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DE BOEKENGILDE VAN OKEGEM (1923 - 1971)
J. Van der Speeten
Inleiding:
Iedereen in ons land kent de Belgische Boerenbond (BB)
waarvan de zetel te Leuven is gevestigd. Het is een machtige
vereniging die grote diensten bewees en nog bewijst aan
onze landbouwbevolking. Over heel de wereld kan die Bond
aanzien worden als een model van boerenorganisatie en zijn
maatschappelijke betekenis is niet te schatten.
Met 40.000 "boerende boeren" vertegenwoordigt de
Boerenbond 64 % van de professionele landbouwers in ons
land, een stabiel percentage over de jongste jaren. Van elke
100 startende bedrijven sluiten er 85 aan bij de vereniging
die meer dan 100 jaar geleden werd gesticht als vrije, chris
telijke, sociale en nationale organisatie.
De Boerenbond ontstond in 1890. De jaren die vooraf
gingen waren voor onze landbouw uiterst slecht geweest en
een drietal personen vatten toen het plan op aan die trieste
toestand te verhelpen: priester Mellaerts samen met de
katholieke politici Helleputte en Schollaert waren de pioniers
van deze boerenbeweging. Ze verklaarden dat de redding
van de Belgische landbouw alleen te zoeken was in de ver
eniging van de boeren, in een rationele inrichting van het
landbouwbedrijf, in productie en verkoop.
Het begin was zeer nederig. Onze Vlaamse boeren
waren weinig ontwikkeld in die tijd; zij waren wantrouwend
en ontmoedigd door hun armoedige toestand en dus moeilijk
te overhalen om mee te doen aan een onderlinge samenwer
king. De pioniers van de Boerenbond slaagden er toch in
plaatselijke verenigingen te stichten in talrijke dorpen die de
naam "Boerengilden" kregen en bij de Bond waren aangeslo
ten. Vanaf zijn ontstaan werd de Boerenbond opgevat als een
sociale instelling met een uitgebreid programma. De doel1

stellingen waren: de toestand van de leden op elk gebied
verbeteren en ontwikkelde, welvarende boeren vormen op
christelijke grondslag. De plaatselijke gilden zorgden voor de
godsdienstige, verstandelijke en economische belangen van
alle aangesloten landbouwersgezinnen.
Vooraleer de historiek van de Okegemse Hoerengilde
te schetsen willen we het vooraf hebben over de eerste Belgi
sche boerenorganisaties die in de 19e eeuw gesticht zijn.
Daarna stellen we de stichting van de Boerenbond en de
stichters even voor. Vervolgens komen een paar facetten uit
de rijke geschiedenis van de Bond aan bod. We hebben
vooral geput uit het boek van professor Leen Van Molle
"Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990" die
op meesterlijke wijze de geschiedenis van de jubilerende
vereniging behandelt.
Het verhaal begint op het einde van de 19e eeuw en
neemt ons doorheen de geschiedenis mee tot op onze dagen.
Het wordt een verhaal van voor- en tegenspoed, van inkrim
ping en expansie. Lezenswaard is de relatie die er doorheen
de tijd gegroeid is met bisschoppen, politici en bankiers en
de positie die werd en wordt ingenomen binnen de katholieke
zuil. Terecht wijst de auteur erop dat het accent ligt op de
eerste halve eeuw waarin de basis werd gelegd van het
hedendaags bedrijf.
Voor de periode na 1945 zijn er immers nog heel wat
archieven niet toegankelijk waardoor objectieve geschiedenis
moeilijk te schrijven is. Voor deze periode worden slechts
enkele items behandeld; de herschikking na de oorlog, de
reacties op de E.E.G. en de herstrukturering van de Bond in
1971. Vermelden we nog dat deze studie in opdracht van de
Belgische Boerenbond werd geschreven.
Na 100 jaar is de Boerenbond er eindelijk in gelukt
om met een wetenschappelijke geschiedschrijving naar buiten

te komen. Het was tevens voor het eerst dat het archief van
de Boerenbond kon geraadpleegd worden*,
De eerste Belgische boerenorganisaties
De beroepsvereniging is een oud gegeven. Ze kreeg gestalte
in de Middeleeuwse steden waarin elk beroep een eigen
corporatie vormde. De gilden en ambachten domineerden het
beroeps, sociaal en godsdienstig leven van hun leden en
vervulden tevens een publiekrechtelijke functie. Het ambachtswezen had tijdens het Ancien Régime geen uitlopers
op het platteland, de boerenstand was vóór 1789 niet georga
niseerd.
De Franse Revolutie maakte vanaf 1795 in de Zuide
lijke Nederlanden een einde aan de corporatieve organisatie
van de stedelijke economie. Een aantal corporaties bleven
bestaan als religieuze genootschappen of maatschappijen van
onderlinge bijstand. Dit betekende dat de 19-eeuwse arbei
dersbeweging toch niet helemaal van nul moest vertrekken.
Voor de Belgische boerenbeweging, waarvan het eerste
spoor tot 1866 teruggaat, was dit wel het geval. De oudste
landbouworganisaties in onze gewesten waren immers geen
echte landbouwersorganisaties. Het waren elitaire, geleerde
genootschappen die zich toelegden op de studie van de
botanica inzonderheid de exotische bloemen - en sierplanten
teelt. Doorheen de 19e eeuw evolueerden de activiteiten van
deze maatschappijen van amateuristische "kruidkunst" naar
wetenschappelijke "tuinbouwkunde". Met landbouw had dat
alles weinig te maken.
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De landbouwbelangen werden, in theorie, behartigd
via de officiële landbouwvertegenwoordiging. De hoge
landbouwraad en de provinciale landbouwcommissies die na
1830 werden geïnstalleerd functioneerden slecht. In 1848
werd de structuur, onder de impuls van een liberale rege
ring, aangevuld met een landbouwcomice per landbouwdis
trict. Deze comicen richtten tentoonstellingen en wedstrijden
in, de veeverbetering werd gestimuleerd, enz...
De Société Centrale d’Agriculture de Belgique, ge
sticht in 1853, als een privé-vereniging van een honderdtal
notabelen wilde de draaischijf worden van de verbetering
van de hele Belgische landbouw. Ze verrichtte de eerste
jaren na de oprichting verdienstelijk werk: ze legde proefvel
den aan, organiseerde tentoonstellingen, wedstrijden en
voordrachten, verspreidde verbeterde granen en zaden en
richtte een inlichtingendienst op. Na tien a vijftien Jaar
werking waren de activiteiten verengd tot studiewerk en
academische debatten.
De eerste echte vrije vereniging van en voor boeren in
België was het Roeselaars landbouwgenootschap dat in 1866
gesticht werd. Het initiatief ging uit van Constant Van den
Berghe, een liberaal arrondissementscommissaris van boeren
afkomst. Het opzet van deze vereniging was de coöperatieve
aankoop van meststoffen en andere grondstoffen voor de
landbouw. De onderneming kreeg de steun van enkele tien
tallen boeren uit de streek, die uit de samenaankoop tegen
groothandelsprijzen voordeel haalden en ook meer zekerheid
van de kwaliteit van de koopwaar. Want vervalsing van
meststoffen was in die Jaren een ware plaag.
Een tweede initiatief ging uit van Henri Van den
Driessche, onderpastoor te Izegem (1871-1878) en te Egem
(1878-1891). In Izegem stichtte hij een religieuze broeder
schap van Sint-Franciscus van Sales, een liefdadigheidsgenootschap, een spaarkas en een leen- en borggilde. In

Egem begon hij met een spaarkas, een leen- en borggilde en
een ziekenkas. Daarnaast trachtte hij drie oude "gilden"
nieuw leven in te blazen: de Sint-Severinusgilde voor de
vlasbewerkers, de Sint-Elooigilde voor de grote boeren,
smeden en wagenmakers en de Sint-Niklaasgilde voor kleine
boeren. Maar verder dan de jaarlijkse viering van de pa
troonheilige geraakte hij niet.
In 1889 stichtte hij een landbouwkas, die volledig op
de boerenstand was afgestemd, een leenkas voor de arbeiders
en een handelskas. Deze economische landelijke werken
waren de eerste in zijn soort buiten de steden in een echt
landelijk milieu.
Een ander initiatief kwam van Karei Beyaert, een
Brugs uitgever die goede connecties had met de katholieke
kiesvereniging aldaar. Hij wist in 1885 een groep katholieke
politici en grootgrondbezitters warm te maken voor de
oprichting van de "eigenaars en landbouwersbond van het
arrondissement Brugge". Eén van de doelstellingen van de
Bond was "de inlandse landbouw te verdedigen tegen de
schadelijke invloed der vreemde landen" maar zijn opzet
was ruimer nl. al de belangen van de landbouw en het zede
lijk en stoffelijk welvaren van de landbouwers te behartigen.
Rond dit voornemen trachtte hij grondeigenaars, boeren,
pachters en zelfs landarbeiders te verenigen. Hij had succes:
in 1888 telde de Brugse bond circa 600 leden in 1891 reeds
800. Hij had zijn leden ook wat te bieden. In 1886 startte hij
met de coöperatieve aankoop van meststoffen, zaden en
granen. In 1888 richtte hij een juridische dienst op en ver
scheen het eerste nummer van zijn maandblad.
Een vergelijkbaar scenario speelde zich in de jaren
1885-1889 af in een twintigtal andere gemeenten over het
hele land: ondermeer in Aalst, Oostrozebeke, Gent, Landen,
Tienen, Hasselt, Sint-Truiden, Heist-op-den-Berg, enz..

Op al deze plaatsen werd een locale of regionale
boerenvereniging opgericht meestal onder de naam "Syndicat agricole" (boerensyndicaat) en met bijzonderste activiteit
de aankoop van landbouwgrondstoffen tegen voordelige
prijzen. De meeste van die "syndicaten" had het statuut van
wettelijk erkende coöperatieve vennootschap. Enkele waren
schijnbaar politiek neutraal of duidelijk liberaal gezind, maar
veruit de meeste hadden een uitgesproken katholieke gezind
heid.
Haast overal werden deze groeperingen door politici,
grondadel en grootgrondbezitters op gang gebracht en geleid.
Alleen in Heist-op-den-Berg nam een priester, Mellaerts, het
initiatief. Het initiatief van priester Mellaerts verschilde sterk
met alle voorgaande. In 1874 had hij in zijn parochie een
liefdadigheidsgenootschap voor steun aan zieken opgericht.
Daarna stichtte hij in zijn parochie vier godsdienstige ge
nootschappen, een spaarkas, een zondagsschool en in 1887
een
"Christene Landbouwersgildebond" met bijhorende
aankoopafdeling voor meststoffen.
In de initiatieven genomen tussen 1866 en 1889 kan
men drie verschillende stromingen vaststellen een caritatieve,
een coöperatieve en corporatieve. De laatste stroming heeft
gaandeweg de hoofdtoon aangegeven. Het paternalisme, als
christelijke oplossing voor de arbeiderskwestie, was voorbij
gestreefd op het ogenblik dat de organisatie van de boeren
stand op gang kwam. Met evangelische naastenliefde alleen
kwam het landbouwprobleem geen stap dichter bij een goede
oplossing.
De aankoopcoöperaties hadden als organisatievorm
voor de landbouwsector veel succes. Maar omdat ze vooral
commerciële organisaties waren werden ze in de katholieke
sociale beweging zeer argwanend bekeken. Op vijf jaar tijd
slaagden enkele corporatisten erin de succesvolle coöperatie
ve stroming in corporatieve richting om te buigen. Vanaf

1890 werd het Duitse corporatieve organisatiemodel overge
nomen door de Belgische landbouwsector^
De stichters van de Boerenbond
Jacob Ferdinand Mellaerts werd na zijn priesterstudies in
Mechelen in 1873 benoemd als pastoor van St.-Alfons-Goor,
een nieuwe parochie van Heist-op-den-Berg, De Jonge pas
toor legde zich eerst op de liefdadigheid en kerstening toe.
Vanaf het midden van de jaren 1880 ging Mellaerts met zijn
pastorale zorg een nieuwe richting uit. In oktober begon hij
met een spaarkas en een zondagsschool en in februari 1887
stichtte hij een "Christene Landbouwersgildebond". Die
koers wending was een antwoord op de landbouwcrisis die
sinds 1880 heerste, de politieke spanningen tussen liberalen
en katholieken, de opmars van het socialisme, de sociale
onrust alom en de evolutie in katholieke kringen naar een
nieuwe maatschappijleer en een nieuwe sociale politiek.
Het eerste congres van de katholieke maatschappelijke wer
ken, te Luik gehouden in 1886, gaf de stoot om tot daden
over te gaan.
Mellaerts, een boerenzoon, ging vanuit een diepe
sociale bewogenheid bewust op zoek naar concrete oplossin
gen voor de noden van de kleine boeren in zijn omgeving.
Waarschijnlijk vond Mellaerts het concrete model van zijn
Boerengilde in de Rijnlandse boerenorganisatie die op het
congres ter sprake kwam.
De Boerengilde van Heist-Goor was een origineel van
eigen en geleende elementen. Haar doel was als "godsdien-

^ V A N M O L L E L ., Ieder voor Allen. De Belgische Boerenbond
1890-1990, p. 3 8 -4 5 .
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stige broederschap" bijdragen tot de religieuze vorming van
de leden en als genootschap tot stoffelijk nut tot hun materie
le lotsverbetering.
De leden van zijn Hoerengilde waren verplicht een
maandelijkse godsdienstige vergadering in de parochiekerk
bij te wonen. Het "stoffelijk nut" zou in Heist-Goor, zoals in
het Rijnland, nagestreefd worden via onderricht, coöperatie
ve aankoop van meststoffen, goedkoop krediet en onderlinge
bijstand. De Hoerengilde wilde zowel de rijkere boeren als
de pachters aantrekken. Maar ook hun zonen, knechten en
werklieden die zestien jaar geworden zijn, mochten aanslui
ten evenals alle burgers die de gilde wilden steunen.
In mei 1887 telde de gilde van Heist-Goor al 90
leden. 47 onder hen hadden samen 14.500 kg meststoffen
aangekocht wat hun een korting van 117,39 fr had opge
bracht. In 1888 werd Mellaerts om onduidelijke redenen uit
zijn pastoorsambt ontheven, maar kon de gilde blijven bege
leiden. In de loop van 1888 is Mellaerts in Leuven te vin
den. Vanaf september 1888 verscheen te Hrussel het eerste
katholieke Vlaamse dagblad "Het Land". In een lezersbrief
hield Mellaerts een pleidooi ten voordele van de Hoerengilde
van Heist-Goor en sprak de wens uit dat zulke gilden in
meerdere gemeenten tot stand zouden komen en zich zouden
verenigen per kanton of provincie in een bond om een mach
tige boerenstand te vormen. Tegelijk deed hij een oproep tot
"mannen van invloed - die het goed menen met de opbeuring
van de boerenstand" om in die zin verder te gaan.
Mellaerts ’oproep vond gehoor. Joris Helleputte
informeerde bij het blad wie Mellaerts was. Het toeval wilde
dat beiden in Leuven woonden. In Helleputte en spoedig ook
in diens schoonbroer Frans Schollaert vond de dorpspastoor
wat hij zocht.
Helleputte Joris (Gent 1852) deed ingenieurstudies en
werd als ingenieur van bruggen en wegen in 1873 bij de
8

staatsspoorwegen benoemd. In 1876 verliet hij de spoorwe
gen ten voordele van een universitaire carrière in Leuven.
Op korte tijd werd hij er de hoogleraar voor burgerlijke,
industriële rurale en religieuze bouwkunde. Tegelijkertijd
ontwikkelde hij een drukke architectenpraktijk. Helleputte
werd als hoogleraar en architect één van de belangrijkste
voorvechters van de laat-19-eeuwse neogotiek in België.
De belangstelling van Helleputte voor de landbouw
groeide parrallel met zijn belangstelling voor de corporatieve
hervorming van de hele maatschappij. In de jaren 1885-1889
verzamelde hij informatie over meerdere Belgische en bui
tenlandse boerenorganisaties. Op het einde van 1888 kwam
hij te Leuven in contact met Mellaerts en diens parochiale
Boerengilde, een organisatie die hem aansprak.
Zijn schoonbroer Frans Schollaert, sinds 1888 volks
vertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven, was
vlug geïnteresseerd in die organisatie, want hij had politieke
belangen te verdedigen. In 1889 namen Helleputte en Schol
laert het initiatief de kleine gilde van Mellaerts op het con
gres van de katholieke werken van het aartsbisdom op het
podium te brengen. Mellaerts kreeg de gelegenheid zijn visie
te geven over wat de doelstellingen en actiemiddelen van wat
een degelijk ingerichte boerenbond moesten zijn. Als doel
stelde hij; het herstel van de boerenstand als stand van
grondeigenaars en landbouwers, gegrondvest op de beginse
len van het christelijk geloof en verenigd in een "machtige
christelijke boerenbond".
Het duurde tot 1890 vooraleer deze wens werkelijk
heid werd namelijk dat er een "inrichtingscomité" zou ge
vormd worden om, naar Duits model, parochiale Boerengil
den en een overkoepelende boerenbond te stichten.
Begin 1890 werd Helleputte de politieke mandataris van één
van de meest rurale arrondissementen van het land namelijk
de kantons Bree, Hamont, Peer en Maaseik. Daar werd hij

rechtstreeks geconfronteerd met de landbouwproblematiek.
Hij kreeg medewerking van een aantal leraars van het colle
ge van Peer die zich voor de verspreiding van zijn ideeën
wilden inzetten. Aldus beschikte Helleputte in het voorjaar
van 1890 over twee actiekernen die aan de organisatie van
de boerenbond wilden werken: Mellaerts in Leuven en zijn
medewerkers in Peer. Er werden contacten gelegd en afge
sproken dat Mellaerts, samen met Helleputte en Schollaert,
de statuten van de geplande boerenbond zou uitwerken.
De definitieve goedkeuring van de boerenbondstatuten, de
grondkeure had plaats op de stichtingsvergadering te Leuven
op 20 juli 1890.
De grondkeure van 1890 was tweeledig opgevat: het eerste
deel handelde over "de Boerenbond in het algemeen" het
tweede deel betrof "de parochiale Boerengilde".
De Belgische Bond wilde zich inzetten voor de morele,
intellectuele en sociaal- economische vorming en emancipatie
van haar leden. Hij wilde daartoe bijdragen door het inrich
ten van onderwijs en voorlichting, spaar- en kredietinstellin
gen, de coöperatieve aankoop en verzekeringen, een juridi
sche dienst die zou bemiddelen in geschillen en door druk uit
te oefenen op de landbouwwetgeving. De Bond richtte zich
uitdrukkelijk tot de grondeigenaars, pachters, vruchtgebrui
kers en beheerders van landelijke goederen.
De lidmaatschapsbijdrage werd vastgesteld op 1 frank
per jaar. Ze was met opzet laag gehouden om werkelijk alle
boeren, ook de kleinste, de kans te geven zich aan te sluiten.
De Belgische Boerenbond werd hiërarchisch gestructureerd.
Hij bestond uit lokale afdelingen gilden genoemd die op
parochiale basis werden ingericht. Elke gilde zond een
delegatie naar de bondsraad a rato van één afgevaardigde per
25 leden. De bondsraad was als een superviserend en controle-orgaan opgevat.
10

Deze verkoos onder meer de leden van de Hoofdraad: met
name de voorzitter, drie ondervoorzitters, een secretaris, een
schatbewaarder, een juridisch adviseur, een onbepaald aantal
hoofdraadsleden en de bondsproost.
De Belgische Boerenbond noemde zich expliciet
katholiek. Hij plaatste "het bevorderen van de godsdienstige
toestand zijner leden" vooraan in zijn doelstellingen en
schreef zijn gilden voor "een maandelijkse godsdienstige
vergadering in de parochiekerk" te houden.
De Belgische Boerenbond was in meerdere opzichten gede
centraliseerd opgevat.
Het stond de parochiale gilden grotendeels vrij hun plaatse
lijke werking naar eigen goeddunken te organiseren met bv.
een eigen spaarkas, verzekering, aankoopafdeling, enz.
Naast de jaarlijkse algemene vergadering van de bond zelf
werd als tussenschakel tussen de gilden en de centrale de
inrichting van "gewestelijke vergaderingen" aanbevolen.
De leuze van de Boerenbond werd "ieder voor allen, allen
voor ieder" .
In de loop van 1891 vond de boerenbond onderdak in
het voormalig klooster van de Minderbroeders te Leuven.
Dit pand werd in 1887 door Helleputte aangekocht om er de
gilde van ambachten en neringen in onder te brengen. De
gildezaal en het café werden een trefpunt van het katholieke
Vlaamse organisatieleven in het Leuvense. Maar de snel
groeiende Boerenbond palmde gaandeweg het hele complex
in. In 1901 werd zijn NV Aankoop- en Verkoop vennoot
schap (A.V.V.) er eigenaar van.
Groei van de Bond - stichting van gilden
Op het einde van 1890 telde de Boerenbond een twintigtal
aangesloten gilden met circa 1000 leden. De Bond recruteerde vooral in de groep van de familiale bedrijfjes van 1 a 5
11

hectaren die trouwens in 1895 67 % van alle Belgische
bedrijven vanaf 1 hectare vertegenwoordigden.
De geografische spreiding van het ledenbestand was onge
lijk. Vlaams-Brabant was in 1902 het meest van gilden
voorzien en dan vooral in het Leuvense en het Hageland.
Dan volgden Limburg en de provincie Antwerpen. De pro
vincie Luxemburg telde een 40-tal gilden, West-Vlaanderen
een 30-tal, Luik, Henegouwen en Namen nog minder en
Oost-vlaanderen nauwelijks een vijftal. Die ongelijke groei
had als voornaamste oorzaak het gebrek aan propagandisten.
Dit gebrek werden ondervangen door de oprichting van
gewestelijke verbonden voor Boerengilden.
We komen nog eens terug op de stichting van Boeren
gilden in Oost-Vlaanderen, waar de toestand wat verward
was. De dorpen rond Ninove werden eind 19e eeuw politiek
bewerkt door een groepje Vlaamsgezinde plattelandsnotabelen die door hun afkomst, hun fortuin of hun beroep een
voet hadden in de boerenstiel. Ze werden de Roelanders
genoemd naar hun weekblad "Klokke Roeland". In hun
politiek programma stonden de landbouwbelangen bovenaan
en ze begonnen zelf aan de oprichting van Boerengilden die
mogelijk op het Leuvens model werden geïnspireerd, want
"De Boer" publiceerde in september 1891 een artikel van
één van hen handelend over "De Boerenbond in Oost-Vlaan
deren". Het artikel dat nu volgt is ondertekend met de initia
len F.S. die staan voor Frans SterckL
De Boerenbond in Oost-Vlaanderen

