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ALS DE OORLOG WOEDT... OF
JEUGDHERINNERINGEN AAN DE OORLOG
Jozef Vernaillen
Na de dood van mijn moeder op 13 juli 1938 kreeg ik een
tweede thuis in het gezin van mijn peter (en oom) Jozef
Vernaillen en mijn tante Emma Baeyens in de Kattestraat.
Daar mijn vader Gustaaf in Aalst werkte was dit een goede
oplossing. Mijn zuster vond haar tweede thuis in de Kouterbaan bij haar meter (en tante) Maria Vernaillen en nonkel
Petrus Van der Speeten. Ik zag mijn vader en zuster maar
een paar maal in de week, meestal op zondag wanneer we
bij hem naar de Rattenbergstraat of met hem ergens bij
familie gingen.
In mijn pleeggezin waren 11 kinderen geboren waar
van er 8 werden grootgebracht en in 1940 waren er 3 van
getrouwd. Ik zou daar 20 jaar "thuis" zijn en zo was ik
nauw betrokken bij het wedervaren van de familie in de
oorlog. Voor verschillende data raadpleegde ik de Medede
lingen van de Heemkring. Verder liet ik me leiden door mijn
geheugen om het wedervaren van mijn familie in de oorlog
te reconstrueren en dit op gevaar af van onvolledigheid.
Eerst een woordje over de situatie bij mijn tweede thuis op
die memorabele tiende mei 1940:
- Georges (° 1907): woonde te Denderhoutem, gehuwd en
twee kinderen
- Maurice (° 1910): gemobiliseerd sinds 26 augustus 1939,
gehuwd en 1 kind. Was in verlof.
- Albert (° 1912): gemobiliseerd sinds 4 september 1939, ge
huwd en nog geen kinderen
- Petrus (° 1918): gemobiliseerd en nog ongehuwd
- Marcel (° 1920): was zijn legerdienst begonnen, nog onge
huwd en in verlof
- Paul (° 1922) en Leo (° 1924): nog ongehuwd en thuis
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Er waren dus vier soldaten in het gezin en de twee die
in verlof waren moesten onmiddellijk hun eenheid vervoe
gen. Mijn vader, zijn twee broers en twee zussen met hun
respectievelijke wederhelft hadden reeds een wereldoorlog
meegemaakt en wisten dus ongeveer wat kon gebeuren. Wat
in deze mensen omging kan ik me alleen maar proberen voor
te stellen. In de familie waren nog twee soldaten, namelijk
Petrus Amandus van nonkel Benedict en Gommaar Vernaillen, schoonzoon in het pleeggezin van mijn zuster.
Op 14 mei kwam het bevel - langs de radio en via de
veldwachter - dat alle jonge mannen tussen 16 en 35 jaar die
niet bij het leger waren zich naar Poperinge, Roeselare of
leper moesten begeven. Dat bevel sloeg op de volgende
leden van de familie; Georges, Paul en Leo van mijn peter,
Gustaaf (° 1918, later koster) en Leo Van de Perre, twee
kozijns.
Na 14 mei wisten mijn peter en tante slechts van één
van hun acht kinderen waar die zich bevond: hun dochter
Mariette. En het was oorlog.
Achttien mei betekende voor vier Okegemnaren een
dramatisch levenseinde. Het eerste slachtoffer was mijn oom
Benedict Vernaillen die niettegenstaande de toestemming van
een Engels officier bij het klaveren maaien op zijn veld aan
de Okegembaan door een Brits soldaat werd doodgeschoten.
Die vuurde vanop de Kattestraat onder het raam van het
toenmalig huis tegenover Germanus Van der Perre. De
vrouw des huizes die aan haar deur kwam kijken en de
soldaat gebaarde niet te schieten moest nog maken dat ze
haar huis inkwam. Niettegenstaande ik slechts 6,5 jaar oud
was zal ik nooit het tafereel vergeten dat ik daarna heb
gezien: mijn oom, liggend op een ladder, bedekt met een
laken en gedragen door twee man. Deze bleven tegenover
het huis van mijn peter even staan om hem en mijn vader de
gelegenheid te geven hun dode broer nog eens te zien.

Droevig was ook de aanblik van mijn kozijn Frans (+ 1946)
die erbij was toen zijn vader dodelijk werd getroffen.
Op 18 mei werd ook al een deel van de inwoners van Okegem uit hun huizen gehaald en samen opgesloten of op de
vlucht gedreven. De enen zijn al wat verder geraakt dan de
anderen. Mijn vader kwam tot in Denderhoutem en mijn
zuster is Okegem niet uit geweest. Er was nogal verwarring
en mijn vader heeft dus een paar dagen niet geweten waar
zijn kinderen waren terechtgekomen!
Mijn peter, tante en ik brachten de nacht van 18-19
mei door in de kelder van hun woning aan de Kattestraat.
’s Morgens ging mijn peter boven een kijkje nemen en de
Leuvense stoof aansteken om water te warmen voor koffie.
Een paar Britse soldaten moeten de rook uit de schouw
hebben gezien en vóór de koffie klaar was, werden we uit de
kelder gehaald. Een tiental minuten later stonden we op
straat en de soldaten wezen richting Ninove. Met een luttele
hoeveelheid mondvoorraad en waarschijnlijk wat geld moes
ten we de weg op.
Welke indruk de vorige gebeurtenissen en de vlucht
op een zesjarige maakten kan blijken uit sommige details die
ik me daarvan nog herinner. Zo weet ik nog dat mijn schoei
sel bestond uit een paar "catchou-slesjen". Dat waren pantof
fels volledig in gummi met bovenaan de nodige gaten en
gaatjes. Die werden door groot en klein gedragen en soms
"zweetslesjen" genoemd. In Ninove werden we de Brakelse
steenweg opgestuurd. Onderweg heb ik een tiental kilometer
op een stootkar mogen zitten en van een Britse soldaat kreeg
ik chocolade. Vanaf Brakel ging het richting Oudenaarde tot
ons eindpunt Maarke-Kerkem waar we dus meer dan 25
kilometer van huis zaten. Gans de afgelegde weg bevonden
we ons in een grote drukte van vluchtelingen en waartussen
ook wel terugtrekkende soldaten.
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In Maarke-Kerkem hebben we samen met enkele
anderen de nacht mogen doorbrengen in de woonkamer van
een gastvrije hoeve langs de steenweg. De bewoners hadden
stro en dekens voor ons. Ook in de schuur hebben vluchte
lingen de nacht doorgebracht. Nog jong en moe sliep ik de
ganse nacht door en ’s morgens lagen de scherven van de
ruiten op onze dekens. Die waren ’s nachts stuk gesprongen,
waarschijnlijk door kogels of scherven van een granaat.
Die mensen bezorgden ons ook een ontbijt en toen we op de
binnenkoer stonden, marcheerden daar op de steenweg
Duitse soldaten voorbij. Dat waren de eersten die we zagen
en toen was het, meen ik, de 21ste mei.
Dezelfde voormiddag nog vatten we de terugtocht aan
langs Geraardsbergen waar mijn peters dochter Mariette
woonde. Mijn peter was erg bekommerd om zijn have en
goed en wilde ook mijn vader nopens mij kunnen geruststel
len. Daarom wou hij nog dezelfde dag met mij terug naar
Okegem. Met veel moeite werd hij overhaald om daar van af
te zien. En gelukkig maar! Toen hij ’s anderendaags met mij
thuiskwam stelden we vast dat er een groot gat in het dak
geslagen was. Dat was veroorzaakt door een zware granaat
die gelukkig ontploft was op de middelste muur van het huis
anders was de ravage nog veel groter geweest. Bij het vast
stellen van de schade kwam aan het licht dat - indien we de
vorige dag naar huis waren gekomen - we allebei dood
konden geweest zijn. Er waren namelijk vier scherven dwars
door de houten zolderingen en door het bed in de vloer
gedrongen. En in dat bed zouden we waarschijnlijk geslapen
hebben.
Verder werd vastgesteld dat de hesp, de jenever en
een paar kleinigheden verdwenen waren. Toen we op de
zolder kwamen was mijn eerste vaststelling; "Peter, het
wafelmachien is ook kapot". Ik bedoelde het wafelijzer
waarmee eertijds op de Leuvense stoof de wafels werden

gebakken. Over dat "machien" heb ik nog dikwijls moeten
horen vertellen. Dat het weerzien met mijn vader en mijn
zuster nogal hartelijk was, begrijpt iedereen wel.
Enkele dagen later deed mijn peter nog een akelige
ontdekking in de tuin van mijn vader aan de Rattenberg
straat. Hij was daar om de loopgraven te dichten die Britse
soldaten hadden gegraven vlakbij het voetwegeltje achteraan.
Op de bodem lagen nogal wat lege kogelhulzen. Hij daalde
af om deze op te rapen en stootte zo tegen een lichaam. Zo
vond hij het lichaam van de enkele dagen voordien ver
moordde Theofiel De Beenhouwer. Mijn vader zegde toen
dat de Britse soldaten dronken waren geweest en dat iemand
hun telefoonverbinding had doorgeknipt. Uiteraard was het
een totaal af te keuren daad om daarom een onschuldige man
op gruwelijke wijze om te brengen. Ook de moord op Alfons
De Vriendt en Theodoor Van Houtem - twee buren uit de
Kattestraat - werd algemeen afgekeurd.
Na de capitulatie van het Belgisch leger kwamen de
soldaten en de rest van de vluchtelingen druppelsgewijs weer
thuis; Petrus op 30 mei, Albert op 8 juni, Paul en de twee
Leo’s op 13 augustus. Marcel op 18 augustus. De vier
laatstgenoemden kwamen terug uit Zuid-Frankrijk. Naar
Maurice, krijgsgevangene geweest in Duitsland, moest de
familie, vooral zijn vrouw en kind, wachten tot 17 januari
1941. Georges was intussen ook terug. Gustaaf en Petrus
Amandus, de zonen van mijn nonkel Benedict, vernamen de
dood van hun vader, en Gommaar Vernaillen was terug thuis
op 10 juni.
Op de dood van nonkel Benedict na was de familie
dus betrekkelijk goed die dingen doorgekomen. Of anders
gezegd: ’t kon nog erger geweest zijn. Nu moest men probe
ren en hopen de bezetting zo goed mogelijk door te komen.
Rantsoeneringen, opeisingen, wegvoeringen, smokkel, ersatzproducten, soms slecht brood, in de winter weinig brand5

stof,... waren dagelijkse kost. De Duitsers zegden dat de
Belgen "schlämm" moesten maken. Dat was kolenstof, en
wie weet wat nog allemaal verwerkt tot een soort deeg dat
meer rook dan warmte gaf.
Toen in 1941 in Okegem nogal wat Duitse soldaten
ingekwartierd werden, kreeg mijn peter er ook twee in huis.
Daar herinner ik me nog van dat één van de twee Karl heette
en dat hij veel vriendelijker was dan zijn gezel. Die Karl
sloeg wel eens een praatje en vóór de ingekwartierden ver
trokken, vertelde hij dat ze naar Rusland moesten en dat
vond hij helemaal geen prettig vooruitzicht. Het best weet ik
nog dat ik een paar keer voor hem "bij Marie" bier moest
gaan halen: "Jozef, vollen sie bier holen?", zei hij dan. Hij
beloofde dat hij zou schrijven, maar helaas hebben we nooit
iets ontvangen. Mijn tante die de aardappels die ze van ’t
leger meekregen verving door "goeie patatten" verklaarde
dan dat hij zeker moest gesneuveld zijn omdat zo’n brave
man zeker zijn woord zou houden.
Mensen die de kans hadden, probeerden een voorraad
haring te halen. Die kon dan ingezouten of in azijn bewaard
worden. Zelf heb ik zo’n tocht naar Nieuwpoort meegemaakt
toen ik mijn kozijns Marcel en Leo mocht vergezellen.
Beiden hadden een paar grote tassen bij en op een bomvolle
trein zaten nog veel mensen met dezelfde bestemming als
wij. Toen we ons voor de terugtocht naar het station bega
ven, reed een vrachtwagen volgeladen met haring ons traag
voorbij. Een jongen van ongeveer veertien jaar wipte met
een emmer bij zich achter op de camion en eens boven,
letterlijk staande in de haringen, vulde hij zijn emmer. En
voor de chauffeur iets kon ondernemen klom hij naar bene
den en verdween met zijn lading in een zijstraat.
Aan de terugreis is nog een meldenswaardig verhaal
verbonden dat ik pas thuis hoorde vertellen. Mijn kozijns
werden op de trein aangesproken door een oudere heer die

zich zeer welstellend voordeed en allerlei vragen stelde. Zo
vroeg hij ook of ik hun broertje was. Toen hij hoorde dat ik
wees was, noteerde hij mijn naam en adres en deed de
stellige belofte dat hij voor mij "iets financieels" ging doen.
Toen mijn peter dit hoorde, opperde hij nog meer rijke wel
doeners van dat allooi te hebben gekend. In elk geval heeft
de man nooit van zich laten horen. Die "haringreis" had dus
wel plaats na de dood van mijn vader. Toen we thuis waren,
werd er die avond nog een flinke pan haringen gebakken en
leeggesmuld.
Na de dood van mijn vader op 30 september 1942
waren mijn zuster en ikzelf helemaal aangewezen op onze
pleegouders. Dat waren gelukkig mensen met een gouden
hart.
Marcel en Paul moesten zich als werkweigeraar ged
eisd houden en sliepen dikwijls op een verschillende plaats.
Soms bij familie in een schuur en zelfs ergens in een stal.
Zo hebben ze ook nog de nacht doorgebracht op het hof van
oud-burgemeester Jan Van den Berghe. In de schuur daar
was een soort kamer gemaakt met bussels stro zodat ze goed
verborgen waren. Toch bleef het nog steeds een dubbeltje op
zijn kant. Ze waren allebei ook al vroeg lid van de plaatselij
ke weerstandsgroep.
22 augustus 1944 was ook een memorabele dag, en dit
niet alleen omwille van de huwelijksdag van Petrus (Piet)
Vernaillen. Voor mij was dit het eerste "trouwfeest’ waar ik
mee naar toe mocht. Zoals in de tijd gebruikelijk was, vond
het huwelijksmaal en feest plaats in de woning van de ouders
van de bruid, in dit geval dus die van Juliette Baeyens aan
de toenmalige Rattenbergstraat (’t hof van Cosijns). Daar het
een stralend weertje was, ging ’s avonds een deel van de
genodigden op de boomgaard. Er werd daar zelfs wat gezon
gen toen er plots groot lawaai te horen was op de spoorweg
tussen Okegem en Iddergem. Wat er precies gaande was.
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wisten we niet. Uiteindelijk bleek dat weerstanders aan "Den
Halt" bijna een militaire trein hadden laten ontsporen. Een
tijdje nadien kwamen een paar Duitse soldaten een controle
uitvoeren om te weten wat daar op de boomgaard gaande
was. E.H. Karei Baeyens heeft toen uitleg moeten geven en
de Duitsers begrepen de situatie. Eigenlijk heeft het feestvie
ren niet geleden door die gebeurtenis.
Een paar feestvierders van de familie hadden een
nieuw kostuum dat enkele dagen later door de regen echte
"ersatz" bleek te zijn. De stof kwam namelijk vol bubbels en
putjes.
Nog tijdens de zomer van 1944 kregen de inwoners
van onze streek een merkwaardig schouwspel te zien. Op
een avond werd de aandacht getrokken door een ongewone
verlichting die zich verplaatste langs de spoorweg vanaf
Oeraardsbergen. We hoorden vliegtuigen die regelmatig
lichtbommen afgooiden. De mensen op straat zegden: "’t Is
bijna klaar genoeg om uw gazet te lezen". We konden de
voortgang van de lichtbommen volgen en men vertelden dat
in Denderleeuw de richting veranderde naar de spoorlijn
Oudenaarde-Kortrijk. Sommigen beweerden dat die vliegtui
gen op zoek waren geweest naar een trein met vliegende
bommen (VI en V2) die hun door één of andere inlichtin
gendienst was gesignaleerd. Die trein zou dan gebombar
deerd geweest zijn ergens dicht bij Kortrijk.
Gedurende de laatste maanden van de oorlog was het
een bijna voortdurend komen en gaan van vliegtuigen die
hun vreselijke lading naar Duitsland brachten. Soms loeiden
in Ninove de sirenes. De kinderen zijn toen ook een tijdlang
onregelmatig naar school geweest. Wij hadden op school de
opdracht meegekregen dat we eens onderweg bij het horen
van de alarmsirenes zo rap mogelijk naar huis moesten.
Zoals de meeste kinderen volgden we die raad natuurlijk
letterlijk op. Zo ben ik op weg naar ’t college in Ninove
8

eens met enkele anderen vanaf de rijkswachtkazerne te
Ninove naar huis teruggekeerd. We kregen op school name
lijk taken die we moesten afwerken thuis en daar we niet op
school waren geweest, hadden we dus gewoon verlof.
Mijn belevenissen en van mijn familie zijn niet uniek
maar op vraag van mijn kinderen heb ik mijn herinneringen
aan mijn jeugdjaren op papier gezet. Steunend op mijn
geheugen zal het misschien niet helemaal volledig of nauw
keurig zijn. Andere families in Okegem zullen ook dergelijke
gebeurtenissen hebben meegemaakt en ik hoop dat enkelen
onder hen hun ervaringen ook eens neerschrijven.

VOORNAMEN VAN OKEGEMSE KINDEREN IN DE
17e EN 18e EEUW
H. Van Isterdael
Mijn nichtje Ann Van Isterdael is bevallen van een
schat van een meisje waarvoor zij samen met haar man de
naam Fleur bedacht hebben. Deze naam is ingeburgerd in
Engeland maar ook in Limburg is hij zeer gangbaar. Hij is
gelijk aan Flora, Florence, Florentine allemaal afgeleid van
het Latijn florens dit is "bloeiend, bekoorlijk, in aanzien".
Flora is trouwens ook de godin van de bloemen en van de
lente'.

' VAN DER SCHAAR J., Woordenboek van voornamen. Prisma
woordenboeken, 1990.

De gelukkige ouders bezorgden me een doopkaartje
met ingesloten een kaartje van een handelshuis. Daar hadden
ze zorgvuldig allerlei mooie dingen uitgezocht die het kind
en de ouders in de eerstkomende maanden konden gebrui
ken. Omdat de winkeljuffrouwen druk bezig waren met
andere klanten had ik tijd om de namen van de andere bore
lingen te overlopen. En eerlijk gezegd, ik was verbaasd over
de keuze van de voornamen, geen enkele naam kwam me
vertrouwd voor. Uit alle wereldstreken waaien nu exotische
namen in de Vlaamse huiskamers binnen. Voornamen zijn
zoals bekend modegevoelig. Ieder paar probeert een origine
le en welluidende naam aan hun kind te geven.
Daarop kwam de gedachte in mij op te gaan pluizen in
de oude parochieregisters van Okegem van de periode 16011795 om daar de toenmalige succesnamen uit te noteren.
Wat hier volgt zijn alle namen die aan Okegemse kinderen
werden gegeven in die 200 jaar. Achter elke naam staat het
aantal keren dat in de periode de doopnaam gegeven werd
aan een kind. Toen was het wel gebruikelijk dat dooppeter
en doopmeter respectievelijk aan de jongen of het meisje hun
eigen doopnaam doorgaven. Wel te verstaan natuurlijk indien
die naam nog niet gegeven was aan een broertje of zusje uit
het gezin. De invloed van namen van vorsten en van plaatse
lijk vereerde heiligen is wel aanwijsbaar (Antonius vanaf
1722 in Okegem in het bijzonder vereerd).
De namen heb ik zoveel mogelijk vertaald uit het Latijn en
verder geordend per 50 jaar en per geslacht.

10

Voornamen 1ste helft 17de eeuw^
jongens: 64 namen
Jan (Joannes) 11
Cornells 10 (Cornelius)
Pieter (Petrus) 9
Adriaan 8 (Adrianus)
Joos (Judocus) 5
Reinier 3 (Reinerus)
Jacob 3 (Jacobus)
Raas (Erasmus) 2
Gillis (Egidius) 2
Geert 1 (Gerardus)
Niclaas 1 (Nicolaus)
Lx)uis (Ludovicus) 1
Karel (Carolus) 1
Olivarius 1
Antoon 1 (Antonius)
Arent (Arnoldus) 1
Stefaan 1 (Stephanus)
Hendrik 1 (Henricus)
Christiaan 1 (Christianus)
Gaspard 1 (Gasparus)
meisjes: 66 namen
Anna 9
Joanna 9
Barbara 8

Er zijn slechts doopregisters bewaard gebleven voor de jaren 160
1616.

11

Maria 8
Petronella 6
Judoca 6
Margareta 3
Elisabeth 3
Jacoba 3
Catharina 2
Adriana 2
Cornelia 2
Martina 1
Clara 1
dem entia 1
Livina 1
Egidia 1
Totaal 66 namen
Voornamen tweede helft 17de eeuw
In 1660 treffen we de eerste maal een dubbelnaam aan.
Gedurende deze periode tellen we 262 namen en werden 12
mannelijke dubbelnamen gegeven.
-

Jan 54 en Jan Baptist 3, Jan Hendrik 1, Jan Frans 1
Adriaan 37 en Adriaan Hieronimus 1
Pieter 28 en Pieter Gaspard 1
Joos 27 en Joos Frans 1
Cornelis 16
Jacob 15 en Jacob Jozef 1
Gillis 12
Rei nier 7
Willem (Guilielmus) 6
Filip 6
Niclaas 5 en Niclaas Antoon 1
Gaspard 5
Antoon 4
12

- Michaël 3
- Karel 3
- Hendrik 3
- Engelbert 3
- Maarten (Martinas) 2
- Frans (Franciscus) 2
- Laurentius 2
- Christiaan 2
- Lieven (Livinus) 2
- Arent 2
- Dierik (Theodorius) 2
- Sebastiaan 2
- Christoffel 1
- Ferdinand Ambrosius Bruno 1
- Joris (Georgius) 1
- David 1
- Andries 1
- Godfried (Godefridus) 1
- Geert Lieven 1
- Thomas 1
- Louis 1
- Mattheus 1
- Passchasius 1
- Romanus 1
Bij de meisjes teilen we 244 namen, wordt de eerste dubbel
naam ingeschreven op 19 juni 1655. Twee jaar later op 8
januari 1657 krijgt een meisje voor het eerst 3 namen toebe
deeld. In totaal zijn er 21 vrouwelijke dubbelnamen.
- Maria 39 en Maria Sophia 1, Maria Francisca 1, Maria
Filippa 1, Maria Carola Cornelia 1, Maria Anna 1
- Joanna 34 en Joanna Catharina 2, Joanna Maria 6
- Anna 27 en Anna Catharina 1, Anna Maria 1
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- Elisabeth 19
- Petronella 17 en Petronella Josina 1
- Judoca (ook Josina) 17 en Judoca Christina 1
- Catharina 15
- Margareta 10 en Margareta Paschasia 1, Margareta Lucia 1
- Barbara 11
- Adriana 7
- Cornelia 5
- Passchasia 4
- Jacoba 4
- Livina 3 en Livina Antonia 1
- Antonia 2
- Sara 1
- Regina 1
- Martina 1
- Magdalena 1
- Francisca Carolina 1
- Filippina 1
- Damiana 1
- Christina 1
- Cecilia 1
- Angela 1
Voornamen eerste helft 18de eeuw
- Jan 56 en Jan Baptist 19, Jan Filip 5, Jan Hendrik 1, Jan
Jacob 1
- Pieter 45 en Pieter Amand 1, Pieter Antoon 1, Pieter Jan
3, Pieter Jozef 1
- Joos 27 en Joos Norbertus 1
- Adriaan 24 en Adriaan Herman 1, Adriaan Jozef 3
- Jacob 22 en Jacob Hendrik 1, Jacob Gillis 1, Jacob Antoon
1, Jacob Norbertus 2
- Cornelis 23 en Cornelis Jacob 1
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- Gillis 19 en Gillis Jozef 1
- Michaël 11
- Niclaas 8
- Jozef 8
- Frans 5 en Frans Antoon 1
- Willem 5
- Maarten 5
- Filip 5
- Joris 4
- Hendrik 4
- Andries 3 en Andries Liberatus 1
- Laurentius 3
- Herman Jozef 2 en Herman Werner Frans 1
- Christiaan 2 en Christiaan Jan Baptist 1
- Passchasius 2
- Lieven 2
- Leonardus 2
- Antoon 2
- Gaspard 1 en Gaspard Karei 1
- Thomas 1
- Ferdinand Alexander Jozef 1
- Daniël 1
- Arent 1
Totaal 343 namen met 34 mannelijke dubbelnamen
- Maria 36 en Maria Anna 17, Maria Carolina 1, Maria
Catharina 1, Maria Cornelia 1, Maria Elisabeth 1, Maria
Filippa 1, Maria Francisca 1, Maria Joanna 4, Maria Jozefa
1, Maria Judoca 2, Maria Magdalena 2, Maria Theresia 1
- Joanna 46 en Joanna Maria 9, Joanna Antonia 1, Joanna
Catharina 2, Joanna Constantia 1, Joanna Cornelia 1, Joanna
Elisabeth 1, Joanna Filippa 1, Joanna Francisca 1, Joanna
Ludovica 1, Joanna Theresia 1
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- Anna 19 en Anna Catharina 12, Anna Petronelia 1, Anna
Maria 11
- Catharina 38 en Catharina Cornelia 1, Catharina Francisca
1, Catharina Petronelia 2
- Judoca (ook Josina) 30 en Judoca Cornelia 2, Judoca
Petronelia 2
- Elisabeth 33
- Petronelia 16 en Petronelia Jacoba 2
- Barbara 6
- Adriana 5 en Adriana Jozefa 1
- Theresia 5
- Magdalena 4
- Jacoba 2 en Jacomina 1, Jacobina 1
- Cornelia 2 en Cornelia Joanna 2
- Margareta 3
- Francisca 3
- Alexandrina 2 en Alexandrina Jozefa 1
- Sara 2
- Isabella 1 en Isabella Jacoba 1
- Martina 1
- Filippina 1
- Dorothea 1
- Christina 1
Totaal 350 namen en 91 vrouwelijke dubbelnamen
Voornamen 2de helft 18de eeuw
- Jan 40 en Jan Baptist 71, Jan Frans 9, Jan Alexander 1,
Jan Antoon 4, Jan Benedictus 2, Jan Dierik 1, Jan Filip 6,
Jan Hendrik 2, Jan Hubert 1, Jan Jacob 3, Jan Jozef 1, Jan
Michaël 1
- Pieter 33 en Pieter Jan 39, Pieter Jozef 16, Pieter Adriaan
1, Pieter Amandus 4, Pieter Antoon 2, Pieter Filip 1, Pieter
Frans 2, Pieter Jacob 1, Pieter Joos 2, Pieter Lieven 1
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Foto van het gezin Odilon Gies-De Rijcke met een Hongaarse jongen.
Staande van links naar rechts: Monique, Frans en Marguerite Gies.

