat àlles konden krijgen: van schoenblink tot
gekookte hesp, van prentkaarten en nieuwjaarsbrieven
tot de allereerste vermarkte frisco's, een ongelooflijk
aanbod aan levensmiddelen en werkgerei op weinig
vierkante meter, waar gij uw weg bleef in vinden en
ontelbare keren per dag van de eetwaren rechts naar
het poets- en schrijfgerief links wandelde.
Véél meer nog waart ge de gulle geefster van achter de
schermen van uw woonkamer. En hoé dikwijls zijt ge,
toen de avond donker was geworden, met gevulde
tassen en meestal ongezien naar armoedeadressen
gestapt? Ge luisterde naar noodverhalen en dacht
zichtbaar: "Ik moet iets doén. Ik heb nog iets staan dat
ik kan missen. Wacht: dàt kan gehaakt of gebreid
worden. Ik hang een zakske aan de muur, schrijf erop
waarvoor het dient - en maan alle bezoekers aan, er
wat geld in te steken."
Alle dagen hield ge opendeur. Ge droeg het hart op de
tong, was vinnig, direct, en bereikbaar: regelmatig tot
‘kriekende jour’, tot in de eerste uurtjes van de nieuwe
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dag, maar liefst niet vanaf de klare morgenvroegte. "Ik
slaap dan graag een beetje door." "Sorry, ik ben nog
nie "geklidj". Mij opkleden? Ik heb er een hekel aan
gekregen."
Vroeger deed ge dat regelmatig wèl. Dan werd het Van
Durme - met Delvaux. Shoppen in Brussel was een
hobby. Ge mocht gezien worden. In die tijd kende de
dansvloer u ook. Eens duchtig uit de bol gaan: ge kon
het – en ge deed het. De jaren hebben het u stillekes
aan afgenomen... Ge hechtte hoe langer hoe minder,
voor uzelf aan uiterlijkheden. Uw huishouding hebt ge
zelf een ramp genoemd. "Zonder de buren en andere
vrienden zat ik al lang in vodden, met een ingestort
dak - en met honger op mijnen dorpel." Voor die hulp
waart ge bijzonder dankbaar.
Ge schakelde al wie ge kende in
één of ander project in. Toen ge
niet meer met de auto op straat
mocht – ge waart wel een
brokkenpiloot – toen liet ge u
rijden, of ge laadde andermans
wagen vol voor mensen-in-nood,
voor instituten met vragen. De
school, de Chiro,‘’t meziek’,
Ziekenzorg,
alle
mogelijke
dorpsverenigingen, pater Ben's
missie in Zuid-Afrika, het GrootNinoofs adoptiestadje Solca in
Roemenië, en zeker tallozen met
eigen miserie: ze werden door u
gehoord en voortgeholpen. Aan
de
zeven
werken
van
barmhartigheid hebt ge er
minstens drie toegevoegd: iedere
avond
voor
de
armen
veelkleurige
bedspreien
crocheteren, het hele jaar door
tombolaprijzen
emballeren,
iedere dag voor het goede doel
met
gevarieerde
koopwaar
marchanderen...

gelijkvloers werd geïnstalleerd, deed ge uw goesting.
Ge bekende dat ge toch enkele keren stiekem naar
boven waart geklauterd.
Op uw afgetrapte pantoffels, met uw regenmantel over
niet nader te bepalen haastig aangetrokken kledij, zijt
ge nog regelmatig naar de kerk gesloft. "Ai", vroegt ge,
"Sint-Antonius ziet er zo verlaten en "verstiëverd" uit.
En ik had alleen maar geld voor een kaarske in mijne
zak. Zoudt ge hem geen bloémpotteke kopen?" Zo lang
mogelijk zijt ge naar de weekendmis gekomen. Een
leven lang waart ge vaker in de kerk dan velen
vermoedden. Ge bleeft altijd achteraan zitten. Ik versta
niet veel van wat vooraan wordt gezegd, maar ik bèn
hier toch, hé. En ik heb altijd mijne paternoster bij."
Soms werden uw gesprekken
onverwacht heel diepzinnig.
Neen, ge hadt dan niet eerst van
uw gekoelde Gobillard geproefd.
Eigenlijk droegt ge vele vragen,
een zekerheid ook, een ongerust
weten. "Ja, ik geloof dat er een
God is. En dat er vele heiligen
zijn. Maar zullen wij ooit
vertrekken naar een hemel?"