^ M et dank aan K ad oc - L e u v e n d ie o n s een k o p ie v a n dit artikel
b ezorgd e.
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Hier in onze streke wordt er tegenwoordig fe l gewerkt op
sociaal gebied. Ja in hare volle opvatting passen hier tal van
moedige mannen onze landsspreuk toe: Eendracht maakt
macht.
Het wachtwoord der Leuvensche leiders tot onze boeren
gericht en ’t welk men terecht als de kiem van Vlaanderens
wedergeboorte betitelen mag: Boeren! Allen de handen in
een en samen vooruit voor ’t behoud van have en goed, zal
hier weldra het doel des strevens worden van alle vrijheidsen volksminnende mannen. Welke katholiek zou nu nog, na
het machtige pauselijke woord, durven aarzelen van zijne
broeders in dezen harden levenskamp de hand te reiken en,
zoo hij door talenten of fortuin, boven anderen verheven is,
te wonen dat hij die goddelijke gave waardig is?
Aan invloed en gezaghebbende katholieken is het, het initia
tief te nemen, om hunne mindere broeders door bonden en
vakvereenigingen aaneen te snoeren en zoo onzen buiten in
een dal van welstand, liefde en broederlijkheid te herschep
pen. In ons kanton Ninove is de Heer Advokaat Van Langenhaeke, provinciaal raadslid, een onzer leiders die zonder
vaar noch vrees handelen en durven optreden. Samen met
zijne jonge vrienden de heeren Advokaat De Pelsmaeker, Dr.
Vande Velde en Frans Sterck belegt hij alle Zondagen meetingen tot het stichten van Boerengilden. Overheerlijk was
overal de uitslag. In al de tot hiertoe bezochte gemeenten,
Appelterre, Aspelaere, en Pollaere was na het einde der
meeting het stichten van een gilde een voltrokken feit. Al de
bijzonderste ingezetenen dier dorpen, met hunnen burge
meester aan ’t hoofd, staan reeds nevens hunne mindere
vakgenooten als gildebroeders te boek.
In Aspelaere is Ziondag het bureel gekozen en bijgevolg den
bond voorgoed ingericht. Bij toejuiching is de heer burgemeeester Berlengée tot Voorzitter en de heer Frans Sterck tot
schrijver uitgeroepen. Verder is bij geheime stemming, Dr.
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Vande Velde tot ondervoorzitter, Ph. De Graue tot schatbe
waarder en de schepene De Clippel tot raadslid gekozen.
Zulk bureel belooft veel. Een bewijs te meer hoe zeer onze
boeren van de belangrijkheid hunner vereeniging doordron
gen zijn.
Die nieuwe opkomst der gilden herinnert ons die tijden, toen
onze machtige ambachten en neeringen hand in hand voor
recht en waarheid werkdadig optraden en die vrijheid en
dien rijkdom veroverden, welke wij Vlamingen niet zonder
eene machtige fierheid herdenken kunnen.
Eens Vlaanderen aaneen geregen met parochiale gilden, net
als een uitgestrekt spinneweb, zal men aan onzen landbouw
recht laten wedervaren, zullen wij den verloren welstand
kunnen heroveren en onzen stand met eerbied doen bejege
nen. Gave God dat menige katholieke ziel klaar en richtig
dien maatschappelijken plicht begreep, van door eigen han
delingen te betoogen hoe zeer het verhelpen van den broedrennood haar aan 't herte ligt.
F.S.
Landbouwersbond van Oost-VIaanderen
Op 20 november 1891 werd te Gent een "Landbouwersbond"
gesticht om de boeren bij de uitbreiding van het stemrecht te
beschermen tegen liberale en socialistische propaganda. Deze
Bond werd opgericht deels naar het voorbeeld van de Leu
vense Boerenbond, deels naar eigen inzicht. De basisprinci
pes had hij gemeen met het Leuvens model nl. het katholiek
geloof en de trouw aan het vaderland. Hij wilde niet alleen
de materiële maar ook de morele, sociale, intellectuele en
politieke belangen van de boerenstand ter harte nemen.
De Landbouwersbond werd evenals de Boerenbond gesticht
als een overkoepelend orgaan van nog op te richten lokale
verenigingen.
14

Hij toonde zich op dat vlak niet zo kieskeurig als zijn
Leuvense tegenhanger die alleen de volgens zijn statuten
gestichte gilden als lid wilde aanvaarden.
De Oost-Vlaamse bond sloot alle mogelijke landbouwersverenigingen aan op voorwaarde dat ze dezelfde basisprincipes
onderschreven.
De grote openheid naar allerhande landbouworganisa
ties toe verklaart waarom de Landbouwersbond zo gemakke
lijk van de grond kwam. Hij groepeerde in mei 1893 al een
40-tal verenigingen met meer dan 4.000 leden. In juni 1894
telde hij reeds 70 verenigingen waaronder aankoopcoöperaties, samenwerkernde melkerijen, veeverzekeringen en
maatschappijen van onderlinge bijstand. Zijn weekblad De
Landbouw dat van november 1892 verscheen had toen reeds
een oplage van 5.000 exemplaren. In dit blad stelde de
redactieraad zich politiek veeleisender op dan "De Boer" om
op te kunnen tornen tegen de socialistische en Daensistische
agitatie op het Oost-Vlaamse platteland.
De Boerenbond en de Oost-Vlaamse Landbouwersbond
eerbiedigden eikaars territorium en onderhielden vrij goede
betrekkingen. Waarschijnlijk werd er een soort afspraak
gemaakt over de verdeling van het actieterrein. De oprich
ting van de Landbouwersbond gebeurde in nauw overleg met
het bisdom, mgr. Stillemans heeft ze helpen voorbereiden,
en met de vooraanstaande Gentse katholieken senator Lam
mens en Arthur Verhaegen.
Helleputte, de stichter van de Boerenbond, kon tegen
een initiatief dat uitging van zo’n eminent en gelijkgestemd
gezelschap geen bezwaren maken. De Boerenbond liet
Oost-Vlaanderen zijn eigen weg gaan".

V A N M O L L E L ., Katholieken en Landbouw - Landbouwpolitiek in
België 1884-1914, p. 1 7 5 -1 7 6 .
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Dienstbetoon
De lijst van Boerenbond-initiatieven uit de beginjaren is
indrukwekkend. Eerst werd er aan ledenwerving gedaan. In
januari 1891 werd met een ledenblad De Boer gestart, in
april van dat jaar met verzekeringen en in juli met de Verbruikscommissie voor de coöperatieve aankoop van meststof
fen en veevoeders. In 1892 volgde de stichting van de eerste
Spaar- en Leenkas. In 1893 werd de brandverzekering geor
ganiseerd, in 1894 een melkerij-afdeling. In 1895 werd de
Middenkredietkas gesticht. De eerste landbouwmachines
werden in 1899 verkocht en de ongevallenverzekering gelan
ceerd.
In 1900 opende de Boerenbond een eigen veevoederfa
briek en in 1901 werden de eerste levensverzekeringen
afgesloten.
Belangrijk is dat de meeste van deze initiatieven
uitgegroeid zijn tot de pijlers waarop de Boerenbond nu nog
steunt. De Boer en zijn Franstalige tegenhanger Le Paysan
bleven twintig jaar lang de enige tijdschriften van de Boeren
bond. Ze verzorgden de eerste jaren het enige regelmatige
contact tussen de gilden en het Centraal Bestuur te Leuven.
Ze hadden een dubbele functie: informeren over de werking
van de bond en bijdragen tot de vorming van de leden. Uit
de maandbladen moesten de gildebesturen inspiratie halen
om de gildevergaderingen te stofferen. Dikwijls kwamen de
proosten niet verder dan voorlezen uit de bladen. Van kader
vorming was er nog geen sprake. De Boer trok als vakblad
van leer "tegen de oude slenter" De Boerenbond verwees
zijn leden bij gebrek aan eigen lesgevers zowel naar de
voordrachten van rijkslandbouwkundigen als naar het katho
liek landbouw- en huishoudonderwijs.
In de eerste jaargangen van De Boer kwamen akker
bouw en veeteelt aan bod. Bijna alle facetten van de bedrijfs16

voering werden behandeld: grondbewerking, bemesting, de
zaadveredeling en de veeverbetering, de ziektebestrijding,
veevoeder, zuivelbereiding, mechanisering.
Spaar- en leenkassen
De crisis van de jaren 1880 bracht een mentaliteitswijziging
op gang. Minister Van Humbeek liet landbouwkantoren
oprichten als afdelingen van de ASLK, die een deel van haar
spaarfondsen ter beschikking stelde van de landbouw. Maar
die kantoren vroegen hoge hypothecaire waarborgen van de
kredietnemers zodat veel kleine boeren in de kou bleven
staan.
Na de machtswissel van 1884 ging men in katholieke
kringen op zoek naar een alternatief en wel in de richting
van onderling hulpbetoon. In Duitsland had Friedrich Wil
helm Raiffeisen spaar- en leenkassen voor de Rijnlandse
boeren opgericht. De Belgische Boerenbond bestudeerde dit
systeem en testte het in de praktijk. Het raiffeisensysteem
steunde op vier principes die de uiting waren van de sociale
en pedagogische doelstellingen van hun stichter en die goed
overeenstemden met de doelstellingen van de Boerenbond:
bijdragen tot de verbetering van de levensvoorwaarden op
het platteland, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijk mede
beheer van de leden, los van individualistisch winstbejag en
zuiver commerciële bedoelingen.
De spaar- en leenkassen opereerden binnen een be
perkte en dus vertrouwelijke regio namelijk een parochie of
gemeente. Zo werden de leden niet afgeschrikt door lange
afstanden of drempelvrees. De leden kenden elkaar van
dichtbij wat de controle op de kredietwaardigheid vereenvou
digde. De plaatselijke spaaroverschotten werden opgespaard
om ter plaatse uit te lenen. De spaarkassen leenden uit op
lange termijn en tegen een lage interest. Die lage rentevoet
17

was mogelijk omdat er een lage interest was voorzien op de
spaarboekjes en omdat het beheer bijna kosteloos gebeurde.
De spaar- en leenkassen steunden op de solidaire en onbe
perkte verantwoordelijkheid van de leden.
De eerste Belgische spaar- en leenkas werd in 1892 te
Killaar opgericht. Nu was het nog de kwestie van de boeren
te overtuigen van de degelijkheid van dit systeem. Voor de
stichting werd beroep gedaan op de overredingskracht van de
pastoors en andere dorpsnotabelen om het wantrouwen te
overwinnen.
Theoretisch accumuleerden de spaar- en leenkassen
spaargelden uit de landbouwsector om die via leningen
opnieuw naar de landbouw te doen terugvloeien.
De praktijk evolueerde anders. Na 10 jaar werking bleek dat
circa 20 % van hun spaarders en 15 % van hun kredietne
mers geen boeren waren, terwijl ook de aanwending van het
krediet niet strikt tot de landbouw beperkt bleef.
Middenkredietkas
In 1895 werd de Middenkredietkas opgericht als coördine
rend orgaan van de Spaar- en leengilden. De Middenkrediet
kas groeide uit tot de financiële spil van de Boerenbond. Ze
had zich echter zodanig op aandelen gestort dat ze als gevolg
van de beurscrisis in de jaren 30 haar spaarders niet meer
kon terugbetalen.
De overheid werkte toen een herstructureringsplan uit.
Alle Vlaamse banken versmolten tot de Kredietbank voor
Handel en Nijverheid (vanaf 1943 gewoon Kredietbank
genoemd) en hun vroegere industriële participaties kwamen
bij de holding Almanij terecht. De Boerenbond werd de
belangrijkste aandeelhouder van Almanij maar mocht, we
gens het vroegere onvoorzichtige beleid, gedurende 10 jaar
geen stemrecht uitoefenen.
18

Niet voor niets is de zetel van de Kredietbank geves
tigd in Antwerpen in wat officieel de KB-toren heet, maar in
de volksmond altijd de "Boerentoren" is gebleven. Hij is
circa 100 m hoog en gebouwd in 1929-1932 naar ontwerp
van architect Jan Van Hoenacker. Het was de eerste wolken
krabber van Europa en werd in 1981 een beschermd monu
ment.
De Middenkredietkas werd in 1935 vereffend. De
lokale Spaar- en Leengilden werden Raiffeisenkas die in
1986 omgedoopt werd tot Cera (tot 1970 C.K.L. is Centrale
Kas voor Landbouwkrediet).
Hoewel de Almanij - Kredietbank - groep en de
Boerenbond sinds de Jaren 30 aparte wegen zijn ingeslagen
en elk hun imperium hebben uitgebouwd, zijn de banden
altijd gebleven.
ABB (Assurantie van de Belgische Boerenbond) is niet
alleen een belangrijke aandeelhouder van Almanij gebleven,
de verzekeraar van de Boerenbond heeft ook een belang in
KredietbankL
Coöperatieve aankoop
De meest gewaardeerde dienst van de Boerenbond was de
verbruikscommissie. Haar taak was aanvankelijk beperkt tot
het verstrekken van inlichtingen over prijs, kwaliteit en
gebruik van meststoffen, veevoeders en zaaigranen. In
principe mochten de gilden hun aankopen doen waar ze
wilden. Maar de meeste gilden kozen voor de gemakkelijkste
weg. Ze gaven hun orders door aan de verbruikscommissie

^ V A N E Y L E N L u k , Almanij - Boerenbond. Wat samen hoort, komt

samen, in; De Standaard, 3 1 .0 1 .1 9 9 7 .
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die voor hen bestelde bij enkele betrouwbare groothandelaars
in het Leuvense. In 1897 werd met de coöperatieve aankoop
van zaaigranen en plantaardappelen gestart, in 1899 met een
machineafdeling die in 1901 bv. 80 melkafromers, 42 boter
vaten en 5 dorsmolens verkocht.
Eigen voorraadmagazijnen had de Boerenbond de eerste 10
jaar niet. Vanaf 1898 kocht de verbruikscommissie zelf
lijnkoeken aan. In 1900 werd te Antwerpen dicht bij de oude
dokken een eerste magazijntje en een kleine molen in ge
bruik genomen om zelf voederkoeken te malen.
In 1901 werd de oude verbruikscommissie omge
vormd tot de N.V. Aan- en Verkoop vennootschap. (A.V.V.)
Navolgers of concurrenten
In 1890 was de Leuvense Boerenbond vaag gebleven over
het werkterrein dat hij wilde bestrijken. In 1892 richtte hij
naast het Vlaamse ook een Waals Hoofdbestuur op. Vanaf
1897 noemde hij zich "Belgische Boerenbond" (BB) en
haalde uit naar degenen die vertelden dat elk van de toenma
lige negen provinciën van ons land behoefte had aan een
eigen Boerenbond.
De landbouwersbond van Oost-Vlaanderen, opgericht
te Gent eind 1891, mocht zijn eigen weg gaan. De Eige
naars- en Landbouwersbond van West-Vlaanderen duldde
geen concurrentie.
In 1893 kwam de Gewestelijke Boerenbond van
Zuid-Vlaanderen tot stand. Deze Bond had radicaal flamingantische en christendemocratische achtergronden en sloot
zich vrij spoedig aan bij het Daensisme. Leuven distantieerde
zich hiervan.

20

Het resultaat was een vrij grote eensgezindheid tussen
alle katholieke krachten die zich voor de landbouw wensten
in te zetten. Alleen van het Daensisme werd afstand geno
men: de Oost-Vlaamse Landbouwersbond ging in zijn blad
heftig te keer tegen de "Daensistische scheurmakers". De
Boerenbond zweeg het Daensisme dood en stootte enkele van
zijn gilden af die in het Daensistisch vaarwater waren beland
o.a. Appelterre, Aspelare en Pollare*.
Hervorming 1971, uitsplitsing van de ledenorganisatie
In 1971 werden de oude parochiale gilden ontbonden. Ze
werden vervangen door een dubbele struktuur met enerzijds
een ruime landelijke beweging die zou openstaan voor de
hele landelijke bevolking en gestructureerd werd in Landelij
ke gilden, K.V.L.V.-afdelingen, en K.L.J- afdelingen en
anderzijds een zuivere beroepsorganisatie van boeren en
tuinders samengesteld uit bedrijfsgilden, Agra-Kringen (voor
beroepsactieve vrouwen) en Groene Kringen (voor jonge
land- en tuinbouwers)

V A N M O L L E L ., o . c . , p. 8 5 -8 6 ,
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fflSTORIEK VAN DE OKEGEMSE BOEKENGILDE
In het archief van de Hoerengilde vonden we een document
dat het begin van de gilde inluidde. De "Huishoudelijke
Verordening” werd gedateerd op 27 januari 1923 en genaamtekend door 6 raadsleden nl. Alfred Van Waeyenberge,
Robert Van de Perre, Jerome Van de Perre, Adolf Snoeck,
Ivo Staels en Theodoor Vernaillen. De verordening werd
doorgestuurd naar de Dienst voor Toezicht van het Hoofdbe
stuur van de Belgische Boerenbond die zijn goedkeuring
verleende en de Boerenbondgilde van Okegem als volwaardi
ge gilde aanvaardde op 21 juni 1923. Door de ondertekening
van dit document beloofden de raadsleden zich te houden en
te handelen naar de regels die het Hoofdbestuur voorschreef.
We kunnen ons de vraag stellen hoe het kwam dat pas
een goede 30 jaar na de oprichting van de Boerenbond er in
Okegem een gilde gesticht werd.
Het antwoord hierop vinden we terug in Van Molle’s boek.
Na de Eerste Wereldoorlog leek het voor de Leuvense bond
vanzelfsprekend dat de oude landbouworganisaties (o.a.
Landbouwersbond van Oost-Vlaanderen) niet zouden herrij
zen en dat hun plaats bijna automatisch door hen zou worden
ingenomen. Begin december 1918 werd gespeculeerd dat
"werken langs de kant van de zaakvoerders" via de verkoop
van meststoffen en veevoeders zou volstaan om de Oost- en
West-Vlamingen te laten aansluiten.
Zo eenvoudig verliep het niet, want er verscheen een
nieuwe kaper op de kust. De inactiviteit van de landbouwor
ganisaties tijdens de oorlog in het Etappengebied had een
grote leemte geschapen. Misnoegde boeren uit het Aalsterse
vonden elkaar rond de algemene ontevredenheid en stichtten
op 1 augustus 1919 een samenwerkende maatschappij die ze
"Redt U zei ven" doopten. Deze vond een aanhang in een
25-tal gemeenten rond Aalst.
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«OERENQILDE van

Huishoudelijke Verordening:

G rondgebied.
A r t . I. — De h oerengilde van
^ e e f t voor gebied ;
_j

*r3U'7^

..........................

.

^ Ui

Leden.
A rt . 2 , — De leden worden aangenomen door den
-gilderaad.
A r t . 3. — Een lid dat een niet-aangesloten huisgezin
:zou laten deelnemen in de voordeelen van de gilde of van
eene der afdeelingen in den schoot der gilde bestaande,
zal een eerste maal eene boete betalen van 5 fr. ; een
tweede maal zou hij uitgesloten worden, ingevolge art. I2,
4» van de Keure der parochiale hoerengilde.

B ijd ra g e.
A r t . 4. — De leden, hoofden van huisgezinnen, storten
-een^aadüelijkschen inleg van
_fr. Daarin is begre-
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Bij de oprichting bestond het bestuur uit een 7-tal
beheerders afkomstig van Vlierzele, Haaltert, Erondegem,
Mere, Erpe, Aaigem, Nieuwerkerken en een 4-tal toezichters
afkomstig van Kerksken, Lede, Denderleeuw en Okegem.
Als directeur werd Octaaf Caudron van Welle aangesteld.
In 1919 werd met het weekblad "De Koornbloem" gestart
plus een coöperatieve vennootschap voor aan- en verkoop
van landbouwproducten, De 1900 leden van toen evolueer
den naar ca. 9500 in 1927, verdeeld over een 100-tal plaat
selijke afdelingen in het Land Van Aalst, tot Oudenaarde en
het Pajottenland toe.
Redt U Zelven beschikte intussen over een eigen huis,
een juridische dienst, een spaar- en kredietkas, kleinveebonden e.d.m. Alles gebeurde naar het voorbeeld van Leuven
met als onderscheid: Redt U Zelven was statutair ideologisch
en politiek neutraal onder de leuze "boeren bij boeren en
politiekers erbuiten". Vooral dit ongewone neutrale stand
punt zorgde in de beginfase voor verwarring.
De Leuvense Bond moest dus de nieuwe concurrent ernstig
aanpakken. Vanaf januari 1919 werden te Aalst en te Ninove
speciale ledenvergaderingen en zitdagen georganiseerd. De
Dienst voor Toezicht kreeg de opdracht het stichten van
nieuwe gilden te concentreren in het Land van Aalst. Er
werden inderdaad naast een tiental bestaande Boerengilden
(waaronder Aalst en Denderleeuw) enkele nieuwe gilden
gesticht bv. Hofstade en Bambrugge in 1919, Nederhasselt in
1921, Ninove en Outer in 1922.
Maar nog veel delicater was de verhouding van de Leuvense
Boerenbond met zijn katholieke collega’s in de beide Vlaan
deren. Leuven huldigde en streefde naar het éénheidsprincipe: één enkele katholieke boerenbond voor heel het Vlaamse
land. Met veel geduld werd vanuit Leuven naar een akkoord
met de Landbouwersbond van Oost-Vlaanderen gestreefd.
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Vanaf 1919 begonnen de onderhandelingen die op het
bisdom werden gevoerd. Bisschop Segers was de uitbreiding
van de Boerenbond in zijn bisdom gunstig gezind.
In augustus 1919 kondigde "De Boer" een samenwerkingsverbond Gent-Leuven aan. Dat jaar kon de Boerenbond 80
Oost-Vlaamse gilden aansluiten"^.
Wat was de aanleiding tot het stichten van de Okegemse
Boerengilde?
Waarschijnlijk waren de besprekingen in 1922 begonnen en
had de stichting van een Ninoofse gilde meegeholpen en een
duwtje in de rug gegeven. Misschien is de inrichting door
het toenmalig schepencollege (15 november 1922) van een
landbouwcursus van 50 avondlessen de aanleiding geweest.
De lessen werden gegeven door de heer Bruggeman van 18 u
tot 20 u in de gemeenteschool.
Het is zeer verwonderlijk dat de toenmalige pastoor J.
Cnockaert, die gekend was als een boerenvriend en helper,
nooit proost geweest is van de gilde en waarschijnlijk ook
niet bij de stichting betrokken is geweest.
Opvallend is ook dat de zes ondertekenaars van het
Huishoudelijk Reglement politiek gezien bij de Katholieke
partij hoorden. De gemeenteraadsverkiezing van 24 april
1921 gaf een klinkende overwinning van de Christen Demo
craten (Daensisten) op de Katholieke Partij met 6 zetels
tegen 3.
Het verwondert ons ook dat de gilde in 1923 slechts
startte met 26 leden. Dat aantal was zeer gering in vergelij
king met het aantal "landbouwers" die er begin de jaren

