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OKEGEM IS TWEE "MONUMENTENII ARMER: deel 2

J. Van der Speeten
De twee "monumenten" die ons dorp enigzins typeerden het waren dorpsgezichten die dikwijls gefotografeerd werden
- behoren sedert het jaar 200 1 tot het verleden. In het vorig
nummer kwam de geschiedenis van de ceder aan bod. In
deze aflevering gaan we in op de verbouwingen aan de
fabriek.
Afbraak van de schoorsteen - Aanbouw van opslagplaats

In maart 200 1 vroeg BVBA Nervia Plastics een vergunning
aan bij het Ninoofse schepencollege voor het aanbouwen van
een opslagplaats voor kunststofproducten .
Daartoe moest een deel van de lucifersfabriek Nervia worden
afgebroken waaronder ook de hoge schoorsteen. Het sche
pencollege verleende vlug zijn goedkeuring voor de afbraak
van het oude gedeelte, maar de toestemming voor de nieuwbouw liep heel wat vertraging op .
.,.
Voor ons was de afbraak van de schoorsteen het meest
interessant omdat daaraan heel wat historiek verbonden is .
Vele Okegernnaars hebben die hoge schouw altijd vereenzel
vigd met de goede oude tijd" van de luciferfabricage en
herinneren zich nog goed de zwarte rookpluimen die uitge
spuwd werden. Maar niets is eindeloos voor onze moderne
wereld .
De schoorsteen had geen reden van bestaan meer en moest
dus wijken voor de nieuwbouw en verruiming van het huidi
ge bedrijf Nervia Plastics dat sedert 1975 gevestigd is in de
oude bedrijfsgebouwen van de gewezen lucifersfabriek
Nervia.
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Het oude fabriekscomplex was vroeger in handen van één
eigenaar maar werd later opgesplitst naar het huidige p lastic
bedrij f en een gedeelte naar de familie Tibbaut (neven en
nichten van de overleden echtgenote van Patrice De Schep
per, Suzanne Tibbaut) . In de gebouwen Tibbaut is er mo
menteel geen activiteit.
De oude gebouwen van de lucifersfabriek Nervia werden
geleidelij k vernieuwd in de jaren 1 990 . De gebouwen 769 r2
en 769 t2 zijn herbouwd of gerenoveerd op dezelfde plaats
van de vroegere gebouwen . In het verlengde van deze recen
te loodsen is nu een nieuwbouw aangevraagd ter vervanging
van een losstaande bakstenen gebouw (zie schets) . In een
latere fase zal ook het blok 769 s2 vernieuwd worden . Alle
gebouwen van het bedrij f worden gebruikt en de vernieuwing
zal in fases gebeuren omdat er steeds verhuisd moet worden
om het bedrij f verder te laten werken .
I n 1 994 werd het woonhuis afgebroken dat in 1 9 1 4 opgetrok
ken werd en waar het echtpaar Philemon Van der Kelen - De
Schepper Josephine zUn intrek nam. De dochter, mevrouw
Jeanne Van Cauwelaert - Van der Kelen (geboren Pamel
1 9 1 1 ) leeft nog en herinnert zich nog goed "de tijd van
toen" .
In 1 925 , bij de stichting van S . A . Nervia kreeg dit
gebouw , dat oorspronkelij k 1 are 30 ca groot was een ruime
re oppervlakte van 2 are 1 0 ca. I n dit j aar werden op perceel
nummer 770 twee nieuwe huizen opgetrokken die elk 5 10 m2
groot waren. Deze gebouwen werden vermoedelij k gebruikt
als bureau of als portierwoonst .
Komen we nu terug naar de afbraak van de grote schoor
steen of schouw (schaa) in het Okegems dialect. " Schouw " is
volgens Van Dale een verouderd Nederlands woord voor
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schuw, eng, bevreesd. In die betekenis gebruiken we " schaa"
nog in uitdrukkingen als : ge moet} nie schaa zen; da wa
schaa ee; è es ewa mensjkesschaa; da wa e schaa Zieken
(liedje), t es mau è schaa maan . . ( ' t is maar een raar man) .
Schouw betekent ook een wijde of niet op pilaren
steunende overdekking van een stookplaats. Ten slotte is het
volgens Van Dale een verouderd Nederlands woord voor
schoorsteen waarmee vooral de pijp boven het dak wordt
bedoeld. De rieëk (rook) kwam deer de schaa.
.

Het goede Nederlands woord is dus schoorsteen.
Oorspronkelij k was dit de steen die de rookvang schoorde of
steunde . Later werd het de naam van een gemetseld rookka
naal boven een stookplaats dienende om voor de verbranding
de nodige luchttrek te krijgen en tot doorlating en uitleiding
van de rook. Het betekent ook het boven het dak opgemet
selde bouwwerk of het zich als vrijstaand bouwwerk verhef
fende deel van een rookkanaal .
In 1 923 werd de maalderij De Denderboer bij de
nieuw aangebouwde lucifersfabriek gevoegd zodat de fa
brieksoppervlakte op ca 4000 m2 kwam. Er werd dat jaar
ook een aanvraag ingediend om een stookketel met 2 vuren
te plaatsen die ook de droogkamers van de lucifers diende te
verwarmen. De voorwaarde was dat er een hogere schoor
steen zou gebouwd worden, wat ook gebeurde . Dit bouw
werk werd achter het woonhuis opgetrokken en men liet de
kleine schoorsteen, die in 1 9 1 4 gebouwd was, voorlopig
staan. De nieuwe schoorsteen rustte op een vierkante gemet
selde sokkel met een zijde van 5, I meter; waaronder een
zware betonnen fundering lag . Vanuit de sokkel rees de
ronde schouw meer dan 40 meter hoog op . Naar boven werd
de schoorsteen slanker en hij eindigde op een kroonlij st. Op
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enkele meters van de top werden de letters van de naam
NERVIA ingemetseld in witte steentj es .
De bouw van de schoorsteen getuigde van vakman
schap . We vragen ons hoe men toen te werk ging en welke
hulpmiddelen men gebruikte (stellingen) om dit bouwwerk te
realiseren.
In het bureel van N ervia Plastics vertelde men m ij dat de
slopersfirma zich vergiste in het schatten van de hoogte en
ze kwamen eerst met een kraan die slechts een hoogte van
40 meter aankon. De aannemer moest dan een kraan laten
aanrukken die een hoogte van 45 meter kon bereiken. Geluk
kig nam de secretaris een paar foto' s van de sloop zodat we
een duidelij k beeld krijgen van hoe men is tewerkgegaan. De
afbraak moest met de hand gebeuren. Men kon geen dyna
m iet gebruiken omdat pal ernaast pas vernieuwde gebouwen
stonden . De werkzaamheden namen dus heel wat tijd in
beslag omdat er heel wat sloopafval op te ruimen viel . De
schoorsteen die 45 m hoog was , overtrof dus duidelijk de
hoogte van onze kerktoren die slechts 25 m hoog reikt.
I n 1 924 werd ook een nieuwe en grotere stoommachi
ne in gebruik genomen. De machinekamer en het ketelhuis
stonden waarschijnlijk in de onmiddellij ke nabij heid van de
schoorsteen.
De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen ver
leende begin 1 925 haar toestemming aan NV Nervia om een
" stekjesfabriek" in te richten. In de vergunning was eveneens
een houtzagerij voorzien en de eigenaars kregen toelating om
motoren te plaatsen om elektriciteit voort te brengen .
NV Nervia kreeg ook de toelating o m een onder
grondse vergaarbak (tank) te plaatsen met een inhoud van
2000 liter " petrooigeest" (stookolie?) . Dit betekende waar
schijnlij k het einde van stoken met steenkolen.
4

We verwijzen de lezer verder naar de geschiedenis
van De Denderboer en de Nerv iafabriek1• Wie het nummer
niet meer terugvindt of niet heeft, volgt verder een korte
historiek van de fabriek. Ze komt uit het boek " De Stekjes
mannen 90 jaar lucifersindustrie in Ninove " geschreven
door Ad Jansen - Danny Robben en uitgegeven door VVV
N inove . We vonden het nuttig wat informatie te verschaffen
over het " stoomtijdperk" en vatten daarom ook de teksten uit
"Onder stoom " samen. We besluiten deze bijdrage met een
reportage over Nervia Plastics, de huidige nij veraars.
-

Borginon, Vanderkelen, De Schepper (1913-1925) Nervia

S. A. (1925-1928)

Voor notaris Jozef Van den Berghe te Ninove werd op 6
september 1 9 1 3 de maatschappij met de naam 'Borginon,
Vanderkelen, De Schepper' opgericht. De heren Gustaaf
Borginon, dokter in de geneeskunde en volksvertegenwoordi
ger te Schaarbeek, Jozef De Schepper en Philemond Vander
kelen, beide laatste handelaren in kolen en meststoffen te
Pamel, hadden zich verbonden om een maalderij en een
fabriek voor scheikundige meststoffen te gaan u itbaten .
Tussen de partners was er ook een familieband . De zetel van
de maatschappij kwam in de Fonteynstraat, nu Fonteinstraat,
te Okegem en de overeenkomst had een duur van 20 jaren .
Het beheer kwam gelij kelijk in handen van de 3 aandeelhou
ders .
Jozef De Schepper en Philemond Vanderkelen werkten
voordien al samen als handelaren in koloniale waren en
vetstoffen. In deze hoedanigheid kochten zij dan ook voor

1

Mededelingen Heernkring Okegem, j aargang 8 , 1 983, p. 1 2 1-149.
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notaris Van Oudenhove uit Denderhoutem op 2 septem ber
1 9 1 2 een "meers ch " genaamd ' Vosme ersch " palend e aan
oost Den Dam leidend e naar de kleine brug, zuiden den
vaartgra cht, westen Philemo nd Buyden s - van den Berghe,
noorden met den bos aan de " Fonteynstraat " , groot 1 ha 37
are en 23 ca gelegen in het gebied genaamd " Eversehem " .
De verkoper Jan Covens kreeg voor zij n grond 7 1 65 Belgi
sche frank, inclusief de bomen die erop stonden . Het perceel
was kadastraal bekend onder nummer 769a . De ligging was
bewust gekozen, omdat in Okegem de Dender stroomde en
er een station lag . Voorts werd de koop van een stuk hooi
land van 3 1 are en 30 ca van weduwe en kinderen De Windt
- Venneman beklonken op 20 november 1 9 1 2 .
De fmanciën voor a l deze aankopen moeten van de
consorten De Schepper en Vanderkelen z ij n gekomen. De
bouw van de fabriek zal reeds begonnen zijn voordat de
maatschappij in gezamenlij ke naam werd opgericht, want het
fabrieksgebouw was klaar in 1 9 1 3 .
Voorts werd grenzend aan de fabriek een woonhuis
gebouwd . Voor de bouw kon beginnen moest de grond opge
hoogd worden, omdat de l igging aan de Dender �e laag was .
H iervoor werden grond van de Hollestraat en stenen uit de
groeven van Lessen aangevoerd . De fabriek bestond uit een
aparte ruimte voor het malen van graan ( 1 90 m2) , een ma
chinekamer ( 1 50 m2) waarin onder andere de stoomketel
( 1 00 pk) stond die Philemond Vanderkelen reeds in Pamel
vanaf 1 904 in gebruik had gehad, een productiegedeelte 570
m2 voor chemische meststoffen, een koetshuis 100 m2 en een
stal 60 m2.
Waarschijnlij k hebben Philemond Vanderkelen en
Jozef De Schepper door geldgebrek uitgezien naar een bij ko
mende geldschieter. Een andere verklaring voor oprichten
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van de maatschappij in gezamenlij ke naam kunnen we niet
vinden. In de persoon van Gustaaf Borginon werd deze
investeerder gevonden.
De aanvraag voor het oprichten van een maalderij en
een fabriek voor chemische meststoffen werd verstuurd aan
de Gouverneur van Oost-Vlaanderen op 25 februari 1 9 1 4 .
Voordien, op 1 9 december 1 9 1 3 , was al een fabrieksmerk
gedeponeerd onder de naam " De Denderboer" .
Het fabrieksmerk laat een zaaiende boer zien. De goedkeu
ring " eene maalderij , eene stapelplaats van kunstmeststoffen,
eene fabriek van phosphoorzuur en eene voortbrenging van
elektriciteit" in te richten kwam van de gouverneur pas op
1 3 juni 1 9 1 4 . Kennelij k was het bezwaarschrift, dat Louis
Van Eeckhout op 15 maart 1 9 14 had ingediend, niet ontvan
kel ij k verklaard . In dit bezwaarschrift maakte Louis duidelijk
dat hij verwachtte dat de fabriek negatieve effecten zou
hebben op zijn "vruchtbaren boomen en bloemstruykgewas " .
Bovendien zag hij een duidelij ke waardedaling van zijn
landbouwgronden .
Eveneens op 25 februari 1 9 14 werd aan de gouver
neur toestemming gevraagd voor het plaatsen van een stoom
ketel en een stoommachine. De stoomketel van de leveran
cier ' S . A . des Chaudonneries P . Brouhon' uit Luik was een
oliegestookte versie, die met een maximale druk van 7
atmosfeer werkte . De stoommachine was van de ' S . A . des
Ateliers de Construction H . Bollinckx' te Brussel en had een
capaciteit van 40 pk bij 1 20 omwentelingen per minuut.
De besluitvorming was traag , want antwoord werd pas
verkregen op 29 mei 1 9 1 5 . De correspondentie gaat nog
voort in oktober wanneer er een rapport verschij nt over de
inspectie van de ingebruikstelling van de stoomtuigen in de
fabriek " De Denderboer" door de hoofdingenieur- bestuurder
7

van Bruggen en Wegen in Oost-Vlaanderen. Dit rapport
geeft echter aan dat de fabriek dan eindelij k ingericht is.
De leiding van het bedrij f kwam in handen van de
zoon van Gustaaf Borginon, ingenieur Jan Borginon, terwij l
de productie onder toezicht van Philemond Vanderkelen
kwam . Jozef De Schepper werd belast met het volgen van de
productmarkten.
De maalderij van lij n- en koolzaad en de rest van het
bedrijf dat onder andere superfosfaat, verwerking van guano
(vogelmest) , kopersulfaat en allerlei samengestelde meststof
fen moest gaan maken, kwam niet echt op gang . Bovendien
werd nog handel gedreven in diervoeders en lijnzaadkoeken.
In het begin bood men werk aan 1 2 man personeel.
Aan de fabriek voor meststoffen werd een stuk gebouwd van
43 ,75 b ij 1 2 meter in 1 9 1 5 . In het jaar 1 9 16 meldt de land
meter van het kadaster op 1 9 september dat de scheikundige
meststoffenfabriek van de " Maatschappij in Gezamenlij ke
naam Borginon, Vanderkelen, De Schepper" op het perceel
769i nog steeds niet in gebruik is . Voor het vaststellen van
het kadastraal i nkomen is het gebruik van belang . Ook in
1 9 1 7 wordt een gelijkluidende opmerking gemaakt.
Het is dan ook niet verwonderlij k dat op 1 5 september
1 9 1 7 een aanvraag binnenkomt bij het College van Burge
meester en Schepenen van Okegem om in de lege gebouwen
van de fabriek ' De Denderboer' vuurstekken voort te bren
gen. " De stekjes zullen vervaardigd worden met rooden
phosphoor of potaschchlorate en zullen reuk- en giftvrij
zijn" . De ondertekenaars waren Philemond Vanderkelen,
Jozef De Schepper en Modeste Adriaens . Modeste Adriaens
had al ervaring in de luciferindustrie opgedaan als bedrij fs
leider. De aanvraag voor de oprichting van een fabriek van
8