"Als we onze ogen voorgoed
hebben gesloten, wordt ook dàt
mysterie volkomen opgelost",
schreef ooit Godfried Bomans.
In die hemel zijt ge nu, Betsy. Ge
toeft
van
aangezicht
tot
aangezicht bij die Schepper, die
u altijd weer heeft geïnspireerd.
Die u, zoals ge hebt ervaren,
‘dikwijls lang op een antwoord
► Betsy enkele jaren geleden
liet wachten, maar die er dan "in
iëne kië" weer was’: zeker en
(foto: Jacqueline Van den Bogaert) duidelijk naast u. Zijn recent:
"Zétj a, Betsy", moet u deugd
gedaan hebben. We gunnen u dit geluk zo van harte.
Misschien zegt ge af en toe aan Onze-Lieve-Vrouw, aan
Ge luisterde naar mensen, ge vertelde ook graag, ge
de heilige Elisabeth van Thüringen, uw patrones, aan
lachte zo hartelijk. Af en toe sloegt ge met de vuist of
Sint-Antonius, aan Sint-Niklaas en aan zóvele van
tafel en ge liet een "godv..." donderen. Het ging u om
‘Gods lieve heiligen’: "Maar ziet ge dat dan niet? Dié
rechtvaardigheid, om ‘lamzakken van politiekers’, om
heeft armoe, dié heeft kou - en dié zit alleen." Wat
‘moest ik minister zijn...’ Ge hadt het gekund. Ge zoudt
antwoorden ze dan? "Ja, Betsy, we zien dat. Bid gij nu
het ‘Ministerie van sociale zaken’ bijzonder
met ons dat er in Okegem na u vele Betsy's mogen
persoonlijk en gericht hebben geleid,... als iemand u
opstaan."
een handje toestak voor de administratie. Papieren
Onze harmonie is hier. Met u zeg ik: "Da's geen toeval.
geordend bijhouden was niet uw strafste kant.
Da's Voorzienigheid."
Ook gij hebt de laatste jaren dierbare familieleden en
vrienden verloren. Dat verdriet kreegt ge niet verwerkt. Dag, Betsy. Gij zijt bedankt.
"Er komt hier zoveel minder volk over de vloer. Ik voel
me dikwijls zo ongelooflijk alleen."
Verhuizen was geen optie. Al werd ook ùw gezondheid
minder stabiel. Al vielt ge zwaar en al laagt ge een
paar keer uren lang in de kelder. Koppig bleeft ge u
weren. Ook toen uw bed, om veiligheidsredenen, op het
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In memoriam Jef Van der Perre
HERMAN VAN ISTERDAEL

Zijn schoolleven en opleiding is gelijklopend met die
van zijn broer Georges: de zusterschool en
meesterschool in Okegem, drie jaar Latijn-Grieks in
het Sint-Aloysiuscollege te Ninove en zijn drie laatste
jaren in het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen.
Hij was zoals zijn broer zeer begaafd. Hij koos voor
het priesterschap en trok naar het seminarie Leo XIII te
Leuven. Tegelijkertijd volgde hij de opleiding klassieke
filologie aan de universiteit te Leuven. Na twee jaar
seminarie kwam hij tot inzicht dat het religieuze leven
niets voor hem was en kapte ermee.
Toen hij een lezing gaf op een internationaal congres in
2009 in Qatar werd hij aan de aanwezigen als volgt
voorgesteld:

Waarom trek je met een “in memoriam” de aandacht op
een persoon en breng je hem/haar in herinnering? Die
vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn heel
veel mensen die heel wat hebben betekend voor hun
naaste omgeving en heel veel mensen hebben hun grote
verdiensten voor hun inzet voor hun vereniging en
dorp. De keuze in deze rubriek is vaak subjectief. We
houden zeker van mensen die zich van hun meest
menselijke kant toonden en die zich onbaatzuchtig
hebben ingezet voor het welzijn van anderen. In dit
tijdschrift laten we meestal een laatste keer het licht
schijnen over overledenen omdat ze in Okegem en bij
uitbreiding elders een “steen hebben verlegd”. En die
steen kan heel divers zijn.
Zo wil ik het nu hebben over een man wiens roots in
Okegem liggen, die buiten Okegem zijn weg zocht en
vond en die vooral in de Vlaamse wetenschappelijke
wereld en hogerop een rol van betekenis heeft
gespeeld. Ik kende hem niet persoonlijk en heb nooit
met hem een woord gewisseld. Dat maakt het er niet
eenvoudiger op. Het is moeilijk een beeld van een
mens te schetsen zonder hem gekend te hebben. Ik
deed dus beroep op zegspersonen die Jefs verdiensten
beter kenden.
Jef Van der Perre is geboren te Ninove op 17 april 1939
als zoon van Franciscus Germanus en van Irena
Luysterman en overleed in Webbekom, deelgemeente
van Diest, op 25 september 2017. Jef is plots overleden
aan hartstilstand. Eén van de kinderen vond hem op
een maandagmorgen in zijn huis. De afscheidsviering
had plaats in de Sint-Pieterskerk te Leuven op zaterdag
30 september 2017.
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Hij studeerde in 1961 af in de klassieke filologie aan
de Katholieke Universiteit Leuven, en - hoewel hij
parttime lesgaf in het voortgezet onderwijs - behaalde
hij in 1966 een graad in sociologie. Hij behaalde een
beurs van de Nationale Wetenschapsstichting van
België om een doctoraat in de sociologie voor te
bereiden, maar was al snel betrokken bij het
ondersteunen van innovatief, onderwijskundig en
onderzoeksbeleid op universitair, nationaal en later
internationaal niveau. Hij was oprichter van het
Academisch Planbureau aan de Katholieke
Universiteit Leuven (1967-1972). In 1972 werd hij
kabinetschef van de Belgische minister van
Wetenschapsbeleid en in 1976, hoofd van de Dienst
van de Eerste Minister voor de programmering van het
wetenschapsbeleid. Hij was ook Commissaris van de
regering bij het Belgisch Bureau voor Industriële
Innovatie en, op Europees niveau, als covoorzitter van
de
Commissie
voor
wetenschappelijke
en
technologische samenwerking van de Euro-Arabische
Dialoog.
Van 1978 tot 2000 was Jef Van der Perre algemeen
directeur en vervolgens secretaris-generaal van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). In de jaren
negentig combineerde hij zijn VLIR-functie als eerste
met het Directeurschap van het Verbindingscomité van
Europese Rectorenconferenties, dat kritische maar
ondersteunende voorstellen voor EU-inspanningen
publiceerde, en ten tweede met de functie van
secretaris-generaal van de Internationale Vereniging
van Universitaire Voorzitters (IAUP) (1999-2002)
waar hij, onder leiding van President Sven Caspersen,
de driejaarlijkse conferentie van AUP's over
Touchstones voor een moderne universiteitscultuur
(Brussel, 1999) bedacht en organiseerde (Brussel
1999), en de ontwikkeling van het IAUP-project "Naar
een wereldkwaliteit" opzette en ondersteunde.
Hij werd tijdens de jaren 1960-1970 kabinetschef van
achtereenvolgens minister Lefèvre, minister Geens en
minister Hanin. Hij koos niet voor de actieve politiek,
tot grote vreugde van zijn ouders. Beroepshalve reisde
hij veel en hij deed het heel graag. De laatste tijd
verbleef hij veel in Valencia, waar zijn oudste zoon een
optrekje heeft.
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Een klasgenote van hem herinnerde zich hoe hij in het
eerste leerjaar bij juffrouw Berta meerdere keren tot
grote vreugde van de klas het lied mocht zingen “It’s a
long way to tipperary”. Hij viel op door zijn muzikaal
talent en de uitgesproken rollende “r” bij het spreken.
In zijn latere leven was hij een niet onverdienstelijk
pianist en liefhebber van vooral klassieke muziek. Voor
zijn plezier speelde hij af en toe ook accordeon. In
Diest, waar hij woonde, noemde men hem een
accordeonvirtuoos. Hij kreeg van de Gilde der
Kasseistampers van het stadscarnaval van Aarschot in
1983 de eretitel ‘doctor humoris causa’. Een man met
humor!
Daarnaast zocht hij zijn ontspanning in koken en
tuinieren. Hij kookte dikwijls voor zijn kinderen en
kleinkinderen en vooral zijn soepen werden gesmaakt.
Hij kon genieten van een goed glas wijn én hij kende
de goede wijnen. Jef kon gemoedelijk vertellen, en had
veel humor. Hij bleef toch zo graag zijn moedertaal
Okegems "klappen". Hij kwam ook graag en dikwijls
naar hier en bleef in hart en ziel een Okegemnaar.
In familiekring droeg hij de naam van “Jeeves”, een
figuur uit de verhalen en romans van P.J. Wodehouse.
In de tekst verklaarde Jeeves aan zijn meester “if you
desire my services, this (zijn bezigheid) can easily be
postponed, or, indeed, abandoned altogether”. Op de
binnenpagina van zijn bidprentje werd met deze tekst
zijn grote dienstbaarheid ten opzichte van familie en
maatschappij uitgedrukt.