’ VAN

M O L L E L ., Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond

1890-1990, p. 1 5 8 -1 6 1 .
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twintig waren. Wij gingen in het Okegems bevolkingsregister
van 1920-1930 pluizen en stelden vast dat er een honderdtal
personen als "landbouwer" vermeld staan. In de wijk Eversem (Fonteinstraat + Hazeleerstraat) alleen al woonden 43
"boeren en boerkens".
We keren nog even terug tot de Huishoudelijke Veror
dening of de statuten van de Hoerengilde en lichten hieruit
enkele artikels.
Art. 4: De leden, hoofden van de gezinnen, storten een
jaarlijkschen inleg van 6 fr. Daarin is begrepen de bijdragen
van 4 fr. per jaar te betalen aan den Belgischen Boerenbond
voor het lidmaatschap.
Art. 5: De gilderaad is samengesteld uit 7 leden. Dat getal
kan door de algemeene vergadering vermeerderd worden.
Art. 6: De raad komt tenminste eens in de maand bijeen te
weten den Ie zondag der maand te 10 uur.
Art. 8: De Hoerengilde vergadert alle maanden in het lokaal
van het klooster. De vergaderingen hebben plaats op de
volgende dagen en uren: alle eerste Zondagen der maand om
10 uur. De leden wonen het lof bij en houden daarna hunne
godsdienstige oefeningen in de kerk.
Art. 9: De plechtige jaarlijkse vergadering bedoeld in artikel
28 der Grondkeure zal gehouden worden den Isten Zondag
van Januari.
Art. 11: De jaarlijksche gildemis zal gedaan worden tot
lafenis van de zielen der afgestorven leden en tot welzijn van
de leden en hunne huisgezinnen.
Art. 13: De kas der gilde betaalt de onkosten van de jaarlijk
sche gildemis, van de missen voor de afgestorven leden, van
de voordrachten, en andere dergelijke; in voorkomend geval
betaalt zij de reis van een afgevaardigde naar de algemeene
vergadering van den Belgischen Boerenbond en naar andere
vergaderingen, tentoonstellingen, enz., waar iemand door de
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gilde wordt heengezonden. Verder dekt zij al de onkosten
die de gilde aangaan.
We bekijken ook even de toenmalige stempel van de
Begische Boerenbond. In de middenste cirkel staan boven
aan het kruis en onderaan de ploeg (voetjesploeg in het
Okegems). De letters BB staan voor Belgische Boerenbond.
In de buitenste cirkel staan de woorden Belgische Boeren
bond Leuven - Dienst Toezicht.
Gedaan in zitting van
(H a n d te e k e n s d er ra a d sled en )

•f
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HET BESTUUR VAN DE BOERENGILDE 1923-1971
1. Proosten
E.H. Kamiel Van Vreckem werd in 1938 aangesteld als
co-adjutor in Okegem en werd als eerste proost aangesteld
van de gilde. Van 1928 tot 1938 was hij onderpastoor van
Denderhoutem waar hij ook als proost van de Boerengilde
fungeerde. Hij overleed in maart 1952.
E. H. Raymond De Rijcke werd in mei 1952 aange
steld als pastoor van Okegem en aanvaardde ook de taak van
proost van de Boerengilde. Van 1938 tot 1948 was hij onder
pastoor te Denderhoutem geweest waar hij de Boerengilde
geestelijk begeleidde. Hij overleed te Okegem op 26 februari
1965.
E.H. José Houtman werd op 12 april 1965 als pastoor
te Okegem aangesteld en aanvaardde het proostschap van de
Boerengilde. Deze taak vervulde hij tot hij in 1970 wegging
naar Erembodegem.
E.H. Willy Van Daele werd in september 1970 aange
steld als pastoor van Okegem en was in die functie ook
proost van de gilde tot ze in 1971 fusioneerde met de gilde
van Ninove.
2. Voorzitters
Alfred Van Wayenberge werd geboren te Sint-Martens-Lierde op 16 juli 1881. Hij huwde te Okegem op 26 november
1913 met Emma Van Holder en woonde in op het hof Van
Holder. Enkele jaren later verhuisde hij naar een hofstede
gelegen langs de Kouterbaan, het gewezen ouderlijk huis van
de familie Van den Berghe. Op 1 januari 1927 werd hij tot
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schepen verkozen voor de Katholieke Partij die toen de
verkiezingen won. Bij de verkiezing van 9 oktober 1932
werd hij opnieuw verkozen op de lijst van de Katholieke
Partij en werd als schepen gestemd met hulp van de tegen
partij waardoor hij heel wat moeilijkheden kreeg. Na die
ambtstermijn was hij geen kandidaat meer.
Alfred was voorzitter van de Boerengilde van 1923 tot
zijn overlijden op 2 februari 1958. Hij was ook lid van de
Landbouwcommissie van Ninove.

over ons allen, smeek bij God voor ons on>
bescherming.
Beminde kinderen, bewaart in uw hart het
aandenken van vader, leeft altijd als goede
kristen. Bemint elkander.
Dierbare kleinkinderen, familieleden en<
vrienden helpt mij allen door uw gebeden.
Mijn Jezus Barmhartigheid, (300 d. afl.)

IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE
DE ZIEL VAN DE HEER

ALFRED VAN WAEYENBERGE
Weduwnaar van Mevrouw

Emma V a n Holder

9^

geboren te StMartens-Lierde, op 16 juli 1881,
en zacht In de Heer ontslapen op
2 februari 1958.
voorzien van de genademiddelen van onze
Moeder, de H. Kerk.
Erelid van de H. Hartbond en lid van ver«
schillende godvr. genootschappen.
Voorzitter der plaatselijke boerengilde,
Lid van het Landbouwcomice- Ninove

De iamillën:
V A N WAEYENBERGE.
V A N HOLDER.
MARTENS en HENDRICKX

Hij was een rechtschapen en godvrezend
man, minzaamheid en vrede waren wat zijn
hart verlangde.
Standvastig en onwankelbaar in zijn geloof
was niets bekwaam hem van zijn plichten te
doen afwijken; wetende dat wie de armen
barmhartigheid doet, de Heer leent, die hem
ook het geleende zal weergeven, heeft hij zijn
handen voor de behoeftigen geopend.
De Heer riep nu zijn trouwe dienaar, om
bezit te nemen van het rijk dat voor zulkdanigeii is bereid.
Geliefde vader, waak samen met moeder

zeer ontroerd door de blijken van
deelneming hun betoond, betuigen
U hun oprechten dank.
De plechtige koordienst gevolgd van de ter
aardebestelling heeft plaats gehad donderdag
6 februari 1958 te II uur.
Drukk. EXCELSIOR. Koster, OKEQEM.
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Petrus De Saeger werd geboren te Pamel op 20 okto
ber 1902. Hij huwde te Okegem met Theresia Alberta Van
Laeren. Petrus was gemeenteraadslid voor de Katholieke
Partij vanaf 1 januari 1947 tot 31 december 1952 en van 1
januari 1959 tot 26 juli 1971 (j). Hij was lid van de C .0 .0 .
(nu O.C.M.W.) van 1 juli 1947 tot 26 juli 1971 en was
voorzitter van de C .0 .0 . van 7 juli 1971 tot zijn overlijden.
Hij volgde in 1958 Alfred Van Waeyenberghe op als
voorzitter van de gilde en was ook ondervoorzitter van de
Raiffeisenkas. Hij overleed te Gent op 26 juli 1971 aan de
gevolgen van een ongeval.
aarzelde niet ook zijn plicht tegenover de ge
meenschap op zich te nemen.
Moge God hem lonen om zijn schoon en kris*
telijk leven.
Dierbare echtgenote, wij hadden gehoopt nog
lang te kunnen samenzijn. God heeft er anders
over beschikt. Hoe kan ik U genoeg danken
voor uw liefde, uw dagelijkse attenties, uw
bekommernis voor mij.
Beste kinderen en kleinkinderen. U waart mijn
trots en mijn vreugde. Ook dank voor alles.
Blijft de steun van moeder, leeft naar mijn
voorbeeld met mekaar In vrede.
Dierbare schoonzuster, U die steeds bij en
met ons waart, zeer oprecht dank Ik ook U.
U zult me allen niet vergeten In uw dagelijkse
gebeden.
Zo hopen wij mekaar eens weer te zien In
oen zalige eeuwigheid.
H. Maria, bid voor ons.

Bid voor de ziel van
de Heer

PETRÜS DE SAEGER
Echtgenoot van Mevrouw
Theresia Alberta VAN LAEREN
Lid van Kerk en Wereld
Voorzitter van de C .0.0.
Gemeenteraadslid
Lid der Kon. Fanfare St. Cecllla
Voorzitter van de plaatselijke afdeling
van de Boerengllde
Bestuurslid van de Raiffeisenkas
eboren te Pamel. op 20 oktober 1902 en na
sn smartelijk ongeval In de Heer ontslapen
) de St. Vincentluskliniek te Gent op 26 juli
371. na gesterkt te zijn met het sacrament
der zieken en de Pauselijke zegen.

Mevrouw Petrus DE SAEGER, geboren Theresia
Alberta VAN LAEREN
De heer en mevrouw
Kamiel DE SAEGER - NUYTS en kinderen;
Mejuffer Marguerite DE SAEGER:
De heer en mevrouw
Achiel VANDENBROECK - DE SAEGER:
De heer en mevrouw
Maurits DE SAEGER - SNEL en kind;
De heer en mevrouw
Gerard DE SAEGER • SMET en kinderen;
De heer en mevrouw
Raphael DE SMET - DE SAEGER en kinderen:
De families : DE SAEGER. DE COEN. VAN
DROOGENBROECK.

De Heer Jezus zegt: «Ik ben de Verrijzenis
n het Leven. Wie In Mij gelooft zal leven,
ok al is hij gestorven. En ieder die leeft en
\ Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet ster*
an*.
Vlen kan onmetelIjk veel goed doen, zonder
erucht. zonder woord». (Charles de Foucould)
y/ergeet nooit dat God u tot Zijn vriend ge
laakt heeft». (Joannes Chrysosthomus)
'p 68 jarige leeftijd, Is onze achtbare over)dene. gans onverwachts, het eeuwig leven
innengegaan. Hij was een goed en pllchtsewust man. die graag gezien was. Hij heeft
eieefd voor zijn werk en zijn gezin. Hij

danken U voor uw blijken van medeleven
en uw gebed.
Drukkerij
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EXCELSIOR

koster

OKEGEM.

3. Schrijvers- zaakvoerders
Robert Van de Perre werd geboren te Okegem op 11 septem
ber 1901. Hij was een flink student en zijn ouders lieten hem
een paar jaar studeren aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove. Bij de stichting van de gilde werd hij tot schrijver-zaakvoerder verkozen. Hij kwam regelmatig op bezoek bij de
leden en noteerde wat ze nodig hadden. Hij stuurde die
bestellingen door naar Aalst. Enkele tijd nadien konden de
boeren hun bestelde vetstoffen, veevoeders of zaden gaan
afhalen ten huize van de zaakvoerder. Om gezondheidsrede
nen stopte hij in 1948 met deze taak in de Boerengilde.
Nu willen wij bidden, dat God In Zijn goed
heid en barmhartigheid, Robert zijn aardse
vreugde mag omzetten in eeuwigdurend he
mels geluk.
Al zijn familieleden, vooral zijn zuster Ma
ria, bij wie hl] zovele jaren vertoefde, is hij
uiterst dankbaar voor de thuis die hij overal
bezat, en omdat hij zich In dagen van zor
gen en ziekte omringd en vertroeteld zag.
Zij zullen hem als een voorbeeld biddend
indachtig blijven.
De Heer geve hem de eeuwige rust.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Robert Van De Perre
geboren te Okegem op 11 september 1901
en In de Heer ontslapen in de O.-L.-Vrouwkllnlek te Aalst, op 20 januari 1977, voorzien
van de Sakramenten der zieken en de Pau
selijke Zegen.
Lid van de bond « Kerk en Wereld *».
Het kristendom geeft de mens wezenlijk een
blijde visie op het leven hier op aarde. Op
timisme is een deugd, die men bij iedere
kristene mens zou moeten aantreffen. Gods
goedheid stelt In staat er zelf voor te zor
gen eens voor eeuwig gelukkig te zijn.
Zelfs in pijn en teleurstelling en In een wan
kele gezondheidstoestand kan de kristen zijn
innerlijke blijheid bewaren. Hij weet immers
dat alles wat hier op aarde gebeurt, kan
dienen om zijn einddoel, God, te bereiken.
Zo Is de kristelijke spreuk ontstaan : « een
heilige die bedroefd is, is maar een triestige
heilige >*.
De ware kristen ziet elke vreugde, elk ge
luk hier op aarde als een afstraling van het
oneindige geluk, dat hem In God eens ten
deel zal vallen.
Robert zag, hoewel het hem vele jaren aan
een goede gezondheid ontbrak, graag de
goede vrolijke kant van het leven. Hij hield
van zijn familie, hij hield van de mensen,
hij hield op een schone wijze van het le
ven. Zijn onuitgesproken levensprinciep was :
«Een vrolijk gezicht brengt overal licht».

De families VAN DE PERRE,
DE DUFFELEER,
danken U voor de blijken van deelneming In
hun rouw.

Drukkerij EXCELSIOR, Okegem
Begrafenissen HERREQODTo
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In 1964 liet hij het zaakvoederschap over aan Gaston
De Plus van Outer. Er was immers in 1960 een concurrent
gekomen. (Paul Van der Speeten - Van Damme) die voor de
firma Versele-Laga landbouwbenodigdheden verkocht.
Gaston De Plus werd te Outer geboren op 10 decem
ber 1930. Het boerengezin waarin hij opgroeide telde 6
Jongens en 3 meisjes. Hij huwde in 1957 met Maria Herregods die eveneens van boerenafkomst was. Vanaf dat jaar
werd hij tewerkgesteld in het "verdelingshuis" van de Boe
renbond (langs de Tragel) onder de leiding van Jules Luysterman, zaakvoerder van de Ninoofse Boerengilde.

Hoe b itte r is 't u m issen moeten,
beminde, die ter neer geleid,
me alleen laat en in droefheid boeten
't geluk dat ons was voorbereid.
(G.Gezelle).

Zijn beroepsaktiviteit in de Boerenbond bracht hem in
contact met zeer velen en vanuit zijn familieafkomst
was hij vergroeid met het wel en wee van al wat het
boerenbedrijf meebracht.
Met een gezonde nauwgezetheid en edel plichtsbesef
heeft hij voor zijn zaak geleefd en er dan ook een die*
pe levensvreugde mogen in vinden. Met fierheid mocht
hij terugblikken op het werk van zijn handen. Hij was
een man met grote eerbied voor zijn kristelijke princie*
pen en mocht zich verheugen in een gelukkig en vre*
devol huwelijksleven. Hij hield niet van luxe en weel*
de. maar was steeds bereid te helpen waar hij kon en
jonge krachten op een goede levensbaan te brengen.
Toen kwam de vreselijke ziekte die hem vrij vlug zijn
levenskrachten ontnam. Hij heeft zich met volle vers
tand in Gods handen overgegeven in het bewustzijn
dat zijn levenseinde voor de deur stond. Nu bidden wij
deemoedig;
God, neem hem op in uw eeuwige vrede.
Beminde echtgenote, ik dank u voor uw goede zorgen
en voor ons gelukkig huwelijksleven. God schenke u
de nodige kracht in deze zware beproeving. U allen,
beste schoonvader, familieleden, vrienden en gebu*
ren. groet ik ten afscheid.

Tot de Heer van alle leven keerde nu
terug de onsterfbare ziel van
DE HEER

t
GASTON DE PLUS
Echtgenoot van Mevrouw
Maria HERREGODS

Hij werd te Outer geboren op 10 december 1930 en
overleed godvruchtig te Ninove op 28 maart 1989.
Gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.
Gewezen zaakvoerder van AVEVE.
Lid van de Boerengilde

Hij ruste In de vrede van de Heer.
Oe namis zal in de parochiekerk te Outer worden op
gedragen op woensdag 5 april te 16.30 uur.
De falilies : DE PLUS. HERREGODS.
DEPELSMAEKER en DE PAUW.

Met een beklemd gemoed vergezellen wij vandaag
onze dierbare overledene naar zijn begraafplaats en
bidden ; God. wees zijn ziel genadig. Gaston was een
door iedereen gekende parochiaan in Outer.

Danken U voor de blijken van kristelijke deelneming
In hun rouw.

Begraf. Do Deyn Burchtdam 80 Ninove Tel 054 / 33 15 39
Drukcenter Denderboutem Tel. 054 / 33 64 94.
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In 1964 liet hij het zaakvoederschap over aan Gaston
De Plus van Outer. Er was immers in 1960 een concurrent
gekomen. (Paul Van der Speeten - Van Damme) die voor de
firma Versele-Laga landbouwbenodigdheden verkocht.
Gaston De Plus werd te Outer geboren op 10 decem
ber 1930. Het boerengezin waarin hij opgroeide telde 6
jongens en 3 meisjes. Hij huwde in 1957 met Maria Herregods die eveneens van boerenafkomst was. Vanaf dat jaar
werd hij tewerkgesteld in het "verdelingshuis" van de Boe
renbond (langs de Tragel) onder de leiding van Jules Luysterman, zaakvoerder van de Ninoofse Boerengilde.

Hoe b itte r is 't u missen moeten,
beminde, die ter neer geleid,
me alleen laat en in droefheid boeten
‘t geluk dat ons was voorbereid.
(G.Gezelle).

Zijn beroepsaktiviteit in de Boerenbond bracht hem in
contact met zeer velen en vanuit zijn familieafkomst
was hij vergroeid met het wel en wee van al wat het
boerenbedrijf meebracht.
Met een gezonde nauwgezetheid en edet plichtsbesef
heeft hij voor zijn zaak geleefd en er dan ook een die
pe levensvreugde mogen in vinden. Met fierheid mocht
hij terugbiikken op het werk van zijn handen. Hij was
een man met grote eerbied voor zijn kristelijke princie
pen en mocht zich verheugen in een gelukkig en vre
devol huwelijksleven. Hij hield niet van luxe en weel
de. maar was steeds bereid te helpen waar hij kon en
jonge krachten op een goede levensbaan te brengen.
Toen kwam de vreselijke ziekte die hem vrij vlug zijn
levenskrachten ontnam. Hij heeft zich met volle vers
tand in Gods handen overgegeven in het bewustzijn
dat zijn levenseinde voor de deur stond. Nu bidden wij
deemoedig:
God. neem hem op in uw eeuwige vrede.
Beminde echtgenote, ik dank u voor uw goede zorgen
en voor ons gelukkig huwelijksleven. God schenke u
de nodige kracht in deze zware beproeving. U allen,
beste schoonvader, familieleden, vrienden en geburen, groet ik ten afscheid.

Tot de Heer van alle leven keerde nu
terug de onsterfbare ziel van
DE HEER

t
GASTON DE PLUS
Echtgenoot van Mevrouw
Maria HERREGODS

Hij werd te Outer geboren op 10 december 1930 en
overleed godvruchtig te Ninove op 28 maart 1989.
Gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.
Gewezen zaakvoerder van AVEVE.
Lid van de Boerengilde

Hij ruste in de vrede van de Heer.
De namis zal in de parochiekerk te Outer worden opgedragen op woensdag 5 april te 18.30 uur.

De falilies : DE PLUS. HERREGODS.

Met een beklemd gemoed vergezellen wij vandaag
onze dierbare overledene naar zijn begraafplaats en
bidden : God. w ees zijn ziel genadig. Gaston was een
door iedereen gekende parochiaan in Outer.

DEPELSMAEKER en DE PAUW.
Danken U voor de blijken van krfatetljke deelneming
In hun rouw.

Begraf. De Deyn Burchtdam 80 Ninove Tel. 054 / 33 15 39
Drukcenter Denderhoutem Tel. 054 / 33 64 94.
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In 1964 werd hij zaakvoerder van de Okegemse gilde
tot de fusie met Ninove in 1971. Van toen af was hij ook
zaakvoerder van Ninove en Outer. Die functie vervulde hij
tot 1980. Het verdelingshuis werd zijn eigendom en diende
als magazijn. Gaston overleed te Ninove op 28 maart 1989.
Zijn gedachtenisprentje verwijst in mooie bewoordingen naar
zijn beroepsaktiviteit in de Boerenbond. De zaak ging over
op zijn neef Rudi De Plus.
De zaakvoerders kregen als vergoeding voor hun werk
3% van de lidgelden plus een vergoeding van Leuven voor
de verkochte waren.
Op het einde van elk burgerlijk jaar moest de schrijver-zaakvoerder de ledenlijst opmaken nadat hij het lidgeld
was gaan innen bij zijn leden. Hij moest op voorgedrukte
formulieren de leden in alfabetische orde (wat niet altijd
gebeurde) optekenen en er de lijstjes van de te schrappen
leden en nieuwe leden aan toevoegen.
We konden in Kadoc-Leuven, waar het archief van de
Boerenbond wordt bewaard, de onvolledige ledenlijsten
(1937-1971) inkijken. We hebben daarbij nog het Kasboek
geraadpleegd waar elk jaar de totale som van de lidgelden
ingeboekt werd. Met de gegevens uit deze documenten zijn
we erin geslaagd een overzicht te geven van het ledenaantal
van de gilde vanaf de stichting (1923) tot de fusie met de
gilde van Ninove (1971).
We zien dat vanaf 1928 tot 1945 het ledenaantal
steeds in stijgende lijn gaat met als uitschieter het jaar 1934.
Dan staan er 50 leden opgetekend. De oorlogsjaren 1942,
1943 en 1944 zijn ook recordjaren wat in tegensteling is met
wat professor Van Molle schrijft in haar boek. Zij spreekt
van een ledenverlies tijdens de oorlogsjaren en schrijft dat
toe aan volgende omstandigheden.
Op 25 maart 1942 beval de Duitse bezetter de uitgave
van de weekbladen en tijdschriften stop te zetten. De Boe43

renbond trachtte daarna via trimestriële brochures en om
zendbrieven het contact met de gilden te bewaren. De gildewerking draaide echter vierkant. Om vergaderingen te beleg
gen moest vooraf toestemming gevraagd worden aan de
bezetter. De onmiddellijke voordelen van het lidmaatschap
waren door oorlogsomstandigheden sterk beperkt: heel wat
minder lectuur, weinig voordrachten en lessenreeksen, forse
terugloop van de levering van meststoffen en veevoeders
door de A.V.V. (Aan- en Verkoopsvennootschap, nu AVEVE). Alle landbouwers waren verplicht aan te sluiten bij de
N.L.V.C. (Nationale Landbouw en Voedingscorporatie)
opgericht op 27 augustus 1940 en er zelfs lidgeld aan te
betalen.
Het aantal boeren- en boerinnengilden bleef echter vrij
stabiel maar zij verloren tussen 1939 en 1944 ruim 11 % van
hun leden. Een verklaring voor deze negatieve resultaten kan
moeilijk gevonden worden al is duidelijk dat veel gilden te
maken hadden met ledenverlies aan de Corporatie. De slech
te faam van de Corporatie bij het grootste deel van de bevol
king heeft bewerkt dat de Boerenbond na de Tweede Wereld
oorlog in een gunstiger daglicht kwam te staan*.
Vanaf midden de jaren ’50 zakt het aantal leden
beneden de 20 om dan tot de jaren ’70 stabiel te blijven en
niet meer beneden de 15 te zakken.
Als we nu nog even de ledenlijsten bekijken valt op
dat er ook nog andere beroepen vermeld staan dan landbou
wers. Als typisch voorbeeld nemen we de ledenlijst die
ingediend werd eind 1937. Hierin staan naast landbouwers
een beenhouwer, een veldwachter, een oud-burgemeester,
twee gemeenteonderwijzers en een houthandelaar vermeld.