luc ifers werd behandeld in de vergadering van het College
van Burgemeester en Schepenen van Okegem op 1 oktober
1 9 17 .
Of het toen tot een toestemming is gekomen valt te
betwijfelen, want we weten dat Modeste Adriaens zelf een
fabriek begon in Ninove aan de Oude Kaai . Een ander
bewijs hiervoor is dat een nieuwe aanvraag volgde op 20
januari 1 92 1 . In de loop van dat j aar moet de fabriek verder
zij n ingericht voor de productie van lucifers . Een deel van
de machines kwam uit de fabriek aan de Oude Kaai van de
' M . & E. Adriaens Gebroeders ' , die op dat opgenblik bezig
waren hun nieuwe fabriek aan de Pamelstraat in te richten.
Op 24 februari 1 922 kocht de firma ook nog het
' Meersch Melkbeek' , groot 50 are en 20 ca, van landbouwer
Philemond Buijdens-Vanden Berghe uit Iddergem .
De eerste bestelling van lucifers kwam in april 1 922
voor de levering van 1 miljoen lucifers van het merk ' Excel
sior ' . Een eigen merk van de firma, wat op 27 september
1 922 werd gedeponeerd . Op dezelfde datum werden ook de
merken met de letter ' N ' van ' Nervia Match' ingeschreven
in Aalst. Zoals ook bij de andere 'outsiders' was hier naast
de lokale, de Britse en Nederlandse markt het belangrijkst.
Dokter Gustaaf Borginon heeft nog net de start van de
lucifersfabriek meegemaakt. H ij overleed op 1 5 oktober
1 922 . Inmiddels was hij verhuisd naar Pamel-Ledeberg . Zij n
vrouw Jeanne Collet en zij n 5 kinderen werden eigenaar van
1/3 van de fabriek.
In 1 923 vond er een wijziging plaats waarbij de maal
derij bij de lucifersfabriek werd gevoegd . Ten behoeve van
de fabriek werd in dat jaar een schoorsteen gebouwd . Deze
9
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schoorsteen was tot voor kort nog te zien. Bovendien vond
een grote uitbreiding plaats waarbij de fabrieksoppervlakte
op ongeveer 4000 m2 kwam. Het eerste half jaar werden
ongeveer 40 miljoen doosj es gemaakt. H iermee was de
capaciteit van de fabriek reeds goed benut.
Op 9 januari 1 925 gaf de Bestendige Deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen toestemming aan de Heren Borgi
non, Vanderkelen, De Schepper om in hun fabriek voor een
termijn van 10 jaren "een stekjesfabriek en een houtzagerij
in te richten, elektrische motoren te plaatsen en elektriciteit
voort te brengen" . De i nrichting van de fabriek werd kenne
l ij k grondig vernieuwd .
Op 29 mei 1 925 werd een driehoekig stuk land, gelegen aan
de Dender, gekocht van weduwe Marie-Léonie Hendrickx ,
ter grootte van 5 are en 1 2 ca. De aankoopprij s was 1 664
Belgische frank.
Op 22 oktober van datzelfde j aar werd voor notaris
Georges Beumier te Brussel de ' Usine A llumettière Nervia
S . A . ' opgericht. De naam ' Nervia' werd al geruime tijd
gebruikt, want op de doosj es lucifers waren al sinds het
begin etiketten geplakt van het merk ' Nervia' . Deze naam
zou afgeleid zijn van de naam van een oude volksstam, de
Nerviërs . Deze Nerviërs bevolkten de streken rond de Den
der reeds voordat de Romeinen hier kwamen.
In de nieuwe firma werden de preferente aandelen
elk 50 Belgische frank en kapitaalsaandelen van elk
Belgische frank respectievel ij k als volgt verdeeld :
- Firma Borginon, Vanderkelen, Deschepper van 20
stuks : 1 9 865 stuks
- Jozef De Schepper, Philemond Vanderkelen, Patrice
schepper, erven Gustave Borginon 10 stuks
- Jean Borginon 25 stuks
11

van
200
000
De

-

Joséphine De Schepper 1 2 stuks
Jozef De Schepper 25 stuks
Maurice Vanderkelen 1 3 stuks
Patrice De Schepper 25 stuks
Edmond Vandeplas 25 stuks

H iermee kwam het totaal aan aandelen voor zowel preferente
als kapitaal op 20 000. Het maatschappelij k kapitaal werd
hierdoor 5 000 000 Belgische frank. Als beheerder-bestuur
ders werden benoemd : Joséphine Vanderkelen, Jozef De
Schepper en Jean Borginon. Als commissarissen werden
Patrice De Schepper en Edmond Vandeplas benoemd. Kort
na het ontstaan werd een verkoopkantoor geopend in het
Nederlandse Leiden. De Nederlandse markt was belangrijk
voor ' Nervia' . Ook via de lucifersimporteur G . S innige te
'
Utrecht werden de producten naar Nederland uitgevoerd .
Toch was de Belgische markt het belangrijkste afzetgebied .
Met name in 1 925 werd heel veel voor de firma Vanderelst
gemaakt. In dat jaar kwam de productie op ongeveer 55
miljoen doosjes .
D e export naar Groot-Brittannië was i n dat j aar opval
lend laag . I n 1 926 herstelde zich dit en dat was ook meteen
te merken aan de productiehoeveelheid, die dat j aar op ruim
1 00 miljoen doosjes kwam . H iervan was zeker 70 % voor de
Britse markt. In de herfst van 1 926 had Ivar Kreuger de
fabriek van Robert De Bodt, ' Sogalfor' overgenomen. Ro
bert bleef in dienst en werd belast door Kreuger met de
aankopen van andere bedrij ven. Zij n eerste p ij len werden
gericht op ' Lux' in Lessen en ' Nervia' in Okegem . Voor
Ivar Kreuger was de fabriek veel belangrijker geworden toen
hij bij gerucht had vernomen, dat men op het punt stond met
een belangrijke Finse fabriek een overeenkomst aan te gaan .
. .
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Het was de bedoeling dat Robert De Bodt, namens 'Sogal
for', zich probeerd e in te kopen in de fabriek in Okegem .
Toch kwam K . E. Hedborg ook persoonlijk met de eigenaren
praten. Onder het mom dat er in de fabriek meubelpla at
gemaakt zou worden , werd zij begin 1 929 leeggehaald . Om
het verhaal van de productie voor meubelplaat te ondersteu
nen, was een bedrij f opgericht onder de naam " Industrie du
Bois Contreplaqué S . A . " , gevestigd in de Wetstraat 73 in
Brussel. In dit bedrijf was Robert De Bodt betrokken via zij n
holding ' SOFORBEL ' (Société Forestière BeIge) . Tot pro
ductie is het echter nooit gekomen en de gebouwen werden
enige tijd als magazij n gebruikt. De officiële verkoop van de
fabriek aan voornoeinde maatschappij vond plaats op 1 9 juli
1 928 . Het bedrag dat werd betaald was 1 200 000 Belgische
frank. Op 8 februari 1 932 werden de naam ' Nervia' en
lucifers definitief van elkaar losgekoppeld doordat de veref
fening werd afgesloten vanwege de fusie met de " Fabriques
Belges d' Allumettes S . A . " .
Bij het begin van de dertiger j aren begonnen de ge
broeders Maurice en Alfred Vanderkelen .kant te maken
onder de naam " Dentelles Lux " . Zij moeten de gebouwen
gehuurd hebben van de "Industrie du Bois Contreplaqué " ,
want die bleef eigenaar. Na de oorlog kwam er een opslag
plaats voor ontvlambare stoffen en werden er verfstoffen
gemaakt. De kantproductie stopte in 1 947 , waarna er haar
netjes werden gemaakt . De naam 'Nervia' wordt op dit
moment nog gebruikt, omdat op het terrein in de nieuwbouw
inmiddels ' Nervia Plastics' is gevestigd . Van de oude gebou
wen is niet veel meer over. Van de overzijde aan de Dender
heeft men echter nog altijd een redelij k beeld van hoe het er
vroeger uit heeft gezien .

.

.
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Korte historiek van de stoo mmaChme, stoOmKetel en
schoorsteen

De stoomkracht was een superkrachtbron die onze leefwer eld
wezenlij k heeft veranderd en die aan de basis lag van de
industriële revolutie . De rush naar machin ale massap roduc
tie, naar vlugger en meer, werd daardoor ingezet .
De stoomkracht, die aanleiding was van concentr aties van
werkgelegenheden bood gelukkig ook de aangewezen pendel
oplossing tussen woon- en werkplaat s 'dankzij de stoomtrein .
De stoommachine heeft een bepalende rol gespeeld b ij
het tot stand komen van de industriële maatschappij . Tot het
begin van de industriële revolutie paste de mens vier " klas
sieke " manieren toe om arbeid te verrichten. Het meeste
voor de hand l iggende was z ij n eigen spierkracht. Reeds snel
schakelde hij ook het dier in om werk uit te voeren dat h ij
zelf te lastig vond of niet aankon.
Bovendien wist hij 2 natuurelementen aan zich dienstbaar te
maken nl . water en wind . In de 17e en 18e eeuw bleken
deze energiebronnen niet meer te voldoen. De werktuigkun
digen en wetenschappers gingen dan op zoek naar nieuw te
benutten krachten en kwamen bij de stoom terecht.
Het duurde echter tot de 1 7e - 1 8e eeuw alvorens de
natuurkundigen op het gebied van stoomkracht vooruitgang
boekten. Het was James Watt ( 1 738 - 1 8 1 9) , een jonge
instrumentenmaker uit Schotland , die de atmosferische
stoommachine tot een echte universeel bruikbare stoomma
chine zou omvormen . De machines van Watt werkten allen
op lage druk, waren groot maar weinig krachtig . Door een
hogere druk te gebruiken op de zuiger kon men de opper
vlakte van de zuiger verminderen; daardoor kon de stoom
machine kleiner en compacter worden .
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Hogedruk stoommacmnes weruen voor nel eers( lil
praktij k gebracht door Oliver Evans in Ameri ka en een ander
geniaal uitvind er Richard Trevit hick in Engela nd . Deze
geleerde bouwde in 1 802 de eerste locom otief ter werel d.
Geen stoo mmachine zond er stoomketel

Voor elke stoommachine is de stoom slechts een middel om
bij de verbranding de uit brandstof vrijgekom en thermisch e
energie om te zetten in mechanisc he energie. In nauwe
samenhang met de evolutie van de stoommac hine is er een
gelij kaardige evolutie van de ketelbouw : een strijd naar
steeds hoger rendement.
Globaal gezien kunnen stoomketels ingedeeld worden
in 2 hoofdtypes : de vaste en verplaatsbare. Daaruit groeiden
de locomobielen en locomotieven. Vaste ketels werden in het
algemeen volledig gevat in gemetselde massieven.
In 1 884 bouwde Williams een stoommachine die,
gekoppeld aan een generator, 350 tot 500 toeren per minuut
ontwikkelde . Dit type van elektriciteitsopwekking werd zeer
veel toegepast tot ver in de 20e eeuw .
Tot omstreeks 1 900 bleef steenkool verreweg de
belangrijkste brandstof voor stoomketels . Als vervanging van
het manueel onderhoud van de vuurhaarden door één of
meerdere stokers, kwamen geleidelij k mechanische stookin
richtingen in gebruik o . a. schroeftransporteurs, schuif- en
loop roosters .
Rond 1 900 nemen de vaste installaties steeds grotere
vormen aan als gevolg van de ontwikkeling van de stoomtur
bines en de elektriciteit. Omdat deze grotere ketels niet meer
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efficiënt met steenkoo l te stoken waren, gebruikte men zwan
steenkool als brand stof.

Stoommachines en stoomkete ls moesten, alvorens Zl
in werking mochten gesteld, aan een voorafgaandelij k onder
zoek onderworpen worden. Het proefdraai en werd door eel
onafhanke lij k ingenieur of gespecialiseerde instelling ver
richt, die daarvan een omstandig verslag opmaakte en eel
getuigschrift afleverde . Voor België gebeurde dit door dl
" Association pour la Surveillance des Chaudières à Vapeur·
(bijgenaamd Vincotte, naar de d irecteur van de vereniging
en gevestigd was te Brussel .

De stoommachine was ontstaan als stoompomp, di,
gebruikt werd om mij ngangen te ontwateren. De verbeterin
gen van Watt echter maakten de stoommachine toepasbaar L
zeer diverse takken van de industrie.
Tredraderen, manuele mensenkracht, rosmolens , waterwielel
kregen een sterke concurrentie .
Stoommachines stelden onvermoeibaar langs aandrij fassen e
riemen om, drijfkracht in heel de manufactuur, of bete
gezegd de fabriek ter beschikking . Dag , nacht of uur speeld
geen rol meer zodat de productie vergrootte. De stoomma
chine, als investering niet te onderschatten, betekende d
concentratie van het arbeidsproces in één gebouw .