1. Foto van familiebijeenkomst ter gelegenheid van het gouden huv\/elijksjubiiBi
te Ninove op 27 oktober 1967 zoon van Leo en van
met Emma Baeyens geboren op 28 november 1880 en overleden 't)|
Bovenste rij, steeds van links naar rechts: Jozef zoon van Georigj

T\A/eede rij : Jozef, Christiane dochter van Maurits, Ester, Q||

Derde rij : Mariette Van der Speeten echtg. Albert met kind Greta; Rosa Van 1^
Mariette Vernaillen, Petrus Josephus Vernaillen met kind Luc Vernaillen, Enrirri;^
Marcel ; Juliette Baeyens echtg. Petrus; Alice De Winter echtg. Geonl(v

Onderste rij : Mieke, Lutgarde, Christiane, Achiel, Etiennej.^

van Petrus Josephus Vernaillen geboren op 06 april 1876 en overleden
a Josepha Van Isterdael, gehuwd op 18 mei 1904
4 oktober 1963 dochter van Judocus en van Rosalia Bourgeois.
Marcel, Marcel, Maurice, Georges, Albert, Petrus, Paul, Leo
i , André, Henri, Herman, Maurits, Willy, Johan, Wilfried
rdael echtg. Leo; Jeanne Servranckx echtg. Maurice met kind Francine;
aeyens met kind Rita Vernaillen, Marie-Louise Van Droogenbroeck echtg.
met kind Godelieve; Emilienne De Rijck echtg. Paul met kind Dirk
•zef, Paul, Odette, Karel, Magda, Annie, Marc, Ronny

Foto van pastoor Cnockaert omringd door de Oostenrijks-Hongaarse
kinderen die te Okegem in een gastgezin verbleven,
vermoedelijk uit de periode 1925-1930

- Jozef 41
- Jacob 27 en Jacob Albert 1, Jacob Amandus 2, Jacob
Antoon 1, Jacob Jan 1, Jacob Jozef 2, Jacob Norbertus 3
- Joos 26 en Joos Jozef 6, Joos Lieven 1
- Adriaan 25 en Adriaan Frans 2, Adriaan Jozef 3
- Frans 19
- Cornelis 17 en Cornelis Alexander 2, Cornelis Amandus 2,
Cornells Jozef 5
- Gillis 17 en Gillis Emmanuel 1
- Antoon 13 en Antoon Cornelis 1, Antoon Jacob 1
- Andries 9
- Hendrik 8 en Hendrik Frans 1
- Karel 6 en Karel Benedictus 2, Karel Jozef 1
- Michaël 8
- Willem 7 en Willem Jozef 1
- Niclaas 6 en Niclaas Elias 1, Niclaas Jozef 1
- Ferdinand 1 en Ferdinand Alexander Cornelis 1, Ferdinand
Jozef 3, Ferdinand Maria 1
- Thomas 5
- Christiaan 3
- Amandus 3
- Leonardus 2 en Leonardus Michaël 1
- Sebastiaan 2
- Laurentius 2
- Dominicus 2
- Daniël 2
- Bernard 2
- Maarten 1 en Maarten Antoon 1
- Paulus 1
- Maximiliaan 1
- Louis Anselmus 1
- Lieven 1
- Herman Jozef 1
- Geert 1
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- Gaspard 1
- Felix Frans 1
- Emmanuel 1
- Christoffel 1
- Benedictus 1
- Arent Jozef 1
Totaal 558 namen waarvan 152 dubbelnamen
- Maria 8 en Maria Joanna 45, Maria Alexandrina 1, Maria
Angelina 1, Maria Anna 23, Maria Anna Victoria 1, Maria
Catharina 30, Maria Christina 2, Maria Cornelia 2, Maria
Elisabeth 10, Maria Francisca 2, Maria Jozefa 8, Maria
Judoca 10, Maria Ludovica 1, Maria Petronella 3, Maria
Theresia 10
- Joanna 22 en Joanna Maria 24, Joanna Catharina 22,
Joanna Coleta 1, Joanna Constantia 1, Joanna Francisca 2,
Joanna Petronella 1, Joanna Theresia 1
- Anna 2 en Anna Catharina 40, Anna Alexandrina 1, Anna
Catharina Theresia 1, Anna Christina 1, Anna Francisca 2,
Anna Maria 12
- Elisabeth 38 en Elisabeth Cornelia 1, Elisabeth Filippa 1
- Judoca (ook Josina) 24
- Catharina 24 en Catharina Cecilia 1, Catharina Cornelia 1,
Catharina Petronella 1
- Petronella 22 en Petronella Joanna 2, Petronella Theresia 1
- Isabella 8 en Isabella Constantia 4
- Alexandrina 11
- Barbara 6 en Barbara Francisca 2
- Cornelia 4 en Cornelia Joanna 3
- Christina 6
- Theresia 5
- Magdalena 5
- Livina 3
- Francisca 3
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- Constantia 3
- Adriana 3
- Bernardina 2
- Sophia 1
- Felicitas 1
- Antonia 1
- Angela 1
- Albertina 1
Totaal 479 namen waarvan 275 dubbelnamen
Ten slotte nog deze opmerking. Deze namen waren officiële
namen. Iedereen was beter gekend onder een roepnaam,
dikwijls een afkorting van de officiële naam. Bijvoorbeeld in
mijn eigen familie werd grootvader Joannes aangesproken
met Wantje, grootmoeder Elisabeth met Lisken, peter Eugeen met Geen, grootnonkel Livinus met Vien.
Over de 200 jaar waren de absolute topnamen;
meisjes
longens
Jan 294
Maria 278
Pieter 191
Joanna 190
Adriaan 104
Anna 140
Joos 94
Elisabeth 99
Jacob 83
Catharina 86
Cornelis 71
Judoca 82
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IN MEMORIAM E.H. EDMOND VAN DE PERRE
Jozef Van der Speeten
Op 30 oktober 1998 overleed te Belsele oud-Okegeinnaar
Edmond Van de Perre. Zijn hele priesterleven stond hij ten
dienste van de jeugd die hem nauw aan het hart lag.
Alhoewel hij reeds meer dan vijftig jaar uit Okegem ver
trokken was, kon hij zijn geboortedorp niet vergeten. Hij
was van bij de stichting van de Heemkring erelid van de
kring en schreef ons regelmatig woorden van lof en aanmoe
diging. Daarom vonden we het passend een korte levens
schets van hem te publiceren. Het is een postume hulde aan
een merkwaardig man en priester die een indrukwekkende
staat van dienst had, vooral in het opvoedings- en vormings
werk in het Waasland.
B. Van Hyfte, een collega-priester van het Sint-Catharinacollege te Oeraardsbergen, schreef ons het volgende
relaas: Persoonlijk heb ik Edmond Van de Perre nog gedu
rende vier jaar gekend als collega in het Sint-Jozef Klein
Seminarie van Sint-Niklaas (van 1953 tot 1957). Hij was een
goede vriend van iedereen, men kon steeds een beroep doen
op zijn hulp en zijn diensten. In een gemeenschap van meer
dan twintig priesters zorgde hij regelmatig voor de vrolijke
noot, wat niet belet dat ik denk dat hij een zeer gevoelig
mens was. Bij de leerlingen beschikte hij over een natuurlijk
gezag en hij werd dan ook ten zeerste gewaardeerd.
Edmond had ook vele jaren Anton Van Wilderode als colle
ga. Van Wilderode was verschillende decennia aan het bis
schoppelijk college van Sint-Niklaas verbonden.
Enkele dagen vóór hij afscheid nam van de school
Berkenboom waar hij meer dan 30 jaar actiet was (oktober
1994), gingen twee leerkrachten hem interviewen om te
peilen naar zijn diepere achtergronden. Het interview ver-
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scheen in het oud-studentenblad van de school en het bestuur
gaf ons toestemming om gedeelten hiervan te publiceren.
Berkenboom is een begrip op onderwijsgebied in het Waas
land. Het gaat om een scholengemeenschap waar verschillen
de types van onderwijs gevolgd kunnen worden en onder de
leiding staan van het genootschap van Sint-Vincentius a
Paulo, een congregatie die gesticht werd in 1817. De Berkenboom-familie, die in 1998 haar 350-jarig bestaan vierde,
omvat zes scholen: drie lagere scholen, een school voor
buitengewoon lager onderwijs, een humaniora en een techni
sche school. Samen tellen ze meer dan 2.400 leerlingen en
meer dan 300 personeelsleden.
Men kan zich dus een idee vormen van de flexibiliteit
die directeur Van de Perre moest aan de dag leggen om alles
in goede banen te leiden. Zes scholen met elk hun eigen
pedagogische, didactische en menselijke problemen die
daarbij hun materiële en infrastructurele explosies kenden.
De kloostergemeenschap telt nu nog 32 zusters. Zij is geves
tigd in Sint-Niklaas, Boom en Verrebroek. Het prille begin
van deze school situeert zich in de eerste helft van de 17de
eeuw, rond 1640-1650. Devote vrouwen of geestelijke doch
ters openden toen een private school, de Sint-Jozefschool, de
Berkenboom genoemd. Zij was zowel bestemd voor meisjes
van gegoede ouders als voor arme kinderen.
Edmond Mauritius Van de Perre werd op 8 augustus 1921 te
Okegem geboren als zoon van landbouwer Hubertus en
Maria Joanna Baeyens. 1921 en ook 1924 waren zeer vrucht
bare jaren in Okegem want er werden toen 52 kinderen
geboren. Dit was geen record want in 1932 zagen 57 kindjes
het levenslicht.
Edmond was de jongste telg van het gezin. De andere
familieleden waren Omer Van Laeren (zijn halfbroer), Au
gust, Irma en Margriet. Op driejarige leeftijd ging onze
21

kleuter naar de bewaarschool in de meisjes- of zusterschool.
Op zesjarige leeftijd ging hij over naar het eerste leerjaar
van de lagere meisjesschool waar hij leerde lezen, schrijven
en rekenen onder de kundige leiding van zuster Colette.
In het eerste leerjaar werden de kinderen ook voorbereid op
hun eerste communie. Na het eerste leerjaar moesten de
jongens naar de gemeenteschool (de meesterschool) overstap
pen waar op dat ogenblik twee onderwijzers onderricht en
opvoeding gaven, namelijk meester De Neve en meester De
Roeck. Zij moesten de jongens doorheen het lager onderwijs
loodsen van het tweede tot en met het achtste leerjaar. In het
fotoalbum Herinneringen aan Okegem II staat op pagina 30
een klasfoto van 1929 waarop Edmond naast meester De
Roeck staat. De familie vond in zijn archief nog drie schrift
jes uit die periode. Waarschijnlijk zat hij nog een jaar in de
klas van meester De Neve. Tijdens het schooljaar 1932-1933
stond hij ingeboekt als leerling van het zesde leerjaar in het
Sint-Aloysiuscollege van Ninove. In dit college verbleef hij
vier jaar. Na het zesde leerjaar ging hij over naar de "Franse
klas" waar de leerlingen extra voorbereid werden op de
Latijnse humaniora, waarvoor hij dan ook koos. In die tijd
konden de leerlingen alleen maar de zesde en vijfde (nu
eerste en tweede) Latijnse in het bisschoppelijk college van
Ninove volgen en moesten daarna in een ander college de
humaniora afwerken. Edmond was toen reeds een flinke
student want hij beëindigde de vijfde Latijnse als tweede van
de klas. De palmares van het schooljaar 1935-1936 vermeldt
ook nog dat hij de prijs van gedrag verdiend had evenals een
grote onderscheiding voor godsdienst.
Op 2 april 1933 deed hij zijn Plechtige Communie in
de kerk van Okegem: het was een indrukwekkende groep
communicanten, namelijk 19 jongens en 28 meisjes.
De vierde Grieks-Latijnse (nu de derde) begon hij in het
Sint-Catharinacollege van Oeraardsbergen waar hij ook de
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volledige cyclus van de oude humaniora volgde. Hij was er
intern, was ook lid van de Congregatie van O.-L.-Vrouw en
lid van de K.S.A.
Tijdens zijn retorica (schooljaar 1939-1940) deden
zich twee belangrijke feiten voor die hem altijd bijgebleven
zijn: op Kerstdag 1939 overleed zijn moeder en in mei 1940
brak de oorlog uit. We laten hem nu zelf aan het woord en
vernemen hoe zijn leven verder verlopen is. Af en toe onder
breken we het verhaal om er wat meer details aan toe te
voegen.
Interviewers (I.): Wij hebben in uw biografie gelezen dat u
eigenlijk van de streken van Ninove bent en dat u in Geraardsbergen in het Sint-Catharinacollege school gelopen
hebt. Achteraf bent u in het Waasland terecht gekomen. Hoe
is dit allemaal verlopen?
Van de Perre (V.d.P.): Ik heb in her college van Ninove de
eerste twee jaren van de Latijnse gevolgd. Dat hield daarmee
op want in die tijd waren er in ons bi.sdom verschillende
kleinere colleges (... ) Ik ben naar her Sinr-Carharinacollege
te Geraardshergen gegaan. Daar heb ik van 1936 tot 1940
mijn humaniora vervolledigd. Ik ben eigenlijk van de ooriogskiasse. We zijn met onze humaniora op de tiende mei
geëindigd. We zijn dan gaan vluchten toen alle jongens
tussen 16 en 35 jaar door de Belgi.sche regering werden
opgeroepen om naar West-Vlaanderen te gaan om daar een
reservekiasse aan re leggen. Dat was een echte exodus. Wij
zijn vertrokken met enkele jongens van onz.e gemeente. We
moesten ons aanmelden in Menen, maar na twee dagen
waren we over de grens voor we het wisten. We zaten te
midden van een stroom vluchtelingen. We zijn tot ZuidFrankrijk geraakt. Daar zijn we dan opgevangen door het
leger en ondergebracht in scholen. We zijn als één van de
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eersten teruggekomen, de 4de augustus 1940. Wanneer ik
dan vernam dat de scholen terug geopend waren na de 18daagse veldtocht, was ik zeer verwonderd. Ik dacht dat alle
jongens in Zuid-Frankrijk waren (... ).
I. En dan de stap naar het seminarie?
V.d.P.: Het eerste contact met het seminarie was in groep,
een 60 o f 70 waarvan een drietal van mijn eigen retorica.
We werden uitgenodigd op het Groot Seminarie. Wij luister
den naar een verwelkomende toespraak en daarna kregen we
een opdracht: eerst een verhandeling over wat ons moti
veerde om priester te worden en dan een Latijnse tek.st om te
vertalen. En terwijl het "examen " bezig was, ging iedereen
persoonlijk hij de hisschop, Mgr. Coppieters, die daar met
een corona^ zat. Ik kwam binnen, ik had de hisschop nog
nooit persoonlijk gesproken, en "Okegem", zei hij, "je hebt
enkele weken geleden een nieuwe pastoor gekregen". "Ja",
zei ik, "maar ik heb dat niet meegemaakt, ik ben pas vier
dagen thuis". Dan heeft de hisschop mij over Frankrijk laten
vertellen en over de Odyssee met alle wisselvalligheden. Dat
verhaal was heet van de naald".
I. Maar de eigenlijke opleiding tot priester begon wel niet in
Gent?
V.d.P.: We zijn inderdaad niet in Gent gebleven, maar wel
naar Sint-Niklaas gegaan voor de twee jaren filosofe aan het
Klein Seminarie. Dat was het eerste contact met het Waas
land, zij het in oorlogsomstandigheden.

^ Model van een sisiaar.
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I. Na de filosofie dan toch naar Gent.
V.d.P.: Ja, 4 jaar seminarie gedaan in echte oorlogstijd. Ik
heb dan het ongeluk gehad dat tijdens het eerste jaar aan het
Groot Seminarie mijn vader gestorven is (1943). Dat word je
wel gewaar op hoofdmomenten zoals uw priesterwijding. Ik
kan echter mijn broers en zusters niet genoeg danken voor de
opvang, niet alleen de financiële opvang, maar ook de
morele opvang. Ik ben dan priester gewijd in 1946.
Van de Perre deed zijn plechtige eremis te Okegem op 16
juni 1946 (red.).
I. U is dan toch naar Leuven gegaan voor klassieke filologie.
V.d.P.: Twee jaar, van 1946 tot 1948. In die tijd was het de
gewoonte dat de meesten stopten na twee jaar. Dat werd vol
doende geacht om les te geven in de hogere cyclus. (...).
I. En dan bent u na de kandidaturen terug naar Sint-Niklaas
gekomen, een tweede kennismaking?
V.d.P.: Ja, opnieuw naar het Klein Seminarie. Er waren
toen naast de filosofie zes klassen voor de humaniora, uiter
aard alleen Latijn-Grieks. Ik werd daar benoemd in het
derde jaar (de toenmalige vierde Latijn.se), een klas met 37
leerlingen.
I. Waaruit bestond toen een leraarsopdracht?
V.d.P.: Ik kom uit een tijd dat er echte klasleraars waren.
Niet alleen titularis, dat ook uiteraard, maar ook dat ge de
meeste vakken moest geven: ik gaf Latijn, Grieks, en gods-
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dienst, maar ook Nederlands, Frans, geschiedenis, aardrijks
kunde en Engels. En nu zegt ge: Hoe hebt ge dat allemaal
kunnen bolwerken? Dat vergde een grote inspanning. Want
voor veel zaken, ik denk nu aan moderne talen, en ik beken
dat eerlijk, waren wij niet voorbereid. We hebben daar hard
moeten werken. Vergeet niet: 37 leerlingen in mijn jaar.
I. U bent 15 jaar in het college gebleven. Waarom bent u
daar weggegaan? Was dat een beslissing vanuit het bisdom?
V.d.P.; Ik had wel eens laten horen in het bisdom langs een
paar vrienden die ik daar heb, dat ik wel eens een ander
werkterrein zou willen hebben en dat ik op mijn eigen zou
willen wonen. (... ) In 1962 werd ik benoemd tot
godsdienstleraar in de normaalschool van Zwijnaarde, een
school van de Broeders van Liefde. Daar werden toekomstige
broeders en broeders die hun eerste professie reeds hadden
afgelegd, opgeleid. Ik heb daar twee trimesters lesgegeven.
Ik was dan ook aalmoezenier, maar ik had daar eigenlijk
niets anders te doen dan acht uur les geven en mijn dagelijk
se mis voor de broeders. Op het bisdom hadden ze gemerkt
dat ze zich mispakt hadden aan het feit dat een mens in de
fleur van zijn leven, ik was toen 41 jaar, rentenierde. Dat
zelfde jaar hebben ze naar veel oplossingen gezocht.
I. En iedereen was verwonderd dat Van de Perre na 8 maand
terug in Sint-Niklaas was?
V.d.P.: Dat was venvonderlijk want ik was daar in Zwijn
aarde gelukkig, maar ik had daar te weinig werk. Maar de
plaats van geestelijk directeur van Berkenboom was vrijgeko
men plus daarbij een lesopdracht in de scholen van Berken
boom.
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I. U hebt dan ongeveer 18 jaar les gegeven in Berkenboom.
V.d.P.; Ja, maar in 1980 hen ik ziek geworden. Ik heb het
lesgeven moeten opgeven. Ik hen in Berkenboom gebleven als
directeur van de zusters en ik ben voorzitter geworden van
de inrichtende machten. In het lager onderwijs was ik dat
vroeger al.
I. Voorzitter zijn van een inrichtende macht van een katho
lieke school brengt wellicht toch eigen accenten mee?
V.d.P.: De inrichtende macht moet het beleid uittekenen en
ze is ook verantwoordelijk voor het opvoedingsproject, bij
ons het opvoedingsproject van het katholiek ondenvijs.
Ervoor zorgen dat ge dan mensen aanneemt - een zeer deli
caat iets - die dat willen onderschrijven.
I. U bent naast voorzitter van de inrichtende macht ook
directeur van de kloostergemeenschap?
V.d.P.: Ik voeg er regelmatig bij, geestelijk directeur. Ge
kunt dat vergelijken met een pastoor op een parochie maar
natuurlijk in kleinere omstandigheden. Gij zijt dus verant
woordelijk voor de liturgie van die gemeenschap samen met
de zusters. (... )
I. Niet alleen op school maar ook op verschillende parochies
was u actief als zondagsonderpastoor.
V.d.P.: Oh, dat is één van de mooie momenten van mijn
leven. Naast het werk in de scholen met Jonge mensen en in
de hoeken, op de akker van de Heer bij de mens van de
straat. Ge kunt u geen groter heterogeen publiek indenken
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dan het publiek in de kerk. Uw taal aanpassen aan de taal
van het volk. Ik bent twaalf jaar zondag.sonderpa.stonr ge
weest in Elversele, van 1950 tot 1962. Daarna vanaf 1975 in
de Heilige Familieparochie van Hamme. Ik heb dat z.eer
graag gedaan. Maar in Hamnie heb ik dat moeten opge ven
in 1984 door mijn ziekte. Met spijt in het hart hoor.
In augustus 1994 verkreeg directeur Van de Perre eervol
ontslag van bisschop Luysterman en kon hij op rust gaan.
Op 16 oktober werd hij tijdens een sobere plechtigheid
gevierd naar aanleiding van zijn afscheid van Berkenboom.
Verschillende sprekers namen er het woord. We citeren er
twee.
Jozef De Langhe, directeur van de secundaire scholen, be
nadrukte dat Van de Perre zijn stempel drukte op de scholen
gemeenschap Berkenboom als leerkracht, directeur en voor
zitter van de inrichtende macht. Uit dit alles bleek "zijn zin
voor humor, zijn belangstelling voor jonge mensen, zijn
gevoel voor rechtvaardigheid, zijn inzet en zin voor bemoe
diging".
Zuster Overste van het klooster kenmerkte hem als volgt: "U
hebt stipt en plichtbewust uw taak vervuld op uw geëigende
manier. We hebben u 31 jaar ervaren met evangelische
trekken: rechtlijnigheid, rechtvaardigheid, voorliefde voor
bejaarden, zieken, kleine en zwakke mensen. We wensen u
van harte alle goeds toe in Belsele."
Tijdens de vakantie van 1994 verliet Edmond Van de Perre
zijn prachtig herenhuis in de Kalkstraat van Sint-Niklaas en
ging zich vestigen in het "Bisschoppelijk kasteel" van Belse
le, een prachtig domein van meer dan 2 ha groot. Het ge
bouw staat te midden van een groot park met oude bomen,
heerlijk struikgewas, beschaduwde lanen, een slingerende
vijver. Dit domein is sinds begin deze eeuw eigendom van
het bisdom Gent. Bisschop Stillemans kocht het aan om een
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passend onderkomen te bieden voor zijn op rust gestelde
priesters, een plek waar ze onbekommerd hun levensavond
zouden kunnen doorbrengen. De bisschop deed een beroep
op de congregatie van de Zusters van H.H. Engelen die tot
op de dag van vandaag door hun dienstvaardige inzet hun
patroonsnaam alle eer aandoen. De oude gebouwen werden
omgebouwd tot een klooster waaraan ook een neogotische
kapel werd toegevoegd.
Op zondag 4 augustus 1996 vierde priester Van de
Perre zijn gouden priesterjubileum te Belsele. Na de eucha
ristieviering, die bijgewoond werd door een talrijke groep
familieleden, vrienden en sympathisanten bood de jubilaris
een receptie aan in het park van het "kasteel". Schepen van
Cultuur Heynderickx sprak namens het stadsbestuur van
Sint-Niklaas een dankwoord uit en gaf aan de jubilaris een
prachtige ets. We lichten een paar zinnen uit zijn toespraak:
"De jubilaris die we vandaag vieren, is steeds een steunpi
laar geweest voor de christelijke gemeenschap in onze stad.
Gedurende de vijftig jaar van zijn priesterschap geldt hij als
een lichtend voorbeeld voor zijn generatie en de generaties
na hem. (...) Deze viering wil het stadsbestuur niet onge
merkt laten voorbijgaan. Daarom bied ik u, in naam van het
stadsbestuur, deze jubileum-ets aan. Dit geschenk staat
uiteraard niet in verhouding tot uw verdiensten voor onze
Sint-Niklase samenleving, maar het drukt op een bescheiden
wijze onze dankbaarheid en bewondering uit voor een groot
man uit onze stad."
Edmond Van de Perre heeft slechts vier jaar kunnen
genieten van de rust die hem te Belsele gegund werd. Hij
overleed er op 30 oktober 1998. De uitvaartliturgie had
plaats op 6 november in de parochiekerk Sint-Andreas en
Sint-Ghislenus te Belsele. Ze werd bijgewoond door heel wat
vrienden en kennissen. Priester Edmond Van de Perre werd
begraven op het stedelijk kerkhof te Belsele.
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DRAMATISCHE BEVALLINGEN TE OKEGEM
H. Van Isterdael
Vrouwen zijn in vroegere eeuwen door ontoereikende medi
sche kennis vaak op een ellendige wijze aan hun eind geko
men. In 1788-1790 schreef chirurgijn Pieter Van Bavegem
schrijnend over de onwetendheid van de vroedvrouwen op
het platteland. Vanaf 1778 startten op initiatief van de over
heid opleidingscursussen voor vroedvrouwen'*.
Veel bevallingen brachten moeilijkheden mee. De
minste verwikkelingen, bijvoorbeeld een vernauwing van het
bekken, een te zware baby, een verkeerde ligging van het
kind, waren even zozeer risico’s. Men durfde de keizersnede
niet toepassen. Trouwens de Kerk verzette zich ertegen en
wel om tweeërlei redenen. De keizersnede viel toch altijd
noodlottig uit, soms voor de moeder, soms voor het kind,
maar meestal voor beiden. Ook huldigde de Kerk het princi
pe dat men geen kwaad mocht bedrijven (bijvoorbeeld het
doden van de moeder) voor een goed doel (bijvoorbeeld het
behouden van het kind). Praktisch kwam dit hier op neer.
Wanneer een kind onmogelijk het bekken kon voorbijgaan,
liet men de moeder gewoon sterven, voorzien van de sacra
menten der stervenden. Onmiddellijk na het overlijden van
de moeder werd het kind door een operatief ingrijpen uit het
lichaam gehaald en werd het gedoopt. Indien het reeds
gestorven was, werd het terug in de moederschoot geplaatst\