Uit de oude schoenendoos
De foto achteraan op de kaft geeft een beeld van het
Okegemse buurtleven net vóór óf tijdens het begin van
de Tweede Wereldoorlog. De foto is genomen vóór het
café van Fong en Tavie achter de kapel op het Dorp,
aan de nette kleding van de mannen te zien wellicht op
een zondag. Let ook op het meubilair: naast een bank
ook een paar ijzeren vouwstoeltjes en een dito
vouwtafeltje uit het café. De drankjes op tafel zijn
vermoedelijk de limonaadjes voor de kinderen. In het
rechter ruitgedeelte is de weerspiegeling van een deel
van de kapel merkbaar, in het linkerdeel een paar
woningen op het Dorp.
1. Octavia Van Eeckhout (1875 – 1953,
ongehuwd), dochter van Karel-Lodewijk Van
Eeckhout (Louis) en Maria Joanna Vetsuypens
(Wanne Vétj). Zij nam samen met haar broer
Alfons het café op het Dorp over van haar
ouders.
2. Alfons Van Eeckhout (1870-1946, ongehuwd)
was mede-uitbater van het café en broer van
Octavia. Zijn roepnaam was ‘Fong Avoe’.
Bemerk hoe Alfons kloefen draagt op zijn
schoon kostuum.
3. Justin Vernaillen (1933 – ), zoon van Robert
Vernaillen (Robert Van Doren van Lucia)
(1901 – 1971) en Madeleine Van Laeren
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•

UIT DE OUDE SCHOENENDOOS VAN
Albums van o.a. NUYTS GRETA, VAN
ISTERDAEL FRANK, VAN DER SPEETEN
GODELIEVE en VLEESCHOUWER CARINE.

•

HET VIRTUELE KERKHOF
105 Scans

•

HISTORISCHE KAARTEN

Primitieve Kadastrale Kaart (ca. 1830)
De Dender – Kanalisatie ( ca. 1766)
Lijst der Grondeigenaren (ca 1850)

4. Madeleine van Laeren (1900 – 1976), dochter
van Petrus Van Laeren (1855 – 1943) en
Leonie Rombout (1861 – 1933)
5. Lodewijk Baeyens (Lowieken ooët ’t Skipken)
(1876 – 1963) (woonde in bij Georges Van
Damme)
6. José Van Damme (1932 – 2017), dochter van
Georges Van Damme (1899 – 1977) en Zoë
Elpers, gehuwd met Paul Vanderspeeten
(handelaar in vetstoffen)
7. Zoë Elpers (1901 - 1964), moeder van José,
Yolande, Paul, Hugo en Cecile Van Damme
8. Georges Van Damme (1899 – 1977), zoon van
Alexis Van Damme (molenaar op de
Kattestraat en secretaris van Okegem).
Georges volgde zijn vader op als
gemeentesecretaris. Hij was in Okegem ook
bekend als lid van de fanfare waar hij de
bombardon droeg en bespeelde.
9. Paul Van Damme (1931 – ), zoon van Georges
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