V A N M O L L E L ., o.c., p . 3 1 2 -3 2 1
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Van de 30 leden die op de lijst staan zijn dus 6 of 20% die
geen landbouwer zijn.
Op de laatst ingestuurde ledenlijst (1971) zijn de
beroepen van de 15 leden niet meer aangeduid. De algemene
landbouwtelling van 15 mei 1970 geeft nog 10 beroepsland
bouwers en - veehouders en één beroepstuinbouwer op.
De prijs van de jaarlijkse lidgelden bleef niet stabiel
en verhoogde regelmatig: 1923 (6 fr), 1926 (10 fr), 1927 (12
fr), 1930 (15 fr), 1938 (20 fr), 1942 (23 fr). Vanaf 1945
werd de prijs van het lidgeld berekend naar de grootte van
het bedrijf en waren er voor Okegem drie categoriën nl.
minder dan 2 ha, minder dan 5 ha, minder dan 10 ha.
In 1945 betaalden deze boeren volgens de categorie 50, 75
of 125 fr. Deze prijzen stegen regelmatig tot 1967 en be
droegen toen 350, 575 of 800 fr.
Ledenaantal 1923-1971
1923: 26 leden
1924: 23
1925: 24
1926: 18
1927: 19
1928: 30
1929: 32
1930: 29
1931: 31
1932: 30
1933: 34
1934: 50
1935: 43
1936: 39
1937: 34
1938: 32
1939: 34

1940:31
1941:33
1942:43
1943:41
1944:40
1945:37
1946:28
1947:25
1948:23
1949:23
1950:22
1951:?
1952:7
1953:23
1954:20
1955:18
1956:18
45

1957:
1958:
1959:
1960:
1961:
1962:
1963:
1964:

17
18
17
19
19
19
18
18

1965:18
1966:15
1967:15
1968:15
1969:16
1970:15
1971:15

Voornaamste activiteiten van de Hoerengilde
Vooreerst waren er in de beginperiode de maandelijkse
ledenvergaderingen die gehouden werden op de eerste zon
dag na de hoogmis in het klooster.
Op die vergaderingen was er meestal een voordracht
over één of ander landbouwkundig onderwerp. Zo werd de
eerste voordracht voor de gildeleden gegeven door de heer
Bruggeman en handelde over bemesting, veevoeding en
bezaaiing. Meester Bruggeman werd de vaste spreker voor
de Okegemse Boerengilde.
In het kasboek vonden we verschillende keren dat de
aanwezigen na de vergadering getracteerd werden met een
pint bier of een goede "drippel" (een glaasje jenever).
De bestuursvergaderingen vonden plaats ten huize van de
voorzitter, van de zaakvoerder of van de proost.
De leden kregen de kans om naar landbouwtentoon
stellingen te gaan op de kosten van de gilde. Zo reisde men
in februari 1926 naar een tentoonstelling van landbouwma
chines te Brussel. De voorzitter verdeelde 100 fr aan de
deelnemers (vergoeding voor de reis).
Voorzitter Alfred Van Waeyenberg zorgde ook elk
jaar dat de boeren de nodige bietenpulp kregen. Hij was
nogal bekend in de Waalse suikerfabrieken en liet elk jaar
een zeker aantal spoorwagons te Okegem aankomen. Die
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pulp werd vermengd met enkele karren rapen (loeëf) en
opgeslagen in een kuil zoals voederbieten om tijdens de
winterperiode als veevoeder verbruikt te worden.
De Hoerengilde was ook vertegenwoordigd met een
praalwagen in de stoet bij de inhaling van pastoor De Rijcke
in 1952.
In 1965 spande het gildebestuur zich in om de nadeli
ge gevolgen te laten vergoeden veroorzaakt door de slechte
afwatering van de weiden en gronden die grensden aan de
tegengracht van de Dender. De weiden gelegen langs de
Dender stonden in natte seizoenen altijd onder water. Deze
weiden stonden vroeger als de beste graas- en hooiweiden
aangeschreven. Door de telkens weerkerende overstroming
geraakten ze totaal verzuurd en werden in minderwaardige
rottingen herschapen. Het hakhout in de bossen (venningen)
kon zelfs niet meer worden gehakt omdat deze steeds onder
water stonden.
De oorzaak van dit alles was de slechte afwatering van de
vaartgracht of de nevengracht van de Dender. Daarom drong
het bestuur van de Boerenbond bij het gemeentebestuur aan
om iets te ondernemen. Het schepencollege verwittigde de
dienst Bruggen en Wegen die hiervoor verantwoordelijk was
en eiste om aan deze erbarmelijke toestand een einde te
maken.
Er werd gevolg gegeven aan deze vraag en de neven
gracht werd van Okegem tot Denderleeuw, waar de gracht in
de Dender uitmondt, grondig gekuist en uitgediept.
Eén van de grote gebeurtenissen van de Gilde was de
jaarlijkse viering van Sint-Elooi, de patroon van de boeren,
op 1 december.
Elooi is een afleiding van Eligius wat "de uitgelezene"
betekent. Eligius werd omstreeks 588 te Chaptelat (Limoges)
geboren. Volgens de legende was Eligius leerling - muntsla
ger, goudsmid, koninklijke muntmeester, priester en bis47

schop. Hij werd alom geprezen om zijn eerlijkheid, zijn
godsvrucht en liefde tot de armen. Nadat hij als leerjongen
in het koninklijk muntatelier van Limoges had gewerkt, trok
hij naar Parijs en kwam er in kontakt met de koninklijke
hoofdtresorier. Als goudsmid werd hij belast met opdrachten
vanwege de Merovingische koning Clotarius II. Onder
Dagobert I werd hij diens raadsheer en sloeg de gouden
muntstukken voor deze koning. Ondanks zijn hoge functies
bleef Eligius nederig en droeg hij steeds een boetekleed
onder zijn hofgewaad. Na de dood van koning Dagobert I
(639) besloot hij aan de wereldse macht vaarwel te zeggen.
Hij werd priester gewijd en in 641 tot bisschop van Noyon
aangesteld. Eligius was een ijverig prelaat. Hij doorkruiste
heel zijn bisdom en kwam in Vlaanderen waar hij het beke
ringswerk, door Amandus begonnen, voortzette en er voor
zorgde dat zijn gezag als plaatselijk bisschop volledig erkend
werd. Hij overleed op 1 december 660 te Noyon. Zijn
gebeente rust in de kathedraal van Noyon, zijn hoofd wordt
in de kerk St. André te Chelles (Seine-et-Marne) bewaard.
Verschillende legenden zijn over hem bekend. Denken we
aan het verhaal over het paard dat een poot werd afgesne
den, voorzien werd van een hoefijzer en nadien weer werd
aangezet zonder één druppel bloedverlies.
Sint-Elooi wordt meestal afgebeeld als bisschop,
omhangen met een koorkap, de mijter op het hoofd en de
staf in de hand. In de andere hand houdt hij een hamer
(munthamer), soms afgebeeld met een kroontje erboven. Aan
zijn voeten vinden we een aambeeld, wat duidelijk bij het
gereedschap van een smid hoort. Sint-Elooi is de patroonhei
lige van de goud- en zilversmeden, de hoefsmeden, de
metaalbewerkers en de landbouwers - paardenhouders. Men
vereert Sint-Elooi te Aalst in de Sint-Martinuskerk waar hij
aangeroepen werd tegen de ziekten van paarden, hoornvee en
schapen. Nu wordt hij er vereerd door de metaalbewerkers.
48

Vóór de Franse Revolutie (1789) bestonden er in de hoofd
kerk meerdere broederschappen met kapellen en altaren. Zo
was er ook één van Sint-Elooi. Ook in Lieferinge werd
Sint-Elooi aangeroepen tegen de paardenziekte. In 1764 werd
er in de kerk een confrérie opgericht ter ere van Sint-Elooi.
Volgens de gegevens bewaard in de kerkregisters waren de
leden van de confrérie verspreid over 24 gemeenten in
Brabant en in Vlaanderen. Vroeger werd Sint-Elooisdag (1
december) duchtig gevierd. De boeren stroomden van alle
kanten toe. In groep reden ze rond de kerk en rond het dorp.
Men kende er een eigenaardige gewoonte: een smid sloeg
met zijn hamer op één van de hoefijzers van elk paard.
Sint-Elooi staat afgebeeld op het wapenschild van de ge
meente. De Hoge Raad van Adel kende het wapen toe in
1818 "in blauw een gouden beeld van de heilige Eligius"^.
De viering van Sint-Elooi wordt in het kasboek de
eerste maal vermeld in 1926 met de omschrijving 100 fr uit
de kas genomen om Sint-Elooi te vieren. Waarschijnlijk
werd er na de mis een bezoek gebracht aan enkele van de
vele herbergen van het dorp en misschien gezongen van
"Ons 100 fr moet op in Zjanèvel (jenever) en zjakop (bier)".
Het kasboek geeft voor 1928 een duidelijke omschrij
ving voor de viering van Sint-Elooi: Heilige mis 12 fr, vlees
gekocht 293 fr, koken 33 fr. Totale som 338 fr. De 22
deelnemende leden betaalden slecht 5 fr per lid voor het
maal. De rest door de kas bijgelegd.
De volgende jaren schommelden de onkosten voor het
feest om en bij de 300 fr. Tijdens de oorlogsjaren werdt
alleen de betaling van de mis in het kasboek vermeld.

’ R U Y S R ., Tot heil van mens en dier - populaire heiligen in het
bisdom Gern, G ent, 1 9 8 9 , p. 8 4 -9 7 .
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Waar die Sint-Elooimaaltijden gehouden werden
kunnen we niet met zekerheid zeggen. Waarschijnlijk in de
zaal van het klooster tijdens de twintiger jaren want er was
nog geen andere zaal beschikbaar. Of misschien bij Ivo
Staels die ook het café "in het gemeentehuis" uitbaatte en
bestuurslid was.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het Sint-Elooifeest
gevierd in de zaal "Het Vlaams Huis" (in de Kouterbaan) die
proost pastoor Van Vreckem huurde voor de parochiale
verenigingen. De rekeningen voor het feest zijn al fors
gestegen 1946: 995 fr; 1947: 820 fr.
In de jaren 48, 49, 50 werd overgeschakeld naar een
broodmaaltijd wat minder onkosten gaf. Voor 1951 en
volgende jaren preciseert de secretaris terug de uitgaven bv.
9,5 kg vlees 560 fr., keukenbenodigdheden, loon voor de
kookvrouw (100 fr). Het Sint-Elooifeest kostte aan de Gilde
in 1953: 940 fr., in 1954: 1275 fr., in 1955: 1470 fr. en in
1956: 1400 fr.
Vanaf 1957 dalen de onkosten elk jaar omdat het
aantal aanwezigen telkens gevoelig zakt. In 1965 waren er
nog 7 personen aan tafel, in 1968 nog slechts 4.
In 1970 werd het Sint-Elooifeest al gezamenlijk met
Ninove en Outer gevierd tijdens een avondmaal waaraan een
100-tal personen deelnamen die voor 160 fr. per persoon
eens lekker konden eten en drinken.
Vanaf eind de vijftiger jaren gingen de maaltijden
door in de herberg gehouden door Jozef Ronsijn - Wittenberg die ook lid was van de Gilde.
Wij willen deze bijdrage besluiten met een paragraaf uit de
slotbeschouwing die professor Van Molle maakte op het
einde van haar boek.
De Boerengilden en meer nog de Boerinnengilden zijn tien
tallen jaren lang de spil geweest van het volksonderwijs en
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de volksopvoeding in de Vlaamse dorpen. Met eenvoudige
lessen over voeding, kleding, hygiëne, gezondheidszorg en
wooncultuur werden de boerengezinnen langzaam opgetild
uit hun sociale achterstand en geïntegreerd in de moderne
maatschappij. Dat is ongetwijfeld de belangrijkste bijdrage
van de Boerenbond tot de ontwikkeling van de Vlaamse
gemeenschap geweest'®.

BULAGE: Ledenlijst Boerengilde van Okegem, 1937

2. Appel mans Denis, beenhouwer, Kattestraat
3. Bayens, kinderen, landbouwer, Rattenberg
I. Bayens Remi, landbouwer, Rattenberg
4. Cornells Arthur, landbouwer, Fonteinstraat
5. Cornells Frans, veldwachter, Kauterbaan
29. De Koen Kamiel, landbouwer, Rattenberg
22. De Roose Jozef, houthandel, Rattenberg
23. De Rouck Leon, onderwijzer
25. Gies Jan, landbouwer, Kauterbaan
II. Haeseleer Gabriel, landbouwer, Kattestraat
24. Heiremans Désiré, landbouwer, Kauterbaan
30. Rons ij n Jozef, landbouwer. Fonteinstraat
27. Snoek Adolphe, landbouwer, Kauterbaan
18. Van Cottem Frans, landbouwer, Haeseleerstraat
8. Van de Perre Frans, landbouwer, Brug
14. Van de Perre, kinderen, landbouwer, Rattenberg
13. Van de Perre Philemon, landbouwer. Fonteinstraat
12. Van De Perre August, landbouwer. Beekstraat

10
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9. Van den Berghe Jean, oud-burgemeester, Dorp
17. Van den Bossche, weduwe. Fonteinstraat
28. Van der Speeten Johannes, landbouwer. Fonteinstraat
19. Van der Speeten Modest, landbouwer, Haeseleerstraat
7. Van der Speeten-Wittenberg, kinderen, Fonteinstraat
6. Van Holder, kinderen, landbouwer. Fonteinstraat
20. Van Isterdael Johannes, landbouwer, Rattenbergstraat
10. Van Muilem Frans, landbouwer, Kattestraat
15. Van Neygen Ernest, onderwijzer
16. Van Wayenberghe Alfred, landbouwer, Kauterbaan
21. Vernaillen Theodoor, landbouwer, Rattenberg
26. Wauters Felix, landbouwer, Haeseleerstraat

B.B. ekonomaat, ontvangen 12 november 1937
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DOODS-, BEGRAFENIS- EN ROUWGEBRUIKEN
TE OKEGEM
Herman Brantegem
Er is duidelijk veel veranderd in onze samenleving, niet
alleen voor wat de begrafenisgebruiken betreft, maar ook
voor de hele beleving rond dood en begrafenis’.
De huidige begrafenisrituelen zien er heel anders uit.
Zelden nog wordt thuis bij het lijk gewaakt. Integendeel, het
stoffelijk overschot wordt na de dood naar een funerarium
gebracht, weg van het gezin, weg van de buurt. Steeds meer
wordt de dood uit het leven verbannen. Ze wordt liefst niet
meer ervaren als deel van het leven maar als iets
ver-van-mijn-bed. Omdat het maatschappelijk leven zich
steeds minder en minder in de buurt afspeelt is de kerk, het
crematorium en in mindere mate het funerarium voor veel
mensen de eerste plaats waar men zijn rouwbeklag kan
overbrengen.
Eigenlijk was die evolutie al merkbaar in de plaats
van het kerkhof: de doden werden aanvankelijk in het cen
trum van het dorp, rond de kerk, begraven, zodat de mensen
na de zondagsmis ook bij hun doden konden zijn. Toen de
kerkhoven te klein werden, werd voor een locatie buiten het
dorp gekozen. Later bleek de keuze van deze plaats ook
symbolisch voor de mentaliteitsverandering. De naam "kerk
hof" leeft voor in de omgangstaal maar werd uit de admini
stratieve taal gebannen. Op de nieuwe begraafplaatsen is er
overigens ook ruimte voor niet-gelovigen, voor zelfdoders,
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gecremeerden, wat vroeger moeilijker lag aangezien het
gewijde grond was en aan één bepaalde geloofsgemeenschap
behoorde.
Het doodsbericht onderging samen met het bidprentje
een hele evolutie. De dikke zwarte rand werd geleidelijk
door een paarse vervangen en vandaag geeft alleen een
lichtgrijze dunne band nog de toon aan. Het kruisbeeld of de
lijdende Christus heeft plaats gemaakt voor foto’s van een
ondergaande zon, een eenzame boom of een kleurenfoto van
de overledene. De tekst is in plaats van een citaat uit de
bijbel naar poëzie geëvolueerd. Recente bidprentjes worden
eerder vanuit het standpunt van de nabestaanden geschreven.
De rouwkledij onderging grote veranderingen. Vroe
ger bleek de duur van de rouw uit de kleur; zwart gedurende
een jaar en zes weken voor ouders, kinderen en echtgenoten,
zes maanden en drie weken voor broers en zusters. Halfweg
deze termijn werd de "halve rouw" gedragen: zwart mocht
de plaats ruimen voor grijs en paars. Heden ten dage draagt
men zelfs grijze kledij en in navolging van koningin Fabiola
wordt nu wit aanvaard.
Niet alleen het "kerkhof" verdwijnt, ook de eigenlijke
"teraardebestelling" wordt zeldzaam.
De versiering der graven verandert. De grote witte bloemen
zijn door kleine gekleurde chrysanten vervangen.
De bedoeling van deze bijdrage is te beschrijven welke
gebruiken men vroeger te Okegem in acht nam bij een
overlijden, de begrafenis en de rouw.
De mensen kenden vroeger bepaalde aanwijzingen wanneer
iemand ging sterven: wanneer de neus spits werd, de oren
zich oprichtten en dun en doorschijnend werden; als de
baard zich niet goed meer liet scheren; als de rechter hand
en voeten zwollen; wanneer de aan het bed gekluisterde
zieke sprak van opstaan..., in al die gevallen "was de dood
ermee gemoeid" en werd alle hoop opgegeven.
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Wanneer iemand zijn gelaatskleur een bedenkelijke
toestand uitstraalde zei men: "è zitj in gieë goe vel, hij lept
op zijn leste biënen, hij gou bergaf, zijn kjeis es ver oët".
Begint de zieke, met de handen te woelen en de beddelakens
te verfrommelen, dan heet het: "nu zal hij het niet lang meer
trekken, want hij is al bezig met zijn pakken te maken of
met zijn matten op te rollen". Vrienden en familieleden
zullen dan in de weer zijn om de zieke te laten berechten,
want sterven zonder berechting was als een soort vlek die
aan de familie bleef kleven. Het toedienen van de laatste
sacramenten was vroeger op onze parochie een belangrijke
gebeurtenis. Bij afkondiging van de diensten in de kerk werd
een gebed gevraagd voor diegene die berecht was.
De priester gekleed met een witte stola en de heilige olie in
de handen begaf zich met koster en misdienaars, die een
brandende flambeeuw droegen, naar het sterfhuis. Onderweg
liet de koster de berechtingsbel schellen. Voorbijgangers
ontblootten het hoofd, knielden neer en baden.
De berechting begon met besprenkeling van wijwater in het
huis. De stervende kon nu biechten indien hij er nog in staat
voor was. Na de biecht reikte de priester de communie uit
en diende het Heilig Oliesel toe terwijl de stervende een
gewijde kaars in de handen hield (zalving van ogen en ande
re lichaamsdelen met Heilige Olie). Daarna baden de aanwe
zigen een smeekgebed om genezing.
a. Na het overlijden
Het afleggen
In elke buurt was er een vrouw die er "haar werk van maak
te". Okegem kende geen vaste aflegsters zoals in bepaalde
andere gemeenten. Ze werd meestal geholpen door een
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andere vrouw uit de buurt of een manspersoon "van het
eigen volk" vooral als de dode nogal zwaarlijvig was.
Men waste en kamde de dode. De openingen van het lijk
werden goed afgestopt door in de oren en neus wat watten te
steken: dit was voor de doodsreuk. Na het bed opgemaakt te
hebben werd het lijk erop gelegd. Men sloot de ogen van de
dode, soms werd een geldstuk op de ogen gelegd opdat ze
goed zouden sluiten. De mond werd met een doek rond de
kin toegebonden of een kerkboek werd onder de kin gesto
ken totdat de kaken stijf stonden. Het eerste gebruik kwam
in voege sedert de dood van koningin Astrid.
Een overleden man werd geschoren. Het volksgeloof
beweerde dat enkele tijd na het overlijden de baard nog zou
groeien. De verklaring is als volgt: bij een levend persoon
heeft de huid de vorm van kuiltjes zodat men de haartjes
minder goed ziet. Bij iemand die gestorven is gaat de huid
bolvormig staan zodat de haartjes beter zichtbaar zijn en men
de indruk krijgt dat de baard groeit. Gustaaf De Schrijver,
bijgenaamd Staaf Priem, eertijds wonende aan het begin van
de Leopoldstraat werd vóór de oorlog 1940-1945 veel ge
vraagd om de doden te scheren. Hij was namelijk barbier.
De handen werden gekruist overeen naar beneden
gelegd, met een paternoster op het hart (de borst) en ’t
gezicht bloot.
Het afleggen door geburen werd meestal gedaan "voor
de gratie Gods", soms kreeg men een kleine geldelijke
vergoeding.
Het gebeurde zelden dat familieleden alleen de dode afleggen
zonder hulp van een buurvrouw. Men zou schande spreken
"ze doen het uit beestigheid, omdat er geen druppel afkan"
ofwel '” t moeten mensen zijn zonder hart, alzo hun eigen
volk afleggen".
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Voor de familieleden was het een vertroosting als zij
door de geburen die naar het lijk kwamen zien hoorden dat
het "een schone dode is" of dat hij schoon afgelegd lag.
Alleen de gegoeden werden vroeger gekleed afgelegd, bij de
gewone man kon men de kleren van de afgestorvene best
nog gebruiken.
Als iemand gestorven was aan een bepaalde ziekte
legde men een tabaksblad rond zijn mond het "fenijn" trok
daarin. Er bestond geen gevaar voor de aflegster wanneer ze
haar speeksel niet inslikte.
De aflegster was ook gelast met "het vragen" of
uitnodigen van de geburen naar de rozenkrans en naar de
begrafenis. Ze stak soms ook een handje toe in het huishou
den vóór het lijk van huis werd weggedragen.
De arme mensen werden vóór 1900 afgelegd op stro, ge
woonlijk onder het venster.
Verwijderen van eetwaren
Het verwijderen van bepaalde waren uit de sterfkamer was
hier ook in gebruik. Niet alleen eetwaren werden naar buiten
gedragen, maar alles wat in de sterfkamer voorhanden was
zoals kleren, vlees en tabak, anders zat de reeuw erin
(doodsreuk)'. Men haalde zelfs de aardappelen die in een
kuil onder het bed lagen weg want "deze zouden blauw
uitslaan".
Zekere personen moesten zich speciaal hoeden voor
een dode of voor de doodsmet. Een vrouw die zwanger was
mocht bij geen lijk gaan, ook niet een vrouw die juist "haar
veranderingen" had. Er werd gezegd als een vrouw zwanger