ELAUT E., Voorti^ezc't onderricht voor vroedvrouwen in de kastelenij van Aalst op het einde van de 18e eeuw, in: Het Land van Aalst, 8,
1956, p. 1-16.
■' CASTELEIN R., Kinderen en hun opvoeding in de kasselrij
Oudenaarde tijdens het Ancien Regime, Oudenaarde, 1979, p. 26.
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Rechtstreekse getuigenissen over het overlijden van vrouwen
tijdens een bevalling bezitten we voor Okegem niet. Wel
vinden we een aantal namen van vrouwen waarvan de pas
toor in het overlijdensregister noteerde dat ze overleden
waren tijdens een bevalling. In de periode 1601-1804 waren
dat de volgende vrouwen:
- Petronella Van der Kelen overleden op 19 of 20 maart
1622 gehuwd met Petrus Raspoet.
- Maria Jacobs overleden op 29 augustus 1627 echtgenote
Petrus Sterck.
- Elisabeth Cobbaert overleden op 22 januari 1638 bij de
bevalling en samen begraven met haar kind echtgenote van
Petrus Juré.
- Barbara Van Snick, eigenlijk dochter van Christiaan De
Winne, overleden bij de bevalling samen met het kind op 18
november 1669 gehuwd met Hubert Hurleon.
- Judoca Van Ginderdeuren begraven 15 oktober 1718 echt
genote van Willem De Leeuwe. Na overlijden van de moe
der werd de baarmoeder geopend en het kind gedoopt.
- Maria Beeckman, begraven op 12 oktober 1725 weduwe
Petrus De Doncker en echtgenote van Jan Andries.
- Maria Buydens, begraven op 2 oktober 1733 echtgenote
van Jan Hendricks. Na het overlijden van Maria werd de
baarmoeder geopend om de baby te redden. Na het doopsel
overleed het kind en het werd samen met de moeder begra
ven.
- Catharina Van Snick overleden op 14 september 1757 bij
de bevalling samen met het kind, echtgenote van Jan Van
den Stock.
Een ooggetuigeverslag is er wel voor de voormalige
gemeente Strijtem. Kapitein Mercer hield een dagboek bij
toen hij in 1815 samen met het Engels leger optrok om te
gaan vechten tegen Napoleon in Waterloo. Zo logeerde hij
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onder andere in het kasteel te Strijtem. Op het verzoek van
een boer in Strijtem, wiens vrouw in verwachting was, wees
kapitein Mercer aan een aantal soldaten een ander logement
toe. Weinige dagen nadien had de bevalling plaats en verloor
de boer zijn vrouw. De kapitein verhaalt dit als volgt^: "Ik
wandelde, als naar gewoonte, na het middagmaal in de laan
en genoot van mijn tabak. De avond was kalm en sereen, de
zon ging juist onder. Geen geluid verstoorde de stilte behal
ve het gegons van insecten of het gekwaak van kikvorsen.
Plots weerklonk een van de allerverschrikkelijkste kreten die
ik ooit hoorde; de bossen weergalmden ervan.... keer op
keer werden die op zulk een verschrikkelijke wijze herhaald,
dat ik er kippenvel van kreeg. Het kwam klaarblijkelijk van
de hoeve. Maar wat kon er aanleiding geven tot zulke af
schuwelijke kreten? Deze keer werden zij gevolgd door luide
weeklagende stemmen, zo van mannen als van vrouwen. Ik
haastte me naar de hoeve,... verscheidene mannen bloots
hoofds met klagende kreten kwamen uit de voortuin gelo
pen... Ze wierpen zich op de knieën voor het beeld van de
Maagd met het Kind, dat in een nis buiten de reeds vermelde
kapel stond, en begonnen een- allerdroevigst mengsel van
weeklacht en halfgezongen smeekbede - een gedeelte van een
litanie, naar ik meen. Ik stond enigszins verlegen. Na enige
uitingen van deze devote oefening, liep een van hen weg en
bracht een spade waarmee hij een grote zode uitstak. Toen
spoedde de hele groep zich ermee naar het huis.... [Een van
de boeren meldde hem het overlijden van de boerin in het
kraambed] De zode moest, naar ik vernam, onder haar hoofd
gelegd worden, een aloud gebruik dat onveranderlijk nage
leefd wordt.

* CORDEMANS M ., Van Oostende naar Waferlo. Captain Mercer\s
tocht in hef ja a r 1815, Wettenen, 1951, p. 161-162.
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Het Hongaarsch Kinderwerk:
Hongaarse kinderen te gast te Okegem
( 1926- 1927)
J O Z E F VAN DER S P E E T EN

In het eerste nummer van Mededelingen van 1999 lieten we een
foto afdrukken van pastoor Cnockaert omringd door een groepje
Hongaarse kinderen. Op dat ogenblik wisten we hij de foto nog niet
veel te vertellen. Daarom zijn we op zoektocht gegaan in de
archieven waar we enkele gegevens vonden die we u in deze
bijdrage graag meedelen. Oudere Okegemnaars wisten ook te
vertellen dat één van die Hongaarse meisjes, namelijk Verona
Muller, te Okegem gebleven is en er trouwde met een Okegemnaar.
Ze is nog in leven en verblijft momenteel te Zandbergen. We
brachten haar een bezoek en probeerden enkele feiten te vernemen
zodat we een korte levensschets konden samenstellen.
Ontstaan en werking van het H o n g a a r s c h K i n d e r w e r k
Als we de korte historiek van het Hongaarsch Kinderwerk
doornamen, kwamen we tot de vaststelling dat onze mensen toen
heel wat solidariteit getoond hebben. We willen vooral de
achtergrond van dit “Liefdewerk” schetsen dat toen in uitzonderlijke
omstandigheden ontstond en dat in zo’n karakteristieke vormen
werd verricht. We moeten rekening houden met het feit dat ons land
zich toen in ongunstige omstandigheden bevond; het economisch en
sociaal leven was erg ontredderd, de waarde van ons geld bleef
dalen en de levensduurte nam toe. Nog groter was de ontreddering
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van de geesten en de gemoederen.
En toch stak het Belgische volk een reddende hand uit naar de
kinderen van een volk waarmee het voor de oorlog onbeduidende
relaties had en dat tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van
de Centralen gestreden had. Het Hongaarse volk durfde het aan een
beroep te doen op de christelijke naastenliefde van onze mensen en
heeft zich daarin niet vergist.
Tegen wil en dank werd Hongarije in de Eerste Wereldoorlog
meegesleurd. Die oorlog en de daaropvolgende vredestractaten
brachten Hongarije aan de rand van de afgrond. De toestand was
hachelijk: ontreddering van het staatswezen, verlies van rijke
provincies met bos- en mijngebieden, haast algemene
werkloosheid, onbeschrijflijke woningnood,waardeverlies van de
munt, ongunstige tolpolitiek, immigratie van de bewoners van de
verloren gebieden. Er was een nijpend gebrek aan voedsel en
kleding. Melk en vlees waren nauwelijks voorradig. De kinderen
leden het meest onder die noodlottige toestand. De kindersterfte
was, na Rusland, het grootst in Hongarije. Door ondervoeding
verzwakt was hun gezondheid erg ondermijnd.
Daardoor waren de ouders genoodzaakt hun kinderen, hoe pijnlijk
het hen ook viel, naar vreemde landen te laten vertrekken, waar
medelijdende zielen ze wilden opnemen en verzorgen. Gelukkig
bestonden er in Hongarije toen particuliere organisaties waarvan de
Liga voor Kinderbescherming de voornaamste was en die in de
jaren twintig nauwe betrekkingen met ons land had.
Ovennand door de nood en machteloos om ter plaatse de massa
kinderen te helpen besloot de Liga zich tot het buitenland te
wenden. Ze klopte eerst aan bij de Westerse landen die zich tijdens
de Eerste Wereldoorlog neutraal hadden opgesteld, namelijk
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Zwitserland en Nederland. Daar w'erden verrassende resultaten
bereikt. Maar de crisis bleef duren en de nood verergerde.
Dan waagde de Hongaarse Liga de stap naar België en kardinaal
Mercier zegde zijn medewerking toe.
Er waren immers in de loop der eeuwen historische banden
gegroeid tussen Hongarije en ons land. Door het huwelijk van
Maria van Bourgondië (1457-1482), dochter van Karei de Stoute,
met Maximiliaan van Oostenrijk, zoon van Frederik 111, werden de
Bourgondische gewesten voor meer dan drie eeuwen in het
weelderige patrimonium van de (Spaanse en Oostenrijkse)
Habsburgers opgenomen. Onder Karei V (1500-1558), kleinzoon
van Maximiliaan, werden onze gewesten geïntegreerd in een
uitgestrekt territoriaal geheel. De permanente afwezigheid van de
vorst (keizer) eiste de creatie van een nieuwe functie die
toevertrouwd werd aan iemand van koninklijken bloede. Officiële
vertegenwoordigers van Karei V in de Nederlanden waren: de
landvoogdessen Margareta van Oostenrijk (tante van Karei V) van
1522 tot 1530 en Maria van Hongarije (zuster van Karei V) van
1531 tot 1555. Ze werd koningin van Hongarije in 1522 door haar
huwelijk met Lodewijk, zoon van koning Ladislaus. Door de vrede
van Karlowitz (1699) viel Hongarije aan de Oostenrijkers ten deel.
Deels geïnspireerd door deze historische banden werd een comité
opgericht, het Hnngaarsch Kinderwerk, dat de zaken met de Liga
regelde.
Op 1 mei 1923 kwam de eerste Hongaarse trein naar ons land en
werden de eerste honderden Hongaarse kinderen opgenomen in
bereidwillige gastgezinnen. Verder is de trein tweeënveertig maal
vanuit Boedapest naar ons land gestoomd en tweeëntwintig maal
was het station van Gent Sint-Pieters zijn eindbestemming (eerste
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maal in 1924).
Beurtelings traden, na het aartsbisdom Mechelen, de andere
bisdommen toe tot het Hon^aarsch Kinderwerk. Zo konden op
enkele jaren tijd 19.000 kinderen geplaatst worden waarvan meer
dan 5.000 in het bisdom Gent (in de dekenij Aalst 277, in de
dekenij Ninove 193).
Het Hon^aarsch Kinderwerk steunde vooral op de geestelijkheid.
De dekens namen in hun dekenij bereidwillig de leiding van het
Werk op zich, de pastoors en onderpastoors deden hetzelfde op hun
parochie. Vanop de kansel maakten ze propaganda voor dit
liedewerk en spoorden de gelovigen aan een Hongaars kind voor
enkele maanden op te nemen. Naast de priesters stonden overal
kloostergemeenschappen, heren, dames, juffrouwen - allen bezield
door een liefdadige ijver - klaar om zich met liefde en toewijding te
geven aan deze mooie actie. De Hongaarse kinderen die naar hier
gebracht werden, waren allen katholiek en werden nauwkeurig
door geneesheren onderzocht. Alle kinderen waren verzwakt doch
ze waren vrij van welke ziekte ook.
Wie een Hongaars kindje voor de duur van enkele maanden wou
opnemen, moest een aanvraag bij de pastoor van zijn parochie
indienen. De geïnteresseerden moesten hun volledig adres opgeven
alsook hun beroep en het geslacht en de leeftijd van het kind dat ze
wilden herbergen. De kinderen waren minstens 6 jaar oud en niet
meer dan 12 jaar. Om de hoge reiskosten te helpen dekken moest
het gastgezin een bijdrage van 50 fr. storten. De kinderen werden
regelmatig bezocht door een Hongaarse onderwijzeres.
Families die geen kind wensten op te nemen, konden hun
medewerking verlenen met liefdadige giften in geld ol natura om de
lasten van het Comité te helpen dragen en om de zieke kinderen die
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verplicht waren in Hongarije te blijven ter hulp te komen. Voor het
bisdom Gent konden die giften rechtstreeks toegezonden worden
aan kanunnik De Munck die als verantwoordelijke voor het bisdom
was aangesteld.
Voor het godsdienstonderwijs en de geestelijke hulp zorgden
Hongaarse onderwijzeressen en priesters. Zo kregen de kinderen de
kans vroegtijdig te leren biechten en communiceren. Zo lezen we in
De Volksstem dat norbertijn Peter Beller, op maandag, dinsdag en
woensdag godsdienstige oefeningen zou geven aan de Hongaarse
kinderen die in de dekenij Aalst verblijven om ze zo voor te
bereiden op biecht en communiei. Ook werden regelmatig
Hongaarse feesten georganiseerd met de bedoeling wat zaad in het
bakje te krijgen voor het Werk. De Volksstem vermeldt ook nog dat
een kwartet Hongaarsche dames-kimstenaars een muzikale avond
zou verzorgen. Deze avond zou plaatsvinden in de feestzaal van het
Sint-Jozefscollege te Aalst. Kaarten eerste rang kosten 10 fr. en
tweede rang 5 fr. Er was vrije toegang voor Hongaarse kinderen.
Op donderdag 15 april 1926 kwam de trein uit Boedapest, de
honderdste sinds de stichting van het Werk, in Gent aan. We laten
hier het verslag volgen dat hierover in het dagblad De Volksstem
verscheen2 :
“Donderdag middag (75 april) is in de statie van Gent Sint-Pieters
de I (X)ste speciale trein aangekomen met verarmoede Hongaarsche
kinderen die buiten hun stad en land verpleging en gezondheid gaan
zoeken.
Het was de 25ste trein met bestemming België waar door de zorgen
1

STADSARCHIEF AALST, De Volksstem, 20 januari 1925.

- Ihicl., 17 april 1926.
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van het centraal konüteit van Turnhout reeds 13XXX) dier arme
kleinen werden i^eplaat.st. De reis duurde thans drie dagen. De trein
die maandagochtend uit Budapest vertrokken was kwam
woensdagnacht om 12 u. te Aarlen aan en werd er vervoegd door
de afgevaardigden van het Belgisch Komiteit, vergezeld van een
vertegenwoordiger der Hongaarsche delegatie te Brussel.
Om 5.43 u. werd de reis voortgezet naar Gent terwijl onderweg een
honderdtal kinderen te Namen en te Brussel werden afgezet.
Een tweehonderdtal stapten a f te Gent waar zij, in de statie op de
kaai werden opgewacht door menige hunner kleine landgenoten die
luidruchtig hunnen vreugde en blijdschap betuigden.
De kleinen waren meestal deftig gekleed en hadden een licht pakje
reisgoed mede. Menige personen waren hunne pleegkinderen
komen afhalen en onthaalden deze met de meest liefdevolle
bezorgdheid, waaraan de kleine dutsen z.eer goed gevoelig schenen.
Sommigen lieten wel een traantje bij het scheiden van hunne kleine
gez.ellinnetjes die een andere richting zouden uitgaan.
Een honderdtal uiterst verzwakte meisjes zijn verderop naar de
zeekust getrokken. De kinderen werden onderwege verzorgd door
ziekendiensters, meestal zeer minzame jufvrouwen uit den
Hongaarschen adel.
De biz.ondere trein en het personeel blijven te Gent tot dinsdag om
dan met naar hun land terugkerende kinderen naar Budapest te
vertrekken. Onder de voorname Hongaarsche personaliteiten die de
kituieren vergezellen zijn te vernoemen: de heer Sandner,
staatssecretaris der Hongaarsche regering, de heer Huszar,
voorzitter van den Bond tot bescherming der kinderen, de heer
Neugebauer, bestuurder van het Werk en graaf Wazasisky,
Hongaarsch consul te Brussel
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Waarom het Hongaarsch Kinderwerk eindigde
Eind 1927 besliste de Hongaarse regering terug te keren naar de
normale hulpverlening in eigen land. Ondanks de betere economie
in het land verkeerden echter nog ontelbare families in nood en deze
was veel groter dan de mogelijke hulpverlening. Maar het
Hongaarse landsbestuur wenste niet langer een beroep te doen op
de liefdadigheid van andere landen.
In Boedapest werden zeven scholen opgericht Pro liheris CathoUcis
voor katholieke kinderen die in het buitenland waren geweest en
hier nu verder godsdienstonderricht ontvingen in de taal die ze op
hun vakantie hadden geleerd. Alsook werd stoffelijke hulp aan de
families verleend. Er werd echter gelegenheid geboden om vanuit
ons land hulp naar die scholen en de families te sturen.
Op 11 november 1927 was aartshertog Albrecht op bezoek te Gent
en sprak daar de dank van zijn land uit aan de vele pleegouders.
De laatste trein vertrok uit Gent op 19 december 1927^ .
In de loop van 1928 werd nog een Hon^aarsche Vakantiekindertrein ingelegd om te beantwoorden aan het verlangen van
vele Belgische pleegouders. Alleen de kinderen (niet ouder dan 14
jaar) die reeds in België verbleven, kregen de kans om nog eens op
vakantie te gaan bij hun pleegouders. Deze verbonden zich het kind
te doen vertrekken als de vakantie ten einde was en dienden 350 fr.
te storten voor de heen- en tenigreis van hun pleegkind. De
aanvragen moesten gebeuren bij de diocesaan-bestuurder. De
vakantietrein kwam eind juni in België aan en in september
vertrokken de kinderen terug naar hun land-t .
^ BIBLIOTHEEK ABDIJ AFFLIGEM, De godsdienstige week van
Vlaanderen , 65, nr. 27, 4 juli 1924, bl/.. 108.
Ibid., De Godsdienstige Week van hel Bisdom Gent, 1. nr. 2, bl/,. 6-7.
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Hongaarse kinderen te gast in Okegeni
In de inleiding schreven we dat de parochie Okegem ook zijn
steentje bijgedragen heeft tot het Hongaarsch Kinderwerk. In de
loop van 1926 deelde pastoor Cnockaert aan de parochianen mede
dat hij gaarne inging op de uitnodiging van het bisdom Hongaarse
kinderen op te nemen. Hij wou weten welke families bereid waren
een kind voor een zestal maanden op te nemen. Een achttal
kandidaten boden zich aan en hun adressen werden naar het
diocesaan comité doorgestuurd. Enkele oudere mensen konden zich
nog een aantal gastgezinnen herinneren: pastoor Cnockaert, koster
De Troy, Gustaaf De Vos-Schoup, Odilon Gies, Petrus Van der
Speeten.
In september 1926 kwam de Hongaarse kindertrein te Gent aan en
de kandidaat-gezinnen dienden hun pleegkinderen te Gent af te
halen. In Okegem werden 9 Hongaartjes geplaatst: 7 meisjes en 2
jongens. De jongens vonden een nieuwe thuis in de gezinnen De
Troy en Gies-De Rijck. De meisjes waren welkom bij de andere
gezinnen. Zo werd Verona Muller gehuisvest bij de
handschoenfabrikant Gustaaf De Vos-Schoup die zelf geen
kinderen had.
Op de foto van het vorig nummer van Mededelingen staat ook de
Hongaarse ondenvijzeres die regelmatig haar landgenootjes
samenriep om ze te onderrichten in de godsdienst en hun
moedertaal die ze zeker niet mochten verleren. Of ze het "Okegems”
rap aangeleerd hebben, valt te betwijfelen.
De Hongaarse kinderen waren ook tot de parochiediensten
uitgenodigd. Zo vonden we in de lijst van plechtige communicanten
van 1927 twee Hongaarse namen, namelijk Regina Repka en
Erzebeth Coës. Samen met 16 meisjes en 10 jongens deden deze
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twee Hongaarse meisjes hun Plechtige Communie te Okegem. Deze
Hongaarse kinderen die te Okegem verbleven hadden, vertrokken
in het voorjaar van 1927 met de trein terug naar hun land,
uitgewuifd door hun pleegouders.
Verona Muller (geboren op 28 september 1913) bleef hier. Haar
pleegouders De Vos-Schoup hadden een aanvraag ingediend om
haar verblijf te verlengen. Dat werd ingewilligd. Verona werd “kind
van den huize” en werd volledig ingeschakeld in het gezin. Ze liep
zelfs nog een tijdje school bij de zusters in Okegem.
Ofschoon de maximum leeftijd bepaald was op 12 jaar kreeg
Verona Müller de kans om naar België te komen. Ze had immers
een ongelukkige kindertijd meegemaakt.
Verona was in Dumaharaszti geboren als dochter van Franciscus en
Anna Eisenhoffer. Ze verloor haar moeder op 11 jaar en haar vader
kon weinig tijd opbrengen voor zijn twee zonen en dochter. Hij
was timmerman van beroep en had daarbij nog een klein
landbouwbedrijf. Ze had haar vader pas goed leren kennen als ze
^ijf j^^r oud was want hij had als militair de Eerste Wereldoorlog
meegemaakt.
De naam Müller is geen Hongaarse naam, maar wel een Duitse. De
voorouders van Verona waren inwoners van Baden-Wurtenberg en
vestigden zich in de streek ten zuiden van Boedapest om er aan
wijnbouw te doen.
We vinden Verona Müller ook terug op een klasfoto van de 2de
graad (schooljaar 1927-1928) (zie Herinneringen aan Okegem II,
blz. 37). Na de lagere schooltijd maakte ze zich verdienstelijk in het
huishouden en hielp mee in het handschoenbedriif van Gustaaf De
Vos.
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Op 27 juni 1936 trad Verona in het huwelijk met Philemon Clement
Van Isterdael (° Okegem, 28 december 1908) en woonde nog een
tijdje in bij haar stiefouders die in het huis nr. 2 van de Rattenberg
(Leopoldstraat) gehuisvest waren. Getuigen bij haar huwelijk
waren Jan Van Isterdael en Jules Servranckx (gehuwd met haar
schoonzus Sylvie Van Isterdael). Of er iemand van haar Hongaarse
familie aanwezig was weten we niet. Verona werd Belg door haar
huwelijk en staat in de kiezerslijst van 1938 opgetekend als
kiezeres.
In 1942 verhuisde het gezin Van Isterdael-Müller en zoontje
Gustaaf Omer naar Zandbergen. In 1944 werd het gezin verrijkt
met een dochter; Elizabeth Anna. De familie Van Isterdael-Müller
bracht in 1961 voor de eerste maal een bezoek aan de familie in
Hongarije.
Haar twee kinderen zijn gehuwd en Verona is een goede oma voor
haar kleinkinderen. Haar man Clement overleed op 6 augustus
1992 en Verona mag zich, niettegenstaande haar gevorderde leeftijd
(ze is momenteel 86 jaar), verheugen op een goede gezondheid. We
wensen haar van harte nog vele jaren.
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Een nieuwe schooldirecteur
PAT RICK PRAET