De stoommachine is in de 1 8e en in het begin van d
1ge eeuw zeer geleidel ij k doorgebroken in Vlaanderen en i
Wallonië. Lieven Bauwens was de eerste die de stoommachi
ne binnenbracht in de textielnijverheid tijdens de Frans
overheersing . H iertoe had hij in 1 798 een stoommachine va
4 pk besteld bij Boultonen Watt. Deze machine werd een
geïnstalleerd in zij n textielbedrij f te Passy (Paris) daarn
mogelijks in de spinnerij die hij in het kartuizer klooster t
16

Gent had opgericht. In 1 824 zou deze stoommach ine over
gebracht zij n naar een spinnerij op het Nieuwland die toebe
hoorde aan jongere broers van Lieven. In 1 827 werd die
machine vernield door een grote brand die de spinnerij in as
legde .
Pas in de jaren 20 en 30 van de 1 ge eeuw kende de
stoommachine een algemene toepassing . Toch is de invoe
ring ervan nergens op een systematisch verzet gestuit. De
reactie tegen de stoommachine was eerder plaatselijk en
steunde op ecologische argumenten: lawaai, rookbezoede
ling, schade aan de schoonheid van de omgeving , ontplof
fingsgevaar van de ketel .
Hevige tegenstanders waren de l innenblekers die in
vele Vlaamse steden hun l innen op de meersen en weiden te
bleek legden en dit l innen bedekt zagen met roet.
De meeste plaatselij ke en provinciale besturen waren vóór de
_
stoommachine . Bedenkingen "tegen!' werden weggewuifd
met eventueel de eis dat de schouw van de ketel diende
verhoogd of dat een rooster tegen vonken d iende aange
bracht. De stoommachine bracht immers naar hun mening
werkgelegenheid en voorspoed in haar kielzog mee . Vrijwel
iedereen begreep dat zonder stoommachine geen technische,
industriële en economische vooruitgang mogelij k was .
Toch werd de publieke opinie regelmatig opgeschrikt
door ontploffingen van stoomketels, door ongevallen met
stationaire stoommachines . Men legde zich hierbij neer zoals
men zich heden ten dage neerlegt bij auto-ongevallen .

..
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Ketelhuizen, schouwen en machinekamers

Om efficiënt te werken moest de fabriek voorzien worde
van één centrale stoommachinekame r en dito ketelhuis. Dez
onderdelen van een fabriekscomplex speelden daarom een z,
belangrij ke rol , dat een architect of bouwondernemer ze vaa
met bijzondere zorg en aandacht ontwierp .
In de stad Gent hield men in het eerste kwart van d
1 ge eeuw met dit principe nauwelij ks rekening en heerste e
een archaïsche toestand in de wijze waarop de behuizin
voor stoommachine en ketel werd gerealiseerd . Ze vonde
een plaats in het fabrieksgebouw ofwel in primitieve mach.
nehuizen aangebouwd tegen het hoofdgebouw , of vrijstaan
waar de grootte van het fabrieksterrein het toeliet.
De overbrenging van de energie, door de stoommach
ne opgewekt, over de fabriek gebeurde eerst via een gietijz,
ren transmissie-assensysteem. Later voerde men drij frieme
in (circa 3e kwart 1 ge eeuw) en drij fkabels (circa laatst
kwart 1 ge eeuw) . Afhankelij k van de uitgestrektheid weli
soms tot 30 % energieverlies genoteerd. Ook het ruimtevel
lies voor drij friem- en kabelschachten was aanzienlij k . 0
dit verlies tot een minimum te beperken bleef de stoomm,
chine gekoppeld aan het hoofdbedrij fsgebouw .
Het enige wat kon afgescheiden worden was h
ketelhuis . De aanwezigheid van dit laatste binnen het hoot
gebouw verhoogde trouwens het brandgevaar en de eventue
schade bij ontploffing van de kete l .
De eerste schouwpijpen werden i n metaal vervaardig<l
De overheid trad tegen het gebruik hiervan op (brandgevaal
en er werden inspanningen geleverd in het zoeken na�
veilige gemetselde schoorsteenvormen.
18
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Het vierkant schouwtype bleef in gebruik tot de j aren
50 60 van de 1 ge eeuw. Reeds voor het midden van de 1 ge
eeuw begon men te experimenteren met veelhoekige en
ronde schouwen. Het is dit laatste type dat zich om aërody
leer van de beweging van de
namische (aërodynamica
gassen) en stabiliteitsredenen, na een proefondervindelij ke
evolutie heeft doorgezet.
-

=

Vertrekkende van een relatief brede voet of vierkante
gemetselde sokkel op een zware fundering, parabol isch
overvloeiend Ïn de schouwromp, rees de ronde schouw
verscheidene tientallen meters op, naar boven verslankend en
eindigend met een decoratieve , buitenwaarts uitstulpende
kroonlijst.
Daarin werd dikwij ls een metalen " roosterkroon "
aangebracht om te beletten dat grotere stukken roet en bran
dende as over de omgevi ng zou worden uitgestrooid .
Terwijl de schoorstenen een eigen identiteit verkregen groei
de het ketelhuis zelden boven het peil van een functionele
loods uit . De machinekamer daarentegen werd in architectu
rale afwerking en decoratieve interieurafwerking het hart van
het bedrijf. De machinekamer of machinebehuizing was een
statussymbool voor de fabriekseigenaar waar elke bezoeker
met fierheid werd rondgeleid .
De eerste stoommachines in de aanvangsperiode waren
uitsluitend van Franse makelij . Onder het Hollands bewind
werden de machines door Engelse constructeurs geleverd
maar vanaf het 2e kwart van de 1 ge eeuw namen Belgische
bedrijven deze taak over.
Wat de Belgische markt betreft is het zo dat slechts een 3 à
4-tal Gentse constructeurs met vooral Luikse en H enegouwse
bedrijven in concurrentie gingen.
19

Na de Eerste Wereldoorlog stortte de markt van de
stoommachines ineen. De opmars van de stoorrunachine was
stilgevallen door het invoeren van andere vormen van drij f
kracht: motoren op gas, benz ine, olie, elektriciteit, diesel .
Ninoofse fabrikanten van stoommachines en - ketels na 1 850
opgenomen in de Wegwijzer van Gent : J acobs ( 1 857) ,
Donkerwolcke ( 1 875) , De Vil ( 1 897) , Penne & Co ( 1 902) .
Deze bedrijven te Ninove gevestigd speelden in op de stij
gende industrialisatie van de stad (vooral lucifersfabrieken) 2 .
11

11

De eerste stoommachine en stoomketel werd te Okegem
geplaatst bij Wittenberg Francis , suikerij fabrikant in 1 870 .
In 1 888 werd een stoommachine en stoomketel geplaatst bij
Beeckman Adolf, koordenfabrikant.

2

Voor deze bijdrage hebben we dankbaar gebruik gemaakt v an de
tentoonstellingscataloog: DE H ERDT René en DESEYN Guido , Onder
stroom, Aspecten van de geschiedenis van de stoommachine, Gent, 1983 .
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NERVIA PLASTICS3

Ditmaal leidt de tocht naar één van onze klanten ons naar
Okegem. Als Antwerpse, die Antwerpen uiteraard beschouwt
als het middelpunt van België, had ik tevoren nooit van
Okegem gehoord . Voor alle mede-Antwerpenaars : Okegem
ligt in de buurt van N inove . Het bezochte bedrij f is Nervia,
waar uit PE-korrels flacons worden gemaakt.
De directeur, Julien Roeis, gaf een enthousiaste rondleiding
in zijn bedrij f.
Het bedrij f is ondergebrac ht in twee gebouwen . Het
oudste gebouw bood ooit nog onderdak aan een lucifersfa
briek, het nieuwe gebouw was nodig om aan de toenemende
vraag van de klanten te kunnen voldoen.
Toen Julien Roels in 1 964, als pas afgestudeerd tech
nisch ingenieur kunststoffen , in d ienst trad , heette het bedrij f
nog CWB . Er werd huishoudgerei in kunststof vervaardigd :
emmers, teilen, . . .
Wat de jonge ingenieur niet wist, was dat de firma er
niet al te schitterend voorstond. D it werd echter wel duide
lijk na 6 maanden, toen de firma in faling ging . De jonge
ingenieur werd samen met een man van de verkoop door de
curator in dienst gehouden om de faling af te handelen. De
samenwerking tussen productie - en verkoopman bracht hen
op het idee om het bedrij f samen over te nemen. Het idee
werd in daden omgezet. En zo werd Julien Roels van jonge
medewerker mede - eigenaar .
Nervia was geboren en de productie van emmers en
teilen kon worden verder gezet. Eén van de klanten in die
jaren was de Tiense suikerraffinaderij . In 1 970 vroeg deze

3

GOEYVAERTS Marina, Nervia Plastics, in: Chloor Aktief. Dit is

een vaktijdschrift.
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klant aan Nervia of zij jerrycans kon leveren voor vloeibare
suiker . En net zoals bij Solvay is bij Nervia de klant koning .
Dus zegden ze bij Nerv ia ja.
Om die j a waar te maken, moest wel een nieuwe
techniek ingevoerd worden: blaasextrusi e. De jerrycans voor
Tienen waren een keerpunt in de productie van Nervia.
Stilaan werd afgestapt van de oorspronkelij ke productie en
werd overgeschakeld op blaasextrusie . Nu worden enkel nog
flacons , maar dan wel in vele maten en kleuren, geblazen.
Nervia neemt bij ons Eltex HDPE B5520 af. Naarge
lang de kleur die de flacons moet hebben , worden de korrels
al dan niet ingekleurd . Deze korrels komen via een trechter
in een extruder waar ze op een temperatuur van 180 0 C in
een viscose massa veranderen . Over een schroef wordt deze
warme, kneedbare stof door een smalle opening in een
matrijs geperst. Via een blaashoorn wordt er lucht in de
- matrijs geblazen tot het plastic tegen de matrij s aankleeft . De
flacon, die nog altijd in de matrijs zit, wordt afgekoeld, de
matrijs gaat open en de flacon komt eruit. Het overtollige
plastic, langs de naad bijvoorbeeld , wordt er afgestanst en
klaar is het product. Klaar? Ja, om getest te worden op
lekken .
Wordt de flacon goedgekeurd, dan gaat hij de doos in;
wordt hij afgekeurd, dan wacht onherroepèl ij k de meelmo
len. Afgekeurde flacons worden inderdaad afgevoerd, dit i n
tegenstelling tot de kunststof die afgestanst wordt. H et p lastic
die aan het einde van het productieproces afgeschraapt
wordt, gaat terug naar de extruder en komt opnieuw in het
proce s terecht.
Heel dit productieproces verloopt geautomatiseerd .
Tot de dikte van de wand van de flacon toe wordt via elek
tronische sensors gecontroleerd . Bij Nervia worden flacons
gemaakt van 40 cc tot 10 l iter. Het zij n flessen, bussen,
flacons . Hun klanten vullen deze bussen met shampoo ,
23

douchege l , detergen t, . . . De Nervia-p roducten vind je terug
bij ketens zoals Kruidvat en Albert Heyn. Heeft een Nervi
a-klant grotere flacons nodig , zeg maar met een inhoud van
25 liter, dan voert Nervia d ie voor haar klant in uit Frank
rijk. In de andere richting voert de Franse producent de
kleinere flacons van Nervia in voor zijn klanten.
De klantenservic e gaat verder dan dat. Op vraag van
de klant worden etiketten op de bussen gekleefd of worden
de bussen bedrukt . In dit geval van etikettering levert de
klant de etiketten die bij Nervia op fles of bus gekleefd
worden. Bedrukken is iets moeilij ker. Polyetheleen is niet
zomaar te bedrukken . De te bedrukken flacon wordt stofvrij
gemaakt, l ichtverwarmd , bedrukt en gedroogd onder een
UV-lamp.
Flacons hebben ook doppen nodig , indien je wilt dat
de shampoo erin blij ft . Sinds enige tijd maakt Nervia die ook
zelf, voorheen werden de doppen aangekocht . Voor de
doppen is een andere kwaliteit PE nodig . Gebruikt men voor
de flacons blaaskwaliteit, dan is er voor de doppen injectie
kwaliteit nodig .
Bij Nervia wordt in opeenvolgende ploegen gewerkt van
maandagmorgen 8 uur tot zaterdagmorgen 6 uur. Er werken
ongeveer 25 mensen die samen zo'n 20 miljoen bussen per
jaar fabric eren.
Voor elke soort flacon bestaat er uiteraard een matrij s :
kleine matrijzen voor kleine flessen, grote matrijzen met
handvat indien de klant dat model nodig heeft . Nervia heeft
haar eigen matrijzenmakerij , waar de klant op zij n wenken
bediend wordt. Hoeveel flacons er per uur uit de machine
komen, hangt af van de grootte en van de vorm van de
flacon. Het neemt meer tijd om een rechthoekige flacon te
maken dan een ronde .
Met dank aan Julien Roeis , Pierre Gilson en Philippe Nei
rynck.
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O;KEGEM: 50 JAAR IN BEELD: EEN GEMISTE KANS
Patrick Praet

Cultuurschepen Callebaut heeft de ambitie om van elke
Ninoofse deelgemeente een videocassette uit te geven. De
productie van deze reeks is in handen van V ideostar uit
Ninove. Na de video over Outer, Pollare en Appelterre was
het dit jaar de beurt aan Okegem en Voorde. De film over
Okegem werd op 1 7 augustus 200 1 onder grote belangstel
ling in het Buurthuis voorgesteld . Wie op het nippertje
aankwam moest zich tevreden stellen met een weinig dank
bare plaats achteraan. En wie had beloofd om vóór 1 0 uur
thuis te zijn, was er ook aan voor de moeite. De film duurde
immers , zonder rekening te houden met het technische
oponthoud, bij na twee en een half uur . De lange duur én de
inhoud lokten achteraf uiteenlopende reacties uit . Een vol
doende reden voor de HeernlqJng om hieraan een bespreking
te wijden.
De video groepeert dus het ftlmmateriaal over Oke
gem van na de Tweede Wereldoorlog. Het van onder het
stof halen van deze vergeten beelden uit de naoorlogse
periode vormt ongetwij feld de grootste verdienste van de
uitgave. Vooral de oude fragmenten openbaren een dorpsle
ven dat uit ons collectieve geheugen begint te verdwijnen.
We herkennen bijvoorbeeld een bruisende dorpsgemeenschap
voor wie de inhaling van een pastoor nog een speciale dag
was waar met de nodige muziek en optochten feest werd
gevierd . Mannen poseren er bij deze gelegenheden met de
ene hand in de broekzak van het zondagse pak, terwij l ze
met de andere hand schij nbaar achteloos een sigaret naar de
mond brengen. Vrouwen maken giechelend wegwerpgeba
ren, terwij l kinderen onwennig naar de lens kij ken. Menselij 
ke gedragingen in het bijzij n van een camera l ij ken inder
daad op enkele decennia sterk veranderd . . . De film roept bij
11