' R eeuw : laatste adem vau ee n sterven d e - u itw a sem in g van ee n lijk
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is en ze gaat naar een lijk kijken, zal het kind dat op de
wereld komt nooit "een kleur op hebben" het zal er altijd
"zo bleek als de dood" uitzien.
Wat verstond men nu onder "de reeuw" of doodsreuk?
De meeste mensen menen dat het iets is dat in nauw verband
staat met de dood, het overlijden zelf, de andere schrijven
het aan het lijk toe. Hiervan gaat een soort fluidum uit, dat
een vernielende invloed uitoefent op de mens en bepaalde
voorwerpen die er door getroffen worden. Het is iets gelijk
de maandstonden; als een vrouw haar veranderingen heeft,
zal de boter en het vlees, waar zij aan werkt of waar ze in
contact mee komt, kapot gaan, de reeuw doet juist hetzelfde.
Niet alleen de eetwaren, ook kledij zou eraan kapot gaan.
Niet alles wat van het lijk uitgaat werd schadelijk
geacht. Zo werd gezegd; "als ge tandpijn hebt, ga bij een
lijk en wrijf erover met uw hand, ge zult van uw tandpijn af
zijn". Hebt ge wratten wacht tot er een lijk is in de gebuur
te, leg uw hand op het lijk en de wratten gaan weg.
Een ander gebruik in bepaalde gemeenten en ook te
Okegem was het stilleggen van de uurwerken en het bedek
ken met een zwarte doek van de spiegel.
Sluiten van de blaffetnren of Iniken
De luiken werden volledig gesloten. Hierdoor wilde men te
kennen geven dat er een dode in huis was en het gezin zich
van de buitenwereld afzonderde. Men dacht ook dat anders
er te rap gisting in het lijk kwam. Deze reden was voor
velen een overtuigend argument dat ook psychologisch
insloeg. De overlevenden stelden er gewoonlijk prijs op dat
het lijk van hun dode er zolang mogelijk gaaf uitzag. Ze
hadden graag een "schone dode" in huis. Men zette soms
een luik open "om te zien in de sterfkamer" ook al stonden
er bij het lijk kaarsen te branden.
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Een doodsbrief werd soms langs de voorkant van het
huis op de gesloten luiken gespijkerd.
Plaatsen van een strooien kruisje
Judith Van Damme vertelde me dat het vroeger de gewoonte
was een strooien kruisje te plaatsen vóór de deur van het
sterfhuis. Dit gebruik is eerder weggebleven dan in de
omliggende gemeenten als Liedekerke, Teralfene en Pamel.
Hoe zag het strooien kruisje eruit en waar werd het gelegd?
De vorm bestond uit twee handvollen stro van 45 cm lengte,
kruisgewijs op elkaar geplaatst. Op het punt waar de busselkes kruisten werd een volle kareelsteen gelegd en een takje
palm gestoken op het uiteinde van iedere arm of slechts op
twee. Beide busselkes stro werden afzonderlijk in het midden
met een touwtje bijeen gebonden en de vier uiteinden werden
lichtjes opengespreid.
Het kruis werd gelegd aan de voordeur en het bleef er liggen
tot het lijk uit het huis was of van het hof was. Later ver
brandde men het. Een kruis gevormd met wit zand was ook
gebruikelijk.
Later werden de doodvanen en het processiekruis aan
de deur van het sterfhuis gebracht en al de dagen dat er "ie
mand in lijk lag" waren zij voor de voorbijganger een teken
van het overlijden en een aanduiding van de rijkdom van de
afgestorvene want kruis en vanen werden volgens de klasse
van de lijkdienst door de kerk in bruikleen gegeven.
Het processiekruis en de vanen werden vooraan in de lijk
stoet meegedragen, hetzij door een gebuur of misdienaar of
kerkbediende als het lijk ten huize werd afgehaald.
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"Over dood luiden"
Bij ons luidde het buiten de gewone uren als eerste verwitti
ging dat iemand overleden was. "Hoort ’t luidt over dood";
zei men tot elkaar. Wie zou er dood zijn?
Er werd geluid ’s morgens na de mis van 7 uur en ’s avonds
om 17 uur in de winter, plus voor de hoogste dienst na het
kleppen van het angelus en dit "zolang als de dode in lijk
lag". Later werd het "over dood luiden" beperkt tot de twee
dagen die de begrafenis voorafgingen.
Okegem beschikte slechts over één klok zodat er geen
onderscheid was in luiden voor de drie soorten van diensten.
In andere gemeenten kon aan de pauze of aan de klank van
de klok de gemeenschap vernemen met welke dienst de
overledene zou begraven worden.
De nachtwake
Het waken bij het lijk was vroeger algemeen. Men geloofde
dat de duivel het lijk zou weghalen. Er werd altijd met twee
gewaakt, een lijk boezemt veel schrik in. Alleen achtte men
zich meer blootgesteld aan toverij, hetgeen vooral in het
bijzijn van een dode te vrezen is. Met twee kon het echter
geen kwaad.
Er werd ook menig borrel gedronken tijdens het
waken om de angst van de wakers te doen verdwijnen. Van
tijd tot tijd ging één der wakers naar de dode zien en las een
’Onze Vader’. Het waken gebeurde zowel door familieleden
als door geburen.
De rozenkrans
Naar aloude gewoonte kwamen de buren bidden in het
sterfhuis. Deze samenkomst was bekend als "de rozenkrans"
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omdat de rozenkrans of drie paternosters, voor de zielerust
van de overledene werd gebeden. Bij overlijden werden
bepaalde diensten door enkele buren vrijwillig gedaan, maar
er werden tevens aan elk gezin twee gebuurteverplichtingen
opgelegd; het eerste was het aanwezig zijn op de rozenkrans,
het tweede het bijwonen van de lijkdienst.
Wat werd door "de geburen" verstaan?
Een gebuurte is niet een bepaald aantal huizen of mensen. In
het algemeen is de omschrijving gebleven zoals zij tientallen
jaren zelfs tweehonderd jaar geleden was, ook hierin speelt
de traditie haar rol.
De aflijning van een gebuurte is niet gelijklopend met
de officiële indeling van de gemeente in straten of wijken.
Door traditie zal een afgezonderd huis deel uitmaken van een
bepaalde buurt, evenals het door de traditie werd vastgelegd
tot aan welke huizen deze gebuurte zich uitstrekt. Een ge
meente en een parochie kunnen de as van een bepaalde straat
als grenslijn hebben. Ook een gebuurte kan op een aslijn van
een straat scheiden zodat mensen die rechtover elkaar wonen
niet tot dezelfde gebuurte behoren.
Voor Eversem behoorde een persoon tot de gebuurte
wanneer hij woonde in de Hazeleerstraat, Fonteinstraat tot
aan de Spoeltjesstraat en de Bruggeweg.
Het feit dat de rozenkrans vanaf een bepaald ogenblik
plaatsvond in de parochiekerk voor de gebuurte van het Dorp
is te verklaren omdat de buurt van de dorpskern te bevolkt
was. Het was onmogelijk om in het sterfliuis nog zitgelegen
heid te bieden aan een lid uit elk gezin.
Een formule om de geburen uit te nodigen was hier
gebruikelijk. Ik kom u roepen naar de rozenkrans van den
avond om.... uren en den dienst .... dag om __ uur. De
vrouw die "de ronde" deed om uit te nodigen gaf in elk
gezin een gering bedrag in geld wanneer de overledene van
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"goed volk was". Dit was een soort vergoeding voor werkverlet en werd in elk huis aanvaard.
Judith Van Damme vertelde me dat bij de dood van
Judo Van Bolder ( t 1913) aan al de aanwezigen in de kerk
bij de lijkdienst 1 frank werd gegeven als vergoeding voor
werkverlet.
De rozenkrans werd elke avond gehouden zolang de
gebuur "in lijk lag". Tegenwoordig gebeurt dit slechts één
maal en in de kerk.
De rozenkrans werd altijd ’s avonds gebeden, naargelang de
werkzaamheden op het veld, in de wintermaanden iets vroe
ger dan in de zomer. De familieleden zaten op de eerste rij.
Deze blijk van verbondenheid werd hoog op prijs gesteld.
Het voorbidden was als een soort ambt en werd meestal door
dezelfde vrouw uitgevoerd. Elisa De Bruyn heeft lange tijd
de rozenkrans gebeden.
De voorbidster zat vooraan met de rug gekeerd naar
de aanwezigen. Op een tafeltje voor haar stond tussen twee
brandende kaarsen een kruisbeeld. Een glas water was ook
voorzien om de "lezer" eens gelegenlieid te geven de keel te
spoelen. Na de drie paternosters werd de litanie van Onze
Lieve Vrouw gebeden. In plaats van "bid voor ons" werd
geantwoord "bid voor hem" of "bid voor haar" naargelang
het geslacht en bij het sluiten werd in plaats van "ontferm U
onzer" tweemaal gezegd "geef hem (haar) de eeuwige rust".
Tenslotte volgden de vier akten en het kruisgebed; hierbij
stond iedereen recht. Na het kruisteken zette elk zich terug
neer en één van de familieleden bedankte de aanwezigen en
nodigde ze nog eens uit om naar het lijk te gaan kijken. Een
familielid vergezelde de belangstellenden naar de "beste
kamer" waar het lijk opgebaard lag.
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Het lijk groeten
Te Okegem werd het lijk met een wit laken bedekt terwijl
het aangezicht onbedekt bleef. Het groeten van het lijk was
"de dode een kruiske geven". Men ging stil de kamer binnen
zoals bij een zieke die slaapt. De twee kaarsen naast het
sterfbed werden aangestoken. De bezoeker bad een poosje,
waarna hij met een in wijwater gereedstaand palmtakje het
lijk besprenkelde in de vorm van een kruis.
Kleine kinderen werden verzocht de overledene een
"kruiske te geven" om te voorkomen dat ze er ’s nachts
zouden van dromen.
Het "kisten" of "lichteren"
Lichteren gebeurde gewoonlijk bij valavond, immers in het
donker was het gevaarlijk met een kist over straat te gaan.
De schrijnwerker bedekte de kist altijd met een baal of een
doek om te vermijden dat men "een blote lichter" zou zien.
De schrijnwerker verzocht het "eigen volk" buiten de
dodenkamer te gaan vooraleer de dode werd gelichterd. In
de lichter werden schaafsel gelegd en ook een klein kussen
waar het hoofd op rustte. Wanneer het een magere dode was
werden schaafsel tussen hem en de buitenwanden gestoken
opdat hij "vast zou liggen" dit voor het niet bewegen tijdens
het dragen.
Vooraleer de kist te sluiten werd het lijk een laatste
maal met wijwater besprenkeld en de afgestroopte blaadjes
van het palmtakje werden erover gestrooid. Men draaide
soms een paternoster tussen de vingers van de overledene.
De kist werd geplaatst op een tafel of op twee stoelen, tenzij
de familie een rouwkapel had besteld. Dit laatste gebruik
dateert slechts van rond 1945.
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"Na het baren van het lijk" werd aan het hoofdeinde van de
kist een tafeltje geplaatst met een kruisbeeld tussen twee
brandende kaarsen.
De lichter stond altijd met de voeten naar de deur
gekeerd en werd zo buiten gedragen. Dit gebeurde om te
voorkomen dat de geest van de overledene de afgelegde weg
zou weervinden en zijn vroegere woonst zou bezoeken. Het
dragen van rouwkleren heeft dezelfde oorsprong namelijk de
geest misleiden door zich onherkenbaar te maken.
Verwittigen van familieleden, geburen
Naar oude gewoonte werden de familieleden nog ten huize
bezocht door een lid uit het gezin van de overledene, een
oudere zoon of broer. Zelden wordt het overlijden door een
vrouw aangezegd. Tegen de last en de verplaatsingen welke
dit persoonlijk uitnodigen meebracht werd niet opgezien,
zelfs bij de boeren niet.
Allen die persoonlijk "gevraagd" werden zullen bij de
begrafenismaaltijd aanzitten: broers, zusters, nonkels en
tantes, neven en nichten. Het was één van de weinige keren
dat de familie nog eens samenkwam. Tegenwoordig worden
verre familieleden algemeen terzijde gelaten of slechts nog
door het sturen van een doodsbrief verwittigd: "We hebben
slechts een doodsbrief ontvangen en zijn niet meer gevraagd
aan tafel".
De geburen werden ten huize door een gebuurvrouw
verwittigd; zij nodigde ze uit voor de gebedsoefening en de
lijkdienst.
In Okegem werd in elk huis van de straat of de buurt een
doodsbrief afgegeven, hierdoor was de taak van de buur
vrouw overbodig geworden.
Doodsbrieven worden aangetroffen van rond de jaren 1850.
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b. De begrafenis
Het buitendragen van het lijk
De dode werd uit het sterfliuis weggedragen "met de voeten
naar voren". Wanneer de dragers in het sterfliuis aankwamen
was een buurvrouw aanwezig om hun eerst één of twee
druppels jenever uit te schenken. Moest men hieraan te kort
komen, het zou de familie worden ten kwade geduid.
Wanneer er voldoende ruimte was in het huis werd de draag
berrie binnengebracht en in de gang geschoven.
De dragers vroegen toelating om met het lijk te ver
trekken na eerst het baarkleed over de kist te hebben openge
spreid. Na het bidden van de 4 akten gingen de dragers op
de hun aangewezen plaats post vatten.
Het baarkleed, dat opgevouwen op de berrie uit de
kerk werd meegebracht, bedekte de kist tot vóór de nederlating in het graf, waarna het op dezelfde manier werd terug
gedragen. In vroegere tijden moest, aan de kerk of aan de
pastoor, voor het gebruiken van het baarkleed een vergoe
ding betaald worden.
De kleur van het baarkleed was zwart. In andere
gemeenten vond men soms een blauw baarkleed "de blauwe
pelle". Kinderen werden begraven zonder baarkleed. Men
legde soms een witte sjaal op de kist.
Het dragen van het lijk
In Okegem, dat niet over een lijkkoets beschikte, werden de
lijken naar de kerk gedragen, wat gold als een gebuurteplicht. In aanmerking kwamen hiervoor de naaste buren die
niet door gevorderde ouderdom, gezondheidstoestand of hun
werk op de fabriek verhinderd waren.
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Telkens als men aan aan de lijkstoet een zekere plech
tigheid wou geven, en gelegenheid werd geboden om de
hoeken van het baarkleed vast te houden, droeg men de
lijkkist op de schouders. Men bleef juist even staan "om
eens te verpakken" wanneer men vermoeid was.
Er werd soms halt gehouden aan de kapel op het dorp
om luidop te bidden wanneer de lijkstoet uit de Kattestraat
kwam. Vanuit Eversem bleef men bidden aan de kapel
Sint-Antonius in de Fonteinstraat.
De lijkweg was de kortste weg tussen sterfhuis en de
kerk. Rond de jaren zestig hebben lijkwagens het dragen van
het lijk overbodig gemaakt.
De lijkstoet
Er werd streng aan de traditie gehouden voor wat de rege
ling en de volgorde in de lijkstoet betreft. Bij de hoogste
diensten gingen de geestelijken "het lijk aan het sterfliuis
aflialen" of gingen de lijkstoet tot de kapel op de "plesj"
tegemoet.
Voor de lagere diensten werd het lijk aan het kerkpor
taal of aan de ingang van het kerkhof, dat vroeger rond de
kerk lag opgewacht.
Pastoor Houtman schafte in 1969 dit gebruik af en
wachtte voor elke dienst de lijkstoet op in het kerkportaal.
Soms stapte de "swisj" met de piek, die aan de top voorzien
was van een brede rouwstrik, in de hand vooraan in de lijk
stoet. Hierop volgde het processiekruis gevolgd door de
geestelijkheid. "Het is een dienst met drie pasters" hoorde
men zeggen. Daarna volgde een buurjongen met het houten
kruis dat na de begrafenis op het graf werd geplaatst. Dan
volgde het lijk gedragen door de vier geburen.
Achter het lijk volgde de familie, op rijen van drie of vier,
vooraan de mannelijke leden en daarna de vrouwen. Na de
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familie volgden de geburen. Bij deze was er geen scheiding
tussen mannen en vrouwen, veelal sloten zij zich aan bij de
lijkstoet naarmate deze voorbij hun huis kwam, indien ze
niet naar "het sterfhuis" gingen.
Vroeger was elke gildebroeder of lid van een vereni
ging door zijn lidmaatschap gehouden de lijkdiensten van een
overleden confrater bij te wonen. Ook in de Congregatie van
Onze-Lieve-Vrouw, die hun bloeiperiode kenden op het
einde van de vorige eeuw werd het dragen van een overleden
lid door vier medezusters onderhouden.
Het lijk werd in de kerk binnengebracht langs "de
lijkdeur". Dit is de middendeur, die vroeger alleen bij lijk
diensten geopend werd.
Het zingen van metten en tanden
Vóór de oorlog 1940-1945 was het gebruik algemeen de
metten en lauden, zij het dan ook gedeeltelijk, vóór de
lijkdienst te zingen. Er werd vastgehouden aan volgende
regel:
- voor een hoogste dienst de drie nocturnen en de lauden
- voor de middelbare dienst: twee nocturnen en de lauden
- voor de laagste dienst: één nocturne en de lauden.
De lijkdiensten duurden dan ook vrij lang.
Aan de hand van de rouwbrieven stelden we vast dat
pas rond 1925 de metten de avond vóór de begrafenisdag
werden gezongen en alleen tot de koordiensten beperkt
bleven. Het achteruitgaan van het gebruik, dat nochtans
zuiver kerkelijk is in oorsprong en uiting, is een algemeen
verschijnsel.
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Lijkbaar en licht
De klasse van de lijkdienst bepaalde niet alleen het uur van
de begrafenis maar ook de plaats die de lijkbaar in de kerk
nam en het aantal kaarsen die er omheen brandden. Deze
uiterlijke tekenen werden overgeleverd, zodat licht en lijk
baar, hoewel kerkelijke aangelegenheden, met begrafenisgebruiken vergroeid zijn.
Tot 1914 werd in de kerken voor "een klein lijk"
(dienst van acht uur) de kist achteraan neergezet tussen vier
brandende kaarsen. Dit aantal lichten verhoogde en de kist
werd verder naar voren gebracht naargelang de klasse van de
lijkdienst. Alleen voor "de hoogste dienst" werd, bij de
intrede in de kerk, de kist doorgeschoven onder een vooraf
opgetimmerde en met zwart laken omhangen stellage, die
vooraan in de middenbeuk was opgesteld en door zestien
kaarsen omringd was. Rond 1945 was zulke katafalk, bij ons
gekend als de lijkbaar, algemeen geworden voor alle dien
sten.
De kosten voor het waslicht kwamen ten goede aan de
pastoor, aan de koster of aan de kerk^ In de totale onkosten
voor de uitvaart waren de uitgaven bestemd voor de was
tamelijk hoog. De uitvaart duurde niet lang genoeg om alle
kaarsen op te branden en de resten bleven aan de kerk. Het
tarief der diensten in de parochiale kerk van Okegem in
1883 geeft ons hiervan een duidelijk bewijs.
De uitvaart eerste klas gaf 55 pond was aan 3,50 frank per
pond, wat 192,50 frank uitmaakte de totale kosten van de
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begrafenis liepen op tot 365 frank. De kosten voor het was
waren bijna 53 % van de totale kosten.
Bij een uitvaart tweede klas was er 25 pond nodig en bij de
derde klas dienst nog 8 pond.
Bij de kosten van de koordienst, ingevoerd in 1909
(beginnend om 10 u 30) werd er 60 pond was aangerekend
aan 3,50 frank per pond. Dat vertegenwoordigde een som
van 210 frank op een totaal van 424,50 frank.
Ten offer gaan
Nadat de kist onder de lijkbaar geschoven was namen de
aanwezigen hun plaats in. Mannelijke en vrouwelijke fami
lieleden zaten vooraan, de mannelijke rechts en de vrouwelij
ke links. De geburen kozen hun plaats achter de familie
volgens het geslacht, zoals ze bij de andere godsdienstplech
tigheden deden. Een scheiding der geslachten was vroeger in
de kerk nog algemeen.
Wanneer de offergang aanving stonden de mannen van
de eerste rij recht en begaven zich rechtstreeks naar de
priester die aan de communiebank "ten offeren stond".
Om terug naar hun plaats te keren gingen ze vooraf rond de
lijkbaar. Op de laatste van de mannelijke aanwezigen volgde
degene die langs de kant van de vrouwen het eerste aanzat.
Vooraleer zich bij de priester aan te bieden om de pateen te
kussen en een geldstuk te offeren, ging ze eerst rechts van
de lijkbaar en na het offeren ging ze naar haar plaats. In dit
rondgaan rond de lijkbaar en na het offeren werd zij door
alle vrouwelijke familieleden en verder door alle vrouwelijke
aanwezigen gevolgd. Dit rondgaan om de lijkbaar is meer
dan een symbolisch gebaar en werd door iedereen in acht
genomen.
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Bij de mannelijke familieleden gold als regel "de
naaste familie gaat vóór", eigen kinderen gaan voor de
ouders en broers of schoonbroers.
Indien de overledene deel uitmaakte van een broeder
schap of gilde, volgden de confreers onmiddellijk op de
mannelijke familieleden. Wanneer de overledene geen lid
was van een broederschap of gilde volgden de geburen
onmiddellijk de familie.
Het ten offeren gaan met brandende kaars in de hand
was vroeger algemeen. Sedert de oorlog 1940-1945 bleef het
gebruik achterwege. De beperking van de brandende kaars
tot de koordiensten of tot de familieleden was een eerste
atbrokkeling van het gebruik.
De ouderen herinneren zich nog dat men in Okegem
zei "Te kloppen gaan": een klopper is een geldstuk (10
centiemen). Bij het offeren klopte men met het geldstuk
zodanig dat men de aandacht trok van de pastoor.
Het uitdelen van bidprentjes
Het gebruik om "doodbeeldekens" bij het offer uit te reiken
is ontstaan in de Nederlanden in de 17e eeuw en komt vrij
wel uitsluitend voor bij katholieken. Ze zijn bedoeld als een
opwekking tot gebed voor de overledene. De bidprentjes
werden meestal bewaard in het kerkboek.
Vroeger hield dit gebruik gelijke tred met de klasse
van de dienst. Na 1945 was het uitzonderlijk dat iemand
zonder "doodsbeeldeken" werd begraven.
Het bidprentje heeft een tekstzijde en een beeldzijde.
Vroeger stond slechts naam en sterfdatum vermeld. Men
ging later meer en meer levensbijzonderheden vermelden.
Aan de naam en sterfdatum werden toegevoegd: de leeftijd,
de datum en plaats van geboorte, de naam van degene met
wie de overledene gehuwd was en de datum van de uitvaart.
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Soms vermeldde men ook wanneer de overledene lid was
van één of andere vereniging. Daaronder volgde dan een
gebed: Heer, geef hem de eeuwige rust. Onder deze gege
vens plaatste men één of meer citaten uit de bijbel.
Op de oudste prentjes staan er afbeeldingen die be
trekking hebben op dood en vergankelijklieid: zinnebeelden
van de kortstondigheid van het leven als schedel, zandloper,
bloemen.
Begin 19e eeuw zijn het meestal taferelen uit het oude
en nieuwe testament en ook voorstellingen van heiligen. Het
"doodsbeeldeken" met portret wordt reeds rond de jaren
1880 in aristocratische families aangetroffen. Na 1920 doet
het portret ook zijn intrede in het midden van de welstellen
de landbouwers in al te vaak slordige clichédruk.
Gedurende de oorlog 1940-1945 kwam, omwille van
de papierschaarste, het gebruik in zwang doodsprentjes te
laten drukken met dubbel blad.
Begrafenis van kinderen
Vroeger werden kinderen gewoonlijk in de namiddag begra
ven. Welstellende mensen lieten dan soms een lof doen en na
de kerkelijke plechtigheid werd het kistje naar het graf
gedragen.
Kinderen van gegoede burgers werden soms met een
"engeltjesmis" begraven; hierin werden bij de offerande
gedachtenisprentjes met kleine blauwe boord uitgedeeld.
De lijkrede
Tijdens de mis hield de pastoor een preek waarin hij het
leven van de overledene belichtte. De priester trok na de
misviering de zwarte koorkap aan en begaf zich met de
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diaken naar de lijkbaar. Hier werd dan de "Absoute" gezon
gen dit is een kerkelijk gebed voor de overledene.
Het laatste vaarwel
Na de kerkzang van de officiant die het lijk naar de begraaf
plaats begeleidde werden de vier akten of vijf ’Onze Vaders’
gelezen. Wanneer de priesters zich hadden teruggetrokken
werd in onze streek door het volk niet gezongen. Lijkredes
werden gelezen, meestal bij het graf of vóór het sterfhuis
voor burgemeester, schepen of lid van de kerkraad. Ook
voor jonge mensen werd soms een lijkrede gehouden door
een kameraad. Deze lijkredes werden gewoonlijk door het
volk gaarne aangehoord en druk besproken (zie bijlagen).
Aandenken aan de overledene
In verschillende gemeenten en ook te Okegem werd aan de
grafmaker opdracht gegeven het kruisbeeld - dat op de
lijkkist was vastgemaakt - los te vijzen vooraleer deze in het
graf werd neergelaten. Het verloop van de plechtigheid werd
hierdoor wel gestoord maar welstellende families deden het
eerst en aldus geraakte het gebruik ingeburgerd.
Dit kruisbeeld werd door de grafmaker opzij gelegd
en meegenomen naar huis, waar het enkele dagen nadien
door een lid van het gezin werd afgehaald. Het werd nadien
op een houten kruis tot versiering van huis- of slaapkamer
aangebracht.
Bij de begrafenis van een lid van een congregatie
werd het blauwe lint met zilveren kruisje, dat als herden
kingsteken van haar lidmaatschap gold, op het baarkleed
gespeld. Bij het blootmaken van de lijkkist op het kerkhof
werd het aan een familielid overhandigd.
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De christelijke uitvaart vroeger