De Gesubsidieerde Vrije Basisschool van Okegem krijgt vanaf het
schooljaar 1999-2000 een nieuwe directeur. Luc De Smet gaat op 1
september op pensioen en geeft de fakkel door aan Wim Beeckman
die al meer dan tien jaar in de school lesgeeft. De Heemkring maakt
van deze gelegenheid gebruik om hen thuis op te zoeken. We
vroegen hen onder andere naar hun visie op het onderwijs.

Luc De Smet
Het wordt wel even wennen. Jarenlang was directeur De Smet
nauw verweven met het Okegemse dorpsleven. Bij allerhande
activiteiten van de plaatselijke verenigingen was hij telkens een
graag geziene aanwezige. Na 40 jaar in het onderwijs (waarvan 12
jaar als directeur) vond hij dat de tijd gekomen was om, zoals hij
het zelf formuleert, zijn viool in de wilgen te hangen. Hij blikt met
voldoening temg op zijn loopbaan, maar meent dat het ogenblik nu
gekomen is om zich volop aan zijn (talrijke) hobby’s te wijden.
Van de scouts naar het onderwijs
Luc De Smet werd in 1941 in Ninove geboren. Als lid van de
plaatselijke scouts ontwikkelde hij een grote liefde voor de
ploeggeest en de natuur. Hij kwam er in contact met ex-premier
Jean-Luc Dehaene met wie hij samen opleidingen voor scoutsleider
opzette. Zijn dagelijkse omgang met de jeugd dreven hem in de
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richting van een onderwijsloopbaan.- Na zijn studies in het SintAloysinscollege koos hij daarom voor de vrije normaalschool in
Sint-Niklaas. Hij behaalde er vlot het diploma van onderwijzer en
kon reeds aan de slag op 18-jarige leeftijd. Hij kreeg
achtereenvolgens interim-opdrachten in Denderwindeke, Zottegem
en Ninove. Uiteindelijk kwam hij terecht in het H.-Kruiscollege
van Denderleeuw waar hij 24 jaar onderwijzer was.
Ploeggeest
Intussen w'as in de vrije school van Okegem het leerlingenaantal op
een dramatische manier teruggelopen. Het meest onrustwekkend
was de situatie in het lager onderwijs waar er nog 54 kinderen
(verspreid over de eerste vier leerjaren) op de schoolbanken zaten.
Op initiatief van Pastoor Van Havermaet werd de structuur van de
school grondig gewijzigd. De banden met de basisschool van
Meerbeke waarvan de school in Okegem afhankelijk was, werden
verbroken en er w'erd gekozen om op eigen benen staan. Een
zelfstandige school heeft uiteraard een directeur nodig. Luc De
Smet stelde zich bewust kandidaat, vooral omdat het in Okegem om
een kleine school ging. Een gelijktijdige vacature in een naburige
grote school interesseerde hem toen niet.
Zijn uitdaging in Okegem was in feite dubbel. Het redden van de
school én - onafscheidelijk hiermee verbonden - het oprichten van
een derde graad (vijfde en een zesde leerjaar). De recente
geschiedenis van de school is gekend. Er kwam een volwaardige
derde graad en het leerlingenaantal steeg naar 180 a 200. En ... wat
vooral belangrijk was: de school kreeg opnieuw een zeer goede
naam. Vele jongeren deden het door de goede studiebegeleiding in
het middelbaar en hoger onderwijs uitstekend, “/n Okegem zit er
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nogal wat verstand hijeen”, aldus de oud-directeur. De toenemende
populariteit is ongetwijfeld toe te schrijven aan zijn geroemde
ploeggeest. Zijn boodschap bij zijn aanstelling was kort en krachtig:
"'De school is een ploeg. Iedereen stampt naar dezelfde goal”.
Een onderwijsopdracht verandert niet
Op onze vraag wat er op die 30 a 40 jaar in het onderwijs veranderd
is, verrast hij ons met het antwoord dat hij weinig grote kenteringen
ziet: ‘7A: heb van in het begin de kinderen proberen te boeien. Dit
kon gebeuren door aanschouwelijk te werken, zelfactiviteit te
stimuleren of een sterk verhaal te vertellen. Dit was vroeger zo en
dit is nu nog”. In tegenstelling tot de recente inspectierichtlijnen
klinkt zijn visie op een goed onderwijs tegelijk eenvoudig en
verfrissend: '"kinderen graag zien, hen op een degelijke manier
kennis en vaardigheden bijbrengen en een zekere tucht houden is de
basisvereiste van elke goede leerkracht”.
Luc De Smet blijft voorstander van een onderwijs zonder franjes.
Het perfect beheersen van de spellingregels en de basisprincipes
van rekenen blijven de noodzakelijke voorwaarden om tot het
middelbaar onderwijs door te stoten. Hij betreurt dan ook dat in de
toekomst minder aandacht aan de spraakkunst zou moeten besteed
worden.
Toch beseft hij dat overdracht van kennis niet het enige
zaligmakend element in het onderwijs is. Het is ook belangrijk dat
de kinderen graag naar school gaan. Daarom probeerde hij als
onderwijzer telkens de positieve kanten van elke leerling te
benadrukken. In zijn klas was elke leerling “kampioen” in iets; de
ene was dit in rekenen, de andere in dictee, tekenen of de klas
opkuisen. Nu was er toch eens één jongen die in niets uitblonk.

Toen er eens een levende kip naar de klas werd meegenomen die in
de klas wist te ontsnappen, was het echter de weinig talentvolle
jongen die het arme dier wist te grijpen. Luc De Smet riep hem
prompt uit tot "kampioen kippen vangen” van de klas. De jongen
was het hele schooljaar de koning te rijk met zijn eretitel...
Okegem
De school bepaalt de identiteit van een dorp en zonder school gaat
veel in een dorp verloren. Bekijk alleen nog maar eens de grote
groep ouders en grootouders die elke middag en namiddag op het
doipsplein hun kinderen staan op te wachten. Dit versterkt de
banden tussen mensen. De directeur wou daarom bewust deel
uitmaken van de dorpsgemeenschap. Men zag hem dan ook vaak
op toneel- en diavoorstellingen, boekenbeurzen, eetfestijnen, ...
Een directeur moet zich immers inburgeren in het dorp. In Okegem
was dit naar zijn eigen zeggen telkens zeer dankbaar omdat er nog
talrijke goed werkende verenigingen zijn die op een grote aanhang
kunnen rekenen.
Pensioen
De Smets bekendmaking om op pensioen te gaan sloeg in de school
in als een donderslag bij heldere hemel. Ook voor hem was het
geen gemakkelijke beslissing want hij heeft altijd van zijn job
gehouden. Hij beseft echter ook dat er andere dingen in het leven
zijn. Nu de school op het goede spoor is gezet, kan hij met een
gerust gemoed zijn taak overlaten aan Wim Beeckman in wie hij een
dynamisch directeur ziet.
Luc De Smet is zeker niet bang om na zijn pensionering in een
zwart gat te vallen. Voor de vuist weg somt hij zijn hobby’s op
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waarvoor hij graag cursussen zou volgen: geschiedenis, kunst,
klassieke muziek, milieu, schilderen,... Als natuurgids wil hij
vooral actief blijven in de Wielewaal en hij is ook van plan om zich
opnieuw op het aquarelschilderen toe te leggen.
Een “man van de wereld” zoals Luc De Smet zal zich inderdaad niet
vlug vervelen. Hij verdwijnt op die manier wellicht niet uit ons
gezichtsveld...

Wim Beeckman
Het onderwijs: een droom
De nieuwe directeur van de Okegemse dorpsschool werd op 13 mei
1965 in Wetteren geboren. Hij kwam echter al zeer jong in het
Ninoofse terecht. Na studies in het Sint-Aloysiuscollege koos hij
resoluut voor een onderwijsloopbaan. Hij studeerde aan de
normaalschool Glorieux in Oostakker en behaalde er in 1985 het
diploma van onderwijzer. Beeckmans keuze voor het onderwijs
hoeft geen verwondering te wekken want in de jeugdbeweging had
hij de smaak en de nodige ervaring opgedaan om met kinderen om
te gaan. Zo was hij gedurende acht jaar leider (waaronder vier jaar
hoofdleider) in de KSA Sint-Baafsbond van Ninove.
Na enkele tijdelijke opdrachten van het Sint-Aloysiuscollege in
Ninove en Denderhoutem en in de vrije basisschool van Meerbeke
kwam Beeckman tijdens het schooljaar 1988-1989 in de
basisschool van Okegem terecht. Hij werd er aangeworven in het
toen pas opgerichte vijfde leerjaar. Het daaropvolgende schooljaar
gaf hij les aan dezelfde groep leerlingen die nu in het nieuwe zesde
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leerjaar zaten. Sindsdien was hij onafgebroken de onderwijzer van
het laatste leerjaar in de school. De meeste jaren kreeg hij voor
enkele uren ook de leerlingen van het vijfde leerjaar in hetzelfde
klaslokaal.
Als meest positieve ervaring als leerkracht onthoudt Wim
Beeckman vooral "het naar buiten komen met de klas". Hij bedoelt
hiermee de talrijke openluchtklassen die de voorbije jaren door de
school werden georganiseerd. En het moet gezegd; de jonge
directeur heeft op dit vlak zeker zijn sporen verdiend. Vooral de
tweejaarlijkse vijfstedentocht is uniek in haar soort. De leerlingen
rijden gedurende één week met de fiets tussen vijf steden uit ZuidOost-Vlaanderen. De tocht is een combinatie van cultuur,
geschiedenis, natuur, sport,... Daarnaast kon hij zijn
organisatorische talenten ook botvieren in het opzetten van onder
andere bosweekends en zeeklassen.
Op de vraag naar de motivatie om de functie van directeur aan te
nemen, antwoordt hij:
"Ik zat hier zeker niet op te wachten, maar toch had ik de ambitie
om, als de moi>elijkheid zich voordeed, toch die kans te grijpen.
Als hoofdleider van de K.S.A. had ik al enige ervaring om met
jongeren om te gaan. In die functie moest er natuurlijk ook nogal
wat georganiseerd worden. Dit aspect heeft me altijd wel gelegen en
ik wil dit nu ook toepassen als directeur van een school”.
Een school niet toekomst
Wim Beeckman is optimistisch over de toekomst van de Okegemse
dorpsschool. Het leerlingenaantal van de basisschool van Okegem
schommelt de laatste jaren steeds rond 180 leerlingen. Dit is een
succes voor een deelgemeente als Okegem, vooral als men rekening
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houdt met de afnemende interesse waarmee de school tijdens de
Jaren tachtig af te rekenen had. Deze neerwaartse trend werd vanaf
1988-1990 omgebogen door de introductie van een derde graad.
Zonder het dynamisme van de vroegere directeur én alle
leerkrachten was dit volgens de Jonge directeur echter evenmin
mogelijk geweest. De school is volgens hem dan ook volstrekt
leefbaar en hoeft geen concurrentie te vrezen van de grote scholen.
In Okegem en de randgemeenten heeft zij immers een degelijke
reputatie opgebouwd door haar goede studiebegeleiding en
interessante studie-uitstappen. Mondelinge reclame doet dan de
rest.
Een uitdaging
Wim Beeckman is zich goed bewust van de veelzijdigheid van zijn
nieuwe taak. Een directeur moet immers niet alleen een vlot
organisator van activiteiten binnen en buiten de schooluren zijn,
maar ook een coach en een wegwijzer voor leerkrachten en
leerlingen. Aangezien het ambt volgens hem een voorbeeldfunctie
impliceert is het nodig om aan alle medewerkers voldoende
vertrouwen te schenken. Verder vervult hij ook een soort P.R.functie tegenover de buitenwereld. Op de vraag welke accenten hij
als nieuwe directeur op korte termijn wil leggen, antwoordt hij
resoluut: '‘‘de aandacht gaat naar de concrete uitwerking van
eindtermen, de contacten met leerlingen en ouders moeten
geoptimaliseerd worden en er moet op termijn gedacht worden aan
de verbetering van de schoolinjrastructuur".

Hij beseft dat er in zijn nieuwe functie minder plaats zal zijn voor de
omgang met jongeren en dat vindt hij jammer. Toch wil hij voeling
met de leerlingen behouden. Als directeur wil hij zich dan ook zo
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veel mogelijk tonen aan de leerlingen. In de nabije toekomst is de
kans overigens reëel dat hij deeltijds blijft lesgeven. Vorig jaar
waren er net geen 180 leerlingen in de school, hetgeen een
voorwaarde is om een directeur helemaal vrij te stellen van een
klasopdracht.
Het kind staat centraal
De nieuwe directeur staat volledig achter de filosofie van de nieuwe
eindtermen van het lager onderwijs. Deze stellen dat niet meer het
kennen van de leerstof centraal staat, maar wel het aanleren van
vaardigheden, oplossingsstrategieën en denkmethoden die de
jongeren moeten toelaten om zelfstandig problemen te leren
oplossen. Dit betekent dat het docerende onderwijs, dat volgens
hem al te lang het kind heeft geteisterd, plaats moet ruimen vooreen
grotere inbreng via groepswerk en andere praktische oefeningen.
Ook is de tijd voorbij dat de school een soort afvallingswedstrijd
was waar de zwakkere onverbiddelijk uit de boot viel. Voortaan
staat het belang van elk individu centraal en wordt er rekening
houden met zijn of haar uitgebreide of beperkte talenten. Dit
betekent dat in een klas meer zal gedifferentieerd worden naar de
eigen mogelijkheden van de jongere. De leerkracht wordt op die
manier een begeleider van meerdere groepjes van leerlingen die elk
op hun eigen tempo zichzelf bepaalde kennis en vaardigheden
aan leren. Zo komt er voor de leerkracht meer tijd vrij om de
leerlingen die het echt moeilijk hebben persoonlijk bij te sturen.
Volgens Wim Beeckman moet het positieve in een kind moet
gewaardeerd en benadrukt worden. Hij vindt dat bijvoorbeeld bij
een opsteloefening niet zozeer moet op zoek gegaan worden naar de
taalfouten, maar vooral de inhoud moet beoordeeld worden (was
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het opstel spannend, origineel,...?). Hij betvvijtelt de stelling dat
jongeren door deze nieuwe opvattingen tijdens het middelbaar
onderwijs meer spellingsfouten zouden maken: "Het basis
onderwijs is slechts initiërend. Een leerling uit het lager onderwijs
begint zo minder gespannen aan een opstel en behoudt een positieve
houding tegenover schrijven hetgeen in de vroegere didactische
methode niet altijd het geval was ”.
Een kind is in elk geval meer dan een vat waar kennis moet
ingestort worden. Een goede leerling die aanklopt aan de poorten
van de middelbare school is ook iemand die een aantal waarden
heeft meegekregen: motivatie, bereidwilligheid, eerlijkheid en
spontaneïteit,...
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Succesvolle Okegemnaars
aan de universiteit
PATRICK PRAET

Het is wellicht bij weinigen bekend dat Okegemnaars aan
Liniversiteiten als docent en onderzoeker actief zijn. In deze bijdrage
maakt u kennis met twee personen die zich in hun vakgebied
verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om Georges Van der Perre
die een academische carrière van meer dan 30 jaar achter de rug
heeft en om Lutgarde Buydens die in Nederland tot hoogleraar is
benoemd.
Georges Van der Perre
Van der Perre werd geboren in Ninove op 10 januari 1942. Hij
volgde kleuteronderwijs en de eerste jaren van het lager onderwijs
in de “zusterschool” van Okegem. Tijdens het derde en vierde
studiejaar kwam hij terecht in de plaatselijke gemeenteschool.
Alhoewel hij op alle vlakken een briljante leerling was, vielen
vooral zijn literaire talenten op. Dit bleek uit zijn aanleg voor
Nederlands en opstel. Op die manier werd hij aj gauw de lieveling Van der Perre noemt dit zelf het “kakske” - van meester Emest van
de gemeenteschool. Zijn schrijfvaardigheid leverde hem in 1954
zelfs de eerste prijs van het gewest Geraardsbergen-Ninove op.
Aangezien in de gemeenteschool geen vijfde en zesde studiejaar
bestond, moest Van der Perre hiervoor uitwijken naar het SintAloysiuscollege in Ninove. Zoals het toen van een goede leerling
werd verwacht, koos hij voor de Grieks-Latijnse. Hij voltooide
deze studierichtino in het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen

waar in tegenstelling tot Ninove de volledige cyclus van het
middelbaar onderwijs kon gevolgd worden.
Van der Perre heeft goede herinneringen aan zijn jeugd. Over zijn
kinderjaren in Okegem zegt hij het volgende: "Ik heh in Okei’em
een zalige jeugd beleefd en had het voorrecht op te groeien in een
heerlijk gezin. Mijn jeugd speelt zich a f tussen een stapel
'‘leeshoeken" (vader Manus noemde me "Van der Boeken").
Okegem (vooral de huurt van de Kattestraat. het hos en "den
Triep") en de K.S.A. van Ninove. In de Kattestraat hadden wij een
"club” (“De Vrolijke Bengels") die tussen 1952 en 1954 vooral in
het hos en "den Triep" opereerde, én een kaatscluhje die meestal
verloor van Rattenherg, Plesj en Eversem". Van der Perre was
lange tijd actief in de K.S.A. van Ninove. Hij was er leider van
1958 tot 1963 en van 1965 tot 1967 gouwleider van K.S.A.-OostVlaanderen.
Georges Van der Perre trok naar Leuven om aan de universiteit de
ingenieurstudies aan te vatten. Hij behaalde er het diploma van
burgerlijk metaalkundig ingenieur. Van 1967 tot 1971 was hij
assistent aan het departement metaalkunde. Van 1971 tot 1976
werkte hij als ingenieur op het onderzoekscentrum van NV Bekaert
in Zwevegem. In 1975 promoveerde hij aan de K.U.Leuven tot
doctor in de toegepaste wetenschappen.
Hij werd er in 1976 benoemd tot docent analytische mechanica aan
de faculteit Toegepaste Wetenschappen en vervolgens hoogleraar en
gewoon hoogleraar. Sinds 1987 is hij diensthoofd van de groep
Biomechanica en Grafisch ontwerpen. Hij doceert theoretische
mechanica en biomechanica en leidt het wetenschappelijk onderzoek
voor het vakgebied biomechanica. Omwille van zijn onderzoek en
publicaties hieromtrent kreeg hij in 19% de internationale
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onderscheiding van Fellow of Biomaterials Science and
Ffc^ineerin^. Vorig jaar vverd hij zelfs verkozen tot president van de
European Society for Biomechanics.
Gaandeweg ging de belangstelling van Van der Perre ook naar het
educatieve aspect van het hoger onderwijs, eerst nog binnen het
domein van de ingenieursvorming, later naar algemene
onderwijsinnovaties (vooral de introductie van informatie- en
communicatietechnologie in het onderudjs, het afstandsonderwijs
en de permanente vorming). Hiervoor kreeg hij grote internationale
waardering via onderscheidingen én het lidmaatschap van
verscheidene Europese organisaties rond voortgezet onderwijs.
Sinds 1995 is hij voorzitter van L.l.N.O.V. (Leuvens Instituut
voor Nieuwe Onderwijsvormen) van de K.U.Leuven.
Hij publiceerde talrijke artikels en gaf meerdere voordrachten rond
nieuwe onderwijsvormen in het hoger onderwijs.