11
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de wat oudere generaties ongetwij feld nostalgische reacties
op. Zij zien er typische dorpsfiguren defileren zoals Jef van
den boi, Staaf de kester, de swisj , Jeanne van Fliesse , . . . Zij
herkennen zichzelf wellicht in de kinderen die tijdens de
winter hun hart ophaalden op de dichtgevrore n vij vers , in de
kermissen die met overgave werden gevierd , in de massaal
bijgewoonde kaatswedstrijd en, . . . In die zin bevestigt de film
het beeld van de " goede oude tij d " waar een dorp nog onbe
zorgd kon feestvieren. Deze voorstelling gaat dan wel voor
bij aan de minder aangename aspecten van het Okegemse
dorpsleven (het gekrakeel van de plaatselij ke politiek of de
typische naijver tussen verenigingen) .
Alhoewel Okegem " 50 j aar in beeld " ons unieke
beelden biedt van twee generaties Okegemnaren, vertoont de
uitgave in de redactie van het beeldmateriaal en technische
uitvoering ervan heel wat mankementen. Vooreerst kan zich
vragen stellen over de chronologische situering van sommige
fragmenten . Zo wordt een processie met pastoor Houtman in
1 975 gedateerd terwij l deze sinds 1970 in Okegem geen
pastoor meer was . Ook de verwijzingen naar het Daensisme
zijn misleidend omdat deze politieke beweging na de Tweede
Wereldoorlog verdwenen was .
Maar vooral is de video onevenwichtig samengesteld . Som
mige onderwerpen komen zeer uitgebreid aan bod (parochia
le leven, de carnaval vieringen, de chirokampen, . . . ) en
maken de film bijgevolg onnodig langdradig . Bij bepaalde
fragmenten kan men zich overigens de vraag stellen wat
hiervan de relevantie was voor Okegem . Alhoewel de beel
den wel min of meer gegroepeerd zijn per thema (politiek,
sport, parochie , kermissen en feesten , verenigingsleven,
school , culturele activiteiten, . . . ) komt het voor de kij ker
allemaal rommelig over . Het ontbreken van een commentaar
stem die duiding geef, versterkt enkel maar die indruk. De
beelden worden wel begeleid door instrumentale muziek,
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maar de selectie is niet altijd even geslaagd. Het overwicht
van filmmateriaal uit de recente periode werd gecompenseerd
door het tonen van naoorlogse foto' s uit het boek Okegem
1 796- 1 996 . Indien men zich de moeite niet troost om de
originele foto ' s te filmen, dan mag men toch verwachten dat
de afdrukken uit dit boek minstens op een deftige manier in
beeld worden genomen.
Het improvisatorisch karakter komt op een pij nl ij ke
manier tot uiting bij de beelden die de laatste week vóór de
montage nog werden genomen. Om één of andere reden
wilden de videomakers nog de eucharistie van 1 2 augustus
tonen. De cameraploeg maakte van de gelegenheid gebruik
om die dag in het dorp nog gauw wat sfeerbeelden te schie
ten . Alhoewel elke kij ker aanvoelt dat dit hoofdstukj e weinig
inhoudelij ke samenhang met de rest van de film vertoont, is
dit laatste gedeelte paradoxaal genoeg één van de betere
delen van de film . H ierin toont V ideostar dat het als geen
ander stemmige beelden kan maken. Het laatste fragment
heeft ook qe verdienste dat het onbewust een spiegel tussen
heden en verleden vormt . De hooguit honderd gelovigen die
na de zondagsmis uit de kerk druppelen, vormen een schril
contrast met de massale aanwezigheid bij de vroegere kerke
lij ke feesten. Dezelfde personen die we tientallen j aren
geleden bezig zagen als misdienaar, carnavalist of kaatser,
zien we in 200 1 terug , alleen wat bezadigder, het haar wat
grijzer , de schouders wat hoger, . . .
Toch blij ft de video Okegem " 50 jaar in beeld" een
gemiste kans . Vooral voor de Okegemnaars die documentatie
afstonden en/ of advies gaven bij de selectie is het ontgooche
lend dat Videostar dit beeld zo amateuristisch heeft ver
werkt . Maar voor al wie Okegem genegen is, blijft het een
document om in huis te hebben . Voor de ouderen is het een
dankbare herinnering aan hun (gelukkige) jeugdjaren.
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Koninklij ke Harmonie "Eendracht is macht"

Vorig j aar op 1 5 december 200 1 gaf de harmonie een zeer
gesmaakt kerstconcert. De talrij ke enthousiaste aanwezigen
kregen een gevarieerd en spetterend muziekspektakel voorge
schoteld gaande van j azz tot marsmuziek. Alle lof gaat naar
de muzikanten, de dirigent en het bestuur. Ze leveren j aar in
jaar uit zware inspanningen, ze hebben er veel blijkbaar zeer
veel voor over, om de Okegemnaars te verblijden met aange
name muziek. De toekomst van de harmonie is zo te zien
verzekerd . Er zij n namel ij k zeer veel jonge muzikanten. Niet
minder dan 7 jonge mensen volgen op woensdagnamiddag de
muzieklessen die de harmonie laat verstrekken.
In de programma brochure staat ook een beknopt
historisch luikje met de namen van voorgaande leden van het
bestuur.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld :
V oorzitter: Etienne Vernaillen
Ondervoorzitter: M ichel Vernaillen
Dirigent: Ronny Van I mp
Secretaris: Wendy Vander Stricht
Schatbewaarder : Marc Van Cauteren
Penningmeester: Jean Pierre Van Trimpont
Boekhouder: Michel Van der Perre
Bestuurslid : Katrien Vernaillen
Bestuurslid : Prisca Vernaillen
Bestuursl id : Werner Vernaillen
Bestuurslid: Guy Van D amme
De harmonie telt voor het ogenblik 4 1 actieve spelende
leden. We wensen ze nog veel succes met hun werking !
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HET BROOD EN DE BROODBAKKERS
TE OKEGEM1
Herman Brantegem en Jozef Van der Speeten

Er zijn voldoende goede redenen om brood in de schij n
werper te plaatsen. Brood is allereerst een voedingsmiddel
waarvan we dagelijks een aanzienlijke portie verorberen. In
de loop van de geschiedenis zijn voor dit voedsel meermaals
oorlogen en opstanden ontketend .
De keuze aan brood is nooit zo overvloedig geweest
als nu . De bakker bekoort onze zintuigen met zijn producten,
denken we maar aan de appetij telijke aanblik van het goud
bruin korstje, de heerlij ke geur van het vers warm brood ,
het delicate kraken van de korst, enz .
De bakkers en hun brood vormen een bron van rij k
dom voor het volksleven van de wieg tot het graf en door
heen de gang van de seizoenen. Rond het brood en het
bakken ontstonden verhalen, mythen en legenden .
Het is niet altijd zo rooskleurig geweest . Wie de
oorlogsjaren heeft meegemaakt weet nog welk uitzonderlij k
belang er werd gehecht aan de zorg voor het voedsel , in het
bijzonder voor het brood . Deze kent nog wellicht enkele van
de maatregelen die de overheid moest nemen om aan ieder
een een weinig , en dan nog niet altijd goed brood te bezor-

I

Geraadpleegde werken: DE VIS H . , De folklore van het broodbak
ken in West-Brabant, in: Eigen schoon en De Brabander, 1 4 , 1 93 1 , p.
1 1 3- 1 28 , 145- 1 6 8 .
WEYNS 1 . , Bakhuis en brood bakken i n Vlaanderen .
PIETERS M . , Volksgezegden i. V. m. bakken , in: De Souvereinen , 1 0e jg . ,
1 979 , nr. 2 , p. 57 - 59.
Brood en gebak, in: Ons Heem, jg. 39, 1 98 5 , nr. 5 en 6 .
De pasteibakkerij in het volksleven , i n: Oost-Vlaamse Zanten , 8 e j g. ,
1 933 , nr. 1 , p. 1 4- 32.
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gen. Het kostte dan nog veel moeite en geld om dat karig
rantsoen wat aan te vullen. Het hoeft dan ook niet te ver
wonderen dat in vroegere eeuwen talrijke wetten en regle
menten werden uitgevaardigd om ook aan de gewone man
zijn dagelijks brood te bezorgen tegen een redelijke prij s .
Vergeten we niet dat tot i n de 1 ge eeuw i n onze gewesten
het brood het hoofdvoedsel was van de bevolking. Er waren
wel andere voedingsmiddelen zoals bonen, erwten en melk
spijzen. De aardappel , gekend vanaf de 1 8e eeuw , zal slechts
in de 1 ge eeuw een zeer groot aandeel in de voeding van de
gewone man gaan Innemen.
De bedoel ing van deze bijdrage is een schets te geven ,
hoe men vroeger voor het dagelij ks brood zorgde . Tenslotte
eindigen we met een overzicht van de Okegemse bakkers .
Broodgranen en brood door de eeuwen heen

Tarwe, rogge, spelt en masteluin zijn de harde granen dit is
granen die winterhard zijn, in tegenstelling met de weke of
murwe granen , die na de winter gezaaid werden, zoals haver
en gerst.
Koren is in ons taalgebied de naam van het dagelij ks
broodgraan. Door de eeuwen heen was het koren bij ons de
rogge .
De naam tarwe betekende vóór de 1 6e eeuw , zowel
tarwe als spelt. In het archief van het Brussels bakkersam
bacht is er sprake van brood van tarwe en brood van deer
tarwe. Hier betekent tarwe wel degelijk spelt en klaar tarwe
is gewoon tarwe . Het woord " klaar" had de betekenis van
louter, bloot, niets dan, ' klaar tarwe' is dus louter tarwekor
rel en dit in tegenstelling met spelt waarvan de korrel , na het
dorsen, omhuld bleef met kafjes .
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In het Waalse land krijgt spelt, behalve de namen es
peaultre en espaulte, ook de naam van " bIed de cense" .
Gepelde spelt, dit is spelt die ontdaan is van kafjes, werd op
de markten verkocht tegen dezelfde prij s als gewone tarwe .
Mastelui n is een mengeli ng van tarwe en rogge .
Andere Vlaamse vormen van masteluin zijn misteloen,
missilioen . Masteluin werd soms ook wit koren genoemd , in
tegenstel ling met bruin koren waarmee rogge werd bedoeld .
Tot het begin van de 1 ge eeuw kende men slechts
twee rassen van tarwe : de witte en rode tarwe . In de 1 8e
eeuw werd er op de markt een duidelij k verschil gemaakt
tussen de witte en de rode : witte tarwe was duurder.
Vlaamse tarwe was toen een zeer gewaardeerde soort
die zelfs tot buiten onze grenzen gekend was . De witte tarwe
was niet zo winterhard als de rode en daarom bleef men in
een groot gedeelte van het land aan de rode tarwe vasthou
den. Ze werd vooral in de Vlaamse leemstreek van Kortrijk,
Oudenaarde, Aalst en Ninove gewonnen.
Sinds het begin van onze tijdrekening zijn rogge en
spelt gekend als de oudste broodgranen van onze gewesten.
Tarwe werd slechts later ingevoerd , wellicht door de Romei
nen . De teelt nam hier niet de uitbreiding die ze in de Zuide
lijke Provinciën van Gallië kende . Zelfs in de Middeleeuwen
bekleedde de tarwe in onze landbouw een zeer bescheiden
plaats vergeleken met rogge en spelt.
Tarwe geeft beter brood dan rogge en op onze goede
leemgronden moet de tarweoogst een even grote opbrengst
hebben opgeleverd als die van rogge .
De voorkeur bleef echter uitgaan naar rogge en spelt
omdat deze vruchten meer winterhard zijn dan tarwe . Tarwe
kan afvriezen bij strenge winterkoude en het mislukken van
de graanoogst was een zware ramp . Het spook van de hon
gersnood maakte de boeren wantrouwig tegenover de tarwe
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en ze kozen voor veiliger vruchten : rogge of spelt . Rogge
bleef eeuwenlan g de bovenhan d houden in onze graanteelt .
Broodg raan was een lonende vrucht en in vele streken de
belangrijkste die de boer op de markt bracht .
Na verloop van tijd vond men een uitweg om de
voordelen van tarwe en rogge in zekere mate te verenigen:
het zaaien van een mengsel van beide graansoorten in gelij ke
delen . Deze vrucht werd masteluin genoemd . Brood van
masteluin is lichter en witter dan roggebrood . Wanneer bij
strenge vorst de tarwe bevroor, bleven de roggeplantjes gaaf
en leverden met wat bijzondere zorg nog een behoorlijke
oogst.
Het woord masteluin (in het Frans méteil) is afgeleid
van het Latijnse woord mixtellum (mengsel) is erfgoed van
de Gallo-Romeinse beschaving . De teelt was niet verspreid
in het gehele land en kwam vooral voor in de leemstreek van
West-Brabant en Zuid-Vlaanderen wat overeen kwam met de
streek waar de Nerviërs woonden . In de Middeleeuwen werd
er ook masteluin gewonnen van spelt en rogge .
De uitbreiding van de tarweteelt hield verband met de
intensiteit en de bedrijvigheid van de landbouw zelf. Naar
mate de nijverheidsgewa ssen (vlas , kemp , hop , koolzaad) in
de winning meer plaats innamen des te meer de boer plaats
vrijmaakte voor tarwe, uiteraard indien de bodem dit toeliet.
Daar waar de boer nijverheidsgew assen kweekte werd de
grond sterker bemest en tarwe, die hogere eisen aan bemes
ting stelde dan rogge, kon lonende oogsten opleveren .
Brood

Eertijds was het korenbrood , het dagelijks brood van onze
bevolking, een brood van roggemeel . Niet alle lagen van de
bevolking verbruikten uitsluitend roggebrood . In de Gal
lo-Romeins e tijd verbruikte de hogere stand wellicht een
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brood van spelt of van tarwe . Ook het patnclaat van de
middeleeuwse steden at waarschij nl ijk geen roggebrood en in
latere eeuwen de welstellend e stadsbewo ner evenmin. Door
de uitbreiding van de stedelijke beschaving verspreidde zich
ook het verbruik van tarwebrood tot bij de welstellende
klasse der niet-boeren op het platteland . Nochtans verdrong
het daar het roggebrood niet.
Tot in de 1 5e eeuw werd er slechts 20 tot 25 %
zemelen uit het meel gebuild : dit was het normaal procent
der grove zemelen. Vanaf de 1 6e eeuw steeg het tot 32
procent en meer. Het gebuild meel 2 werd verder en verder
gezift en er was benevens zemelen ook sprake van kortmeel .
Men mag daaruit niet besluiten, dat vanaf de 1 ge eeuw, onze
steden uitsluitend wittebroodstij den gekend hebben. Dit gold
alleen slechts voor normale j aren en voor de burgerij . In
benarde tijden van mislukte oogsten of van oorlog kon men
niet rekenen op de invoer van broodgraan . De bevolking
moest zich dan tevreden stellen met roggebrood aangelengd
met gerst- , haver- , bonen - of erwtenmeel .
Vanaf de opkomst van de steden tot het einde van het
Oude Regime (ca . 1 800) moest het stedelijk bestuur er over
waken dat de prijs van het brood in redelijke verhouding
bleef met de prij s van het graan, dat de mensen voor hun
geld het juiste gewicht brood ontvingen waarop ze recht
hadden en dat in slechte tijden het brood rechtvaardig ver
deeld werd onder de bevo lking .
In de plattelandsdorpen verbruikte het begoede deel
van de bevolking wel tarwebrood en masteluin brood . Maar