De christelijke uitvaart bestond tot eind de jaren zestig van
vorige eeuw uit drie delen: het afhalen van het lijk door de
priester, het zingen van het dodenofficie gevolgd door de mis
en de begrafenisplechtigheid.
In het sterfhuis besprenkelde de priester de lijkkist met wijwa
ter terwijl hij psalm 129 “De profundis clamavi...” (Uit diepten
roep ik tot U...) bad.
De lijkkist werd dan buitengedragen, op de draagberrie
geplaatst en de rouwstoet vertrok in processie naar de kerk.
Op deze foto, die genomen is aan de benedenkant van de
Kattestraat, zien we het hoofd van de rouwstoet. Misdienaar
Jan De Deyn draagt het processiekruis en wordt gevolgd door
misdienaar Karei Van der Donck die het zwarte vaandel torst.
Daarna volgen koster Gustaaf Vernaillen, pastoor Van Vreckem
(met koorkap) en assistent. Hierachter volgt dan de jongen die
het grafkruis draagt en wordt gevolgd door vier mannen die de
lijkbaar op de schouder dragen.

Deze foto toont ons de volledige rouwstoet die reeds op de
Dorpsplaats aangekomen is en de kerk nadert. Terwijl men
naar de kerk opstapte, zingen de priesters en de koster alterne
rend psalm 50 “Misere mei, Deus ...” (Ontferm U over mij,
God...)
Bij het naderen van de kerk werd de doodsklok geluid.

Op deze foto zien we dat de dragers bij het portaal de lijkbaar
van de schouders nemen en deze met de hand de kerk binnendragen langs de lijkdeur.
Deze uitvaart had plaats eind de jaren veertig van vorige eeuw.
Dan was het ommuurde kerhof nog rond de kerk gelegen. We
zien rechts van de kerk de hoge muur waarmee de kloostertuin
afgezoomd was. In het hoge gebouw rechts van de kerk woon
de oud-burgemeester jan Van den Berghe.

De dragers hebben de baar waarop de lijkkist rust onder de
katafalk gezet en er het grafkruis voor geplaatst.
Het moet een “hoge” dienst geweest zijn aangezien er heel wat
kaarsen branden bij de lijkbaar, de twee zwarte vlaggen bij het
begin van het koor opgesteld staan en er een zwart antependium onder de altaartafel geplaatst is.
In het rechter koorgestoelte zitten de priesters die alternerend
met koster en zangers het dodenofficie zingen om daarna de
lijkdienst op te dragen.

Het bestrooien van de kist
Nadat de dragers de kist hadden neergelaten en de geestelijk
heid het kerkhof verliet was het tijd voor de laatste plichtple
ging. De grafmaker bood de schop waarop een weinig aarde
was aan al wie naar voren trad. Elk op zijn beurt kantelde
men deze kleine hoeveelheid aarde op de lijkkist.
Het gebruik van aarde op de kist te werpen is geleidelijk aan
vervangen door bloemen op de kist te leggen. In plaats van
bloemen uit een korfje genomen worden soms blaadjes van
palm gebruikt.
c. Na de begrafenis
De uitvaart
Sedert enkele jaren worden de doden begraven "uitvaart op
lijk" zoals men dit noemt. Vroeger had gewoonlijk bij wel
stellende mensen een tweede lijkdienst plaats die gekend
stond als "de uitvaart".
In de oudste tijden was de uitvaart de optocht van hen
die het lijk volgden van het sterfliuis naar het graf. Er is in
de loop der tijden een begripsverschuiving ontstaan waarvan
de oorsprong dient gezocht in het inlassen van een halte in
de kerk binnen het globale traject sterdiuis - kerkhof. Vroe
ger werden de lijken uit goede families en de stoet de kerk
binnengeleid. Armen droeg men rechtstreeks van het sterf
huis naar het kerkhof.
Het is pas vanaf de 15e eeuw dat men het etiket
uitvaart ging kleven op het volledige verloop van de begrafe
nisceremonie. In tijden van pest liet men de kerkelijke plech
tigheid achterwege en de begraving greep onmiddellijk na
het overlijden plaats. Het kerkelijk ceremonieel gebeurde dan
een hele tijd nadien. Deze lijkdienst, uitvaart genoemd, werd
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een zelfstandige plechtigheid die ook buiten de plaats van
overlijden van de persoon in kwestie kon gehouden worden.
Het gebruik om de kerkelijke plechtigheden een tijd na de
begraving te organiseren bleef bestaan tot in de 19e eeuw.
De uitvaartmis vond soms enkele weken na het overlijden
plaats.
Nicolaus Van Havermaet overleed op 11 juli 1810. De
volgende dag werd hij begraven met twee missen. Op 21
augustus had de uitvaart plaats. Amandus Baeyens stierf op
25 april 1872. De uitvaart had plaats op 26 mei 1872'*. In
enkele gevallen werd vroeger ook de uitvaart gehouden op
hetzelfde ogenblik van de lijkdienst, om in te gaan op de
wens van de overledene of om de beschikking van zijn
testament te eerbiedigen. Rond 1905 begon de afzonderlijke
uitvaart reeds tot het verleden te behoren.
Van de kerk naar huis
De dragers en een groot deel van de geburen bezochten in
het naar huis gaan elke herberg, zonder zich met de familie
te vermengen. Sommige vrouwen beweerden dat dit de enige
omstandigheid was waarin zij hun man "haltbezopen" zagen
thuiskomen. Het gebruik werd van de uitvaart naar de begra
fenisdienst overgedragen.
Het uitvaartmaal
Door het feit dat ze naar de uitvaart (later lijkdienst) "ge
vraagd werden" zagen de familieleden zich als genodigd tot

■* VAN DER SPEETEN J., Parochieleven en geloofsbeleving vroeger
en nu, in: Mededelingen Heemkring Okegem, 13e jaargang, 1988 p.
24-25.
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de maaltijd. Men beperkte zich tot de naaste verwanten:
kinderen, kleinkinderen, broers en zusters, ooms en tantes.
Tot rond 1914 werden, buiten de bloedverwanten, ook
bepaalde personen die betrokken waren bij de plechtigheden
in verband met het lijk tot de maaltijd uitgenodigd. Soms
kwamen pastoor, misdienaars en dragers naar de maaltijd. In
de vorige eeuw en nog vroeger was het aantal aanzittenden
soms vrij groot.
De maaltijd verschilde volgens de klasse van de begrafenis.
Voor de hoogste dienst werd een "gekookte maaltijd", voor
een lagere dienst een "broodmaaltijd" aangeboden. Voor de
laagste dienst werd geen maaltijd gehouden.
De familieleden bezochten ook elke herberg op hun
terugweg naar het sterfliuis. In het sterfliuis aangekomen
werd nog een poosje gepraat; soms werd nog een druppel
geschonken of een kop koffie met een boterham gegeven aan
deze die "van ver" kwamen. Tot 1914 was de warme maal
tijd haast onveranderlijk: soep met balletjes, worteltjes met
soepvlees en aardappelen met rosbief.
Bij de broodmaaltijd bracht men boterhammen met
hesp op tafel. Later werden die vervangen door "pistolets"
met hesp of kaas. Vóór de maaltijd werd luidop gebeden
namelijk de vier akten.
Het uitvaartbier
In het begin van vorige eeuw was het een algemeen gebruik
"de uitvaart voor de geburen" te houden. Dit bestond er in
dat in de valavond van de dag der uitvaart (en later begrafe
nis) de geburen bijeen kwamen in een herberg en door de
nabestaanden van de overledene een vat bier werd geschon
ken.
Bij welstellende mensen werd later dit gebruik vervan
gen door een bepaalde vergoeding te geven aan de geburen.
79

Het was de vrouw die uitnodigde voor de rozenkrans die
deze vergoeding ronddeelde. Guillielmus Vetsuypens overle
den te Okegem op 14 september 1845 wenste te begraven
worden op het kerkhof met een mis. De uitvaartmis moest
van de eerste klasse zijn. Na de uitvaartmis moest aan vrien
den en buren een ton bier gegeven worden met brood en
hesp naar believen^.
De broodbedeling
Niet alleen familieleden en geburen werden met spijzen en
bier bedacht. Vroeger lieten de gegoeden ter gelegenheid van
een overlijden, brood uitreiken aan de behoeftigen van de
parochie, dit naar gelang hun stand en fortuin.
Joanna Catharina Van Waeyenberghe, weduwe van
Cornel is Covens overleden te Herzele op 13 december 1849
besprak vóór haar dood dat de erfgenamen Henricus en Jan
Covens na haar overlijden in de kerk van Okegem eeuwigdu
rend jaarlijks drie jaargetijden zouden doen zingen: één voor
haar overleden man, één voor haar dochter Rosalia Covens
en één voor haarzelf. Ze wou ook begraven worden met een
uitvaart van eerste klasse en er moesten na die uitvaart zeven
zakken rogge in brood aan de armen uitgedeeld worden.
Bij de dood van Guillielmus Vetsuypens (14.09.1845)
moest de kerkfabriek voor 35 frank brood uitdelen voor de
arme mensen.
Maria Coleta Callebaut echtgenote van Joannes Franciscus Provins schonk op 23 Januari 1861 100 roeden land
op het Bosveld aan de kerkfabriek. Ze wou een begrafenis
eerste klasse met uitdeling van brood aan de behoeftigen.

- VAN DER SPEETEN J., Bijdrage tot de parochiegeschiedenis, in:
Mededelingen Heemkring Okegem, 12e Jaargang, 1987, p. 79-83.
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Petronella De Brabander schonk op 22 februari 1865
een perceel land. Petronella besprak ook dat de kerkfabriek
de kosten van de begrafenis en uitvaartmis voor haar reke
ning nam met uitdeling van een zak masteluin (in brood
gebakken)^.
De broodbedelingen bleven achterwege wegens de
graanschaarste gedurende de oorlog 1914-1918. Het gebruik
stierf geleidelijk uit naarmate de levensstandaard verbeterde.
Het dragen van de rouw
De kosten van rouwkleren waren meestal te duur voor de
gewone man. Alleen de meest gegoeden droegen de rouw in
de 19e eeuw. Later breidde dit gebruik zich uit bij de boe
renstand. Op de begrafenisdag droegen de welstellenden hun
trouwkostuum "hun zwart kostuum" genoemd. De dag na de
begrafenis droegen ze weer hun gewoon pak. Alleen de
vrouwen droegen een zwarte "vool" of sluier op het hoofd.
Later werd een conventioneel rouwteken op de jas genaaid
bij de mannen.
In de 19e eeuw was voor de boerenvrouwen de kap
mantel de gebruikelijke dracht, zowel voor de familieleden
als voor de geburen. Omstreeks 1910 raakte deze dracht
geleidelijk buiten gebruik.
Er was een onderscheid in klasse bij het rouwdragen.
De gegoeden droegen een zwarte sluier of "voolken" dat
langs achter in de hals neerhing. Gewone burgers en boerin
nen hadden een zwarte voorschoot, zwarte kousen en een
zwarte "snuitdoek". Dit was de dracht waarmee ze telkens
van huis weggingen gedurende de weken dat ze in de rouw
waren. Voor dagelijkse dracht zag men ook gekleurde bloe
men of pluimen op de hoed, maar hoofddeksels worden na

* Ibidem .
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de tweede wereldoorlog minder en minder gedragen. Tot
rond 1940 werd bij de boeren de bolhoed nog uit de kleer
kast te voorschijn gehaald, doch rond dit jaartal had de
slappe vilten hoed de bolhoed verdrongen.
De conventionele tekens, door mannen en jonge lieden
op kleren gedragen, om aan te duiden dat zij "de rouw droe
gen" hebben we zien evolueren.
De armband in zwart laken of rouwfloers gebruikt vóór 1914
werd van 1925 af vervangen door een ruitvormig lapje zwart
laken dat op de linker mouw werd genaaid. Ook dit teken
werd een tiental jaren later verdrongen door een reepje zwart
laken dat op de linker mouw werd genaaid. Later werd dit
verdrongen door een reepje zwart laken op de linker revers
van de jas vast te maken. Nog later door een zwarte knoop.
De rouw werd gedragen door echtgenoot of echtgenote, de
kinderen, ouders, broers en zusters.
De "grote rouw" duurde één jaar en zes weken.
Sedert 1914 is dit in vele gevallen achterwege gebleven en
beperkt tot zes maand.
Bedaiikingskaarten
Bedankingskaartjes zond men aan degenen die een kaartje
van deelneming in het sterfliuis of in de kerk aan de ingang
neergelegd hadden. Alleen schriftelijke rouwbetuigingen
kregen zes weken na de begrafenis een kaartje toegestuurd.
Gedurende de oorlog 1940-1945 is men begonnen in
de kerk bij de offergang bidprentjes "met dubbel blad" uit te
reiken. Sommigen hebben hierin een manier gezien om het
verbod van de bezetter te omzeilen. Men mocht geen afzon
derlijke bedankingskaartjes meer drukken. Zij waren overbo
dig geworden, omdat op het tweede blad van de nieuwe
doodsprentjes de formule stond "De familie... dankt om de
blijken van deelneming".
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Gezinnen die hun overledenen met een middelbare
dienst lieten begraven hebben later ook doodsprentjes met
deze bedankingsformule laten uitdelen.
Bedankingsmissen
De nadienst of namis, die in de kosten van de lijkdienst
inbegrepen was, gebeurde enkele dagen na de begrafenis
dienst. Ze werd bijgewoond door familieleden, kennissen en
enkele goede geburen hoewel dit geen gebuurteplicht meer
was. De moeder of weduwe van de overledene woonde deze
mis eveneens bij. Voor haar was dit het eerste publiek
verschijnen sedert het overlijden in haar gezin. Ze werd
opnieuw opgenomen in de gemeenschap waaruit het sterfge
val haar tijdelijk verwijderd had.
Zielmissen
Het aantal zielmissen die de nabestaanden voor de overlede
ne lieten opdragen was sterk uiteenlopend. Sommigen namen
hun voorzorgen en bespraken in hun testament dat na hun
overlijden een bepaald aantal missen moest opgedragen
worden. Anderen bepaalden een vast bedrag dat tot het doen
van zielmissen zou worden aangewend.
Lucia Van Den Berghe weduwe van Jan Baptist Van
de Perre legateerde bij testament van 23 augustus 1884 een
som geld aan de kerk. De kerkfabriek moet hiervoor 100
gezongen missen laten opdragen: 5 voor haar overleden
man, 10 voor haar overleden ouders en de 85 overige voor
haar zelf.
In sommige parochies en ook te Okegem bestonden
speciale zielmissen waarvan enkele met de lijkdienst een
geheel vormden. We denken hier aan de twee gelezen missen
die aan één van de zijaltaren werden gedaan door de twee
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priesters die bij de lijkdienst eerste klas assisteerden, terwijl
in de koorbank de metten werd gezongen. Dit gebruik bleef
in zwang tot ongeveer voor de Eerste Wereldoorlog.
De dertigdaagse missen die tot voor kort nog op de
doodsbrieven aangekondigd werden, zijn niet zolang gebrui
kelijk geweest in onze buitengemeenten.
Jaargetijden en jaarmissen
De zielmissen die het vaakst voorkomen en het langst na het
overlijden voortduren zijn de jaargetijden. Bijna in alle
parochies zijn er de gestichte jaargetijden. Een schenking
van een stuk grond of van een som geld aan de kerkfabriek
of aan de Heilige Geesttafel (armen) legde op deze besturen
de last van deze stichting.
Er zijn ook jaargetijden die, gedurende een aantal
jaren, als een verplichting door de kinderen van de overlede
ne werden gedaan. De jaargetijden, welke kinderen vrij als
daad tegenover hun ouders stellen, komen het meest voor.
Er zijn gezinnen die slechts één jaargetijde doen, andere
houden dit tot vijftig jaar vol naargelang de godvruchtigheid
en welstand van de familie.
Voor de familieleden die in hetzelfde dorp wonen is
het jaargetijde als een jaarlijkse herdenking van een overle
dene die ze soms slechts bij naam gekend hebben maar met
wie ze zich nog verbonden voelen.
Enkele gebruiken eigen aan de lijkdienst of uitvaart
gingen over op het jaargetijde. Er werd ook de lauden ge
zongen. Buiten de aanwezigheid van het lijk, kon vroeger
het jaargetijde als een hernieuwing van de begrafenisdienst
worden aanzien.
Na de jaargetijden van bepaalde personen werd er
soms brood of een hoeveelheid graan uitgedeeld.
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Joanna Van den Steen weduwe Joost Van den Berghe schonk
op 22 januari 1750 221 roeden land. Er diende jaarlijks en
eeuwigdurend een jaargetijde opgedragen te worden.
De herinnering aan de dode
In onze streek kwam de herinnering aan de dode het sterkst
tot uiting door het bijwonen van de dienst voor de afgestor
ven parochianen op de tweede kermisdag. Deze dienst werd
dan ook zeer druk bijgewoond door de dorpsmensen. Daarna
bezocht men de nodige herbergen met alle gevolgen vandien.
Deze mis werd vroeger zelfs vermeld op de kermisaffiches.
Het gebruik de huwelijksmis "voor afgestorven ou
ders" te doen opdragen was vroeger vrij algemeen.
Een derde gebruik waarin de herinneringen aan de
dode tot uiting kwamen is het "Jaargebed". Dit bestond
hierin dat de naam van de afgestorvene vanop de preekstoel
werd afgeroepen, met de aanbeveling aan de parochianen
deze in hun gebeden te gedenken.
Éénmaal per maand werd op de eerste zondag door de
pastoor verzocht om een gebed voor de ingeschrevenen van
het Jaargebed waarop dan een lange rij namen volgde van de
afgestorvenen. De pastoor ontvangt hiervoor een kleine
vergoeding na het eerste Jaar. Het volk hield eraan zijn
doden te horen vernoemen. In de rij komen namen voor van
personen die soms 50 Jaar zijn overleden.
Ook op de gewone zondagen, hoewel minder uitdruk
kelijk, werd aanbevolen te bidden voor de ziel van deze die
in de loop van de week overleden is, meestal gevolgd van
"alsook voor degenen die ingeschreven zijn in het Jaarge
bed".
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De laatste wil van de overledene
Indien de afgestorvene in zijn laatste ziekte een belofte had
gedaan of een wens had uitgedrukt, werden deze door de
overlevenden stipt uitgevoerd.
Men vertelde dat wanneer een familielid aan een
stervende iets beloofd had en dit vergat, of ook wanneer de
dode zelf een onuitgevoerde belofte op het geweten had, hij
zijn bloedverwanten niet met vrede zou laten. Zijn geest zal
hen plagen tot zij de wens van de overledene uitvoerden.
Een karakteristiek geval werd verteld en door ooggetuigen
bevestigd. In Moorsel was een jongeling, met name Nellis
Arijs, op een zondag tijdens de hoogmis, op een boom
geklommen. Schielijk tuimelde hij naar beneden, in zijn val
beloofde hij een Lieve Vrouwmis te laten lezen indien zijn
leven gespaard bleef. Hij was echter morsdood. Die belofte
was gedaan en bleef blijkbaar de overledene bezighouden.
Alle nachten verscheen hij aan zijn broeder en verzocht hem
dringend de mis te doen lezen. Toen deze plaats had moest
de broeder, op verzoek van de geest, in de kerk een witte
zakdoek ter hand nemen. Dan drukte de dode tot teken van
dankbaarheid, hem de hand, en de broeder bemerkte met
verbazing, dat de hand der gestorvene duidelijk in de zak
doek geprent stond!
Die doek werd bewaard als kostbare reliek door de
broer; honderden personen hebben de wonderbare dodenhand
gezien en bevestigden de echtheid van het gebeurde.
Alfons De Cock schrijft in zijn boek "Volksgeneeskunde in
Vlaanderen" dat dergelijk geval ook te Okegem is gebeurd’.

’ Okegemse vertellingen. Het spook van huis Kattestraat nr. 24. iii:
Mededelingen Heemkring Okegem, 16e jaargang, 1991, p. 19-20.