Lutgarde Buydens
Deze vrouwclijke hoogleraar werd op 25 oktober 1955 in Leuven
geboren, maar zij bracht haar jeugd in Okegem door. Zij volgde het
lager onderwijs in de plaatselijke vrije basisschool (1ste en 2de
leerjaar) en het Instituut H.H. Harten te Ninove (3de tot 6de
leerjaar). In dezelfde school koos ze voor de richting Latijn-Grieks
(Iste tot 3de jaar). Haar belangstelling voor de postieve
wetenschappen deden haar uitwijken naar Latijn-wetenschappen in
het Sint-Aloysiuscollege (4de tot 6de jaar).
Lutgarde Buydens ging vervolgens farmacie studeren aan de Vrije
Universiteit Brussel. In 1978 behaalde zij er haar diploma. Haar

goede resultaten maakten de baan vrij voor een academische
carrière. Zij verrichtte onderzoek aan de Medische en
Farmaceutische Faculteit van de V.U.B. en aan de Universiteit van
Illinois (V.S.A.). . Zij doctoreerde vervolgens op het proefschrift
Structiire-activheitsrelaties: bijdrage van de gaschromatografie en
studie der neiiroleptica waarvoor zij de grootste onderscheiding
ontving (1986).
Het specifieke onderzoeksdomein van Buydens kan worden
samengevat onder de noemer '‘chemometrie”. Dit is de toepassing
van wiskundige technieken om zoveel mogelijk informatie en
kennis uit chemische gegevens te halen.
Na haar doctoraat werkte zij als wetenschappelijk medewerker aan
de V.U.B. en de universiteit van Chicago (V.S.A.). In 1989 kwam
ze uiteindelijk aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen
(K.U.N.) terecht. Ze werd er hoofddocent in de afdeling
analytische chemie van de faculteit der natuimvetenschappen.
Omwille van haar wetenschappelijke verdiensten werd haar in de
V.S.A. in 1992 de “Elsevier prijs voor chemometrie” toegekend.
Dit werd ook op professioneel vlak beloond. In 1995 werd ze
benoemd als hoogleraar op de leerstoel analytische chemie aan de
K.U.N. Zij heeft de leiding over 15 medewerkers waaronder een
tiental die hun doctoraat voorbereiden. Haar onderzoeksprojecten
gebeuren in Europees samenwerkingsverband. Zo zijn er
samen werkingen met universiteiten in België, Frankrijk, Engeland,
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Engeland. We vermelden hier enkel
de projecten RENEGADE (Research Network for Genetic
Algorithm Development) en SIRIUS (Sensors arid artificial
Intelligence and Identification of used Plastics).
Lutgarde Buydens werd dit jaar aangesteld als onderwijsdirecteur

en vice-decaaii van de faculteit scheikunde van de K.U.Nijmegen.
Haar bibliografie is indrukwekkend: 3 wetenschappelijke boeken en
zowat 200 wetenschappelijke publicaties.
Lutgarde Buydens heeft de verdienste dat zij als Belgische én als
één \'an de weinige vrouwen een academische carrière in Nederland
heeft uiloeboiiwd.
Een verblijf van 10 jaar in Nederland (met uitzondering van de
meeste weekends in België) deed haar gedeeltelijk aanpassen aan de
Nederlandse mentaliteit en levenswijze. Niettemin behield ze de
nodige nuchterheid om het leven in Nederland met een zekere
afstand te bekijken. Het resultaat zijn volgende indrukken over haar
verblijf in Nijmegen:
Het is nu ongeveer tien jaar dat ik in Nijmegen (Nederland) woon
en werk aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen
(K.U.N.),eerst als hoofddocent en nadien als hoogleraar. In de
week woon ik in Nijmegen en bijna ieder weekend kom ik getrouw
terug naar Okegem, mijn geliefde bakermat. Het antwoord op de
simpele vraag waar ik woon is voor mij dan ook niet zo
gemakkelijk te beantwoorden. Echter, op deze manier kan ik
eigenlijk ten volle profiteren van zowel de Nederlandse als de
Belgische cultuur en dat bevalt me perfect.
Toen ik ongeveer tien jaar geleden kersvers in Nederland aankwam,
had ik mij helemaal niet aan mogelijke cultuurverschillen verwacht.
We spreken toch dezelfde taal, de rest z.al wel detail zijn en
bovendien zijn we als Belg per definitie al gewend om
multicultureel samen te leven met Wallonië. Dat is allemaal zeer
zeker gedeeltelijk waar. Toch zijn er een aantal verschillen die op
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hel eerste gezicht niet z<) opvallend maar toch redelijk ingrijpend
zijn. De heste samenvatting voor deze verschillen is:
In België hen je duidelijk nog wat in het zuiden; in Nederland hen je
overduidelijk in het noorden. Het is het hele verschil van onze
Bourgondische cultuur en de Nederlandse, strengere calvinistische
aard. Hoewel het stukje Nederland waar ik woon (tussen de grote
rivieren, de Maas en de Waal) hoofdzakelijk katholiek is, is ook
hier dit verschil merkhaar.
In het dagelijkse leven is dat vooral merkhaar aan hun behoefte om
alles grondig te organiseren. Alles, letterlijk alles is geregeld. Iedere
gemiddelde Nederlander is dan ook minstens lid van een paar
verenigingen, heroep.sverenigingen, liefdadigheidsverenigingen tot
woonverenigingen. Terwijl wij Belgen klagen dat we teveel regels
hehhen, lijkt het mij soms dat er in Nederland iedere dag regels
bijkomen of ik ontdek weer een regel waarvan ik het bestaan
absoluut niet vermoed had. Een voorbeeld: als je in Nederland een
gemiddeld huis zou willen bouwen, dan ligt ongeveer alles op
voorhand vast: de plaats van de voordeur, de kleur ervan, de
hoogte en de grootte van de ramen, de hoogte en het type van het
dak, enz. Als je een andere voordeur wil plaatsen o f zelfs de kleur
ervan wil verarideren is dat aan strenge regels onderworpen. Een
direct resultaat van deze regelcultuur is dat alles er wel erg netjes
uitziet, maar toch ook wel een beetje saai uniform.
Een ander duidelijk kenmerk van de Nederlandse cultuur is hun
handelsgeest. Ze zijn immers geboren handelaars, en dat zijn ze in
hart en nieren. Van zodra kinderen getallen kunnen lez.en, leren ze
om prijzen van speelgoed te vergelijken. Hieraan hebben ze ook
hun beruchte faam te danken dat ze gierig zijn. Deze handelsgeest
heeft hen trouwens geen windeieren opgeleverd. Het aantal
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miiliinatinnals (Philips, Unilever, Akzo-Organon, Shell,...) is
indrukwekkend voor een klein land als Nederland.
Ook op het werk zijn toch een aantal verschillen met België op te
merken. Ook hier is alles z.eer ^oed geregeld. Iedereen probeert zich
aan ge/naakte afspraken te houden. Je kan er meestal van op aan dat
een ja wel degelijk een ja is, een neen ook een /teen is.
Co/npro/nissen //lakc/i en "schipperen” z.oals wij dat /toemen ligt
veel t/iinder in hun aard dan in de onze. Deze mentaliteit lijkt in het
begin harder, t/iaar eens dat je er aan gewend bent is het eigenlijk
ge/nakkelijker werken.
Een vree/nd en op/nerkelijk verschil is het feit dat er veel tuinder
vrouwen werken dan in België. Dit is zeker merkbaar in de hogere
functies op het werk. Ikzelf ben bijvoorbeeld de enige vrouwelijke
hoogleraar in de scheikimde aan de K.U.N. en in heel Nederland
zijn er drie vrouwe lijke hoogleraren scheikuttde tegenover 300
tnanttelijke collega 's! I/t totaal zijn er in onze faculteit 5 vrouwelijke
wetenschappelijke tnedewerkers op een staf van 200! Dit is geen
uitz.ottdering, ook in alle bedrijven zijn vrouwen in hogere fimcties
uiterst zeldzaa/n. In België zijn we op dit gebied heel duidelijk
voorop!
En verder zijn er dan nog de kleine verschille/i in gewoontes die je
vaak pas ontdekt als je er tegen z.ondigt. Zo heb ik in het begin wel
eens de fout ge/naakt om t/ietisen op koffie en taart uit te nodigen
ro/ul 3 uur in de ttatniddag. Dat is hele/naal verkeerd. Koffie en
taart en de bijhore/ide "koffleklets” hoor je i/t Nederland o/n 10 uur
‘v ochtends te doen. Dat is een gewoonte waar ik nog steeds niet
gewend aan ben. O/n 10 uur ‘s ochtends heb ik nog steeds echt
geen zin in taart!
En verder vi/id ik het heel leuk en spanrie/ui o/n op deze t/ia/zier echt
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van twee culturen te kunnen genieten. Ik zou ook voor ^een geld ter
wereld onze eigen Belgische cultuur willen missen (dat zal dan wel
weer te tnaken hebben met mijn eigen, toch meer Bourgondische
aard) (Lutgarde Buydens).

Dorpskroniek
J O Z E F VAN D E R S P E E T E N

Kunstdiefstal in onze parochiekerk
Op 15 juli laatstleden stelde pastoor Callebaut tot zijn grote
verbazing en ontsteltenis vast dat het kindje Jezus dat op de arm van
het Mariabeeld rustte verdwenen was. Stoutmoedige dieven moeten
dit beeldje enkele dagen voordien van het moederbeeld afgerukt
hebben en er onopgemerkt de kerk mee ontvlucht zijn.
Dit Mariabeeld, het oudste beeld van het kerkbezit, staat er nu
verweesd bij. Het kreeg pas enkele maanden geleden (oktober
1998) een definitieve plaats in het kerkgebouw en dit op verzoek
van de pastoor en de kerkfabriek. Voordien werd dit beeld alleen
uitgestald tijdens de meimaand en kreeg het een plaatsje voor het
O.-L.-Vrouwaltaar (links in de kerk). Het werd ook nog eenmaal
per jaar uit de zolderkast gehaald ter gelegenheid van de
openluchtmis op 15 augustus (hoogfeest van O.-L.-VrouwHemelvaart). Verder stond het opgeborgen in een zolderkast boven
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de sacristie waar niemand kon genieten van de schoonheid van dit
beeld en de pracht van de troonhemel waaronder het opgesteld
stond.
Reeds geruime tijd had de pastoor de wens uitgedrukt dit
Mariabeeld een vaste plaats te geven zodat elke bezoeker het zou
kunnen bewonderen en er eventjes zou kunnen bij stilstaan om te
bidden en een kaarsje aan te steken. Hij was ook voorstander dat
onze kerk tijdens de dag openbleef (dit op vraag van de bisschop)
zodat de parochianen en andere gelovigen de kans kregen even in
het kerkgebouw te verpozen om er een gebedje te prevelen. Hij was
zich wel bewust dat er zou kunnen gestolen w'orden en liet daarom
in het koor een alarmsysteem installeren.
In de loop van 1998 drukte de pastoor zijn verlangen nogmaals uit
in de vergaderingen van kerkfabriek en parochieploeg en werd er
naar een goede oplossing gezocht. De kerkfabriek ging zelfs een
kijkje nemen in de decanale kerk van Geraardsbergen waar een
dergelijk beeld ook een plaats in de kerk gekregen had.
In het parochieblad Kerk en Leven van 9 september 1998 schrijft de
pastoor met veel enthousiasme volgende zinnen: Onze processie Lievevrouw mei haar zilveren hemel komt weer in de kerk. De
zilveren hemel is een tiental jaren p^eleden geheel gerestaureerd. De
constructie is zeer broos z.odat het niet verantwoord is het telkens in
en uit elkaar te halen. Omdat het geheel zo mooi en monumentaal is
willen wij het uit de zolderkast halen en een eervolle plaats geven in
de kerk. Wij moeten nog een dergelijke bescherming vinden om
over het beeld te plaatsen. Het interieur zal er heel wel bij varen
zodat onze kerk nog mooier wordt.
Intussen was Piet Vemaillen bereid gevonden de stoel of het
onderstel waarop het beeld en de hemel zouden rusten een
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opknapbeurt te geven. Dit onderstel stond op de zolder van de
sacristie waar het sinds geruime tijd niet meer was vandaan
gehaald. Het bestond uit losse stukken die als een puzzel in elkaar
pasten. Piet nam deze stoel eens goed onder handen en keek alle
delen grondig na. Hij werkte hieraan van half september tot half
oktober 1998 en maakte hiervan een werkverslag op. Hieruit lichten
we enkele bijzonderheden:
Op een vierkant voorstuk f lOü x 100 x 20 cm.) zijn 4 kolommen
geplaatst van Hl cm. hoogte. Deze kolommen hebben een
balk\>ormig onderdeel waarop een gedraaid deel staat van 30 cm.
hoogte en dat versierd is met bloemmotieven. Deze kolommen
schragen een vierkantig kroonstuk (95 x 95 x 30 cm.) waarop een
vierkantig draagvlak (120 x 120 cm.) rust. De gedraaide delen van
de kolommen zijn van olm, de amlere delen zijn van pitchpine.
In de loop van de jaren werd het hout minstens viermaal geverfd.
De laatste laag (licht blauw) werd tijdens het pastoraat van pastoor
Houtman aangebracht. De planken van het voetstuk, het kroonstuk
en draagvlak waren gekrompen zodat er spleten ontstaan waren.
Piet had heel wat werk met het afbijten van de oude verflagen,
vooral de vier kolommen met het vele houtsnijwerk vroegen zijn
bijzondere aandacht. Daarna werden alle delen glad geschuurd, wat
losgekomen was werd terug gelijmd, en de plaatsen waar
houtwormen gehuisd hadden werden opgevuld. Het moeilijkste
werk was het zoeken naar een kleur die bij de lambrisering van de
kerk paste.
Na al deze bewerkingen werd de stoel in de kerk gemonteerd.
Hierbij werd Piet geholpen door Gaston Ruysseveldt. Nu kon het
aangeklede beeld op het draagvlak geschroefd worden evenals de
troonhemel. Het ganse stel kreeg een vaste plaats langs de
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noordzijde van de kerk waar het op een waardige wijze de
linkerbeiik siert vanaf de tweede helft van oktober 1998.
In het parochieblad Kerk en Leven van 28 oktober 1998 drukt de
pastoor zijn grote voldoening uit: De mooie sieraden van het
Lievevrouwheeld zijn mooi opgekidst en gerestaureerd. Nu nog een
stolp gevonden die over het beeld kan geplaatst worden tegen het
stelen. Maar dat valt duur uit. De stoel waarop het beeld staat is heel
goed opgekuist en ontverfd z.odat hij goed past bij de mooie
lambrisering.
Het is spijtig dat de pastoor het zekere voor het onzekere niet
genomen heeft en een stolp heeft laten plaatsen over het beeld. Maar
hij was te goeder trouw en dacht waarschijnlijk dat de drukke
verkeersweg waaraan onze kerk staat, de dieven zou afschrikken.
Bij nader toezicht viel het ons op dat het heel moeilijk zou geweest
zijn een passende bescherming te vinden voor het beeld gezien de
moeilijke vorm van de troonhemel.
0 \c r hel beeld \ an On/e L ie\e Vrouw \ an de Rozenkrans is reeds ge.schreven in
Mcdedcliiif’en, jaargang 10, 1985, nr. 2, biz. 64-65 en hel is in de Inventaris
van hel kerkhezil onder nr. 48 opgenomen. De expositieircxrn van hel beeld
(z.ih er) uoidl in hetzellde nummer \ an Mededelingen vermeld op bIz. 84 onder
hel nr. 127,

Herinrichtingswerken aan de Kattestraat
De problemen die zich reeds geruime tijd in de Kattestraat
manifesteerden, hebben geleid tot een herinrichtingsplan dat
volgende doelstellingen heeft:
- de snelheid van het verkeer afremmen door het inplanten van
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parkeerstroken waardoor er hier en daar wegvemauvvingen
gecreëerd worden maar waarbij het doorgaand verkeer in beide
richtingen mogelijk blijft;
- het aanleggen van veilige, verhoogde en voldoende brede
voetpaden ten behoeve van de voetgangers;
- het creëren van zoveel mogelijk parkeerplaatsen.
Het stadsbestuur gaf opdracht aan de aannemer Pevenage & Zonen
van Zottegem de werken aan te vatten op 11 april 1999. De
uitvoeringstermijn is volgens het lastenboek vastgesteld op 100
werkdagen. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voert
eerst overkoppelingswerken aan haar leidingen uit die ca. 1 maand
duren. Daarna starten de wegenwerken waarvan het einde tegen
eind september voorzien is. Tijdens de werken word het verkeer
omgeleid langs de Leopoldstraat of de Hazel eerst raat. De kostprijs
van deze werken bedraagt 18.848.533 fr.5 .
We laten u verder kennismaken met een artikel van Paul Gies in
Weerklank:
De Kattestraat is al langer een doom in het oog van zowel bewoners
als ‘'passanten”. De ingrepen van enkele jaren geleden
verminderden wel de snelheid van het doorgaand verkeer, maar niet
- of toch zeer minimaal - de intensiteit. Maar eigenlijk zijn er weinig
alternatieven om vooral het zware vrachtverkeer te bannen uit de
smalle woonstraat die de Kattestraat toch is. Daarom sleutelde het
Ninoofse stadsbestuur aan een regeling die zowel bewoners,
voetgangers, fietsers als automobilisten tevreden moet stellen. Het
ingrijpende plan met een grondige heraanleg van de Kattestraat
werd in de maand april aan de bewoners voorgelegd. Die zijn
vooral blij met de voorgenomen aanleg van parkeergelegenheden
5 Ninove Info, 23, 1999, nr. 4-5.
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voor 48 wagens en een voetpad dat over de hele lengte van de straat
één meter breed zal zijn. En dat is in de huidige situatie wel even
anders. Blijvend probleem vormt het intensieve vrachtverkeer dat
door de straat dendert. Het is niet nieuw dat omwonenden klagen
over trillende meubelen en langzaam scheurende gevels telkens een
mastodont voorbijscheurt. Door de kunstmatige versmalling van de
rijweg op regelmatige plaatsen zal het na de werken gewoon niet
meer mogelijk zijn dat twee vrachtwagens elkaar kruisen. Een
twintig- of meertonner zal dan noodgedwongen een andere
verbindingsweg naar en van de steenweg Ninove-Aalst, naar de
expressweg of naar de Ninoofsesteenweg moeten zoeken.
Maar het zwaar doorgaand verkeer helemaal bannen uit de
Kattestraat is onmogelijk. Niet alleen omwille van de doorgangs- en
verbindingsfunctie, maar vooral omdat de Kattestraat officieel de
status "geniet” van weg voor intergemeentelijk zwaar verkeer. Dat
is dan de keerzijde van het plaatje om langs een straat te wonen in
de nabijheid van een provinciestad met centrumfunctie voor de
regio<’>
Wc hebben ons voorgenomen een artikel over de geschiedenis \ an de Katteslraal
(\c)orhccn Ninovcslraat) te publiceren in hel \olgcnd nummer \an Mededcduii’en.

Weerklank, 2, nr. 5, 26 mei 1999.
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OKEGEMSE PLAATSNAMEN:
NAMEN VAN WEGEN EN WATERLOPEN
Herman Van Isterdael
Hierna volgen in alfabetische volgorde de namen van wegen
en waterlopen zoals die werden aangetroffen in archiefstuk
ken over Okegem of opgetekend uit de volksmond. Eerst
komt de oudste vermelding en schrijfwijze van de naam en
daarna de andere verschillende schrijfwijzen met datum en
vindplaats. De ligging van de wegen wordt soms verdui
delijkt via verwijzing naar de huidige straatnamen en soms
met verwijzing naar de nummering op de kadasterkaart uit
het jaar 1810. Hiervan schonk de Heemkring enkele jaren
geleden een gratis afdruk aan de leden. Tot slot volgt dan
nog een naamsverklaring.
Niet minder dan 77 namen van wegen en 32 namen
van waterplassen of waterwegen waren in de loop der eeu
wen in Okegem in gebruik en werden opgetekend. Soms
ontbreekt nog een datum over de invoering van een straat
naam. Indien een van onze lezers nog aanvullingen kan
bezorgen: deze worden in dank aanvaard. Nog iets: een
bepaald wegje werd in mijn jeugdjaren "str...kesken" of
"sch...kesken" genoemd. Ik heb het uit schroom niet opge
nomen in de lijst.
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Langs straten, wegen, banen, dreven, wegjes en ’keskens’'
1. Aalstersesteenweg. - Weg tussen Ninove en Aalst. Is de
noordelijk grens tussen het grondgebied van Okegem en
Ninove.
2. Astridbaan. - Straatnaam, baan genoemd naar koningin
Astrid, echtgenote van Leopold III, na de fusie met Ninove
verandert in Guldenboom.
3. Beekstraat. - De beeckstraete (A, 1628), beckstraete (A,
1679), drij behuysde steden oost de beeckstraete (Rb, 1695),
oost de beekstraete (Rn, 1785). Huidige Leopoldstraat.
4. Beekweg. - Beek weg (Ab, 1844, weg nr. 14). Wegje
langs de Neerbeek van aan de grensscheiding met Ninove
naar de Leopoldstraat.

' D e n um m ers v e r w ijz e n naar d e p erc elen o p de kadasterkaart van
1 8 1 0 . G eb ru ik te afk o rtin g en : A : ak ten en con tra cten , A b : atlas b u u rtw e
g e n , A r: rek en in g van d e a rm en ta fel,

Aw:

atlas w a te rw eg e n ,

D:

dorpsre-

k e n in g e n , K: kadaster, K r: k erk rek en in g , L: lan d b oek , L a : le g g e r van
d e e ig e n d o m m e n van de abdij v a n N in o v e , 1 6 4 4 -1 6 4 5 , M : fa m iliea rc h ief
M e r o d e -W e ste r lo o , N b : n o ta riële akten stu d ie notaris V an d en B ergh e,
O: o m m e ste llin g sk o liie r , O a: o o rk o n d e n abdij N in o v e , P: p roced u rerolle n , P b :

reg ister van p ach ten abdij N in o v e ,

Pk:

p en n in g k o h ier, Pr:

p r o c e sse n . R a: re k en in g en abdij N in o v e , R b : ren teb oek van de kerkfa
b riek en arm en tafel, R m : r e g ister v a n renten van P ieter M a sieres, 1465
( A .R ., R ek en k am er 4 5 2 1 7 ) , R n : reg isters v a n renten abdij N in o v e 1 7 0 3 1785 (arch iefn rs. abdij N in o v e 1 0 7 -1 0 8 ), R v V l: Raad van V laan deren , S:
staten van g o e d , Sc: in sp e c tie s van de w e g e n , V: openbare v erk o p in g en
en v erp a ch tin g en , W : w ez en rek en in g .
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5. Borreweg. - Borreweg (Ab, 1844, weg nr. 19). Born,
borne, borre = bron, op dit ogenblik weg leidend van de
Kouterbaan naar de Fonteinstraat. Eertijds startte de Borre
weg aan de Kouterbaan aan perceel 314 naar het wegje
achter de hoeve Hugo Baeyens aan perceel 299, vandaar
naar de Neerbeek en dan naar de Leopoldstraat aan perceel
604, dus in de nabijheid van de Rattenborch, Rattenborre.
6. Bosstraat. - 1 dachwant an de boschstrate (Pb, 1525), op
het boschvelt boven de boschstraete (A, 1672), noort de
kromme boschstraete ofte de dolen (S, 1733). Straat leidend
naar het Bosveld. In 1981 vervangen door de naam Hofstad.
7. Bosveldweg. - Boschveldweg (Ab, 1844, weg nr. 16).
Wegje van de Kattestraat aan perceel 220 naar de Neerbeek
en van daar schuinweg naar de Steenweg op Aalst.
8. Bosweg. - Boschweg (Ab, 1844, weg nr. 7). De huidige
Bosstraat, vanaf de Leopoldstraat liep deze weg door tot aan
weg nr. 16, de Boschveldweg, die vanaf de Kattestraat naar
de steenweg op Aalst liep.
9. Brabanders weg. - Brabanders weg (Ab, 1844, weg nr.
13). Wegje genoemd naar de aanpalende eigenaar.
10. Broekstraat. - Partije lants ofte lochtinck genoempt
broeckxlochtinck groot vijfenseventigh roeden oost de
broeckstraete (A, 1729), den grooten dam genampt de broekstraete (Sc, 1764), Broekstraete (K, 1810), Broekstraet (Ab,
1844, weg nr. 5). Straat leidend naar de broeken, dit zijn
laag gelegen moerassige plaatsen. Wordt nog altijd Broek
straat genoemd.
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11. Bruggeweg. - Bruggeweg (Ab, 1844, weg nr. 17).
Wegje leidend van de Luipaardweg naar de vroegere brug te
Eversem.
12. Burgemeester Couckstraat. - Burgemeester Couckstraat
(kiezerslijst). R. Couck was burgemeester van Okegem in
1953-1954.
Coedreve. - zie Koedreef.
13. Dam. - Aenden dam (M, 1595), op twee dachwant
meersch oost lancxt den dam (Kr, 1642), den dam leedende
naer de brugge (A, 1685). Dam: dijk, wal, verhoogd voet
pad langs het water. Te Okegem waren er drie wegen die
dam genoemd werden: de grote (Broekstraat en verlengde)
en de kleine (Schoolstraat en verlengde). Beide leidden naar
de Venningen. Verder werd de Bruggeweg ook dam ge
noemd.
14. Damstraatje. - West ende noort het damstraetken (S,
1735). Huidige Broekstraat.
15. Dorpkouterlos. - Dorpkouterlos (Ab, 1844, weg nr. 9).
Weg van het Dorp rechtdoor naar de St.-Jozefkapel in de
Polder. Is een gedeelte van de huidige Kouterbaan en Prof.
Van Vaerenbergstraat.
16. Dreef. - Ende metten anderen zyden yeghen den dreve
(M, 1549), den dreuve (A, 1682), suyt west de dreve naer
thoff te Rieff (L, 1695), int gebuchte ter beken tegen de
boschstraete beneden aen den dreve (A, 1673), noort oost de
selve mevrouwe met het hoff trabuijs noort den dreve (L,
1695), oost de dreve leedende naer den smessenmeersch
(Rn, 1785). Weg met bomen beplant. Verscheidene wegen
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worden dreef genoemd, zo zijn in 1695 vier dreven ver
noemd: de huidige Riefstraat, het verlengde van de huidige
Schoolstraat, de toegang tot de weide van St.-Michiels en de
toegang tot de Vosmeers van de abdij van Ninove.
17. Dries.
1/ Int gehuchte ter beken suijt triesselken (A, 1682).
2/ Woonhuys staende op cynsgrond op den driesch theversem (S, 1785). Dries is tijdelijk rustend akkerland of minder
goed akkerland, maar ook dorpsplein. Te Eversem ligt de
dries op de kruising van de Fonteinstraat en de Kouterbaan,
een driesprong van wegen, aan de grens van het Kouterken.
Op het gehucht van de Neerbeek is de dries eveneens een
driesprong van wegen. Volgens A. Verhuist, Landschap en
landbouw ..., p. 126, behoorde vanaf de 8ste-9de eeuw bij
iedere nederzetting een dries. Zijn functie was een verzamel
en weideplaats voor de dorpskudde.
Eversemstraatje. - Zie Eversemweg.
18. Eversemstraat. - Straete van Eversem (Burg. Stand,
1797), Eversemstraet (Burg. Stand, 1808).
19. Eversemweg. - Everschemstraetje, ook Everschemweg
(Ab, 1844, weg nr. lObis). Wegje van de Fonteinstraat aan
perceel 564 naar de Polder tot aan de Leopoldstraat aan
perceel 632.
20. Fonteinstraat. - Behuysde hofstede paelende noort de
fontijnstraete (Pr, 1667), de fonteynstraete (A, 1667), fonteynestraete (Ar, 1678), fontaeynstraete (Burg. Stand, 1797),
fonteynstraet (Ab, 1844, weg nr. 3). Straat met talrijke
natuurlijke bronnen.
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21. Fonteinweg. - Groot metten fontijnwegh (L, 1695). Zie
Fonteinstraat.
22. Frans van de Perrekaai. - Frans Van de Perre was
politiek gevangene en overleed op 27 februari 1945 in het
kamp van Neuengamme.
23. Gravenstraat. - Voor zijn stede commende met beede
benden an tsgraven straete (Rm, 1465). De straat van de
heer, hier van de graaf van Vlaanderen als heer van Okegem.
24. Groeneweg. - Met den groenenwech (A, 1638), groenenwich (P, 1691), aenden Groenen wegh (L, 1695). Wegje
vanaf het centrum van de polder, waar de wegjes samenko
men, naar de huidige Hazeleerstraat tot aan de Grobbe, was
oorspronkelijk volgens J. Lindemans een wegeltje over
braakliggend (=groen) land dat jaarlijks verlegd werd over
het gedeelte van de drieledige akker dat onbewerkt bleef.
25. Grote Baan. - 3 bunder lants tegen de groote baene (S,
1702). Baan gelegen langs de drie bunder, nu bovenste deel
van de Hazeleerstraat.
26. Grote Dam. - Aen den grooten dam (A, 1639), ontrent
50 roeden meersch gelegen in de venningen suijt den grooten
dam (P, 1685), den grooten dam genampt de broekstraete
(Sc, 1764). Dam is een verhoogd voetpad. De grote dam
was de Broekstraat en verlengde.
27. Hazeieerlos. - Haezeleirlos (Ab, 1844, weg nr. 11). Is
de huidige Hazeleerstraat.
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28. Hazeleerstraat. - Straat genoemd naar het hof te Hazeleer.
29. Heerbaan. - Dherrebaene (Ar, 1648), d’heerbaene van
t’selve ninove naer Aelst, dherbaen (L, 1695). Heerbanen en
heerwegen waren wegen van bovenlokaal belang. Het zijn
wegen naar andere dorpen, over het algemeen oude wegen.
30. Heerstraat. - Zuyt tseeren strate genoempt den nienofschen wech (Lenen Ninove, 1616), sheren strate (passim).
Grotere baan waarlangs de heer van de heerlijkheid het recht
bezat om bomen te planten.
31. Heerweg. - Neven den heerwech (Pb, 1461), herwech
(La, 1644), heirewegh (S, 1676). Zie heerbaan.
32. Holenweg. - Opten holenwech (Leenboek Ninove,
1443), een half bunder lants neven den holenwech (Pk,
1571), holenwich (A, 1680), aen de holle wegh (A, 1749).
Andere naam voor de Holstraat.
33. Holstraat. - Neven de hoelstrate (Pb, 1525), de hoolstraete (S, 1641), de hollenstraete (S, 1643), de holstraete
(La, 1644, A, 1679, passim), hollestraete (S, 1678, kaart
bezit kerkfabriek, 1839). Een deel van de huidige Leopoldstraat, in de volksmond nog steeds de Hellestraat, was
eertijds een holle weg, diep gelegen of uitgeholde weg.
34. Holstraatweg. - Holstraetweg (Ab, 1844, weg nr. 20).
W e^e van de Kouterbaan naar de polder aan de 5 wegen en
vandaar noordwaarts naar de vroegere steenbakkerij recht
over het kerkhof.
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35. Hooistraatje. - Aen de plaetse oost het hoystraetjen (Kr,
1793). Straatje waarlangs het hooi van de weiden naar de
hoeven gevoerd werd, huidige Schoolstraat.
36. Idevoordelaan. - Naam van de straat in de wijk Idevoorde bij de kerk. Aangelegd tussen 1960 en 1970.
37. IJzerenweg. - door den ijzerenweg 35 are 20 ca land
afgenomen blijft nog 40 are 40 ca (Archief pastorie, 1853).
De spoorweg wordt in de volksmond ijzerenweg genoemd.
38. Jan Ockeghemstraat. - Joannes Ockeghem was een
musicus (geboren ca. 1420-overleden 1497) wiens familie
van Okegem stamde. Naam gegeven in 1981 in vervanging
van Statieplein.
39. Kaaibaan. - Waer men ’t noemt den hust palende zuid
en west de kaeibaen (1842), Kaeybaan (Ab, 1844, weg nr.
4). Beginnend achter de kerk aan de Fonteinstraat tot de
brug. Huidige Frans Van de Perrekaai.
40. Kattestraat. - Suyt de cattestraete (S, 1777). Eerste
vermelding in 1777 en verdringt in de 19de eeuw de aloude
naam Ninofstraat. Kattestraat is een zeer recente plaatsnaam
te Okegem. Bovendien is het een zeer verspreide benaming,
gewoonlijk een zijstraat bij een agglomeratie. Het zijn wegen
die opgehoogd werden. De Brouwer J.^, verbindt de kat als
diernaam met toverdier, vandaar misschien een plaats waar
de mens zich minder veilig voelde.

- D E B R O U W E R J o z e f, Toponymie van Lede, in: Het Land van

Aalst, 10, 1 9 5 8 , p. 2 6 4 .
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41. Kerkvoetweg. - Noort den kerckenvoetwegh (S, 1728).
Deel huidige Luipaardweg.
42. Kerkweg. - Uuyt haerl ieder stede noort het kercken goet
west het cauterken ende straetken suyt den kerckenwich (Kr,
1642), den kerckwich (Rb, 1678). Huidige Fonteinstraat
tussen de Bruggeweg en de kerk, de inwoners van Impegem
kwamen langs deze weg naar de kerk.
43. Kets. - Den kedts (A, 1694), aen de plaetse suyt het
goet van weylent mevrouwe deser prochie ende noort de kets
loopende naer thof te rihoven (Ar, 1704), noort het ketsken
ende suyt de fontijnstraete (Rb, 1740). Kets met de betekenis
smal straatje of wegje, wegen die rondom bewoonde plaatsen
of hoven draaien, nog steeds in gebruik in de volksmond.
44. Kleine Dam. - Stuyckende tegen den cleenen dam (Kr,
1642), cleynen dam (A, 1681). Huidige Schoolstraat en
verlengde, ook korte dam genoemd.
45. Koedreef. - Suyt den coedrefve (Kr, 1642), suyt den
coedreve loopende van de plaetse naer de venningen (A,
1716). Sommige wegen leidend naar weiden werden koed
reef genoemd o.a. ook de huidige Schoolstraat.
46. Koestraat. - Lancxt het coestraetken loopende naer de
weeden (A, 1700). Huidige Schoolstraat.
47. Kouterbaan. - Noort de cauterbane (S, 1728), kauterbaan (K, 1853).
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48. Kouterlos. - Kauterlos (Poppkaart), kouterlos (gemeenteraadsverslag 1865). Wegje van aan de vroegere gemeente
school naar de St.-Jozefkapel in de polder.
49. Kouterstraatje. - 111 dachwant L roeden ant couterstraetken (Pb, 1472), cauterstraetken (S, 1669), cauterstraetje
(S, 1763). Huidige kouterbaan.
50. Kouterweg. - Noort west den cauterwegh (L, 1695).
Huidige Kouterbaan.
51. Kruisweg. - Kruysweg (Ab, 1844, weg nr. 21). Van het
wegje aan de hoeve van Hugo Baeyens aan perceel 299 naar
de Kouterbaan aan de vroegere gemeenteschool aan perceel
351 en vandaar schuinweg de huidige Kouterbaan volgend
tot aan de Luipaard weg.
52. Lange Dam. - Een partije meersch in de venningen de
derde sijde den langhen dam (A, 1682), langen dam (A,
1724). Is identiek aan Grote Dam.
53. Leopoldstraat. - Straat genoemd naar een Belgisch
koning.
54. Luipaardweg. - Luypaertweg (Ab, 1844, weg nr. 17).
Weg vanaf de Fonteinstraat aan perceel 399 naar de huidige
Borreweg en vandaar naar de Kouterbaan aan perceel 389,
vandaar loopt het wegje verder door naar de Hazeleerstraat
aan perceel 575 en dan noordwaarts naar de Steenweg op
Aalst naar het Hellegat.
55. Melkweg. - Van de passagie van de melck ende nienofwich (A, 1700). Huidige Schoolstraat.

74

56. Molendries. - Waerinne licht leen tot drij bunderen twee
dachwanden gehauden van den voorseiden leenhove van
liedekercke twelck paelende is... metten eynde boven jeghens den meulendriesch (V, 1703). De Molendries ligt boven
de Aalstberg op de grens van Bakergem en Okegem. Dries is
rustend akkerland of minder goed akkerland, maar ook
dorpsplein. Zie Dries.
57. Molenweg tussen perceelnrs. 229 en 230. - Molenweg
(Ab, 1844, weg nr. 15). Wegje van de Kattestraat naar de
Triepen langs perceel 237.
58. Neerbeekstraat. - Huidige straat in de wijk Neerbeek.
59. Neerbeekweg. - Neerbeekweg (Ab, 1844, weg nr. 8).
Huidige Neerbeekstraat, in de Wegenatlas van Okegem loopt
deze weg tot aan de vijf wegen. Op het Popp-plan loopt de
weg verder door in de Polder naar de Hazeleerstraat.
60. Ninovestraat. - Den nienefschen straete (A, 1628), de
nienoefsche straete (A, 1640), nienofstraete (S, 1643),
ninofstrate (S, 1647), nienoefstrate (S, 1677), suyt de nienof
straete (Rb, 1678), nienoffsche straete (A, 1680), ninevestraete (Rn, 1703), noort den ninofschen wegh (Kr, 1765),
ninofstraete (S, 1772), ninofsche straet (Ab, 1844, weg nr.
1). Ninovestraat en Ninoveweg werden door elkaar gebruikt,
de huidige Kattestraat werd over het algemeen Ninovestraat
genoemd.
61. Ninoveweg. - Noort den nienoefsche wech (Kr, 1642),
van de passagie van de melck ende nienofwich (A, 1700).
Meerdere wegen leidden naar Ninove en "weg" wordt soms
als synoniem gebruikt voor "straat". De huidige Schoolstraat
werd ook Ninoveweg genoemd.
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62. Okegeitise Straat. - Chemin d’Okegem (Kadaslerkaart,
1810). De huidige Fonteinstraat langs de Veldebroeken.
63. Pennemakerstraat. - Pennemakerstraete (Opmetingsschetsen kadaster, 1850). De huidige Fonteinstraat langs de
Veldebroeken en Pennemaker.
64. Prof. Van Vaerenbergstraat. - Maurits Van Vaerenbergh was hoogleraar en kankerdeskundige (1904-1977).
Naam gegeven bij de aanleg van de sociale woonwijk.
65. Ratten bergstraat. - Ratteberghstraete (Burg. Stand,
1797), Rattenbergstraat (Ab, 1844, weg nr. 2). Straat van
aan het dorp tot aan de Steenweg op Aalst, nu de Leopoldstraat. Rattenberg: Rattenborch (S, 1643), waarschijnlijk van
rottenberg, gerooid bos op de berg.
66. Riefstraat. - Aen het riefstraetken (S, 1639), Riefstraetje
(Ab, 1844, weg nr. 6). Fluidige Riefstraat, liep eertijds
verder door in de richting van Pamel, genoemd naar het
nabijgelegen Hof te Rihove.
67. Schoolstraat. - Toegangsweg naar de huidige dorps
school.
68. Spoelstraatje. - Spoelstraetje (Ab, 1844, weg nr. 10).
Naam eertijds gegeven aan de huidige Borreweg.
69. Statieplein. - Plein voor het station, in 1981 vervangen
door Jan Ockeghemstraat.

76

70. Steenstraat. - Uuytghaende op haerlieder stede aent
ecken noordt de steenstraete suyt den hoorinckmersch (Rb,
1740). Huidige Kattestraat.
Steenweg op Aalst. - Zie Aalstersesteenweg.
71. Straat naar Ninove. - Strate naer Ninove (L, 1695,
passim). Zie Ninovestraat, oorspronkelijke naam voor de
huidige Kattestraat.
72. Tragel. - Tot aende plancke van Okeghem ende ninove
groot mette weghen ende tregel daer over loopende (L,
1695), treghel (ibidem). Trekpad langs de Dender.
73. Veldbaan. - Oost en zuid de veldbaen (Nb, 1854).
Gedeelte huidige Hazeleerstraat.
74. Veldekensweg. - Veldekensweg (Ab, 1844, weg nr. 12).
Wegje van aan de Leopoldstraat aan slagerij Gilbert Baeyens
(perceel 200) naar de Brabandersweg.
75. Veldenbroekstraat. - Daer de vors. jan woent bij den
veldenbrouck straten (Pb, 1480), veldenbeeckstraete (La,
1644).
76. Vennestraatje. - Metter ander zyde jeghens tfennestraetken (Rm, 1465), oost de vennestraete (Rn, 1785). De huidi
ge Broekstraat.
77. Vijf Wegen. - Vijf wegen (volksmond). Plaats in de
polder waar vijf wegjes op elkaar aansluiten.
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Namen van rivieren
sen...en bruggen

beken, grachten en waterplas-

1. Arkgracht. - Van noode is geleyt te worden eene gote
ende reyte ofte arckgracht jeghens den dender omme af te
lopen ende sneren de wateren van de meersschen soo van de
venningen als daer ontrent (P, 1698), harckgracht (S, 1789).
Arke: val of schuifdeur van een sluis, ook sluis; in 1698
sluiten de schepenen van Okegem een overeenkomst met de
Ninoofse abdij over het graven van een afwateringsgracht
voor de weiden in de venningen en daar in de buurt. Beek
stromend langs de wijk Idevoorde, in 1886 Broekstraatwaterloop genoemd.
2. Beek. - Bij de bekenen (Pb, 1453), aent tbeken (Pb,
1456), ghelegen opde beke (Pk, 1571), Cornelis Buyens met
een behuysde hofstede palende suijtwest de beke (L, 1695,
passim). In Okegem is er maar één beek die volgens de
plaats genoemd wordt triepenbeek of Neerbeek.
3. Broekstraatwaterlopen langs de percelen 22, 35, 37, 39,
45 en 44. - Broekstraatwaterloop (Aw, 1886). In 1886 als
waterloop nr. 6 aangeduid, waterloop nr. 13 langs de DamBroekstraat had geen naam en mondde in de Broekstraatwa
terlopen uit.
4. Brug. - Usque ad pontes de Impengem (tot de brug van
Impegem) (Oa, 1201), ponti de Impeghem X s. (de brug van
Impeghem 10 schellingen) (Oa, 1249), de brugghe (passim),
op tvoschmeersch by de brugghe timpegem (Rb, 1678). De
eerste vermelding van de brug dateert van 1201. Tijdens de
laatste wereldoorlog werd ze vernietigd.
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5. Dender. - In tenera (Oa, 1167), denre (Pb, 1437), lancxt
den Dender (L, 1695, passim). Volgens A. Carnoy is de
naam oorspronkelijk Keltisch namelijk tanara, tenera, wat
betekent woelig, bruisend water.
6. Diepengracht. - 107 roeden pacht aen den diepengracht
(A, 1787).
7. Droge Gracht

tu ssen d e p e r c e le n 5 3 7 -5 4 3 en d a n la n g s

- Op de neerbeke aen de droogengracht (S, 1702; Aw, 1886). Ondiepe gracht als perceelscheiding. In 1886 worden er twee vernoemd omdat de
spoorweg de gracht doormidden had gesneden. Men sprak
toen van waterweg nr. 9 die uitmondde in de gracht van de
IJzerenweg en waterweg nr. 11 vanaf de IJzerenweg tot de
Dender. Deze gracht werd ook Dwarsgracht genoemd.

p e r c e e l 4 5 9 in d e D e n d e r.

8. Dwarsgracht aan p e r c e e l 5 3 7 . - Dwersgracht (Ra, 1429),
III dachwande lants an de dweersgracht (Pb, 1438), dwers
gracht (Pb, 1453), ande dweerse gracht (Ar, 1547), ande
dweerze gracht (Pk, 1571), den dwerschen gracht (L, 1695),
d’ weirsche gracht (L, 1786). Deze gracht werd ook Droge
gracht genoemd.
9. Gracht. - Noort oost den Gracht suijt tgoet vant hoff
t’haseleer (L, 1695). Hier de Dwarse gracht, maar in het
algemeen afwateringsgreppel.
10. Grote Brug. - De grote brug (Gemeenteraadsverslag,
1864). In 1865 werd voor het vrachtverkeer een brede brug
over de Dender tussen Pamel en Okegem gebouwd. Daarna
sprak men over de grote en de kleine (te Impegem) brug.
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11. Halve G racht bij 27. - Oost den halven gracht (S,
1794). Scheidingsgracht tussen twee percelen.
12. Kouterkenwaterloop langs de percelen 315bis-316. Kouterkenwaterloop (Aw, 1886). Gracht naast de kouterlos,
die uitmondde in de Neerbeek.
13. Mengracht langs percelen 672-676. - Veertich roeden
landts suyt oost den mengracht (Ar, 1644), meengracht (Ar,
1674). Gracht vanuit Winterdal naar de polder. Men, meen
is gemeenschappelijk, dus gemeenschappelijke gracht.
14. Neerbeek. - III dachwanden lants ter nederbeken (Pb,
1453), een half dachwant lants inde neerbeke (Pk, 1571),
een dachwant lants ande neerbeke (Pk, 1571), een dachwant
lants inde neerbeque (Rb, 1678), in de nerebeecke ofte
vegaert (A, 1747), nederbeeke (A, 1780). De beek die
ontspringt in de Triepen wordt daarna Neerbeek genoemd.
15. Nieuwe Dender. - Item de Drabsbrouch seven dachwant
groet lettel mijn ofte meer alsoe hi gheleghen es tusschen der
ouder Denren ende der nuewere al ommendomme rennende
(Oa, 1351). De Dender had meer dan één bedding.
16. Ommeloop. - Den ommeloep om de borchstat (M,
1391), tussen sclooster meersch van ninove en min vors.
heer jans meersch geheeten den ommeloop (M, 1473). Een
arm van de Dender die rondom de burcht van de heer van
Pamel stroomde, daarna perceel met ovale ring.
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17. Oude Dender. - Item de Drabsbrouch seven dachwant
groet lettel mijn ofte meer alsoe hi gheleghen es tusschen der
ouder Denren ende der nuewere al ommendomme rennende
(Oa, 1351). Zie Dender.
18. Pennemakerwaterloop langs 475. - Pennemakerwaterloop (Aw, 1886). Waterloop nr. 12, dit is een gracht die
uitmondt in de latere put en vandaar in de voorgracht van de
Dender.
19. Plaatsput 75bis. - Aen de pletdtsputte (A, 1677), plaetsputte (S, 1712), de plaatsputte (A, 1714). Op het Dorp was
een drenkput voor het vee.
20. Put. - De put (volksmond). In 1867 werd de Dender
gekanaliseerd. Vele meanders werden doorstoken om de
scheepvaart op de Dender te verbeteren. Zo gebeurde ook te
Eversem. De put is dergelijke oude afgesloten meander van
de Dender.
21. Rijt. - Ende mette brugghe over de reijte (L, 1695), de
ryte (A, 1702). Rijt is een gracht, een afwateringskanaal.
22. Rijtgracht. - Rytgracht (D, 1686). Rijt is een afwateringsgracht.
Smet. - Zie Watersmet.
23. Stenen Brug. - Naer den rattenbergh ofte straete aldaer
tot aen de brugghe genoemt de steene brugghe (V, 1721).
Op de huidige Leopoldstraat waar de Neerbeek de straat
kruist was er eertijds een stenen brug.
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24. Triepenbeek. - De triepebeecke (Sc, 1764), de triepebeeke (A, 1786), de triepenbeke (S, 1795). De bovenloop
van de Neerbeek in de Triepen wordt de Triepenbeek ge
noemd.
25. Twee Vijvers, vermoedelijk 225. - Een leen ghenoempt
de twee vijvers groot 2 dachwant ofte daerontrent (Lenen
Ninove, 1640).
26. Vijver Jan van Gistel. - VII dachwant ende LXXX
roeden neven mijns her jans van ghistele vivere (Leenboek
Ninove, 1443). Jan van Gistel was heer van de heerlijkheid
Idevoorde.
27. Vijverken 308. - Een half bunre merschs lettel men
ochte meer dat men heedt tFiverken (Oa, 1351), I dachwant
LXXVIII roeden lants boven de vivers neven de trueppe (Pb,
1472), dabdeye van ninove met een vijverken opt Cauterken
(L, 1695). Zie ook Twee Vijvers. Er zijn in de loop der
eeuwen meerdere vijvers geweest op het grondgebied van
Okegem. Op dit ogenblik zijn er verscheidene visvijvers.
28. Voorde. - Twee heylanden ghelegen aen voort tokeghem
(M, 1481). Doorwaadbare plaats in de Dender.
29. Walleken 259bis en deel 262. - De wallekens in den
triep (D, 1685), 86 roeden genoempt het walleken van wijlen
de vrouw van Okegem (D, 1691). Kunstmatige ronde hoog
te, rond de mote lag een beek en wal, vandaar naast mote,
motte ook het walleken genoemd.
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30. Waterlaat aan 631-632. - Noort oost het waterlaet (L,
1695), lant aen t’ waterlaet (L, 1786). Op een sluis uitko
mende afwateringssloot.
31. Waterlee. - De waterlee (A, 1677, passim), waterleede
(L, 1695), waterleye, waterleije (L, 1695), waeterleede (A,
1745). Algemene benaming voor een afwateringsgracht.
32. Watersmet 330-334. - Aende plaetse west den lochtinck
gheheeten den smet (Kr, 1642), de watersmette (S, 1677),
gheheeten den smeth (Rb, 1678), geheeten de watersmette
suyt de plaetse (Rb, 1695). Perceel genoemd naar de be
roepsnaam smet, smid? of vuil, onrein (smette) water.
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IK HEB EEN LIEF TE ... OF DE HERKOMST VAN
HUWELIJKSPARTNERS TE OKEGEM (1602-1850)
Herman Van Isterdael
Wanneer kinderen uitgroeien tot jonge mensen gaat het
andere geslacht plotseling de aandacht trekken. Jongens en
meisjes gaan op zoek naar de vrouw of man van hun dro
men. In het begin is dat nog vaak kalverliefde, dat gaat
meestal rap over. Vanaf ongeveer 20 jaar wordt het serieus.
Een partner zoeken waar men zich levenslang goed zal bij
voelen is niet eenvoudig. Ook al omdat de liefde altijd van
twee kanten moet komen en vooral ... moet blijven duren. Is
het dan toch gelukt om die unieke te vinden, dan staat er
niets meer in de weg om samen een leven te starten vol
romantiek, rozegeur en maneschijn en met een prachtig doel
voor ogen: met twee aan een toekomst bouwen waar de ene
alles betekent voor de andere. Vroeger kon men in een
huiskamer nog wel eens de spreuk lezen:
"Daar alleen kan liefde leven,
daar alleen is ’t leven zoet,
waar men stil en ongedwongen,
alles voor elkander doet".
Een ander uiterste wordt in een populaire meezinger
verkondigd: "Jefken is getrouwd, hij zit in de miserie, ’t is
zijn eigen fout". Het eigenaardige aan dit lied dat wanneer
het wordt aangeheven iedereen met volle overtuiging mee
zingt.
Huwelijk-geluk-miserie, niemand kan de romans en
wetenschappelijke boeken nog lezen over dit onderwerp. Om
nog te zwijgen van de films en televisieseries. Ik ben niet
van plan daarover uit te weiden. Alleen heb ik simpelweg
eens opgetekend waar de Okegemnaars in het verleden hun
toekomstige vrouw of man zochten. Kan men met deze
gegevens iets aanvangen? Ik vermoed van niet, het is niet
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omdat vroeger in een bepaalde buurgemeente de vrouwen of
mannen hun karakter goed paste bij dat van de huwbare
jongens en meisjes van Okegem dat dit nu nog een garantie
is voor een goede verbintenis. Maar men weet nooit en op
dit vlak is goede raad duur. Ik geef hem hierna gratis.
In het verleden hadden jongelui met trouwplannen het
ook niet gemakkelijk. Ze hadden zoals nu met veel zaken
rekening te houden. Welke elementen kunnen een rol spelen
bij de partnerkeuze? Ik som op: leeftijd, spaarpot (arm-welgesteld), uitzicht (schoon-lelijk), inzet (lui-werkzaam),
karakter (meegaand-gendarm), verstand (dom-slim), gezond
heid, ...
Mannen werden vroeger nog al eens gewaarschuwd
voor al te schoon en al te slim vrouwvolk. In 1532 werd het,
vermoedelijk door een vrouwenhater, nogal scherp uitge
drukt: " een schoon vrouwe is een schoon huys getimmert op
een schijthuys"^. Of ook het populaire gezegde "Wie een
vrouw trouwt om haar lijf, verliest het lijf en houdt het
In het verleden was de keuze van een huwelijkspartner
voor mensen van de niet-bezittende klasse vermoedelijk een
zaak van de betrokkenen zelf. Bij families met een zekere
welstand was enige sturing van de ouders niet uitgesloten.
Trouwen werd voor hen eerder als het sluiten van een koop
manschap gezien; het is onder deze term dat het effectief in
de sociale romans van de 19de eeuw zal worden omschre
ven. Als voorbeeld laten we A. Snieders aan het woord bij