2

Builen is het meel met een buil ziften . Een buil is een werktuig
bestaande uit een grote cilindervormige zeef in een houten kast, waardoor
de molenaar het meel scheid t in bloem en zeme len.
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niet dagelij ks . Het dagelij ks brood van deze lieden was
roggebrood en in enkele bevoorrechte streken zoals het Land
van Aalst, West-B rabant, het Doorni kse at men mastelu in
brood .
In ons land was er trouwen s geen kermis of hoogdag
geweest indien de dag niet ingezet werd met fijner brood op
tafel . Het opdienen van wittebrood op het feesttafe l was een
zeer oude traditie in ons volkslev en.
Bovendien kent ons volksleven een zeer rijke ver
scheidenheid van fijne broden en spijzen van gebakken deeg :
melkbrood , eierbrood , brood met krenten of rozijnen en
allerhande kramik, mastellen, pistolets en boterkoeken ,
pannenkoeken, flenzen en wafels , knuddeis, peperkoek en
allerhande zoetekoek. Zonder dan nog te spreken van de vele
soorten vlaaien en taarten. Allemaal lekkernijen die ons volk
rij kelijk verbruikte op kermis en hoogdagen, op de teerdagen
van gilden en ambachten en bij de boer als de oogst veilig
geborgen was .
Het gebruik van al dit fijne brood en gebak gebeurde
alleen in uitzonderlijke omstandigheden . Het jaar door at de
plattelandsbewoner brood van gebuild roggemeel . Dat was
nog het geval in de 1 ge eeuw en het is slechts rond 1 880 dat
geleidelijk eerst masteluinbrood (brood van drie delen rogge
- en één deel tarwemeel) , later grof tarwebrood op de boe
rentafel kwam. Deze omschakeling was het gevolg van de
grote daling van de prij s der inlandse granen en het toene
mend belang van de veeteelt in de landbouw . De boer voe
derde de rogge aan zijn vee en verbruikte voortaan tarwe .
De bevolking op het platteland won haar eigen brood
graan . Zelfs niet-boeren bewerkten een stukje land om hun
"bakzak" te winnen. Het brood werd thuis gebakken . De
schamele lieden die weinig of geen grond in gebruik hadden
vergaarden hun broodgraan door de aren te lezen (zanten) op
de korenvelden van hun dorp . Zij bakten hun brood in een
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gemeenschappe lij ke oven van hun buurt . Zij bakten op
dezelfde dag , zo kon de oven met weinig hout worden ge
stookt3 .
Evolutie van de teelt van broodgra nen te Okegem in ha:
Tarwe
1 845
1 895
1950
1 970
1975
bron:

Rogge

41
47
22 , 22
3 3 , 83
9
1 8 ,92
1 , 60
1 4 , 50
8 , 40
7 , 10
landbouwtellingen

Masteluin Spelt
20
1 2 , 09

1
1 , 84

Brood bakken

Het tijdstip waarop "brood " , in de betekenis van voedsel uit
deeg bereid, in gebruik kwam zou voor West-Europa dateren
van circa achthonderd jaar vóór de geboorte van Christus .
Het bakken kan, technisch gezien, op twee manieren
gebeuren . Ofwel worden stenen of potten in of over een vuur
heet gemaakt en nadien voor het bakken aangewend . Ofwel
wordt er vuur gemaakt in een holvormig bouwsel dat wij
bakoven noemen. De eerste bakwijze, op de hete stookplaat
of op stenen bakplaten, is in Zuid- en Midden-Europa in de
voorhistorische tijd gekend geweest.
De oudste sporen van echte vaste bakovens in Europa
zijn nagelaten door de Bandkeramiekers , de eerste landbou
wers, die omstreeks vierduizend jaar vóór Christus het

3

LINDEMANS Paul , De Geschiedenis van de Landbouw in België,
deel 1 I , p. 5-26.
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Jongsteentijdperk inzetten en bijvoo rbeeld in het huidige
Rosmeer (Limburg) een belang rij ke nederzetting hadden .
Van de oven als bl ijvend gebouw heeft de Romein se oudheid
goede voorbeelden nagelat en vooral in Pompeï . We mogen
wel aannemen dat de goede Romeinse techniek ook vrucht
baar bij ons heeft ingewerk t. Onze bakoven s behoren , cul
tuurhistorisch, tot de volledig ontwikk elde vorm .
Alleen de naam van het gebouwtje , dat een bakoven en een
bijhorend huisje omvat, is voor verschillen vatbaar . De
afzonderlijke oven daarentegen wordt gewoon oven of bak
oven genoemd .
Het klein kapelletjesachtig bouwwerkje werd naarge
lang de streek anders benoemd . Zo sprak men van oven,
bakoven , bakhuis, ovenschuur , bakkerij , bakkot, bakplaats,
ovenhuis, ovenkot.
Wie uitzag naar een plaats voor zijn te bouwen bakoven
moest eerst overwegen of hij hem binnenshuis of erbuiten
plaatste .
We mogen aannemen dat in onze streken de oudste ovens
buitenshuis stonden . Vergeten we niet dat de wand haard , dit
is de stookplaats tegen een muur met rookvang en schouw
pijp of de "openschouw " een cultuurelement is, dat zich in
de boerenwoning hoofdzakelij k in de 1 6e tot 1 8e eeuw heeft
doorgezet. Wegens het brandgevaar was het niet mogelij k
vóór die tijd de oven binnenshuis te plaatsen. Een grote oven
vond moeilijker plaats in huis dan een kleine . Daarom lag de
oven binnenshuis in kleine boerderijen en buitenshuis in
grote boerderijen. Alleszins was de ligging binnenshuis
gemakkelijker. Van de bouw van het bakhuis buitenshuis
mag men zeggen dat het ofwel helemaal vrij stond ofwel
tegen het huis aanleunde .
In de meeste gevallen was de bakinrichting in het
Vlaamse land nog in de 20e eeuw buitenshui s gebleven . Het
brandgevaar was bij een bakoven groot, vermits na elk heet
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stoken van de oven nog gloeiende kolen moesten uitgetrok
ken worden die veel gensters verwekten . Daarom moesten de
dorpsbesturen in het Ancien Regime veelvuldige reglemente 
ringen uitvaardige n en controles of visitaties doen.
De overlevering heeft van die oude wettelij ke beschikkinge n
nog heel wat bewaard.
In bepaalde streken was de oven aan de straatzijde van
het erf gelegen. Een verklaring daarvan kan zijn dat het
bakhuis ook door derden werd gebruikt, door minder bedeel
de buren. Het was dus een gemeenschappelijk bakhuis, dat
op die plaats het best bereikbaar was .
Bakovens te Okegem

We hadden graag geweten wie in voorgaande eeuwen te
Okegem over een oven beschikte en hoe die er uitzag en zijn
daarom gaan zoeken in de oude documenten van het gemeen
telijk archief.
In de " Staten van Goed " (boedelbeschrijving) van de 1 8e
eeuw vonden we enkele vermeldingen .
- Na de dood van Peeter Van der Speeten (onderwijzer en
koster t Okegem 24 . 03 . 1 786) werd een boedelbeschrij ving
opgemaakt. H ierin lezen wij " Het huis (boerderij) bevatte
een keuken, een kamer, een voorkamer, een spinde, een
schuur met tas en dorsvloer, twee koestallen, een klein
stalletje en een bakoven die gemeenschappelij k bezit was met
de gebuur . . .
- In de " Staet ende inventaris van goede " opgemaakt na het
overlijden van Alexandrina Van de Perre (t Okegem
1 4 . 1 1 . 1788), echtgenote van Henricus Covens is onder
andere vermeld : " Eenen hopnast met den backoven staende
op de voorenstaende twee delen hofstede " .
- Op 3 september 1797 gebeurde de schatting van de gebou
wen van het Hof te Hazeleer door Livin Van Mullem, ex"
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pert, en Henri J . B . Bevers, commissari s van het Directoire,
in bijzijn van Paul De Vleminck, voormalig monnik en
provisor van de abdij van Ninove en Amand Haelterman
uitbater van het hof. In het schattingsvers lag staat o . a. ver
meld :
- bakhuis en oven 2 1 5 gulden
- kolenkot, assekot, privaat met de drie portjes 105 gulden
In 1 765 liet Jan Hendrickx verbouwingswerken uitvoe
ren aan het hof en werd eigenaar van de vernieuwde gebou
wen4 . Het bakhuis en oven stonden op enkele tientallen
meter verwijderd van het woonhuis en stallingen . Opvallend
is ook de vermelding van een assekot, waarin waarschij nlij k
de hout- en kolenas bewaard werd . Met deze as werd de
klaverstoppel bemest. Houtas was meer gewaardeerd dan
turfas, maar ze was duur en moeilijker te vinden temeer
omdat zij door de wevers opgekocht werd voor het koken
van hun garen. Het bakhuis en oven die in de 1 8e en 1 ge
eeuw verwijderd stonden van de hoevegebouwen werden na
de Eerste Wereldoorlog aangebouwd tussen de koestal en het
voederhok.
- In de kavelingsakte van de erfgenamen Joannes Hendrickx
( t 25 .04 . 1 827) staat o . m . . . . behuysde en beplante huisstede
groot 32 à 40 ca ( 1 04 roeden) aan de Fonteinstraat, met
huisinge, schuren, stallingen, bakhuis en bomen op staende " .
Het Koninklijk Besluit van 29 januari 1 863 bevatte
een reeks onderrichtingen voor het bouwen van " hinderlij ke
inrichtingen " die de aanvrager strikt moesten naleven. Zo
werd onder meer een minimum afstand bepaald tussen woon
en bakhuis. Het dak boven de oven moest uit niet-brandbaar
materiaal vervaardigd zijn en in het bakhuis mocht tijdens

4

VAN ISTERDAEL Herman, Historiek van het Hof te Hazeleer, in:
Mededelingen Heemkring Okegem, 3e jaargang, 1 978, p . 1 08 .
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het " heten " (stoken) niets opgehangen worden om te drogen .
De aanvraag voor het bouwen van een bakoven moest bij het
Schepencolle ge ingediend worden, dat na onderzoek de
toelating verleende.
In het register met de notulen van het Schepencollege
van Okegem 1 888 - 1 930 staan verschillende aanvragen
genoteerd die ingewilligd zij n .
- Casimir Van Snick (Beekstraat) vraagt op 27 . 08 . 1 899 de
toestemming om een bakoven op te richten aan de gevel van
zij n schuur . Zij n buurman Adolf Beeckman diende een
klacht in omdat dat gebouw te dicht bij zij n koordenfabriek
stond . Van Snick kreeg toelating om de oven te bouwen als
hij minstens 8 meter van de fabriek verwijderd bleef.
- Karel Lodewijk Van der Speeten (Plaats) vraagt op
05 .02 . 1 902 de toelating om een bakoven op te richten achter
zijn woning . Juliaan Van der Speeten had daar bezwaren te
gen. Toch verleent het Schepencollege toestemming om twee
bakovens in harde bouwstoffen op te richten achter zij n
wonmg .
- Op 23 . 03 . 1 902 maakt het College bekend dat Petrus Deb
baut, landbouwer, wonende op de Plaats voornemens is een
bakoven op te richten achter zij n woning naast de woning
van Hippoliet De Boitselier . Niemand bracht hiertegen een
bezwaar binnen en het College verleende zijn toestemming .
- Op 30.03 . 1 903 vroeg Petrus Amandus Van Isterdael ,
Kattestraat, de toelating om een bakoven op te richten voor
zijn gebruik achter zijn woning . De oven zal minstens 7
meter verwijderd staan van de andere gebouwen . Machtiging
werd hem verleend door het College .
- Frans Tobias Wittenberg, winkelier in de wijk Eversem,
vroeg op 04 . 1 0. 1 903 de toelating om een bakoven te bouwen
aan zijn schuur . Er werden geen bezwaren ingediend en het
verzoek werd ingew illigd .
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- Wed . De Doncker- Van Isterdael , vraagt op
toelating om een bakoven te plaatsen in de
meter afstand van de woning (Rattenberg 50)
den geen opmerking en gemaakt en ze krijgt de

1 2 . 02 . 1 924 de
stal die op 5
staat. Er wer
vergunning .

Onderdelen van de oven

Elke boerenoven had drie essentiële onderdelen : de basis
waarop vuur gemaakt werd , het gewelf en de ovenmond .
1 . De ovenkoepel
Bestond uit een bakstenen gewelf, aan de buitenzijde met een
laag leem bezet. In onze streken noemde men dit de oven
kui l .
De ovenkoepel bestond uit twee lagen materiaal : het bakste
nen gewelf aan de binnenkant en de mantel van leem die
erop lag. Onze mensen noemden dit gewelf.
De ruimte tussen ovenkoepel en de pannen van het dak dat
de oven beschermde werd gebruikt als bergplaats waar alle
gerief terechtkwam .
Wanneer men ' s zaterdags het hof opveegde werden alle
overtollige werktuigen erheen gesleurd . In de winter plaatste
men er de overtollige ijzeren werktuigen tegen het roest.
In de ruimte onder de oven werd de ovenas bewaard ,
meestal het assekot genoemd . De as diende als weidebemes
ting, liefst in het voorjaar . Er werd soms bij het zaaien van
voederbieten houtas in de gemaakte gaatjes gedaan ; dit
behield goed het vocht . Rond sla, kolen, bonen gestrooid,
houdt ze de slakken ervan af. Houtas werd ook gebruikt
voor het filteren van troebel ijzerhoudend water vooral voor
de was van het linnen .
Op de ovenkuil legden de boerkens , die al lang zaten
te wachten op een bakzak van eigen oogst, het vers binnen40

Bakoven van Omer Meyskens genomen te Hofstad.
De bakoven dateert van rond de jaren 30 en is gebouwd door
Achilles Van de Perre.
We zien het bakkersmateriaal opgesteld langs beide zijden
van de geopende ovenmond :
ovenpalen, weegschaal en rotelaar.