86

d. Het graf
De grafmaker
In 1816 lezen wij het volgende in de rekeningen van de
kerkfabriek "voor het maken van een sippon en het leynwaet
van de grafmaker Judocus Muylaert 1 gulden 18 stuivers voor zijn schoenen 2 gulden 16 stuivers". De toenmalige
grafmaker werd dus gedeeltelijk "in natura vergoed".
Vanaf 1842 komt de naam van grafmaker regelmatig
voor. Hij had meestal nog een andere taak in de kerk. In het
begin van de 20e eeuw werd de grafmaker aangesteld door
de gemeente en werkte dus voor rekening van de gemeente.
Boven de gemeentelijke vergoeding, kreeg de grafmaker van
sommigen een fooi voor het onderhoud van het graf van een
tamilielid. Het is slechts sedert de optooi van de graven vóór
Allerheiligen algemeen werd, dat de inwoners zelf naar het
kerkliof gaan om "hun graven op te kuisen".
In tal van gemeenten genoot de grafmaker ook het
gras van het kerkhof, dat hij regelmatig maaide en hooide.
De rekening van 1861 vermeldt dat Adriaan De Vuyst voor
een graspacht van het kerkhof 3 frank betaalde.
De grafmaker ging slechts ’s morgens "het graf gra
ven" wanneer de begrafenis niet te vroegtijdig voorzien was
omdat in zware grond de gedolven groeve dreigde vol water
te schieten. Dit laatste wilden de grafmakers, rekening
houdend met de gevoelens van de overlevenden voor hun
dode ten alle prijze vermijden.
Het kerkhof
Het vroegere kerkliol dat rond de kerk lag was een afgeslo
ten ruimte om te verhinderen dat de dieren, vooral koeien,
zwijnen en kippen er toegang zouden hebben.
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Het kerkhof was immers de gewijde plaats omheen de kerk
waar de overledene gelovigen begraven werden. Voor de
ongedoopte kinderen was een afzonderlijke plaats voorzien.
Deze die onverzoend met de kerk overleden, kregen evenmin
een plaats op het gewijde kerkhof.
Te Okegem bleef het kerkhof zeer lang rond de kerk
en men ruimde het volledig in 1974 om urbanistische rede
nen. Omdat het oude kerkhof niet meer kon uitgebreid
worden moest naar een ander uitgekeken worden. Constant
Van den Spiegel werd als eerste overledene begraven op het
nieuwe kerkhof in de huidige Leopoldstraat op 26 juli 1961.
Vonti van het graf
De enige figuur, die in ons gebied voor de vorm van het
graf werd aangetroffen, is de rechthoek. Elk graf wordt
aangeduid door een berm van opgehoogde aarde, welke voor
een kind van kleinere afmeting is. Op het nieuwe graf wordt
onmiddellijk ter identificatie een klein houten kruisje ge
plant, in afwachting dat er een definitief houten, ijzeren of
stenen kruis of een zerk zal worden geplaatst.
Het plaatsen van een zerk of "steen" op het graf is, sedert
een twintigtal jaren, zo goed als algemeen geworden. De
arduin wordt goedkoop vervangen door zogenaamde "zerken
in mozaïek".
De houten kruisen waren lange jaren deze van de
boerenfamilies, zwart geverfd met witte lettertekens. Ze
worden nog op sommige plaatsen waargenomen. Het is
opvallend hoe deze kruisen gelijkend zijn in vorm en uitzicht
aan degenen die wij op de bidprentjes van de jaren 1900 zien
afgebeeld. Smeedijzeren kruisen en ook deze in gegoten ijzer
vind men heden ten dage nog zelden.
De gewoonte het portret van de overledene op zijn zerksteen
te plaatsen is bijna algemeen.
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Grafkelders bleven vroeger voorbehouden aan vooraanstaan
de families. Nu komen ze meer en meer voor. Invloedrijke
mensen of pastoors werden tot het einde van de 18e eeuw in
de kerk zelf begraven.
Versiering van de graven
Ter gelegenheid van Allerheiligen worden onze begraalplaatsen zeer druk bezocht, terwijl op Allerzielen slechts een
zeldzame bezoeker naar het graf van zijn overledene gaat.
De keuze van deze dag is te verklaren dat op Allerzielen
algemeen wordt gewerkt.
Als er op de vooravond van Allerheiligen vrees is
voor nachtvorst gaan de dichtbij het kerkhof wonende perso
nen de reeds op het graf aangebrachte potten bloemen weg
nemen om ze ’s anderendaags in de vroege morgen terug te
plaatsen, opdat ze er op die dag fris zouden uitzien.
Daags vóór Allerheiligen wemelt het van volk op de kerkho
ven. Iedereen trekt erheen met spade en hark om het graf
van hun overledenen van onkruid te zuiveren, op te harken
en er zo mogelijk een nieuwe berm op te vormen waarna
bloemen worden aangebracht: bij voorkeur chrysanten,
vooral vroeger in witte variëteiten.
Vóór 1914 was dit gebruik zo goed als onbekend,
slechts op het graf van een rijke werd op Allerheiligen een
ruiker neergelegd. Omstreeks 1925 vond het gebruik ingang.
Het gebruik is overgenomen uit de steden.
Op enkele graven treffen we een versiering met ge
kleurde steentjes aan, veelal wordt het graf met wit zand
bestrooid. Het aansteken van kaarsen op de graven was
vroeger algemeen te Okegem in een uitgeholde biet of raap.
Vóór 1914 was het zeldzaam dat iemand een krans of "een
kroon" op zijn graf meekreeg. Nu is het algemeen dat kran
sen met natuurlijke of kunstbloemen door familieleden of
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verenigingen geschonken worden als laatste blijk van verbon
denheid.
Bijlage 1: Hulde aan onzen diepbetreurden vriend, den Heer
Emmanuel, Joseph Buydens,
geboren te Ninove, den 21 Januari 1873 en godvruchtig in
den Heer ontslapen te Okegem den 5 Februari 1912.
Namens den Bond der "Oud-Soldaten"
Mijnheeren,
Als werkend lid der maatschappij, viel mij de droevige taak
ten deel, hier bij dit gapend graf een laatste vaarwel toe te
sturen, aan onzen duurbaren afgestorven vriend. Mijnheer
Emmanuel, Joseph Buydens, stichter en Voorzitter van den
Oud-Soldatenbond.
Alhoewel maandag morgend, de droeve mare van zijn
overlijden ons onverwachts trof, dompelde ze gansch de
Gemeente in verslagenheid en rouw.
Ons doel is niet mijnheeren, den verdienstvollen en
deugdrijken levensloop van onzen overleden vriend af te
schilderen; deze taak is al te wel door zijne medeburgers
vervuld. Bepalen wij ons dus met een kort overzicht van
hetgeen Hem nauwst ter herte lag. Ik wil zeggen het stichten
eener vereniging van Oude Wapenbroeders.
En inderdaad, ’t was Hij die acht jaren geleden de
noodige voetstappen aanwende om deze taak te bereiken, ’t
was hij die in 1906 de gemeente in volle feestgewaad onthul
de om de plechtigheid te vieren van de inhuldiging eens
vaandels ons geschonken door Koning Leopold II. Met
Emmanuel in ons midden, hebben wij met fierheid, met
dankbaarheid, met geluk deze driekleur ontvangen, onder
hare plooien hebben wij het Vaderland gediend en liefgehad,
sterk door de wederzijdsche burgerdeugd, sterk door de
vereeniging Eendracht maakt Macht; dit bewijst genoeg dat
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Hij zooals een vader met zijnen zonen, in alle omstandighe
den het voorbeeld gegeven heeft, van verkleefdheid Jegens
zijne Majesteit de Koning, door eerbied te betoonen voor de
wetten van het Belgische volk.
Als vriend van den afgestorven Heer Voorzitter moet
ik hier een bijzonderen lof brengen aan de warme genegen
heid welke Hij allen toedroeg die zijne vriendschap hadden
weten te winnen. Vrank en rondborstig in zijnen omgang
genoot hij van zijnen kant de algemeene achting; voor zijne
ondergeschikten toonde hij de grootste belangstelling en
bezorgdheid.
Moge de uitdrukking onzer erkentenis eenigzins de
diepe droefheid zijner teergeliefde echtgenoote en beminde
moeder verminderen, zij die hem zoo wel gedurende, zijne
kortstondige ongeneesbare ziekte hebben bijgestaan.
Moge het aandenken van hunnen welbeminden vader,
ook een troost wezen voor zijne bedroefde kinderen en ze
later bijstaan om de schoone loopbaan te volgen die hij hun
heeft aangewezen.
Mijne Heeren, ’t is met die troostvolle gedachten, dat
wij het graf van onzen achtbaren vriend en Collega verlaten.
Neen, deze akelige grafkuil waarin in werkelijkheid de
nietigheid van het stoffelijk en den eindpaal van dit kortston
dig aardsche leven zien, is niet den loon van den rechtvaar
dige. Al wat de wereld aangaat, al het tijdelijke komt zich
hier versmachten; maar het onsterfelijk princiep dat den
mensch veredelt en hem een redelijk schepsel van God
maakt, wordt onder de troostvolle gebeden en zegezangen
der heilige Moederkerk opgenomen, tot in de hooge hemelsfeeren waar Hij, ten volle de waarheid zal aanschouwen in
eenen, heerlijke, zalige en eeuwige rust.
Vaarwel! Vriend Emmanuel! Tot wederziens!
J. Baeyens, Werkend lid der Oud-Soldatenbond Okegem
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Bijlage 2: Lijkrede op het graf van onzen duurbaren Makker
Vincent Van Der Perre te Okegem gestorven op 28 Oogst
1922.
Duurbare Vincent,
Wat een droeve mare kwam de blijheid onzer vacantiedagen
zoo plots, zoo onmedoogend wreed verstoren: de dood heeft
na kortstondige ziekte één onzer geliefde makkers wegge
rukt.
Met al de ontgoochelingen waarmede wij, jonge
knapen behept zijn, trof de tijding ons zoo zeer dat wij een
wijle ongeloovig opkeken en mompelden: onmogelijk, onmo
gelijk - neen, onze makker Vincent is niet dood, het kan niet
zijn! Hij de kloeke, struische, gezonde, blozende jongeling,
onze altijd wakkere, speellustige makker Vincent... neen, dat
kan niet! En toch is het zoo! Vincent heeft dit tranendal
verlaten, het heeft God behaagt hem tot zich te roepen; en
mocht er nog twijfel zijn, dit gapende graf, die met zwart
omfloersde lijkbaar, die weenende ouders, familieleden,
leeraars en medestudenten roepen ons tot de bittere werke
lijkheid.
Vincent Van Der Perre pas 18 jaar oud, onze mede
student in het eerste jaar van het Middelbaar onderwijs in het
College van den H. Aloysius te Ninove is bij zijn ouders te
Okegem bijna schielijk overleden. Hij heeft zijn schoone ziel
aan den Schepper weergegeven. Als christenen buigen we
diep het hoofd voor Gods ondoordringbare raadsbesluiten.
Ja, Vincent, met christenen gelatenheid onderwerpen
wij ons aan God, die ons helaas! zoo bitter treft, omdat wij
er van overtuigd zijn, dat het om ons en uw welzijn is.
Wij brengen aan God het offer van onze verbrokene
vriendschapsbanden, zoals gij voorzeker aan Hem het offer
van uw jong schoon leven bracht. Wij beweenen uw afster
ven omdat wij in u verliezen een goeden, duurbaren vriend.
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Wat waart gij een beminnelijke, rondborstigen, zachtmoedigen, steeds voor eenieder dienstwilligen medegezel. Hoe zal
uw verdwijnen in ons midden een leemte te laten!
Het is U niet gegund geworden met ons de klassen te
eindigen, om evenals uwe oudere broeders U een schoone
loopbaan voor te bereiden en uwe duurbare ouders er mede
gelukkig te maken! De naam Gods zij gebenedijd! De Heer
die nooit slaat zonder tevens de wonde te balsemen zal hier
de noodige sterkte verleenen om dit sacrificie grootmoedig te
dragen. Daarom zullen wij veel bidden, beste Vincent!
Moget gij, geholpen door onze gebeden, welhaast
gelouterd van de kleine fouten uws levens opstijgen naar het
hemelsch vaderland.
Moget gij dan van hierboven liefderijk op ons nederzien en bij God ten beste spreken voor uw lieve Ouders,
Broeders, Zusters, vrienden en kennissen opdat zij hun
rechtmatige droefheid met christelijke gelatenheid dragen.
Wij danken U, Vincent, voor al de blijken van gene
genheid en trouw die gij ons schonkt; voor de talrijke voor
beelden van godsvrucht vlijt en goed gedrag. Uw aandenken
onder ons zal steeds in eere blijven. Voortaan zullen wij des
te ieveriger het pad der deugd bewandelen, omdat, getroffen
door uw schielijk overlijden, wij nu eens te meer weten, dat
alleen de verdienste vergaderd voor den hemel tellen in het
aanschijn van den dood... Wij zeggen niet vaarwel, maar tot
weerziens in den Hemel!... Reken op onze gebeden!!
Bijlage 3: lijkrede bij het overlijden van Frans Van Isterdael
geboren Okegem 2 juni 1938, overleden 21 mei 2001
In naam van Frans’ vrienden uit de KSA lees ik deze tekst
opgemaakt door schoonbroer én grote kameraad Jef [Van der
Perre].

93

Met het overlijden van Frans verliest onze generatie van
KSA-Ninove één van haar topfiguren. Onze groep was geen
gewone groep, het was een goeie, een heel goeie. Straffe
typen, bonken noemden wij het, erg zelfstandig en als het
moest opstandig, zoals Frans, de Cissen zoals hij werd
genoemd, Jef Vernaillen en Jef Van der Perre, de twee
ouens, Harold Van de Perre, de verfklasjer. Jakkes en
Fransken Lauwaert, de mannen van den berndam, Herman
Neukerbiest en Tistjen Vannaat en ga zo maar door, alle
maal, zoals wij dat zegden ’eerste klas zotten’. De KSA
bood ons het kader om af en toe - maar niet te veel - naar
serieuze klap te luisteren, om sociale dingen te doen zoals
geld inzamelen voor de missies of op bouwkamp te gaan,
maar vooral om fratsen uit te halen - vele daarvan waren
zonder Frans onuitvoerbaar geweest - om te voetballen, op
kamp of trektocht te gaan, om toneel te spelen, kortom om
ons rot te amuseren. Er zijn daar vriendschapsbanden voor
het leven gesmeed. En wij hebben niet alleen elkaar, maar
ook onze superieuren en eerwaardes gevormd, tot en met de
toen toekomstige bisschop van Gent, die overigens een
briljante veelzijdigaard is, met bovendien een sterk karakter
en die in Frans een man van zijn hart vond én omgekeerd.
Frans was op de eerste plaats een superman. Als het
op vechten aankwam was je best met drie om het tegen hem
op te nemen. Op trektocht reed hij steevast met de slechtste
fiets, belaadde hij zich met zak en gepak van wie niet mee
kon en spurtte mee op elke bergtop en als hij niet tevreden
was over zijn beklimming deed hij die direkt nog eens over.
Hij tastte graag de grenzen van zijn mogelijkheden af. Hij
vloog erop af als iemand zei: dat kun je niet, dat durf je
niet. Hij liep op zijn handen de hele speelplaats van het
college af of op de nok van een dak. Hij liep, fietste, kaatste
(kaatsen met de linkerhand, leveren met de rechter) en
voetbalde met een klasse apart. En de sporten die na onze
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jeugd kwamen, zoals tennis, ski en plankzeilen maakte hij
zich moeiteloos eigen, een wonder ook dat hij zo graag en
zo veel kon eten, zonder ook maar één gram overgewicht te
kweken. Daarbij hanteerde hij een speciale techniek: een
boterham klaarmaken en dan opeten, en dan vervolgens weer
een boterham klaarmaken: zo geraakt je honger niet gestild.
Dus prepareer je een stapel boterhammen, die je dan meteen
en zonder onderbreking naar binnenspeelt. Na een wel erg
lange middernachtsmis in Gent bestond hij het ooit om op de
deur van een bakkerij te kloppen met het dringend verzoek
of de bakker die in het holst van de nacht niets wou verko
pen, dan geen beetje overschot had?
Frans hield van de positie van ’underdog’, wat hij ongetwij
feld ontleende aan het zogenaamd bescheiden milieu van zijn
familie. Hoewel lid van KSA-Ninove heeft hij nooit aan
vaard van Ninove te zijn, evenmin als zijn boezemvrienden
de twee Jeffen: zij waren, miljaarde van Okegem en voor
ons Ninovieters waren zij de bende van Oekergem.
Hoezeer het proostschap ook aan hem twijfelde, want
zo eenen hadden ze nog nooit gekend, te onafhankelijk,
nietwaar - onweerstaanbaar werd Frans voor jaren leider van
de moeilijkste groep, de adolescenten. Hij straalde daar een
natuurlijk gezag uit, hij kon immers allen in alles moeiteloos
de baas. Maar er is veel meer. Hij heeft nooit iemand verne
derd, hij stopte altijd op tijd. Ook kon hij zich kwaadmaken
zonder zelf kwaad te zijn. En hij kon zo goed luisteren en
zich in de anderen inleven. Hij was vooral een man uit één
stuk. Wij hebben allemaal sterkte aan hem ontleend en hem
bewonderd. Het is opvallend hoe ook de jongeren van van
daag zich sterk door hem aangetrokken voelden. Frans
beschikte daarenboven - en dat is onderschat - over een sterk
organisatietalent, met een vleugje dirigisme en over een
speelse fantasie. Hij had ook zeer duidelijk een grote hang
naar ernst, naar verantwoordelijkheid en zelfs naar een
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zekere droefgeestigheid. Hij dronk niet en hij rookte niet.
Wij lachten daar vroeger wel eens mee, maar dat lachen is
ons nu wel vergaan, nu wij weten dat het overlijden van zijn
moeder, toen hij amper vijf was, en de ernst van zijn vader
hem nooit hebben losgelaten.
Er kwam een tijd waarin ieder van ons ’het andere
geslacht ontdekte en veel belangrijker begon te vinden dan
alle leute in de KSA. Frans werd razend verliefd op Lut, die
met hem een prachtig gezin stichtte. Onmiddellijk volgde een
herschikking van zijn prioriteiten, en sociaal leiderschap
kwam - driemaal helaas - in dit lijstje niet voor. Wel op de
eerste plaats zijn familie en met veel fantazie huizen en
tuinen verbouwen, op de tweede plaats van het leven genie
ten en op de derde plaats werken, professioneel, maar wel
zo weinig mogelijk om de rest mogelijk te maken en om
’groen’ te kunnen leven, alles "ongeteleviseerd" zoals Manus
Van der Perre het zou gezegd hebben.
Frans heeft vele straffe toeren uitgehaald, maar de
strafste heeft hij bewaard tot het einde, namelijk hoe hij,
superbe ondersteund door Lut, naar zijn overlijden is toege
gaan, nu sedert vele maanden. Geen zelfmedelijden, geen
klacht, geen tranen, maar steun gevend aan ieder die ont
roerd of droevig was, zijn diep christelijk geloof belijdend,
genietend van alles en allen die hij nog mocht meemaken.
"Ik ben al half in de hemel" zei hij opgewekt, de dag voor
zijn overlijden. Zes maand eerder had hij eigenlijk al hetzelf
de gezegd.
Geachte aanwezigen.
Natuurlijk zijn we triest op deze dag. Maar ik vraag het
zonder omwegen: moeten we omwille van Frans zijn leven
niet eerder verheugd zijn en hallelujah zingen?
(de lijkredes zijn uit de verzameling Jozef Van der Speeten)
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OKEGEM IS TWEE "MONUMENTEN" ARMERE
J. Van der Speeten
Wie zich op dit ogenblik van de Dorpplaats naar de Denderbrug begeeft wordt getroffen door de knoestige tronk in de
pastorietuin. Dit triestig skelet is het restant van de eens zo
imposante en machtige ceder die tevoren de omgeving achter
de kerk overheerste.
Wie nu de Fonteinstraat inslaat naar Eversem mist het oude
vertrouwde beeld van de hoge schouw of schoorsteen die
boven het grote fabriekscomplex uittorende.
Deze twee "monumenten" die ons dorp enigzins typeerden het waren dorpsgezichten die dikwijls gefotografeerd werden
- behoren sedert het jaar 2001 tot het verleden. Daarom gaan
we nog eens in op de ontstaansgeschiedenis van de ceder en
van de schoorsteen en geven een bondig relaas over hun
reilen en zeilen tot aan hun ondergang. In dit nummer komt
eerst de geschiedenis van de ceder aan bod. In het volgend
nummer gaan we in op de verbouwingen aan de fabriek.
De gewezen ceder van Okegem
De ceder die in de voortuin van de pastorie (stond) was een
Libanonceder, een boomsoort die van nature voorkomt ten
oosten van de Middellandse Zee in het Taurusgebergte en de
Libanon- en Anti-Libanongebergten.
Belangrijke en typische kenmerken van de soort zijn
de donkere - bijna zwarte - schors, de donkergroene blad-

* Met dank voor de bereidwilligheid waarmee de dienst Leefmilieu
van de stad Ninove informatie verstrekte.
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kleur, de vrij lange en tonvormige kegels en de tafelvormige
kruinstructuur.
Atlasceders kunnen op latere leeftijd eveneens een
vergelijkbare kruinstructuur hebben waardoor ze wel eens
verward worden met de Libanonceder. In België treft men
de soort aan in arboreta (boomcollecties) en in parken. Van
de vier winterharde cedersoorten werd de Libanonceder als
eerste ingevoerd in Engeland in 1638 en nadien, eveneens in
de loop van de 17e eeuw, in België. Door de Dendrologische^ vereniging werden 17 exemplaren beschreven; zij
hebben respectievelijk een stamomtrek van 397 tot 847 cm.
Het exemplaar in Okegem heeft de soorteigen kruin
structuur en doordat de boom langs de tuinmuur staat en dus
zichtbaar is van op de openbare weg, vormt hij een heel
dominant en beeldbepalend element in de dorpskom. Hier
door ontstaat een voor Vlaanderen niet alledaags straatbeeld
en was de boom een uitzonderlijk natuurelement dat vele
andere dorpen ons benijdden.
Met zijn stamomvang van 332 cm behoort hij naar
alle waarschijnlijkheid tot de dikste exemplaren van de regio.
Oudere mensen weten te vertellen dat pastoor Cnockaert
(1905-1940) een jong cederplantje meebracht van een bezoek
aan het Heilig Land (Palestina) en in de voortuin van de
pastorie aanplantte. Op een oude prentkaart waarop de
pastorie en kerk vanaf de Denderbrug gefotografeerd zijn (±
1900) is geen ceder te bespeuren.
Alles ging goed met de ceder tot begin de jaren 1990 de
teleurgang een aanvang nam. De milieubeweging Wielewaal
te Ninove waarschuwde in 1993 het stadsbestuur voor de