^ Dat bedrock der vrouwen tot een onderwijs ende exempel van allen

nmnnen ionck ende out, om dat si sullen weten, hoe bruesch, koe valsch,
hoe bedriechlijk dat die vrouwen zijn. Geciteerd in VANDENBROEKE
C., Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden, p. 19.
* Ibidem, p. 20.
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het weergeven van de huwelijksstrategie zoals deze onder de
bezittende boerenstand aan de orde was; 'Een vrouw zoeken
is niet moeilijker dan eene koei koopen... ’tis koopmanschap
gelijk een ander. Als men er ergens eene weet staan, gaat
men er op uit.'^. Zonen en dochters van rijkere boeren
zochten een valabele huwelijkspartner op hun niveau. Maar
dergelijke goede partijen waren niet dik gezaaid. De topklas
se van Okegem trouwde indien mogelijk onder mekaar, maar
familiebanden verhinderden op de duur dergelijke huwelij
ken. Daardoor duiken er te Okegem soms trouwers op uit
tamelijk ver afgelegen dorpen. Als type-voorbeeld van deze
huwelijkspolitiek nemen we het gezin van Joannes Hendrickx.
Hendrickx Joannes gedoopt op 21.11.1695 overleden op
04.09.1772 en begraven te Okegem 06.09.1772, zoon van
Jacobus en van Joanna De Bisschop huwde te Ninove op
14.08.1718 met Maria Buijdens overleden bij een bevalling
te Okegem op 02.10.1733. Hij was baljuw van Okegem
1740-1772, schepen 1725-1729, burgemeester 1729-1740,
beheerder van de armentafel in 1719. Pachter'’ op het Hof te
Hazeleer van 1736 tot 1772. Bovenaan de toegangstrap van
de sacristie ligt de sterk verweerde gezamenlijke grafsteen
van Jan Hendrickx en van zijn tweede vrouw gemetseld. Hij
had 15 kinderen uit twee huwelijken waarvan er zeven de
huwbare leeftijd bereikten.
- Joanna gedoopt 13.12.1720 huwde te Okegem op
05.02.1747 met Joannes Van der Taelen van Ninove.
- Petrus Amandus gedoopt 06.02.1723 overleden te Okegem
op 21.10.1730, 8 jaar oud.

^ V A N D E N B R O E C K E C ., o.c., p. 2 0 .
* Z ie V A N IS T E R D A E L H ., Historiek van het Hof te Eversem of

Hof te Haeseleer, in: Mededelingen Heemkring Okegem, 1 9 7 8 , p. 9 8 .
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- Maria Catharina gedoopt 01.01.1725, huwde te Okegem
23.06.1748 Petrus Joannes De Mets (ook De Met) van
Ninove.
- Joannes gedoopt 27.06.1729, overleden te Okegem op
20.07.1729, 1 maand oud.
- Joannes gedoopt 29.08.1730 overleden te Okegem op
29.09.1735, 5 jaar oud.
- meisje gestorven na het plots overlijden van de moeder en
het openen van de baarmoeder, gedoopt 02.10.1733 overle
den 02.10.1733.
huwde opnieuw op 28.11.1733 met Cornelia
Joanna Van den Perre, verwant in de 4de
graad, gedoopt 07.11.1710 overleden op
21.09.1788 dochter van Jacobus en van Maria
Van den Storm. Getuigen bij het huwelijk Gillis
Moons en Jacobus Van Haevermaet.
- Maria Anna gedoopt 25.08.1735, huwde te Brussel St.Gaugericus op 01.02.1759 met Petrus Van Ghijseghem
geboren te Denderhoutem.
- Jacobus Norbertus gedoopt 14.02.1737, overleden te Oke
gem op 12.03.1737, ca. 1 maand oud.
- Ferdinand Alexander Josephus gedoopt 26.02.1738 overle
den te Okegem op 18.03.1738, ca. 1 maand oud.
- Cornelius gedoopt 17.04.1739, overleden te Okegem op
15.04.1746, 7 jaar oud.
- Joannes gedoopt 16.04.1741, huwde met Petronella Jacoba
Van Havermaet.
- Adrianus Josephus gedoopt 24.05.1743, overleden te
Okegem op 14.10.1745, 2 jaar oud.
- Theresia gedoopt 24.03.1745, overleden 07.12.1784 huwde
te Okegem op 08.01.1774 met Amandus Haelterman geboren
te Nederhasselt overleden 26.12.1813 zoon van Franciscus

87

en van Maria Van Ongeval. Amandus hertrouwde met Maria
Francisca De Cooman.
- Alexandrina Josepha gedoopt 09.04.1748 huwde met dis
pensatie verwantschap 3de graad op 02.10.1775 Joannes
Philippus Van Havermaet gedoopt 06.05.1747, overleden te
Pamel 28.04.1819 zoon van Jacobus en van Anna Catharina
Schoonians.
- Anna Maria gedoopt 26.05.1750 huwde te Schoonaarde op
09.05.1775 met Judocus Josephus De Pauw geboren te
Zellik.
Nog geen twee maanden na het overlijden van zijn
eerste vrouw hertrouwde hij met de dochter van de toenmali
ge baljuw Jacobus Van de Perre. Hij volgde zijn schoonva
der op als baljuw. De heer van Okegem was peter van
Ferdinand Alexander Josephus. Twee van zijn kinderen
trouwden met leden van het gezin van Jacobus Van Haver
maet, de meier van Okegem. Uit dit gezin stamde ook de
latere abt van de St.-Adriaansabdij te Geraardsbergen.
Amandus Haelterman van Nederhasselt zou later op het Hof
te Hazeleer verder boeren.
De meerderheid van de Okegemnaars hadden uiteraard
niet zo’n hoge verwachtingen qua welstand van hun toekom
stige levensgezel. En ze gingen het meestal ook niet zo ver
zoeken.
De pastoors die de huwelijksakten in registers opte
kenden hebben zich over het algemeen niet erg bekommerd
over de herkomst van de trouwers. De vermelding van de
woonplaats of geboorteplaats van de huwelijkskandidaten
komt zelden voor. In de 17de eeuw werd op 331 huwelijken
van 60 personen de herkomst opgetekend, dit is minder dan
10 %. In de meeste gevallen was één van de trouwers van
Okegem zelf afkomstig. Bovendien behoorde Impegem, een
gehucht van Liedekerke, tot de parochie Okegem. De inwo88

ners van Impegem werden niet als vreemdelingen be
schouwd. In orde van belangrijkheid kwamen de personen
die in de 17de eeuw in de parochie Okegem (= Okegem +
Impegem) trouwden van:
- Pamel (10)
- Iddergem (7)
- Denderhoutem (6)
- Liedekerke (6)
- Strijtem (5)
- Denderleeuw (4)
In de 18de eeuw vonden we 157 herkomstvermeldingen, waarvan de belangrijkste waren:
- Pamel (41)
- Liedekerke (19)
- Denderhoutem (13)
- Denderleeuw (8)
- Iddergem (7)
- Borchtlombeek (7)
- Denderwindeke (7)
- Meerbeke (6)
- St.-Katharina-Lombeek (5)
- Wambeek (5)
In de periode 1801-1850, op basis van de burgerlijke
stand. Op 161 personen afkomstig uit een andere gemeenten
waren er van:
- Pamel (38)
- Liedekerke met Impegem (28)
- Denderleeuw (13)
- Ninove (10)
- Iddergem (9)
- Meerbeke (7)
- Denderhoutem (6)
- Nederhasselt (4)
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De resultaten liggen in de lijn der verwachtingen. De
aangrenzende dorpen leverden de meeste huwelijkspartners.
Toch valt het op dat Pamel over twee en een halve eeuw de
parochie bij uitstek was waar een levensgezel gevonden
werd. Waarop die voorkeur gebaseerd was is me niet duide
lijk. Het centrum van Pamel lag vroeger net over de Dender,
maar toch lag er nog altijd de Dender tussen. De Pamelaars
stapten letterlijk en figuurlijk in het bootje om te Okegem te
trouwen en omgekeerd. Mogelijk is dit een fenomeen dat
zichzelf bestendigde, er woonde veel familie langs beide
zijden van de Dender en er waren dus ook meer contacten
dan gewoonlijk.
Tenslotte nog dit: in vrij veel gevallen vonden Okegemse trouwlustigen hun partner op hun werkplaats. Veel
jonge mensen dienden als knecht en meid in de naburige
dorpen en zelf verder weg. Uit de schaarse aantekeningen
daaromtrent vernemen we soms dat de betrokken Okegemse
werkzaam was in de parochie waar zij haar man vond^.
Omgekeerd werkten er ook jonge inwoners van naburige
dorpen als inwonende knecht of meid op de grote hoeven te
Okegem. Zij vonden hun levensgezel te Okegem en bleven
er wonen*.

’ E n k ele v o o rb ee ld en : E lisa b etli V an H averm aet trou w d e te O kegera
in au gu stu s 1783 m et Jan Frans V erb ek en van H ek elg era . Zij w o o n d e
v o o r haar h u w elijk te H ek elg em ;

P etro n ella Joanna V an d en B erghe

trou w d e in ok to b er 1 7 8 4 m et S im o n C alleb au t van A a ig em . Z ij w o o n d e
v o o r haar h u w elijk te A a ig e m . In h etz elfd e g ev a l is b ijv o o rb eeld nog
Isab ella C on stan tia V e tsu y p en s te H erlin k h o v e.
* B ijv o o rb eeld Joanna C atharina C er g o n ie van W am b eek w o o n d e te
O k eg em a ls m eid en leerd e h ier Jacob u s V an d en B ergh e keim en. Zij
h u w d en op 2 4 ju n i 1 7 8 8 .
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DE OKEGEMSE BIBLIOTHEEK
In november 1999 werd de Okegemse bibliotheek definitief
opgedoekt. Gedurende verscheidene generaties hebben Davidsfondsers als vrijwilliger gewerkt in en voor de biblio
theek, steeds met het nobel doel van volksverheffing voor
ogen. En daar hadden ze zeer veel voor over. Vergeten we
immers niet dat de opbrengst van jaren toneelspelen, boeken
verkoop, kerstmarkten, concerten en andere activiteiten van
het Davidsfonds dienden voor de aanschaf van boeken voor
de bibliotheek. In die zin zijn zij voor de Okegemse bevol
king van onschatbaar nut geweest. Waar konden jonge
mensen van Okegem met leeshonger en vragen om informa
tie immers anders terecht? In de plaatselijke bibliotheek
stonden de bibliothecaris en het hele Davidsfondsbestuur elke
zondag paraat met hun eigen kennis en zelfs met eigen
boekenbezit om de lezers te helpen. Ze kunnen niet genoeg
bedankt worden voor hun edelmoedige en belangeloze inzet.
Hun taak en doel werd professioneel overgenomen door het
stadsbestuur met een moderne bibliotheek.
Patrick Praet vertelt hierna met een vleugje nostalgie
zijn verhaal over zijn kennismaking met de bibliotheek.
Velen van ons zullen er zich in herkennen al kunnen plaats
en persoon wel verschillen. Patrick is voor de herinneringen
het best geplaatst. Hij doorliep alle stadia, van klein (aan de
hand van zijn moeder) naar groot (hij eindigde als biblio
thecaris). Reeds eerder publiceerde hij trouwens in onze
Mededelingen van Heemkring Okegem de geschiedenis van
de bibliotheek®.

’ P R A E T P ., De bibliotheek van Okegem: van
uitleenpost, 13, 1 9 8 8 , p. 1 0 5 -1 1 0 .
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"boekerij" naar

HERINNERINGEN AAN DE BOEKERU
VAN OKEGEM
Patrick Praet
Het was een vreemde ervaring op 19 november vorig jaar.
In een lokaal van de openbare bibliotheek van Ninove werd
er die dag een grote boekenverkoop georganiseerd. Alhoewel
ik wel een bang vermoeden had omtrent de origine van de
koopwaar werd ik er onwillekeurig naar toe gedreven, In het
te kleine lokaal was het een ware overrompeling. Boekenlief
hebbers verdrongen elkaar om te grasduinen in de torenhoog
gestapelde lectuur. Bij een eerste oogopslag werd mijn
vermoeden bevestigd. Ik herkende onmiddellijk in de rubri
cering op de rug van de boeken mijn eigen handschrift. Hier
lag ze dan: de boekencollectie van de bibliotheek van Okegem, ten prooi aan de begerige handen van bibliofielen die
geladen met volle kartonnen dozen naar hun wagen stapten.
Het was pijnlijk om de boeken die me deden denken aan
mijn kindertijd, achteloos doorheen de handen te zien gaan.
Gedurende enkele ogenblikken lag één van de boeken met de
avonturen van Pietje Bel in mijn handen. Even zag ik het
beeld van mezelf met het bewuste boek jaren geleden...
Het moet in het najaar van 1972 zijn geweest dat mijn
moeder me meenam naar wat toen door velen nog de "boe
kerij" werd genoemd. Op een zondagvoormiddag na de mis
stapten we de trappen op van "den Astrid", het oude pand op
de hoek van de Leopoldstraat en de Astridbaan (nu Guldenboom). Als kleine jongen ervaarde ik de smalle ruimte als
een immense zaal vol wijsheid. De aanwezigheid van een
ernstig ogende bibliothecaris achter een zwaar houten bureau
versterkte nog deze eerbiedwaardige indruk. Sindsdien
bezocht ik gedurende jaren wekelijks de bibliotheek: telkens
drie boeken per week die meermaals werden uitgelezen. Wat
me altijd weer opviel was dat rond de lessenaar van de
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bibliothecaris (Roger Chiau) elke zondag enkele rijzige
mannen in kostuum samengroepten. Sigaretten rokend be
spraken zij de laatste nieuwtjes van het dorp. Wanneer ik be
dremmeld mijn boeken wou "laten inschrijven", stokten hun
gesprekken. De mamien keken dan goedkeurend naar mijn
gekozen lectuur of gaven één of andere vriendelijke opmer
king. Pas later realiseerde ik me dat zij bestuursleden waren
van het Davidsfonds, de eigenaar van de bibliotheek.
Zo ging al de voorradige jongenslectuur door mijn
hand; de avonturen van de Kameleon, Dik Trom, Jan zonder
Vrees, de Rode Ridder, de Grote Zeven, ... Kortom, al de
boeken die vandaag niet meer tot de echte jeugdliteratuur
worden gerekend. Toch oefenden ze op de jongens van mijn
leeftijd een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. De
spannende avonturen dienden onvermijdelijk als inspiratie
bron voor onze kwajongensstreken in de "Polder" of op "den
Berg" (het toen nog toegankelijke terrein van houthandel De
Roose).
De jeugdbibliotheek had natuurlijk haar beperkingen.
Na enige tijd was alles wat ons interessant leek uitgelezen.
Gelukkig bracht de "wisselbibliotheek" enig soelaas. Om de
drie maanden deponeerde een uitleendienst enkele honderden
boeken in de boekerij, daarmee was onze leeshonger op
nieuw voor enige tijd gestild...
In 1976 moest de bibliotheek "de Astrid" verlaten.
Een gezin dat na een brand zijn huis had verloren, kreeg het
oude gebouw aan de spoorweg als voorlopige woning toege
wezen. Daarom bracht het Davidsfonds zijn boeken onder in
de vroegere gemeenteschool die kort voordien haar deuren
had moeten sluiten. Ik miste er echter de gezellige groezelig
heid van het vroegere gebouw. De jeugdboeken bevonden
zich in een vroeger klaslokaal en stonden geklasseerd in
enkele rekken tegen de muren. De onderonsjes van het
Davidsfonds-bestuur waren gebleven. Maar voor de rest was
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het een kille ruimte die werd gedomineerd door een lesse
naar en een oude kachel waaruit Georges Becqué, de nieuwe
bibliothecaris, op de koude zondagmorgens probeerde wat
warmte te halen. Mijn boekenliefde was in die tijd niet meer
zo groot. Ik probeerde het dan maar met boeken voor vol
wassenen. Dit was in alle opzichten een grote psychologische
stap. Men moest daarvoor immers ten aanschouwe van de
bibliothecaris het lokaal met de jeugdboeken verlaten. Via
een duistere gang kwam men dan terecht in een ander onaan
trekkelijk lokaal waar de boeken "voor de grote mensen"
stonden. Het kostte me de eerste maal heel wat zelfoverreding om met enkele exemplaren naar Georges te stappen.
Het baatte echter weinig, het leesplezier was voorlopig
gestild. Uiteindelijk leverde ik mijn lenerskaart binnen, een
beslissing waarbij ik mezelf heel wat moed moest inpompen
om de afkeurende blikken van het Davidsfonds-bestuur te
trotseren.
Gedurende jaren zette ik geen voet meer in de biblio
theek. Sinds 1980 was de accommodatie nochtans sterk
verbeterd. De vroegere klaslokalen waren omgevormd tot de
zaal van het buurthuis en twee kamers van de benedenverdie
ping van het oude schoolhuis herbergden nu de bibliotheek.
Het aantal uitleningen bereikte tijdens het begin van de jaren
tachtig ook zijn toppunt. Maar, de collectie was en bleef te
beperkt voor het kieskeurige publiek dat steeds beter aan zijn
trekken kwam in de snel groeiende bibliotheek van Ninove.
Vanaf het midden van de jaren tachtig begon het aantal
leners en uitleningen te slinken.
In deze periode kwam ik opnieuw in de bibliotheek
terecht. Het ontslag van Georges, het behalen van de bekwaamheidsakte en het lidmaatschap van het Davidsfonds
maakten me zo de nieuwe (en tevens laatste) bibliothecaris.
Aangezien een nieuw decreet de subsidiëring van kleine
(vrije) bibliotheken op termijn uitsloot, werd beslist om de
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bibliotheek van Okegem over te dragen aan de stad Ninove.
De plaatselijke bibliotheek fungeerde voortaan als uitleenpost
van de stedelijke bibliotheek.
Het gaf aan de "boekerij" een nieuw elan. De finan
ciële injectie van de stad actualiseerde de boekencollectie
zodat de uitleencijfers opnieuw de hoogte in gingen. Het was
echter van korte duur. De kinderen bleven wel komen, maar
boeken voor volwassenen werden met mondjesmaat uitge
leend. Scholieren kwamen wel de verplichte schoollectuur
opzoeken, maar deze lezers verdwenen na het vervullen van
hun opdracht even vlug als ze gekomen waren.
Een nieuwe beleidslijn van de stedelijke bibliotheek
bracht het stervensproces van de Okegemse bibliotheek in
een stroomversnelling. Na een poging om de vrije bibliothe
ken in de deelgemeenten om te vormen tot uitleenposten,
werd tien jaar later namelijk het roer volledig omgegooid.
De uitleenposten van Outer en Neigem werden gesloten
wegens gebrek aan belangstelling. Deze van Okegem en
Appelterre kregen uitstel van executie; gedurende een proef
periode moesten ze bewijzen dat ze nog rendabel waren.
Voor Okegem was dit een vergiftigd geschenk. Na mijn
ontslag in 1996 werd er immers geen vervanging gevonden
zodat de bibliotheek zonder veel uitleg gedurende maanden
gesloten bleef. Verontruste lezers die mij met vragen hier
over aanklampten moest ik telkens machteloos naar Ninove
doorsturen. Toen een jaar later de bibliotheek opnieuw de
deuren opende, was het uiteraard niet evident om een nieuw
"cliënteel" op te bouwen. Vroegere lezers hadden zich intus
sen in andere bibliotheken ingeschreven. Begin 1999 liep de
proefperiode ten einde. Wellicht tot grote opluchting van het
stadsbestuur waren de werkingsresultaten verder gezakt. Op
het voorstel om de uitleenposten definitief te sluiten kwam er
nagenoeg geen reactie. De bijgevoegde werkingsresultaten
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waren immers zo dramatisch gezakt dat tegen de sluiting
niemand redelijke bezwaren kon opperen.
Dan ging het plots heel snel: de bibliotheek werd
gesloten, de boeken werden weggehaald en grotendeels
verkocht. Ze lagen op 19 november kriskras verspreid op
tafels. Als ik wou en in de massa voldoende mijn ellebogen
gebruikte, kon ik ze zelfs kopen: Arendsoog, Winnetou, Jan
zonder Vrees, Jan Bart, de Rode Ridder, ... al mijn jeugd
helden thuis in de boekenkast voor de eigen kinderen. Ik
deed het maar niet. Schroom of nostalgisch sentiment? Laten
we het herinneringen noemen...
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IN MEMORIAM PRIESTER
PETRUS MAURITS VAN DER SPEETEN
Jozef Van der Speeten
Op 6 oktober 1999 overleed te Ninove na een kortstondige
ziekte onze dorpsgenoot en priester Maurits Van der Spee
ten. Voor de tweede keer in zeer korte tijd verliest Heem
kring Okegem een zeer trouw erelid met een bijzondere
interesse voor de werking van de vereniging. De uitvaart
plechtigheid had plaats te Melsele op 12 oktober waarna hij
volgens zijn laatste wilsbeschikking op het kerkhof van
Okegem werd begraven.
Maurits Van der Speeten werd op 30 mei 1912 te
Okegem geboren als oudste zoon van Joannes Severinus en
van Maria Sidonie Van den Spiegel. Bij het doopsel kreeg
hij twee namen toebedeeld namelijk Petrus en Maurits. Zijn
peter was Petrus Van den Spiegel en zijn meter was Maria
Theresia Wittenberg. Toen bestond nog de gewoonte dat de
dooppeter zijn naam meegaf aan zijn doopkind en dat de
meter ook haar doopkind met een naam bedacht. Zijn tweede
naam werd zijn roepnaam, maar in de volksmond was hij
gekend als "Maurits van Dhauzeleirs". Zijn overgrootvader
Jozef Van der Speeten was gehuwd geweest met Maria
Theresia Haeseleer. Hun nakomelingen werden in Okegem
thuis gewezen met de toevoeging "van dhauzeleir" waarin de
familienaam Haeseleer herkenbaar is.
Zijn ouders vestigden zich op een 50-tal meter van het
ouderlijk huis namelijk in het hoekhuis van de Fonteinstraat
en de Borreweg, rechtover het Sint-Antoniuskapelletje. Het
huis van zijn grootvader, van beroep cichoreifabrikant (suikerijbranderij), zal voor Maurits als kind en op latere leeftijd
steeds een tweede thuis blijven.
Maurits ging in de oorlogsjaren naar de bewaarschool
van de zusters van de H. Harten te Okegem waar hij ook het
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eerste leerjaar van de basisschool volgde. Daarna ging hij
over naar de gemeenteschool (de meesterschool) waar hij les
kreeg van meester De Neve. In het foto-album Herinnerin
gen aan Okegem II (annalen 1978) staat op pagina 20 een
klasfoto van 1922 afgedrukt waarop Maurits al heel ’devotelijk’ knielde. Was er toen al een ’roeping’ aanwezig?
In het midden van jaren 20 verhuisde de familie naar
Denderleeuw en Maurits werd naar de technische school
(toen nog vakschool genoemd) gestuurd waar hij het getuig
schrift van technieker behaalde. Hij werkte een paar jaar te
Brussel en gedurende die tijd voelde hij stilaan de roeping
tot het priesterschap in zich groeien. Hij deelde zijn besluit
mee aan pastoor Cnockaert die hem verder met raad en daad
zou bijstaan. Er was wel een probleem, Maurits had niet de
nodige opleiding gekregen om priesterstudies aan te vatten.
In voorbereiding daarop begon hij als late roeping humanio
rastudies in het Don Bosco-college te Sint-Denijs-Westrem.
Intussen vervulde hij zijn legerdienst bij de ’strijdwagens’ te
Sint-Denijs-Westrem. Hij studeerde verder aan het Don
Boscocollege te Kortrijk en vervolledigde zijn humaniora aan
het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen. In 1939 begon
hij zijn ’wijsbegeerte’ aan het Sint-Jozef Klein Seminarie te
Sint-Niklaas. Tijdens die periode werd hij gemobiliseerd en
maakte hij de achttiendaagse veldtocht mee als brancardier.
Hij was er fier op dat hij oudstrijder 1940-1945 was. Na de
overgave van het leger in mei 1940 kon hij terug naar het
seminarie. Tijdens de oorlogsjaren bereidde hij zich voor op
het priesterschap. Maurits was een doorzetter. Op 26 mei
1945 werd hij te Gent priester gewijd en op zondag 27 mei
1945 mocht hij in de kerk waar hij gedoopt werd zijn eremis
opdragen.
Na een lange vakantie stuurde de bisschop Maurits op
24 augustus 1945 naar Dendermonoe waar hij in het Heilig
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Maagdcollege de taak van subregent toevertrouwd kreeg. Hij
moest zorgen dat er tucht heerste onder de leerlingen.
Op 31 maart 1951 begon Maurits aan zijn eerste
pastorale taak: hij werd onderpastoor te Melsele benoemd.
Daar maakte hij voor het eerst kennis met de Waaslandse
mentaliteit. Na een verblijf van 14 jaar te Melsele achtte de
bisschop Maurits bekwaam om als pastoor te dienen. Hij
benoemde hem op 30 juni 1965 te Sint-Kornelis-Horebeke.
De vijf jaren die hij daar doorbracht waren volgens zijn
eigen zeggen de mooiste uit zijn priesterleven. Daar werd hij
de echte ’pastor bonus’, de goede herder die alles over heeft
voor zijn parochianen. Op 17 september 1970 benoemde de
bisschop hem tot pastoor te Kallo, het polderdorp aan de
Schelde. Op deze parochie gaf Maurits opnieuw het beste
van zichzelf. Tijdens het ’Heilig jaar’ in 1975 organiseerde
pastoor Van der Speeten op 25 mei 1975 op zijn parochie
een "roepingendag" en stelde hij samen met zijn onderpas
toor een brochure samen over de religieuzen van Kallo. Een
parochiaal hoogtepunt was de viering van 800 jaar kerk- en
parochiegemeenschap in juni 1979. De feestelijkheden ken
den een groot succes: een feeststoet, een pontificale jubelmis
uitgezonden op de radio, een tentoonstelling van de praalwa
gens van Rubens (herinnering aan de slag bij Kallo in 1638).
Een gedenkboek werd samengesteld door de bevolking van
Kallo met de medewerking van de Heemkundige Kring Het
Land van Beveren. Pastoor Van der Speeten, die het be
scherm- en feestcomité voorzat, verzorgde een bijdrage in dit
boek onder de titel "Kallo in religieus gewaad".
Begin september 1984, Maurits, was toen reeds 72
jaar, bood hij de bisschop zijn ontslag aan als pastoor en
vroeg hij om een rustiger taak te mogen uitvoeren. Hij werd
benoemd als aalmoezenier van het rusthuis Briels te Melsele.
Hij nam zijn intrek in het bejaardentehuis. Dit prachtig
gerestaureerd kasteeltje was zijn laatste stek waar hij als
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priester instond voor het geestelijk welzijn van de bejaarden.
Op 10 september 1999 vierde het rusthuis Br iels zijn 50-jarig
bestaan maar aalmoezenier Van der Speeten kon zeer tot zijn
spijt de plechtige viering niet bijwonen omdat hij reeds
opgenomen was in het ziekenhuis. In "Bombardon"*® ver
scheen een artikel van zijn hand waarin hij de geschiedenis
van het bejaardentehuis behandelt.
Tijdens de periode van zijn aalmoezenierschap ver
scheen van zijn hand het "Gedenkboek der geestelijken van
Melsele". Hierin geeft hij een opsomming van: alle manne
lijke en vrouwelijke religieuzen die te Melsele geboren zijn,
alle parochiepriesters en kerkbedienden die te Melsele actief
waren, de godsdienstige en kerkelijke plechtigheden die het
geloofsleven te Melsele hebben bezield. Het boek was ge
ïllustreerd met foto’s en bidprentjes.
Maurits had een ijzersterk geheugen. Van bij het prille
begin van onze vereniging was hij voor de Heemkring een
bron van informatie en vurig ijveraar. Zijn familie, Okegem
en zijn inwoners, ze lagen hem nauw aan het hart. De bij
eenkomst van de familie Van der Speeten te Okegem in 1987
was voor hem een hoogdag waaraan hij de beste herinnerin
gen bewaarde.
In hetzelfde Bombardon van november 1999 publi
ceerde Sidon De Coninck een overlijdensbericht dat pastoor
Van der Speeten zeer fijnzinnig en goed typeerde. Hierna
volgt de tekst.