Frans Van de Perre met vrouw, kinderen E
Deze foto

I

Van links naar rechts staande: Van de Perre Fral

Gustaaf De v

Zittend van links naar rech
Kinderen: Amandus Van

in het ouderlijk huis in de Kattestraat.
van 1 896.
IIUl.r:lli t: Schoup, Ludovica Schoup, Clara Schoup,
Ilèll'lU

Schoup

.... h. " Schoup, Felicitas Pollet

Julienne Van de Perre

Bakoven van Omer Meyskens.
Het brood is uit de oven gehaald en ligt uit te zweten op het moeljeberd.

gehaalde graan te drogen, dat zij v lug hadden "uitgegeseld "
voor de kermiszak . De katten van het hof maakten vooral na
het bakken er hun hoofdkwartie r van. De kippen van het hof
hadden een voorkeur voor het assekot onder de oven waar ze
hun eieren graag legden en er een bad gingen nemen tegen
de luizen. Kinderen speelden er graag verstoppertje en de
boeren smoorden er graag hun pijpje gezeten op een hout
bussel . Vroeger was het ovenkot een beste slaapplaats voor
landlopers of bedelaars die er ' s avonds ongezien hun intrek
In namen.
De verloren hoek achter de oven diende als kerkhof
voor doodgeboren kalveren, verongelukte katten, doodgevon
den kippen . Emmers zonder bodem en oude kannen kwamen
er ook terecht.
2 . De ovenopening
Dit was de opening langs waar het brood werd ingestoken en
werd " bakkes of muil " genoemd .
Het ovendeksel , dat precies in de ovenmuil paste , bestond uit
een stevig stuk plank met plaatijzer beslagen. Er waren ook
ovens met een metalen luik dat aan één zijde scharnierde als
een deur (ovendeur) .
Om goed af te sluiten werd dit deksel toegesmeerd met klei.
3 . De ovenvloer
De ovenvloer was gelegd met een bepaalde soort tichels die
meestal rood van kleur waren, half gebrande tichelstenen.
Een ovenvloer leggen was geen gemakkelijke karwei want
dit moest gebeuren in liggende houding .
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Ovenbouw

Een oven bouwen was een hele kunst. Op de balken van de
onderbouw werd best eerst een laag leem gelegd , daarop een
laag zand om de vloer op te leggen. Er moest op de goede
ligging van de ovenvloer worden gelet: die moet achteraan
een cm of vier hoger liggen dan aan de muilzijde.
De bouwwijze verschilt naargelang de gebruikte bouwstof
leem ofwel baksteen is .
De gewone wijze om een oven te bouwen is de toekomstige
ovenholte eerst opvullen, doorgaans met zand , ook eens met
turf en bovenop met zand . Op de hoogte van het welfsel
dient goed gelet . H ij moet de vorm hebben van een half ei.
Te hoog zou er heter moeten worden gestookt, te laag zou
het brood gemakkelij ker verbranden . Dat de oven achteraan
hoger is , heeft zij n reden : aan de ovenmond moet de vlam
een dalende beweging maken. Dat houdt de hitte in de oven
en dooft de vlam vooraleer die de schouw bereikt . De bak
stenen worden " kops " naar het vuur gekeerd , anders kunnen
ze vroegtijdig doorbranden en loskomen. De rook mag voor
de ovenmuil aan geen uitsprong blijven haperen ; de oven
muil sluit dus goed aan bij het gewelf.
Het gebogen ijzer, dat de boog van de ovenmuil
ondersteunt, is de ovenbrug . De hoeken binnenin de oven
ruimte dienen goed te worden afgerond want anders is het
heten ervan niet mogelij k . De bakstenen kap moet met een
dikke laag klei worden afgedekt . Deze beschermt de oven
tegen te vlugge afkoeling .
Onze ovens hebben noch in hun gewelf noch in hun voor
hoofd , ergens een gat voor de afvoer van de rook . Langs de
ovenmuil verlaat de rook de oven en komt hieronder de
rookvang van de open haard , die omheen de ovenmond IS
gebouwd , met een schouwpijp doorheen het dak .
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Er konden zo een 1 5 à 25 broden in de oven. In afmetingen
uitgedrukt, geeft dat l , S x 1 meter binnenmaat voor de
kleine en 2 , 25 x l , S meter voor de grote.
Het bakhuisgerief

De meelzeef
Vooraleer het meel in de baktrog kwam werd het gezeefd .
De meelzeef i s een onmisbaar voorwerp geweest . Ze bestond
uit een houten spaan , ringvormig genaaid, 1 0 à 1 5 cm hoog,
om de voet waar een tweede spanen ring was gespannen,
ongeveer 4 cm hoog , om de paardenharenbodem vast te
klemmen.
Een zeef werd soms op een deur genageld om de hekserij af
te weren.
De baktrog
Na het zeven kwam het meel in de baktrog (moulIe) . D ie
naam is waarschijnlijk uit het Latijn mulctra ontstaan . Moul
Ie is ook een afleiding van het oud Frans woord MouilIe
(gietvorm) .
Trog zou een zeer oud Germaans woord zijn dat een
uitgehold houten voorwerp aanduidde . Het is ook in het
Algemeen Nederlands doorgedrongen . H ij diende óm het
deeg in te beslaan.
In zijn eenvoudigste vorm was de trog een rechthoekige
langwerpige bak, de bodem smaller dan de bovenopening .
Dergelijke troggen werden voor gebruik op twee stoelen
geplaatst.
Op de baktrog lag gewoonlij k een plank die als deksel dien
de, het " moeiljebet" of plank . Men gebruikte die plank voor
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de gemaakte broden op te rijzen. Ze waren vervaardig d van
eik ofwel van wit hout.
Vroeger kreeg men bij zijn huwelijk uiterst praktische dingen
mee. Zo kreeg Catharina Ruys, dochter van Michiel Ruys
koster te Okegem van 1 7 1 2 tot 1 754, een baktrog als ge
schenk: " als noch geadt een moulIe " (baktrog) 5 .
De trogschraper
In de baktrog kon het deeg gewoon met een broodmes wor
den verdeeld, maar daartoe kon er ook een deegschopje
dienen. Het uitschrapen gebeurde eveneens met het brood
mes of trogschrapertje (krabber) .
De deegtrog werd soms uitgeschraapt met een " kiekenvleu
gel " .
Het broodblik - taartblik
Vroeger werden de broden meestal op de blote stenen gebak
ken, vandaar de benaming " stenen brood " of een brood op
steen gebakken. Later werden vooral voor wit brood ijzeren
nogal diepe platen gebruikt met rechtopstaande en volkomen
effen boord : platinen genoemd , vandaar de benaming " plati
nebrood " .
De vlaaien of taarten werden in ondiepe schotels met gekar
telde en schuinsoplopende rand gebakken, taartblikken ge
noemd .
In sommige streken werd het brooddeeg soms te rijzen gezet
in een mandje gevlochten van wilgentakken. Om het rijzende

5

VAN HERREWEGH EN G . , Michiel Ruys, koster te Okegem van
1 71 2 - 1 754, in: Mededelingen Heemkring Okegem, 7e j aargang, 1 982,
p . 26 .
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deeg en nadien de gevormde rijzende broden af te dekken
werden witte katoenen dekens gebruikt .
Het ovengereedschap

Als ovengerei werd een ovengaffel gebruikt. Het was een
gaffel met langijzeren hals en houten steel . De lange hals
belette het verbranden van de steel . De gaffel diende om de
mutsaards in de oven te brengen, vooral om het hout in de
oven te verdelen.
Het rakelijzer (roteleir) bestond uit een houten handvat
(hanteef) van ruim 1 meter lang waarop het metalen boven
stuk ( 1 2 meter lang) met zij n hoekstaande haak bevestigd
was . Het diende vooral om in het vuur te rakelen (rotelen)
en zo de houtskool te verdelen .
Het vuur verzorgen kon ook met een gewone stok
gebeuren of met een haakvormig ijzer . Maar deze tuigen
dienden dan toch vooral om de houtskool te verdelen en te
verwijderen. In onze streken gebruikte men soms een afge
dankte boonstaak of een deel van een hopstaak; ijzeren
rakelstokken waren volgens de boeren te " sletig " voor de
oventichels .
De ovenhaak kon wel min of meer alle grote kolen uit
de oven halen maar de ovenvloer niet schoonvegen . Kleine
kolen bleven er nog vonken en er lag nog veel as op de
ovenvloer daarom werd de ovenbezem of ovenwis ter hand
genomen. De bezem was veelal gemaakt van groen bremrij s .
Men gebruikte soms ook een versleten huisbezem met een
jute zak omwonden.
Nadat de houtskool uit de oven " getrokken" was
belandde die in de bluspot of doofpot. Deze diende om de
nog onverbrande stukken houtskool op te vangen en te
doven . Hij was vervaardigd van gebakken aarde, ijzer, blik
-

.

.
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of van geel koper. Bij de gewone boeren gebruikte men
meestal een oude, uitgediende ketel .
De houtskool kon achteraf dienen om gewoon bij het
huis vuur te voegen of om aan te wenden in voetstoofjes of in
de beddenwarmer.
De uitdrukking : " iets in de doofpot stoppen " betekent
ervoor zorgen dat men niets meer van een bepaalde zaak
hoort .
De ovenpaal (poui) diende om het brood in de oven te
schieten. De naam paal voor ovenschop zou aan het Latij nse
pata (schop) ontleend zij n . De ovenpaal bestond uit een
tongvormig houten blad , 20 à 3 3 cm breed en ook ongeveer
even lang, voorzien van een houten steel die 2 , 5 meter lang
was . Zelden was de paal uit één stuk hout vervaardigd . Het
blad eindigde achteraan op een U-vormige uitsprong waar
tussen de steel kon worden vastgezet. Het blad l iep naar vo
ren scherp toe, om het inschieten van het brood te verge
makkelijken en vooral om , bij het uittrekken de paal gerede
lijk onder het brood te kunnen schuiven. Het blad van de
ovenpaal was soms een ijzeren plaat.
De oven heten

De oven heten was het werk van de boer. Het vuur werd
aangestoken met een wis korenstro en rij shout . Men bracht
dan allerlei gekloven kortelingen , spaanders , takkenbossen
aan van ongeveer 1 meter lengte meestal met een ijzerdraad
samengebonden.
Er bestond toen geen gebrek aan hout geschikt voor de
traditionele ovenbundel . Doornhagen , boomgaarden, de
wilgen en Canadese popul ieren aan de rand van de weiden
die tot voor enkele jaren nog hun stempel op het hele land
schap van de streek drukten, leverden meer hout op dan alle
vuren van de boerderij konden verteren. Bij de huisbrand
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speelde hout een ondergesc hikte rol , men gebruikte steenkool
(oeilje) .
Alleen de kookketel voor beestenvoe r, de "douche "
werd met hout gestookt namelij k gekloofd hout . Tot op het
einde van de Tweede Wereldoorlo g werd de douche gebruikt
om varkenseten in te koken. Nu wordt krachtvoeder ge
bruikt . In de douche werd ook de bladreuzel van een varken
in gesmolten als er geslacht werd en ook het zeer vuil was
goed werd er in gekookt .
De douche stond meestal in het bakhuis opgesteld en
de rookafvoer gebeurde langs de schoorsteen van de oven .
" Hout opmaken" was een voorj aarswerk . Het opkuiseling tot
bossen samenbinden van de fruitbomen die gesnoeid waren,
hout van " wilgen " , canadabomen leverden de grondstof voor
de oven . Bij dit werk had de boer een houwmes (aumes) en
een trektang nodig .
Welk hout er ook werd gestookt, het brood uit een
houtgestookte oven smaakt beter dan uit onze moderne
bakovens . Dat zal wel aan het houtvuur te danken zijn. Niet
de hitte alleen doet haar werk , maar ook de geur en wie
weet wat nog , van het hout .
Met het houwmes hakte hij de takken op stokken op
de gewenste lengte. De fijnere twijgen propte hij met dikkere
hout tot een mutsaard samen, die hij bond met een ijzer
draad . Een zuinig boertje bond soms de mutsaard met een
wilgenwis die hij bij voorbaat " draaide " . Een gedraaide wis
kon moeilijk afknappen .
De mutsaarden6 werden opgestapeld in een mijt die
bovenaan meestal met een zadeldak (als een huis) gezet

6

=

mutsaard : Romaans leenwoord afgeleid van het werkwoord mutsen
verminken , afsnijde n.
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werd . Een " letsel " , "asjei " was een bundel van bramen en
haagdoorn.
Een mutsaardpaard (moesj aatpjeit) vergemakkelij kt het
moeilijkste werk bij het binden van een mutsaard : hem
voldoende opgespannen krijgen. Daartoe was op het tuig een
primitieve pers aangebracht bestaande uit een ketting en een
wilgen stok die als hefboom fungeerde .
Soms werd de oven ook gestookt met bundels stro van
koolzaad of met bundeltjes samengebonden aardappelloof.
Een goede ovenheter moest zij n oven kennen. Het geheim
van de oven heten bestond er immers in, het ovengewelf
rondom gelijkmatig "wit " te stoken. Goed ovenheet moet een
klare vlam geven. Om de lucht ertussen te laten legde men
het brandhout kruisgewij s opeen . Wanneer de stenen overal
gelijkmatig wit zagen stond de oven heet . Vooraleer het
brood in te steken werd de vloer nog eens duchtig gerakeld
en de as onder de ovenkuil geschoten . Ten slotte werden de
nog brandende houtskolen in de blustobben geworpen .
Kermisbrood moest een extra rakeling hebben. Met
een natte dweil of een stuk zak op een stok wreef men
enkele malen over de hete tichels om het laatste stof van
tussen de voegen te halen .
Zodra de zwetende ovenheter geroepen had dat de
oven heet was begon de processie . De vrouwen kwamen
aangelopen met op beide armen een plaat, goed toegedekt
met voorschoot of men kwam met het moeiljebed waarop de
broden, warm toegedekt onder een " sozje" (deken) lagen te
gisten.
Wie als buurman meebakte stak zijn brood het laatst in de
oven.
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Het beslaan van het brood