® D e n d r o lo g ie — b o o m k u n d e, leer van d e h o u ta ch tig e. D en d ro g ra a f
b oom b esch rijver; to estel dat d e d ik tevariaties van b o m en op tek en t.
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gevaren die de boom bedreigden. De stam duwde tegen de
pastoriemuur die op die plaats een scheur vertoonde en het
wortelgestel zat onder de belendende geasfalteerde parking.
Ze stelde daarom voor om de ceder te bevrijden van de
beknellende muur en het verstikkende asfalt. Zij vroeg ook
de bescherming van de boom aan via het Natuurbeleidsplan
1994 van de stad en hoopte dat men van de geplande wegen
en verfraaiingswerken in de dorpskom gebruik zou maken
om voor die "groene reus" de nodige respectvolle ruimte te
creëren.
In de loop van 1994 startte Aquafin de collectorwerken in de dorpskom. Bij de voorbereidende graafwerken
rukte een kraan bij het manoeuvreren grote overhangende
takken van de ceder af. De afgerukte delen bleven uitge
droogd op de parking liggen. Noch de Ninoofse Milieudienst
noch de dienst Openbare Werken bleek hiervan op de hoogte
te zijn.
De milieubeweging Wielewaal-Ninove spoorde de
beleidsverantwoordelijken aan alles in het werk te stellen
voor de bescherming van de boom en om de beschadigde
delen vakkundig te laten behandelen om verrotting te voor
komen. Op die manier zou men dit uniek exemplaar als een
erfstuk voor de komende generaties vrijwaren.
Het Schepencollege gaf eind 1994 aan boomspecialist
Arthur De Haeck de opdracht een grondig onderzoek te doen
en advies te geven over de huidige conditie van de boom, de
esthetische waarde van de boom te bepalen, de aangerichte
takschade en het nodige onderhoud aan de boom. Op 5
februari leverde A. De Haeck het rapport van zijn diagnose
aan het Schepencollege af. Hieruit lichten we volgende
gegevens.
Volgens de specialist is de conditie van de boom op
dat ogenblik globaal gezien goed. Er doen zich geen abnor
male gebreken voor, de recente schade niet te nagesproken.
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Het voorkomen van dode takken is een normaal verschijnsel
door gebrek aan licht; dit wijst niet op een slechte conditie
van de boom.
De stam raakt bijna de tuinmuur. Voorlopig levert dit
geen probleem voor de boom op maar op de duur zal de
muur moeten wijken indien men de boom maximaal wil
behouden. Langs de straatzijde van de muur en ter hoogte
van de boom is de bodem van de wortelperiferie gedeeltelijk
verhard met beton en gedeeltelijk ernstig verdicht door
betreding. Een onderbeplanting is hier wenselijk om de
bodemstructuur te verbeteren ten voordele van de wortelgroei. Het aanleggen van parkeerplaatsen of verharding
wordt absoluut afgeraden.
Bij de voorbereidende collectorwerken werden levende
takken van de ceder afgebroken die een waardevermindering
van de boom tot gevolg hebben en een noodzakelijke verzor
ging vereist.
De schade is niet fataal voor de boom maar ter hoogte
van de nieuwe verwondingen is er sprake van een verhoogd
risico voor takbreuk. Er werden één gesteltak met secundaire
waarde en vier tertiaire takken afgebroken. In het totaal
bestaat de kruin uit een zeventiental primaire gesteltakken.
De schade wordt geraamd op 3 % van het kruinvolume.
Door deze schade is het nodig de boom plaatselijk te snoeien
en zal het kruinvolume noodzakelijkerwijs nog meer beperkt
worden. Deze boomsoort zal naderhand geen nieuwe, ver
vangende scheuten vormen zodat de beschadigde takken, die
geen vertakkingen hebben, geheel moeten verwijderd wor
den.
Opmerkelijk in zijn verslag is de berekening van de
waardebepaling van de boom en de schadevergoeding die
dient betaald te worden door de aannemer. Hij noteert dat de
esthetische waarde (dit wil zeggen de beoordeling en waarde
ring van het schone dus niet de hout- en economische waar96

de) vóór de schade tot 1.192.800 frank oploopt. De waarde
vermindering door de aangerichte schade (3 %) bedraagt dus
35.784 Fr. Het verzorgen en herstellen wordt geschat op
15.000 Fr. De schadevergoeding die het Schepencollege mag
eisen loopt op tot ruim 50.000 frank.
Als besluit stelt hij voor de verzorgingswerken te laten
uitvoeren door een gediplomeerd boomverzorger-aannemer.
Op 6 mei 1995 gaf het Ninoofs Schepencollege de opdracht
aan gediplomeerd boomverzorger Ben Vanvoorden de ceder
te verzorgen, wat toen 11.146 frank kostte.
Verdere aftakeling van de boom
Het jaar 2000 was voor de ceder noodlottig. Op dinsdag 4
juli schrok pastoor Callebaut niet weinig toen hij de pastorie
verliet. In de voortuin lag een zware afgevallen tak die hem
de doorgang naar de straat belette. Hij verwittigde onmiddel
lijk de dienst Leefmilieu van de stad en vroeg de doorgang
vrij te maken. Landschapsarchitect W. Van Hamme verzocht
Jan Vaes, boomdeskundige, de ceder grondig na te kijken.
Jan Vaes deed dit werk reeds op 10 juli en stuurde hiervan
een verslag op naar de dienst Leefmilieu. Hierin vermeldt hij
de gebreken van de boom die dringend aandacht en verzor
ging vragen. Hij stelde een takuitzakking vast vlak bij de
stam van een zware gesteltak. De inscheuring (minimum 20
cm diep) vraagt om verder onderzoek. Hij beveelt Arthur De
Haeck aan om een V.T.A.- onderzoek te doen, die hiervoor
de nodige apparatuur heeft.
Op 14 juli stelde de pastoor vast dat er opnieuw een
zware tak afgebroken was en neergekomen was op de pastoriemuur. Hij verwittigde opnieuw de dienst Leefmilieu, die
de nodige veiligheidsmaatregelen trof. Door het afbreken van
deze twee zware gesteltakken was het evenwicht van de
boom verbroken en bestond de kans dat bij een hevige wind
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andere takken zouden afknakken en terechtkomen op de
parking en rijweg.
Op 19 juli kwam A. De Haeck ter plaatse voor een
deskundig nazicht. In zijn verslag adviseert deze deskundige
de boom onmiddellijk te rooien. Want de takbreuken hebben
de boom mechanisch verzwakt waardoor het resterende deel
van de kruin dreigt af te breken. De takaanzet van de laatst
afgebroken tak - met plakoksel - beslaat circa 50 % van de
stamomvang. Hij vraagt ook dat de dienst hem zou verwitti
gen wanneer de takken opgeruimd en de boom geveld zou
worden zodat hij oorzaak van de takbreuk nader kan onder
zoeken.
Diensthoofd W. Van Damme vroeg dan aan Schepen
Van Eeckhout de goedkeuring om de boom te rooien. Dit
zou in eigen beheer kunnen gebeuren mits een hoogtewerker
te huren.
Daar het grootste gedeelte van de onevenwichtige
kruin over de aanpalende rijweg en de parkeerplaats naast de
kerk hing, vond het Schepencollege het dan ook noodzakelijk
een deel van de parking voorlopig af te sluiten voor de
parkeerders omdat men vreesde dat nog andere gesteltakken
uit de stam zouden scheuren. De afsluiting van straat en
parkeerplaats kon niet blijven duren. Daarom ging Wim Van
Damme te rade bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeen
schap, afdeling Bos en Groen.
Op 18 januari 2001 werd het Schepencollege schrifte
lijk geadviseerd door Roland Verhaeghe, ambtenaar groenbeheer. Wij citeren hieruit enkele paragrafen.
"Het is uiteraard ormiogelijk te voorspellen of de Libanonceder al dan niet een onmiddellijk gevaar kan opleveren. Doch
een aantal factoren zoals de uiterlijke gebreken aan de stam,
de recente takbreuk, de onevenwichtige kruin, de ouderdom
en de standplaats zijn feiten die in het slechtste geval kunnen
aangegrepen worden als onrechtstreekse oorzaken bij eventu98

de stormschade. Het nog langer op stam houden van dit
exemplaar is naar ons gevoel onverantwoord.
Hoger vermelde beschouwingen doet er onze afdeling dan
ook toe te besluiten dat het om veiligheidsredenen dringend
noodzakelijk is om deze Libanonceder te vellen.
De stam kan mogelijks worden gebruikt als klimboom op
een speelterrein, als didactisch materiaal of zelfs om er een
beeldhouwwerk uit te maken".
Het Schepencollege van Ninove liet er geen gras over
groeien en nam in zijn zitting van 12 februari 2001 de beslis
sing om de ceder te rooien in eigen beheer.
We laten u kennis maken met deze ambtelijke beslissing.
PARKEN en PLANTSOENEN - ROOIEN VAN EEN
LIBANONCEDER TE OKEGEM IN EIGEN BEHEER GOEDKEURING.
HET COLLEGE.
Gelet op artikel 123 en op de artikelen 234 tot 237 van de
nieuwe gemeentewet:
Gelet op de nota dd. 17/07/00 van de heer Wim Van Hamme, ploegleider plantsoendienst, waarin gemeld wordt dat de
Libanonceder te Okegem dient gerooid te worden omdat er
gevaar bestaat dat de boom bij een volgende storm zou
verder afbreken en op de parking of pastorijmuur terecht zou
komen;
Overwegende dat de boom niet gered kan worden en een
risico betekent voor een veilige doorgang;
Gelet op het advies van de heer Vaes J. (Boomverzorging)
en de heer De Haeck (Boomdeskundige) dd. 20/07/2000,
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Ik had verwacht dat toch ook een advies van een universiteit
en een gespecialiseerde instelling van het Vlaams Gewest
zoals het Instituut voor Bosbouw zou ingewonnen worden.
Ik ben van oordeel dat door het al te snel overgaan van de
rooiing dat men een onherroepelijke schade aan het dorpsge
zicht van Okegem heeft aangebracht.
Nu het kwaad is geschied vraag ik dat met de stam die nog
overblijft de nodige initiatieven genomen worden om hem als
herinnering te bewaren.
Ik stel voor dat hiervoor het advies wordt ingewonnen van
de heemkundige kring van Okegem.
Ik ben van oordeel dat deze stam onder welke vorm dan ook
terug in Okegem moet geplaatst worden.
Met de meeste hoogachting,
Marie-Paule DE LEEUW

Naar verluidt heeft de Ninoofse Academie voor Beeldende
Kunsten negatief geantwoord op het aanbod van het Schepen
college.
Het College heeft dan de zaak in handen gegeven van
de Dienst Cultuur - Afdeling Patrimonium. Het diensthoofd
A. De Bruyne schreef op 24 september 2001 een brief naar
het hoofd van de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel. Hierin
vraagt ze of de leerlingen niet geïnteresseerd zijn om van de
stronk van de ceder een kunstwerk te maken. Zij motiveert
de aanvraag aldus. "De stad Ninove heeft al sinds jaren een
project lopen waarbinnen zowel in de stad als in de deelge-
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In 1994 begon de firma Nervia Plastics met de afbraak van de oude
gebouwen. Op deze foto zien we de bulldozers bezig met het opruimen
van het woonhuis dat in 1914 gebouwd werd. Daarachter staan
de grote en kleine schoorsteen.

2. Na de rooiwerken zal een nieuwe Libanonceder aange
plant worden in de tuin van de pastorij. De kostprijs kan
geraamd worden op 10.000 Belgische frank, btw inclusief.
3. De stam van de gerooide Libanonceder zal aangeboden
worden aan de Academie voor Beeldende Kunsten.
In de maand maart van 2001 werden alle takken van de
bomen afgezaagd, zodat alleen de stam met enkele stompen
overeind bleef.
Het is bevreemdend dat bijna niemand reageerde op
deze toestand, zelfs geen melding of reactie in de kranten.
Alleen Marie-Paule De Leeuw, ex-schepen en buur van de
ceder, hield een interpellatie op de gemeenteraad van 28
maart 2001.
We laten de tekst van haar interpellatie hierna volgen:
Ninove, 27 maart 2001.
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
Betreft: Rooien Libanonceder te Okegem
Interpellatie gemeenteraad van 28.03.2001
Geachte heer Burgemeester,
Ik stel vast dat de Libanonceder te Okegem in de voortuin
van de pastorij te Okegem gerooid wordt, alle takken zijn
reeds verwijderd.
Ik stel mij de vraag of het College wel alle nodige onderzoe
ken heeft uitgevoerd om dit uitzonderlijk monument te redden.
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waarbij een verslag bezorgd werd van noodzakelijke rooiwerken aan de Libanonceder te Okegem.
Gelet op het verslag van de heer Cyriel Sonck Aminal afde
ling Bos en Groen dd. 18/01/2001 waaruit blijkt dat de
Libanonceder niet meer gered kan worden en het om veilig
heidsredenen dringend noodzakelijk is de boom te vellen.
Overwegende dat de rooiwerken in eigen beheer uitgevoerd
kunnen worden mits huur van een hoogtewerker;
Overwegende dat de stam als klimboom op een speelterrein,
als didactisch materiaal of zelfs om er een beeldhouwwerk
uit te maken kan gebruikt worden;
Overwegende dat een jonge Libanonceder kan aangeplant
worden in de pastorij tuin (waarvan de kostprijs kan geraamd
worden op 10.000 Belgische frank, btw inclusief)
Overwegende dat de huur van een hoogtewerker geraamd
kan worden op 30.000 Belgische frank, btw inclusief)
Overwegende dat er voldoende budgetten beschikbaar zijn in
de begroting 2001 gewone dienst art. 425/140/06 en
425/140/02;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen:
1. De noodzakelijke rooiwerken aan de Libanonceder te
Okegem zullen door de plantsoendienst in eigen beheer
worden uitgevoerd mits huur van een hoogtewerker waarvan
de kostprijs geraamd kan worden op 30.000 Belgische frank,
btw inclusief.
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meenten bijnamen, oude beroepen, enz. weer tot leven
worden gewekt aan de hand van een kunstwerk".
Tot hiertoe heeft ze van de directeur van Sint-Lukas geen
antwoord gekregen. In Okegem wacht men dus af hoe het
zal aflopen.
Nog enkele wetenswaardigheden over Libanonceders en
het land van oorsprong Libanon
Van oudsher zijn ceders beschouwd als heilige bomen. In het
Babylonische Gilgamesj-epos, een van de oudste literaire
teksten ter wereld (opgemaakt circa 1200 vóór Christus)
proberen de twee helden, Gilgamesj en Enkidoe, roem te
verwerven door het doden van de bewaker van het heilige
cederwoud
Zij stonden stil aan de rand van het woud.
Zij zagen de heilige ceders.
Zij zagen de ingang van het bos...
Zij zagen de cederberg voor zich
de verblijfplaats van de góden en het heiligdom van
Irnini.
In de botanische waardenschaal van het Oud Testament
overklast de ceder alle groen. Hij is de koning van de bo
men, symbool van voorspoed, waardigheid, viriliteit. Menig
oudtestamentisch auteur verwerkt de ceder in zijn poëtische
beschrijvingen.
"Zijn dijen zijn zuilen van albast, rustend op voetstuk
ken van zuiver goud.
Zijn gestalte is als de Libanon, rijzig als de ceders"
(Hooglied 5,15)
De Libanonceder is een immer groene pijnboom of
conifeer, die in de bergen van Libanon troont op een hoogte
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van 1500 tot 1900 meter. Sommige exemplaren reiken wel
dertig meter hoog, worden twee meter dik en blijven driedui
zend Jaar in leven.
Kostbaar cederhout sierde de paleizen van de Egypti
sche farao’s, de Babyloniërs, de Assyriërs en de Israëlische
koningen (2 Kronieken 2,7).
Hoge bomen vangen echter veel wind. Profeten uit de
bijbel grepen gretig naar het beeld van de ceder om de
hoogmoed en de zelfgenoegzaamheid van Israël en zijn
koningen aan te klagen. De ceder knakt in de storm of
scheurt en verkoolt door de blikseminslag.
"Want het wordt een dag van de Heer van de mach
ten, tegen al wat verwaand is en trots, tegen al wat
zich hoogmoedig verheft: tegen al die ceders van de
Libanon, statig en hoog (...)
De menselijke trots wordt neergeslagen, de hoogmoedigen worden vernederd: de Heer alleen blijft hoog
verheven op die dag" (Jesaja 2, 12-17).
De profeet Ezechiël laat er geen twijfel over bestaan dat God
een nieuwe ceder zal oprichten, nadat Hij de oude vernederd
heeft. Gods barmhartigheid is groter dan zijn toorn en de
herstelde ceder is een schuilplaats geworden.
"Zo sprak de Heer God: Ikzelf zal uit de top van een
hoge ceder een takje nemen en dit in de grond zetten;
van de bovenste scheuten zal ik een twijgje plukken en
Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg...
Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een
prachtige ceder worden. Daaronder zullen alle bomen
in het veld erkennen dat Ik, de Heer, een hoge boom
vernederd en een lage boom verheven heb" (Ezechiël
17, 22-24).
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Meer dan zeventig maal wordt in het Oude Testament naar
de ceder verwezen. In het Nieuwe Testament gebeurt dit
niet. De wijnstok heeft de ceder verdrongen, zoals Ezechiël
had voorspeld.
"Een grote arend met machtige vleugels kwam naar de
Libanon en nam de top van een ceder. De bovenste
scheut plukte hij eraf, bracht die naar een handeldrij
vend land en plaatste hem in een stad van kooplieden.
Toen nam hij een stek van het land en plantte die in
een akker, rijk door water bevloeid, zoals men wilgen
plant. Hij liep uit en werd een breed vertakte wijn
stok" (Ezechiël 17, 3-6)'°.
Peter Jacobs, redacteur van De Standaard, bezocht in
2000 het land Libanon. Zijn reisverslag verscheen in De
Wijde Wereld; in vier verhalen leert hij ons het land aan de
andere oever van de Middellandse Zee kennen. Wij waren
alleen geïnteresseerd in het vierde verhaal: "De Muur van
Victoria", dat hierna volgt.
Er zijn niet veel landen die een boom in hun vlag
voeren. Het is natuurlijk een handig symbool als je in een
licht ontvlambaar kluwen als Libanon alle politieke en reli
gieuze connotaties wilt vermijden. Bovendien is de Libanonceder uniek en maakt de boom al eeuwen de aantrekkings
kracht van het land uit.
De Feniciërs hebben met de export van het geurige,
duurzame hout hun reputatie gemaakt. Koning Salomon
bouwde er zijn tempel mee en Egyptische farao’s lieten er
hun sarcofagen uitsnijden.

V E R S C H U E R E N J. en B O R R Y P ., Groen is het woord. Planten

en bomen in de Bijbel-, K erk en le v e n nr. 9 , 2 8 februari 2 0 0 1 , p. 17.
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Het eeuwigdurende commerciële succes werd ei zo na
de ondergang van de bijzonder traag groeiende boom. Van
daag is Libanons nationale trots herleid tot een paar plukjes
op de flanken van de bergen. Twee hoogheden met enig
gevoel voor natuurbehoud waren de groene jongens, die nu
aan herbebossing doen, voor.
Merkwaardig is vooral dat de Romeinse keizer Hadrianus al begrepen had dat het niet kon blijven duren. Hij liet
aan de rand van de wouden inscripties tegen de ontbossing
aanbrengen. De verbodstekens zijn nog steeds een kluif voor
archeologen.
Pas eeuwen later zag een vrouwelijke collega van de
Romein dat het nu of nooit was: koningin Victoria van
Groot-Brittannië zorgde in 1876 voor de centen om een
muur rond het cederbos boven het dorp Bsharre te plaatsen.
Dat er nu een toeristische trekpleister is die kortweg "DE
CEDERS" heet, danken we aan haar, hoewel haar onderda
nen in de oorlog nog balken uit ceder hakten om de spoorlijn
van Tripoli naar Haifa aan te leggen.
Een wandeling tussen die giganten op bijna 2000
meter hoogte is een verplichte stop voor bezoekers aan
Libanon. De sfeer is sacraal en de gidsen vertellen graag dat
de 375 bomen hier "arz el rab" of "ceders van de Heer"
worden genoemd. De ijle lucht en de bijna zoete citrusgeur
van het hout doen de rest: je voelt je ver van de drukte die
heel Libanon lijkt te overvallen. Beeld je in dat heel die
bergwand, waar tijdens de winter geskied wordt, vol ceders
staat, liefst met een laagje decoratieve sneeuw.
Twaalf exemplaren zijn zéér oud, geplant door God,
maar ook de fragiele kleintjes die recent aangeplant zijn,
dwingen respect af. Daarom is het moeilijk te leven met de
souvenirkraampjes aan de ingang. Gelukkig zijn de Libanezen eerlijk genoeg om toe te geven dat hun prullaria uit
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ander hout gesneden zijn. Want zelfs afgevallen takken of
zieke ceders komen niet meer op de markt. Souvenirs uit
echte ceder zouden van voor de jaren tachtig moeten date
ren.
Wie "De Ceders" vanuit Beiroet bezoekt, komt via de
vallei van de Kadisha, waarschijnlijk een van de mooiste
landschappen van het land. De steile rotswanden liggen
bezaaid met kloosters, kluizen en kerkjes, ideale stopplaatsen
om de vele varianten van de christelijke cultuur in Libanon
te leren kennen".

" JA C O B S Peter, Adonis in het land van de Ceder, in: De Wijde

Wereld, D e Standaard W eek en d , 2 -3 d ecem b er 2 0 0 0 , p . 3.
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HOE OUD IS DE DENDERBRUG?

Van Achiel Anthoens leverde volgende aanvullende gegevens
over de huidige Denderbrug.
Na de ontploffing op 18 mei 1940 werd het puin van
de brug nog in 1940 opgeruimd zodat de scheepvaart vlot
kon verlopen.
De aanvangswerken van een nieuwe betonbrug zijn
gestart in 1941. De afwerking, in 1942, was evenwel niet
volledig. De leuningen werden voorlopig in hout opgetrok
ken. De huidige arduinen leuningen werden pas geplaatst in
19 54 12 .
Oorspronkelijk waren de doorgangen onder de brug
gelegd met kleine straatstenen. Deze waren echter geen lang
leven in open lucht beschoren. De jeugd van Okegem gooide
"om ter verst" de keien in het water. De Dender onder de
brug is sedertdien niet meer uitgebaggerd, zodat de bodem
nu bezaaid is met honderden kasseistenen. Vermoedelijk zijn
ze weggezonken in het slijk.

A ls b ew ijs; z ie d e fo to van h et v erzet g en o m e n in sep tem ber 1944
w aaruit b lijk t dat de brug a fg ew erk t is, op d e h ou ten leu n in g en na. Z ie
M e d e d e lin g en H eem k rin g O k eg em

1 9 9 4 , p . 9 2 ; P R A E T P atrick, O k e

g e m 1 7 9 6 -1 9 9 6 , p. 4 5 .

116

INHOUD

Okegem is twee "monumenten" armer

Hoe oud is de Denderbrug?

........................... 93
J. Van der Speeten
................ 116
Achiel Anthoens

117