V A N D E R S P E E T E N M ., Vijftig ja a r "Stichting Briels", 1949-

1999, in: Bombardon. Tweemaandelijkse dorpsgazet van Melsele, I5 e j g .,
nr. 9 0 , sep tem b er 1 9 9 9 , p. 3.
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Maurits Van der Speeten, aalmoezenier van Briels, over
leden.
Net nu Briels dan toch zijn gouden jubilee gevierd heeft (10
september 1999), net nu priester Poppe zalig verklaard is,
uitgerekend nu is aalmoezenier Van der Speeten gestorven.
In de kleine kapel van Briels is veel gebeden voor de
zaligverklaring van priester Poppe en van nog veel geestelij
ken. Van der Speeten hield vast aan zijn priesteruurgebed
waar voor het volk gods en voor de priesters menig gebed
ten hemel werd gestuurd. Voor Briels had Van der Speeten
een boontje extra. Hij heeft de geschiedenis van het kasteel
tje en van de familie Briels op papier gezet. (...) Ook de
pers nam slechts enkele stukken op uit het historisch over
zicht en dan nog met fouten. Dat zei ons toen een verbolgen
aalmoezenier. Zijn werk van enkele jaren kreeg niet de
weerklank in de pers die het verdiende. Bombardon gaf hem
die ruimte wel. We kunnen er niet omheen; aalmoezenier
Van der Speeten heeft recht gedaan aan de stichter van
Briels en zijn documenten over dat stukje Melseelse geschie
denis inzake bejaardenzorg zijn een dank waard. Maurits
Van der Speeten was vroeger onderpastoor in Melsele en
later pastoor in Kallo. In 1984 werd hij aalmoezenier in
rustoord Briels. Hij bleef dus goed bekend in Melsele. Hij
stond bekend als iemand die het hart op de tong had. Zelfs
hooggeplaatsten kregen hun ’saus’ als dat nodig was. De
oude catechismus werd er destijds ingedrild met gestrengheid
en juistheid. De bende jongens moesten in toom worden
gehouden. Van der Speeten was geen gemakkelijke. Maar
voor zichzelf was hij ook niet gemakkelijk. Niets was te
hard of te zwaar. Hij was een echt werkpaard en zijn ijver
was onbesproken. Zijn priesterschap zal hij in alle vurigheid
beleefd hebben. Zijn aanpak was ouderwets en conservatief.
Wat hij in zijn eigen tijdschrift naar voren bracht getuigt
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daarvan. In zijn laatste blaadje van september schrijft hij nog
dat Leopold Neyrinckx dit ’aardse tranendal’ verlaten heeft.
Die stijl was hem eigen, het concilie was aan hem voorbij
gegaan. Hij leefde in het verleden met zijn gedachtengoed en
probeerde dit nog over te brengen bij de mensen van nu. In
de kapel van rustoord Br iels had hij zijn eigen gelovige
aanhang die hem door dik en dun steunde. Zij zullen over
hem getuigen als een man van principes, trouw en standvas
tig in het geloof. Het is allemaal waar.
Van der Speeten heeft nu op zijn beurt dit ’aardse
tranendal’ verlaten. Melsele verliest in hem een ’historische
priesterfiguur’. Hij die zoveel over de historie van de Melseelse priesters en kloosterlingen geschreven heeft, verdwijnt
nu mee in de geschiedenisboeken. In 1990 verscheen zijn
boek ’gedenkboek der geestelijken van Melsele’. De man
van de grote processies, de grote activiteiten en Mariavereringen heeft daar veel opzoekingswerk en tijd ingestoken.
Hij reed het hele land door als het moest, op zoek naar
bronnen. Soms liet hij zich ook voeren als het wat te ver
was. Hij kreeg dat gedaan. Dat was zijn doorzettingskarakter. De foto uit Het Nieuwsblad van 9 september is wellicht
de laatste die van hem genomen is. Niemand kon vermoeden
dat hij enkele stonden later door een beroerte getroffen zou
worden. Het vereeuwigt de man voor zijn geliefkoosd kas
teeltje.
Voor aalmoezenier Van der Speeten is het spijtig dat
hij de jubilee van Briels en de zaligverklaring van priester
Poppe niet meer heeft mogen beleven. Een troost is het dat
hij aan de andere kant van het leven zijn broeders al gevon
den heeft.
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IN MEMORIAM URBAIN VAN DEN SPIEGEL
Op vrijdag 20 augustus 1999 werd de bekende Okegemnaar
Urbain Van den Spiegel ten grave gedragen begeleid door
familie en een talrijke groep vrienden. Hij was voorzitter
van de Okegemse harmonie en befaamd wijnmaker. Urbain
was een echt minzaam en sociaal-voelend mens die onder
andere enorm begaan was met het wel en wee van "zijn
harmonie". Hij vertegenwoordigde de harmonie naar buiten
uit en was zo het gezicht dat steeds op de o zo talrijke
activiteiten van andere Okegemse verenigingen aanwezig
was. Hij was bijzonder gelukkig en fier met de prestaties van
zijn muzikanten die hij op alle uitstappen vergezelde. Onder
zijn voorzitterschap kapte de harmonie resoluut met het
politieke verleden. Hij slaagde erin een vereniging uit te
bouwen waarin elke Okegemnaar-muziekl lefhebber zich kon
thuis voelen. Wie het politieke strijd van de laatste 40 jaar
een beetje kent weet dat dit niet eenvoudig kan zijn geweest.
Rond de fanfare en later de harmonie bewerkte hij een
verzoening van alle Okegemnaars. Onder andere vanaf dat
ogenblik luisterde de harmonie alle Okegemse manifestaties
muzikaal op tot grote vreugde van velen.
Op de begrafenis sprak Etienne Vernaillen, secretaris
van de harmonie, een afscheidswoord uit dat we hier inte
graal weergeven.
Okegem, 20 augustus 1999
"Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld,
’s morgens ontkiemt het en schiet het op,
’s avonds is het verwelkt. "
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Beste vriend Urbain, Achtbare familieleden, Meevoelende
vrienden en kennissen, Beste muzikanten.
Een kenmerk van het leven is het onvoorzienbare. In plaats
van U, Urbain, binnen enkele dagen te huldigen als 10 jaar
voorzitter en de daarbij horende 36 jaar ondervoorzitter van
onze harmonie, zijn we hier bijeen om afscheid te nemen
van een bestuurslid en vriend en om ons meevoelen te betui
gen aan een bedroefd gezin bij het heengaan van een lieve
man en een goede vader. Urbain is niet meer...
Omdat menselijke herinneringen onvolkomen en
onvolledig zijn, is het verwoorden van je loopbaan bij ons en
bij anderen, een onmogelijk en onbegonnen werk. Toch wil
ik een poging wagen, schamel in omvang, maar onnoemelijk
echt in bedoeling en opzet.
Ongeveer 46 jaar geleden kwam je de rangen van de
toenmalige fanfare vervoegen. Als jonge ondervoorzitter
kende je door en door onze harmonie; je was erbij toen onze
eerste majoretten opstapten; ook samen met U beleefden we
dat heuglijk moment toen we voor ’t eerst gekostumeerd
waren en met het toenmalige bestuur was je enorm fier toen
we te Gent, uit handen van de heer gouverneur het erediplo
ma kregen, dat ons toeliet de titel van koninklijke fanfare te
dragen.
Van de vele uitstappen in de ons omliggende gemeen
ten heb je er omzeggens geen enkele gemist. Overal waren
muziekminnende mensen die Urbain kenden, waardeerden en
bewonderden; niet alleen als bestuurslid van de harmonie,
maar ook als de meer dan gewone duivenliefhebber en zeker
als kenner van "maak zelf je wijn" en niet in het minst als
schoonzoon van die ouwe-getrouwe muzikant en ere-dorpssecretaris Georges Van Damme.
Beste Urbain, je hebt een leven geleefd dat goed was.
Je was een diep christelijk vader, en tot voor enkele dagen
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Petrus Vernaillen werd te Okegem geboren op 9 juli
1920. Hij huwde op 4 september 1946 met Lea Van Isterdael
en het gezin vestigde zich in het ouderlijk huis. Op verzoek
van pastoor Van Vreckem aanvaardde hij de functie van
schrijver-zaakvoerder in 1948 en richtte in zijn ouderlijk huis
een magazijn in. Zijn moeder dreef toen ook nog handel in
steenkolen. Wekelijks deed hij zijn ronde bij de leden en
bracht met paard en kar de bestelde waren aan. Tot midden
de jaren 50 reed hij zelf met zijn gespan naar Aalst om de
nodige voorraden. Hij schafte zich toen een vrachtwagen aan
want hij had de handel in kolen overgenomen.

Toen zei Jezus :
Laat ons oversteken naar de andere oever...

voeren. Hij zat nooit stil..., of toch wel.
’s avonds om het resultaat van zijn arbeid
te schatten, om plezier te hebben van de
schapen die graasden aan zijn achterdeur,
om een stukje muziek te spelen, want de
fanfare lag hem nauw aan het hart, een
liefde die hij ook op ons overbracht.
Hij was geen man van grote woorden, zijn
vaderliefde was een zwijgzame liefde, die
er eerder op gericht was dat voorbeelden
trekken en woorden slechts wekken.
Ziin Inzet voor moeder, meter en familie was
g.'oot, heel zijn levenswijze op diep chris
telijk vertrouwen. Hi| was er steeds als we
hem nodig hadden.
Wij verliezen een steun, onze raadsman, een
voorbeeld.
Vader, wij weten dat uw programma nog
niet voltooid Is, maar gesterkt door uw voor
beeld zullen wij samen met moeder verder
leven en werken alsof u er nog bij bent.
Liefste Peter, wij zullen U missen, wij heb
ben niet de kans gehad uw Inzet voor ons
veelvuldig terug te geven. Wij zullen trach
ten door onze liefde het leed voor meter
draaglijker te maken. Wij vergeten U nooit
U was de beste, de bovenste beste.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Petrus Amandus VERNAILLEN
echtgenoot van mevrouw
Lea VAN ISTERDAEL
geboren te Okegem op 9 juli 1920 en aldaar
in de Heer ontslapen op 20 oktober 1988.
voorzien van de Krlstelljke Ziekenzalving.
Lid van de Koninklijke fanfare.
Oud-strijder 1940-1945.

"Van het concert van het leven krijgt nie
mand een programma".
20 okober was een grijze dag. In alle be
tekenissen van het woord. Ons vader werd
ons ontnomen, heel onverwacht, veel te
vroeg. Wij hadden samen nog zoveel plan
nen, grote en kleine. Alles ging zo goed,
misschien te goed om lang te mogen du
ren.
Vader had alles mee om na een leven van
hard werken samen met moeder te genie
ten van een mooie oude dag, om te doen
wat hij graag deed, op zijn eigen gesta
dig ritme, op zijn eigen rustige manier.
Hl) hield ervan zijn dieren te verzorgen, zijn
hof proper te leggen, andere karweien uit te

De families
VERNAILLEN. VAN ISTERDAEL.
BAEYENS en VAN DER DONCK
danken U voor de blijken van
medeleven In hun rouw.

Druk. Excelsior - koster - Okegera
Begrafenissen
Denderleeuw

41

VAN HOLSBEEK

voelden je kinderen, en vooral je kleinkinderen zich gebor
gen in de schaduw van "peter Urbain".
We weten het, je wou nog zoveel doen, je wou met
muziek, je duiven en je wijn nog zoveel mensen helpen en
gelukkig maken en nog veel tijd besteden aan uw gezin waar
vooral uw kleinkinderen de volle aandacht genoten.
Gods wegen zijn niet te doorgronden. Het mocht
echter niet zijn; stilaan begaven je krachten, ze waren aange
vreten door dat onzichtbare iets dat men "ziekte" noemt. Als
we vandaag als muzikant, als familie of vriend even achter
om kijken en ons leven overzien, dan voelen we diepe dank
baarheid. Urbain, we danken U voor al het goede dat U voor
ons gedaan hebt. We danken U voor de vele blije uren die
we met U mochten beleven. We danken U voor al de keren
dat we succes hebben gehad, we waren er zo gelukkig mee.
We danken U voor al de vriendschap die we hebben onder
vonden, het heeft ons zo verrijkt. We danken U voor al de
wijze raad die we mochten ontvangen, we hebben er zoveel
van geleerd.
Afscheid nemen is misschien de moeilijkste opdracht
die een mens voortdurend te verwerken heeft zolang hij
leeft. Afscheid nemen van geliefde mensen wil zeggen:
aanvaarden wat pijn doet, er doorheen groeien zonder van
binnen dood te gaan en een dankbare herinnering overhouden
om verder mee te leven. Niets is zekerder dan dat we allen
zullen sterven; niets is echter minder zeker dan het uur.
Urbain, jij hebt dit tijdelijke bestaan geruild tegen de
eeuwige rust. Mocht je verdere leven gedragen worden op de
hemelse tonen der eeuwigheid.
Het bestuur en de muzikanten
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ERELEDEN WERKJAAR 1999
In 1999 leverden volgende leden een bijzondere in
spanning om de financiële situatie van de heemkundige kring
op een gezond peil te houden. Het bestuur dankt hen daar
voor zeer hartelijk.
Baeyens Irène, Stavele
Boriau Albert - Van Audenhove, Okegem
Timmermans Paul, Gent
Van Isterdael Walter, Sint-Katharina-Lombeek
Vernaillen Achiel - Van den Spiegel, Okegem
Vernaillen Rita, Ninove
Anthoens Achiel, Okegem
De Dobbeleer André, Okegem
De Ridder Marcel, Denderleeuw
Derideaux Lodewijk, Pamel
De Roeck Rudi, Roosdaal
Eylenbosch Cyriel, Okegem
Mertens Georges, Denderleeuw
Ronsijn Paul, Okegem
Strubbe Neron - Hellinckx, Ninove
Van der Ween Petrus - Jacobs, Okegem
Van Isterdael Jan, Okegem
Van Laeren Maria, Brussel
E.H. Van der Speeten Maurice, Melsele
Van Snick Gilbert -De Bodt, Okegem
Van Snick Roger, Meerbeke
Vernaillen Dirk, Eke
Vernaillen Joris, Okegem
Vernaillen Piet, Okegem
Van den Spiegel Urbain - Van Damme, Okegem
Wittenberg Irene, Okegem
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Appel mans Victor, Okegem
Asscherickx Guido, Denderleeuw
Cosijns Maurits, Okegem
De Rijck André - Vernaillen, Appelterre
Herssens Oscar, Ninove
Pauwels - De Smet, Aspelare
Servranckx Johny - Van de Perre, Okegem
Van Neygen Ernest - Van der Speeten, Groot-Bijgaarden
Wittenberg Greta, Drongen
Agneessens Wim - Van de Velde, Antwerpen
Allard Jozef, Okegem
Baeyens Odilon, De Pinte
De Bodt Chris, Okegem
De Brabanter Marcel, Okegem
De Clus Jacques, Okegem
De Coster Paul, Ninove
De Deyn Jan, Kruibeke
De Deyn Lieve, Okegem
De Kimpe, Okegem
De Leeuw Jean, Okegem
De Roeck Hugo - Gies, St.-Kwintens-Lennik
Delagey Paula, Okegem
Fosselle Leo - Van den Bosch, Aalst
Gies Cyriel - Van Droogenbroeck, Brakei
Helpers Gilbert, Okegem
Helpers Lisette, Denderhoutem
Helpers Raymond, Liedekerke
Janssens Jozefien, Okegem
Janssens Roger, Brussel
Lievens Marcel Robert, Kerksken
Minner Alfons, Okegem
Praet Lucien, Okegem
Reynaert Georges - Marcoux, Okegem
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Sanders Luc, Liedekerke
Sertin Celestine, Okegem
Servranckx André, Okegem
Servranckx Luc - Van Isterdael, Okegem
Triest Achilles - Van Gucht, Ninove
Van Cauteren Marc - Vernaillen, Okegem
Van de Perre Gilbert, Okegem
Van den Borre Marc, Roosdaal
Van den Bossche Simonne, Okegem
Van der Perre Christiane, Okegem
Van der Speeten Alfons, Sirault
Van Santen Frans, Okegem
Vernaillen Jozef Leo, Ninove
Vernaillen Theo, Okegem
Vleeschouwer Roland, Okegem
Wijn an ti., Liedekerke
E.H. Callebaut Alfons, Okegem
De Leenheer Celestine, Okegem
Eylenbosch Leonard, Okegem
Helpers Helena, Denderhoutem
Helpers Marie-Louise, Denderhoutem
Van Herreweghen Gerard, Gent
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