Meestal werd op vrijdag gebakken omdat tegen de zondag
het brood " op snee " zou zij n . Van oudsher is in het dagelij ks
boerenleven het brood bakken wel de taak van de vrouw
geweest. Als het werk voor de vrouw te moeilijk werd , of te
technisch , is de man bijgesprongen . Op vele boerderijen
bereidde de vrouw het deeg en de boer stookte de oven .
Daar het kneden van deeg voor roggebrood zwaar werk was,
werd dit wel eens door de man gedaan , het vormen van het
brood kon de vrouw dan weer zelf.
De moeilje stond gereed , proper afgekrabd met de
krabber en uitgeborsteld met de kippenvleugel . De bloem
werd juist afgewogen en in de moeilje gegoten . In de zachte
bloem krabde de boerin eerst een dij k en nadat de gist ge
kleind was in water en met de wij svinger gevoeld of hij de
juiste temperatuur had werd hij erin gegoten . In de zomer
deed men er een scheutje azij n bij om het brood beter te
bewaren en het zuur worden te beletten. Daarna goot zij er
voorzichtig lauw water bij en sloeg er met de hand een kruis
over, en begon " het beslaan " . Te veel water in de bloem
gieten gaf brood met waterstrepen.
Het werk dat de meeste handigheid vergde was het
kneden. Dat was een zwaar werk, zeker voor roggebrood .
Die moeilij kheid kon worden omzeild door het mansvolk te
laten doen of door met de voeten te treden. De baktrog stond
dan liefst laag .
Te hard kneden was niet goed , het brood kwam niet
op . Goede bakkers slaan de gang in het deeg . Zij draaien en
keren het, werpen het omhoog , rollen het op , duwen het
open en sparen hun vuisten niet. Goed brood bakken moet
zweet kosten . Na het kneden liet men het deeg wat rusten .
Om het deeg te doen rijzen waren er twee mogelijkhe
den : met zuurdeeg of met gist. De boeren konden bij de
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brouwers gist krijgen als ze bij hen hun bier namen. Om het
brood te doen " gaan " gebruikten onze boeren een zuurdeeg :
dit was een kleine hoeveelheid deeg van het vorige baksel
afgenomen en in de kelder te zuren gezet in een pan tot de
volgende bakdag . Dit zuurdeeg werd in Okegem " de neef"
genoemd 7 . Om dit te bekomen drukte men met de wij s
vinger in het malse deeg enige putjes die men vulde met grof
zout om niet te beschimmelen en goot men er enige druppel
tjes azijn op voor de zurigheid . Een kruisje werd erin ge
duwd als teken van vroomheid om niet betoverd te worden.
Voor wit brood gebruikte men meestal gist omdat "de neef"
aan tarwebrood een zure smaak gaf.
Al heeft de gist de " heef" volledig verdrongen, de
herinnering aan de oude manier van doen leeft nog voort in
de uitdrukkingen :
- " nen neef zetten - hij eit den neef opgeetn " d . w . z . dat men
met de beste inzichten nog ongelij k haalt, dat men de schuld
krijgt van iets wat men niet gedaan heeft.
- De grééf van halfvasten : op die dag werden de kinderen
vergast op traditioneel gebak in de vorm van een mannetje
ne "grééf" . Het was een ovenkoek in de vorm van een
ventje, haantje of paardje volgens de inspiratie. Om aan het
ventje een ruggengraat te verschaffen en aan de slappe
armen en benen wat stevigheid te geven stak de bakker in
het malse deeg een paar geschilde wissenstokjes.
Het opmaken en insteken van het brood

N a het kneden van het deeg werd het met een deken afge
dekt om een eerste maal te rijzen. In de winter werd het bij

7

heef - neef: de benamingen zij n afleidingen van het werkwoord
heffen , is doen rij zen.
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de kachel gezet om te rijzen. Dit gebeurde op het moeljeberd
dat op twee stoelen geplaatst werd . Na een half uur kon men
de broden vormen. Met het broodmes werd telkens de hoe
veelheid deeg voor een brood afgesneden en dat werd nog
eens degelijk doorkneed en op een handige wijze tot brood
gevormd.
Het brood vormen gebeurde op het moeljeberd en om het
plakken van het deeg te vermijden werd vooraf bloem ge
strooid op de plaats waar werd gewerkt, maar niet teveel
want dat bracht in het brood " bloemkerretjes " .
De gevormde broden werden weer afgedekt en mochten nog
een uur rijzen. Dit is opzwellen, zich uitzetten van deeg om
het gebak luchtig te maken . Dit rijzen wordt in ons dialect
" opgaan" genoemd .
Het oppervlak zag eruit als een ruwe huid en er kwamen
ondiepe kloven in die steeds breder werden. Het brood
mocht niet te lang liggen vooraleer het in de oven gestoken
werd of het " viel in" .
Na het vormen van het brood en het afnemen van de hoe
veelheid zuurdeeg voor het volgende baksel was er nog een
hoeveelheid gistende deeg over . Deze duwde men plat en l iet
ze vooraan in de oven bakken op de blote stenen terwij l de
oven aan het heten was en het hout nog in volle vlam was .
Na een paar minuten werden de ovenkoeken eruit geschoven
met de roteleir en kwamen te voorschijn met een zwartbruin,
verbrande korst met witgele putten erin voortkomende van
de opengesprongen blazen. Warm gebruikt, open gesneden
en goed in het midden bestreken met vet of boter vonden de
kinderen ze erg lekker.
Van zodra de oven goed heet was moest het insteken
van het brood vlug geschieden. Men stak de gistende broden
af van de plank met een " moeiljeschupken" en terwij l men
het deeg vlug en lichtjes omhoog wipte en op de handen
draaide legde men het op de ovenpaal . Eén voor één werden
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de broden op hun plaats geschoten. Vooraleer de oven te
sluiten stak men er gewoonlij k nog een brandend strowisje in
om na te gaan of het brood goed bakte en om de korst op te
jagen. De ovendeur werd dan toegeplakt met leem .
In de oven moest tussen de broden een zekere afstand blijven
om het uitzetten van het brood mogelij k te maken .
Wit brood had na ongeveer één uur genoeg , roggebrood
vroeg dubbel zoveel tijd. Vlaaien konden na een kwartier al
genoeg hebben .
VERVOLGT

. .

56

INHOUD

Het brood en de broodbakkers te Okegem
29
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HET BROOD EN DE BROODBAKKERS
TE OKEGEM: DEEL II
Herman Brantegem en Jozef Van der Speeten
Het uittrekken van het brood

Na één uur deed men de oven open en haalde men met de
ovenpaal het brood eruit. De boerin borstelde het warme
brood vanonder op de steenkant af met de kippenvleugel en
beklopte het onderaan en bovenaan om na te gaan of het
hard genoeg was. Wanneer het brood uitgetrokken was
gebruikte de boerin de restwarmte van de oven om in de
fruittijd pruimen en appels te drogen .
Men plaatste daarna het gebakken brood op het moel
jeberd om het goed te laten uitzweten voor men het naar de
kelder bracht. Brood mocht niet op mekaar gelegd worden of
de korst ging eraf, het werd op zij n kant op den " hank "
gelegd . Het brood was op snee als het wat gelegen had , vers
of warm brood werd immers niet gegeten . Van te lang te
l iggen beschimmelde het brood .
. Wanneer men het brood uit de kelder haalde mocht
men het niet omgekeerd op tafel leggen met de steenkant
naar boven, dat bracht ongeluk mee . Naar oude gewoonte
tekende de broodsnijder met de tip van het broodmes een
kruis op de steenkant en zei het volgende gebed : 0 Heer,
zegen dit brood en allen die ervan eten. I n de naam des
Vaders en des Zoons en des . . . . vooraleer hij het brood
aansneed . Het broodmes diende ook om hespen te snijden,
kippen te doden, bieten en rapen te snijden. Wanneer de
snede bot was werd het mes op de huisdorpel of gevel gezet .
Eens het brood gesneden, werd het "geplekt " . Begoe
de pachters besmeerden het brood met boter; anderen ge
bruikten alleen boter op zondagen en feestdagen. In de week
gebruikte men vet of smout (smaat) als smeersel . Het eerste
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kon afgebakken vet, pensenvet, hespenvet of kopvet zij n .
H et " smaat " werd bewaard i n een dikbuikige, rood gegla
zuurde pot: smaattobben genoemd. H ierin lag een kleine
houten p latte lepel waarmee het smaat losgewerkt werd. De
platines waarin men brood bakte werden ook ingesmeerd met
smout om te beletten dat het brood er zou aan vastbakken.
Gedurende de week at men gewoonlij k rauw spek of
afgebakken spek bij zij n achturenboterham . Op vrijdag en in
de vasten kreeg het werkvolk bij hun brood een haring . Op
het veld werd voor de maaiers , pikkers en aardappeluitkap
pers de haring vervangen door een koppel hardgekookte
eieren. Stielmannen kregen nooit een blote boterham. Dat
was het recht. Profijtige oudjes aten ' s avonds hun boterham
met een appeltje op een stukje papier op d� stoofbuis ge
bakken .
Op Goede Vrijdag smeerde men siroop , met kermis
vlaai op de boterham . Als de kinderen braaf waren kregen ze
soms een boterham met meelsuiker . ' s Avonds werd soms
het restje van de stamppot op de boterham gesmeerd en in de
winter was een boterham met rode kolen, eveneens het restj e
van ' s middags , de gewone zondagse avondportie .
In de pluktijd kregen de pluksters voor hun vieruren
boterham warme koffie en brood met frisse appelmoes . De
appelmoes bereidde men van afgevallen appelen.
Het brood was in vroeger j aren zo kwistig niet te
vinden op tafel en zeker niet gelij k nu . Het land bracht veel
minder op en een groot deel van de oogst werd verkocht om
de pachten en belastingen te betalen.
Met Lichtmis : halfbakzak was de spreuk en daarna
moest men voortkunnen en zien toe te komen. Iemand die op
het ogenblik van de nieuwe oogst nog oude tarwe op de
zolder te koop had werd aanzien als een boer die er goed
inzat.
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Aan tafel kreeg het volk een eerste korenboterham om 3 uur
met pap . Tarwebrood kwam op tafel enkel b ij kermissen en
feesten. Wie elke dag wit brood at had grote welstand.
De uitdrukking bij pasgehuwden " ze zitten in hun
wittebroodsweken" is als volgt te verklaren: vroeger at men
slechts b ij uitzonderlij ke gelegenheden wit brood. Het te pas
en te onpas kopen en eten van wit brood werd beschouwd als
onwelvoegl ij k of als een teken van snoepzucht. Wit brood
was praktisch uitsluitend voor zieken bestemd en als een
vrouw er een kocht verborg ze het opdat de buren het niet
zouden zien. B ij feesten kwam wit brood op tafel en het
werd beschouwd als een lekkernij waarvan ieder zij n deel
kreeg . Na een bruiloft bleef er doorgaans nog wat wit brood
over en de ouders gaven het mee aan de pas gehuwden.
Deze konden dus de eerste dagen van hun huwelij k echt
wittebrood eten vandaar wittebroodsdagen " maar daarna
wachtte onvermijdelij k het zwarte roggebrood .
Tot enkele j aren geleden zag men in Okegem de
kinderen "goesjdieël " roepen op de laatste dag van het j aar.
Het gebruik is heel oud en vroeger gaf men brood en koeken
als geschenk. De kinderen begaven zich van huis tot huis en
zongen een wens of bedellied . De koeken of broodjes die de
kinderen rond nieuwj aar ophaalden werd godsdeel genoemd
en zij n heden ten dage vervangen door een fooi .
11

Namen voor brood en gebak

Wanneer we beginnen met de verschillende soorten brood op
te sommen zien we dat er allereerst een onderscheid wordt
gemaakt naar de bestanddelen: er is roggebrood en tarwe
brood . Vroeger aten de armsten ook gerstebrood , haverbrood
en zemelbrood.
Verder kennen we wittebrood , wit tarwebrood, luxebrood ,
zuiver wit brood, kropbrood, brood van krop d . i . van onge.
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build meel gebakken en thans ook volkorenbrood genoemd .
Er is ook bruin brood , bruinkleurig brood van ongebuild
tarwemeel , wat bij ons ten onrechte grijs brood wordt ge
noemd (Frans : pain gris) .
Een woord dat reeds in de Middeleeuwen uit het
Frans werd overgenomen is masteluin. Het komt van het
Oudfranse woord mesteillon , een afleiding van mesture, dat
zelf van het Latij nse mixtura komt wat mengsel betekent . Zo
heeft masteluin de betekenis gekregen van "mengsel van half
tarwe en half rogge " . Een masteluinbrood is dus een brood
dat van dat mengsel gebakken is . Bij ons zegt men " en
meslooënen broeët " .
Naar speciale bestanddelen worden o . a. genoemd
krentenbrood of rozij nenbrood , waarin krenten of rozij nen
gebakken zij n ; melkbrood en waterbrood, naargelang het
deeg met melk of water is aangelengd ; eierbrood , zacht
wittebrood gebakken met deeg waarin eieren vermengd zijn;
suikerbrood waarvan het deeg is samengesteld uit suiker,
eieren en meel .
Er zij n ook soorten brood voor dieren bestemd bij 
voorbeeld paardenbrood (roggebrood voor paarden) , honden
brood (inzonderheid uit slachtafval en maïsmeel samenge
steld brood voor honden) en bonenbrood (van gemalen tuin
of paardebonen gebakken brood) als veevoeder gebruikt .
N aar de wijze waarop het brood gebakken wordt
onderscheiden we : plaatbrood (op een plaat gebakken) , bus
brood (in een bus gebakken) en pannenbrood (in een brood
pan of vorm gebakken) . Het tegenovergestelde is schietbrood
(in de oven " geschoten ) of vloerbrood dat zonder plaat, bus
of vorm op de bodem van de oven gebakken is .
Het brood dat in de kazernes aan soldaten gegeven is
soldatenbroo d . Boerenbrood (een boerken) is niet voor de
boeren bestemd , maar het is het met veel zorg eigengebak
ken (of huisbakken) gezonde brood van de boeren.
tI
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Een pistolet is een hard en knapperi g broodje, ge
woonlij k rond , al of niet met een gleuf in het midden . Dit
Franse woord betekent eigenlijk " klein pistool " en heeft
waarschij nlij k de betekenis van broodje gekregen wegens de
vorm die enigszins met die van een pistool in de betekenis
van muntstuk (een halve gouden kroon) overeenkomt .
Een sandwich is in België een zacht langwerpig
broodje of puntbroodj e . In Nederland bestaat een sandwich
uit een boterham van twee op elkaar gelegde dunne sneetj es
brood, van de korst ontdaan, in driehoeken gesneden en met
beleg ertussen . Dergelij ke sandwiches met beleg worden
vaak bij recepties aangeboden .
In sommige erediensten wordt ongegist , ongedesemd
of ongezuurd brood gebruikt . Bij j oden en christenen gaat dit
gebruik terug op de uittocht van het volk van Israël uit
Egypte , beschreven in het boek Exodus . Daarin wordt ge
zegd dat de Israëlieten geen " gedesemd deeg hadden , "daar
de Egyptenaren hen hadden verj aagd zonder hun de tijd te
laten om voedsel voor de reis te bereiden " .
Op hun paasfeest, dat de herdenking is van de uittocht uit
Egypte, nuttigen de joden ongezuurd tarwebrood , in de vorm
van platte ronde koeken.
In de katholieke kerk worden de hosties van onge
zuurd tarwemeel gebakken en dan in dunne ronde schij fjes
gesneden. Omdat deze schij fj es te weinig aan brood doen
denken is er de laatste tijd een strekking om ze dikker te
maken en ze ook de kleur en smaak van brood te geven .
Het woord tIpaasbrood kan ook gebruikt worden
voor groot krentenbrood dat in sommige streken ter gelegen
heid voor het paasfeest gebakken wordt en dan soms door de
bakkers aan hun klanten geschonken wordt .
Zo is er ook kerstbrood of kerstrol namelij k speciaal
voor het kerstfeest gebakken luxebrood gewoonlijk met
rozijnen en amandelspijs en bestrooid met poedersuiker .
ti

ti
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Heel wat mensen vinden versgebakken brood lekker , maar
de vraag is of dit wel zo gezond is . Gezonder is oudbakken
of belegen brood dat namelij k al één of meerdere dagen
gelegen heeft en daardoor droog geworden is . Het brood
moet wel goed doorbakken zij n , dit is helemaal gaar gebak
ken. Het mag ook niet klef, kleffig of klefferig zijn namelij k
kleverig vochtig , plakkend en samenklevend omdat het dan
niet doorbakken is .
De (of het) kruim is het zachte binnenste van het
brood . In de figuurlij ke betekenis van " pit, geest " (daar zit
kruim in) of van " het bruikbaarste , beste deel van iets (met
de kruim wegzij n) wordt kruim vooral in Vlaanderen ge
bruikt . Droog brood kruimelt vlug , het is kruimelig, het
geeft kruimels van zich of levert kruimels op .
Een kruimel is een korreltj e , klein afgebroken stukje vooral
van broodbeschuit , koek of ander gebak . In ons dialect
gebruikt men hiervoor kruimeling of gruimeling .
Met een ontkenning heeft kruimel ook de betekenis " een
klein beetj e " , hij krijgt geen kruimel betekent dus "helemaal
niets " .
Waarvoor "brood " nog gebruikt werd vroeger :
- Brood werd verkruimeld of " verbrijzeld " voor het maken
van pensen (worsten) , fricandon en frikadellen als er een
varken geslacht werd . Dan was het hele gezin veroordeeld
om op alle maaltij den " korsten " te knabbelen.
- Met een brokje brood wreef moeder de vrouw de vetplek
ken uit de kleren en kuiste ze het stof uit de " staurs " (rolgor
dij nen) .
- Korstjes brood werden in de muizenval gehangen en de
jongens gebruikten ze in de winter voor hun "mussenijzers " .
- " Platte " kinderen (zuigelingen) kregen een " kloddeken " in
de mond waarin " geknabbeld " wit brood geborgen was en
waarop het kon zuigen of "sjokken" .
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- Overschotten van brood, de eerste snede van een reeds
aangesneden brood, harde korsten of tJ verschrok t " brood
legde men profijtelij k aan kant (op zij) om het ten gepaste
tij de te roosteren en dan in de koude botermelk te brokken.
Dit was " gebrokte botermelk " . Tijdens de warme zomerda
gen, met een lepel siroop in de botermelk, was dit zeer
verfrissend en smakelijk.

Plaatselijke specialiteiten
Kramik was het kermisbrood bij uitstek. Gebakken met fijne
bloem , verse melk, zoete boter en een half dozij n eieren was
kramik al wat lekker was . Het was het traditionele brood
voor ontvangsten en feestbezoeken , een altijd welgekomen
geschenk aan petekinderen, immers in de nieuwjaarsweek
gaven de peters en meters het als geschenk. Het waren
prachtbroden, hoog opgeblazen, blinkend onder hun bruin
zwarte korst en zeer bekoorlijk met de kleuren van hun
naam .
Krenten- of rozijnenbrood : boter, melk en eieren zij n
er spaarzamer in verwerkt maar de krenten geven er een fijn
smaaksken aan dat eetlust geeft en een boterhammetje meer
doet eten. Rozij nen zijn dikker , malser , vettiger en zoeter
dan krenten maar krenten zijn goedkoper, ge hebt er een
groter aantal voor hetzelfde geld. Het geeft een beter zicht .
Is de boerin te spaarzaam geweest met de krenten dan zei
men " ze zijn er zeker met de revolver ingeschoten " . De
grootste lof die men van een krentenbrood kon zeggen was
het is één bees " .
Mastellen waren een specialiteit van onze streek en
het Aalsterse . Het was een gebak van gewone bloem met
siroop en kaneel , de grootte van een pistolet, voorzien op de
bovenkorst van een diep putje voor het uitzicht . De Ninoofse
werden driemaal in de oven gestoken na het uittrekken van
fI
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het brood . Ze werden gebruikt voor onze lekkere vla.
De mastellen hebben in Okegem in het volksleven heel wat
betekend . Zij werden bij iedere voorname plechtigheid in het
leven als teken van vriendschap , blijk van vreugde en rouw
aan elkaar geschonken.
Bij het doopsel werden zij na menige borrels en pinten als
maaltij d gegeven met koffie aan peter, meter en familiele
den . Bij het vormsel kwamen een koppel mastellen de voor
name plechtigheid in het leven opluisteren.
Tot voor de Eerste Wereldoorlog behoorde het uitdelen van
mastellen en brood tot de gebruiken bij de uitvaartplechtig
heid van iedere welstellende dorpeling .
Vlaaien waren een algemeen gebruikt nagerecht voor
namelijk met kermistij d . Ze werden bereid met bloem,
eieren , melk , specerijen waarbij men soms mastellen en
peperkoek voegde .

Hierbij een recept voor 36 mastellen : 1 kg peperkoek, 1 kg
bruine suiker, 1 2 eieren, 2 , 5 liter melk, stroop , oranjeschil
len, foelie en kaneel . Alles wordt goed samengewerkt en in
aarden schotels gedaan . Men steekt het in de oven nadat het
brood er uit is .
Alle vlaaien ' hebben echter die ingewikkelde samen
stelling niet en vele worden in kleinere mate gebakken.
" Maaltj es " : in het Paj ottenland en bij ons waren de
bekende " maaltjes" de trots van de kermistafel . Het was een
gebak opgevuld met matten in een typische halfmaanvorm .
" Maal " was een linnen zak waarin men vroeger boterham
men meenam naar school of naar het werk. In het Okegems
zei men: pakt a moilt)en op en got) mor werken .
Bezekoeken - boterkoeken: bezekoeken zijn witte
broodjes uit fijne bloem , een vuist groot, blokvormig op rij
aaneen gebakken en voorzien van rozijnen. In de boterkoe-
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ken zijn er geen rozijnen . Met hun bruine blinkende korst en
de korreltjes gerezen broodsuiker erop gestrooid zijn ze
bekoorlijk voor het oog.
Mattentaarten : men laat een hoeveelheid melk in een
koperen ketel die aan de binnenkant vertind is koken (zo i
jen) . Daarna giet men er zure botermelk bij en roert om het
aanbranden te voorkomen tot de melk goed gekeerd is en de
wei klaar is . Men laat de matten uitdruipen en als ze goed
droog zijn wrij ft men ze door een teems boven een teil. Men
voegt nu aan de matten wat verbrij zelde macarons , gebroken
gepelde amandelen en ook wat eierdooiers voor de kleur.
Van de vorige dag is de taartspij s beslagen en men zorgt
voor een goede bladerdeeg .
Gewonnen brood : voor het bereiden van gewonnen
brood zijn de malse mastellen uitstekend . Men snijdt ze
open, laat ze weken in zoete melk met suiker dopt ze in
fijngeklutste eieren om het kruim aaneen te houden en laat
ze zachtjes bakken in een geboterde pan en giet dan de
overschot van de eieren erover. Warm en bestrooid met
meelsuiker is gewonnen brood een lekkernij . Men gebruikte
in plaats van mastellen meestal fijn wit brood .
Jan in de zak : in het Okegems "kneddel ' n " . Is een
koek van meel , melk, rozijnen en stroop in een pot of een
zak heet water gekookt .
Broodpudding - boddink: oudbakken brood in een
andere vorm tot een smakelijk gerecht bereid .
11

11

Okegemse gezegden in verband met brood bakken
Platte broeëkes bakken: in 't gevlei trachten te komen,
toegeven - weer trachten goed te maken.
Zen broeëken es gebakken: hij kan onbezorgd de toekomst
tegemoet zien, zijn fortuin is gemaakt .
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' t Es gebakken: de zaak is beklonken, ' t is klaar gespeeld .
Kakken gaut veer ' t bakken : het meest dringende gaat voor .
Waur dat ' n braver es moet den bakker nie zoiën: waar de
brouwer is moet de bakker niet zijn, cafépraat.
' t Es precies nen blomzak: wordt gezegd van iemand die een
slechte houding aanneemt .
E ' eit er maur vier en nen bezekoek : er is wat mis in zijn
hoofd .
Geeft de stoefer een broeët de klauger eit gienen noeët : de
bluffers hebben soms wat hulp nodig . Ve�l geschreeuw en
weinig wol .
' k Em weer neef opgeetn: ik ben terug de dupe van de
historie .
' t eit noieg gebakken vannacht : het heeft voorbije nacht goed
gevroren
Aaf a bakkes : wees stil , spreek niet tegen, er wordt hiermee
gezinspeeld op zijn grote mond .
De mooëzen l iggen doeët in eeln kas : wordt gezegd van
iemand die gebrek heeft aan brood, aan voedsel - er is
armoe.
Dat etj gieën broeët: dat ligt niet in de weg , bewaar het voor
het geval ge het nodig hebt, daar is geen haast bij , daar zijn
geen kosten aan.
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Ge moetj na gieën ziete broeëkes kommen bakken: stap maar
op , ik moet van die liefde niet meer weten .
Broeëtnoeëdeg : zo nodig als brood, iets onmisbaar .
Broeëtroeëven : de bestaansmogelij kheid ontnemen.
Zoeë goed as koekebroeët : 't is een persoon met een goede
inborst
' t Broeët leit dau op een oeëg berreken: er begint armoede te
komen.
't Broeët ooët zenne mond spauren: . zo goed voor iemand
zorgen dat men zich belangrij ke zaken ontzegt .
't Es gesneeën broeët : het is een gem�kkelij ke zaak .
Op zen broeët kroiëgen: op zijn plaats gezet worden.
E zitj op wauter en broeët: hij verblij ft in de gevangenis .
' t Es mau nen alve gebakkk' n : ' t is maar een halve gare .
Oe komt' n aun zen broeët: hoe wint hij de kost.
't Es en mis likte bakte: een mislukte zaak.
Ne mond gelek as nen oven: een grote mond .
' t Es ' t afkrabbelink van de moelje: ' t jongste kind .
' k Gon der en kosj in leggen: ik ga er veel van eten.
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' k em op men broeët gekregen: iets te slikken gekregen dat
niet lekker is, verwij ten gekregen .
Broeët es staul van ' t et: brood is staal van het hart of het
geeft sterkte .
De broek es veel te groeët, ge kint er in boteren en bakken :
de broek is op de groei gemaakt, nog veel te groot .
A hé me daur en peer gebakken (gestoofd) : hij heeft me een
kwade poets gebakken, iets betaald gezet.
Mailders en bakkers zen dieven en pakkers : soort zoekt
soort .

De bakkers
Het is niet eenvoudig om de geschiedenis van het bakkers
ambacht te schrijven . De Egyptenaren kenden reeds de kunst
om brood te bakken. H et kneden gebeurde met de handen.
De eerste werktuigen werden aangedreven door natuurele
menten , zoals water en wind . Deze krachten dreven een wiel
aan en deze draaiende beweging werd overgebracht op
allerlei werktuigen. Omstreeks 1 900 had men nog kans een
bakkerij te vinden, waar een hond de kneedmachine deed
draaien .
Op het platteland kwam de handbediening vooral in
aanmerking voor kleine machines , inzonderheid voor het
maken van kleine hoeveelheden deeg maar hier zocht men
ook naar verlichting van de handenarbeid.
Dat de oven het belangrij kste onderdeel van een
bakkerij is, hoeft geen nader betoog . Het inschieten van het
brood geschiedde eveneens met een paal, de bakkers echter
beschikten over verschillende exemplaren. De rechthoekige
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voor de gewone broden, de ronde voor de grote boerenbro
den . Ze hadden verschill ende lengten, de lange om helemaal
achteraan te reiken, de kortere kwamen van pas om de
overblijv ende ruimte links en rechts van de ovenmond te
vullen , alsook om de laatste broden vlot in en uit te ovenen .
Een laatste stap op de weg naar de huidige oven was
de houtoven met kanalen. De eerste kanaaloven had een
rooster in het midden van de bakruimte . Daar dit systeem
meerdere nadelen vertoonde , bouwde men een houtoven met
roosters aan de zij kanten van de ovenmond , soms slechts aan
één zijde, maar steeds aan de rechterzijde . In het achterste
deel van de bakruimte werden twee tot vier gaten gemaakt .
Door deze openingen ontsnapten de verbrandingsgassen en
de rook die , samen met het vuur dat het gewelf verhitte , de
oven verwarmde . Dankzij een stel schuiven, waardoor de
openingen of trekgaten konden vergroot of verkleind wor
den, kon men het vuur regelen. Hoewel men meestal hout
stookte was het ook mogelij k met steenkool te verhitten .
Tijdens het bakken kon de oven aan beide zijden zo nodig
volledig afgesloten worden met behulp van zware , ijzeren
schuiven, aangebracht aan de binnenzijde van de bakruimte .
De bakkers noemden zo een oven een Franse oven ; dit type
is vrij lang in gebruik gebleven.
Om het deeg te bereiden beschikte de bakker over
verscheidene troggen meestal de vorm van een halve cilinder
en steunend op houten poten . Onderaan bevonden zich drie
tot vier ijzers , die de bakker met aanspanners kon aanhalen
wanneer de latten of planken door de droogte gekrompen
waren en de trog dus niet meer dicht was . De bakker be
schikte ook over kleine trogjes, meestal uit één houtblok ver
vaardigd , voor het bewaren van het zuurdeeg voor de vol
gende dag . Houten kuipen waren ook in gebruik voor het
bewaren en maken van het zuurdeeg .
IJzeren messen met dezelfde vormen als de binnen-
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kant van de trog dienden om de trog te reinigen na gebruik.
De dorpsmid vervaardigde ze .
Het ligt natuurlijk voor de hand , dat iedere bakker
een weegschaal rij k was . Men gebruikte vroeger meestal de
hangende weegschaal . Ze werd bij voorkeur opgehangen aan
de zoldering en kon door middel van een lange, ijzeren
staaf, naar links of naar rechts geschoven worden. De weeg
brug was van ijzer , de schalen van koper of blik en die
waren met koorden aan de brug vastgemaakt. Met dergelij ke
toestellen kon men moeilijk broden leveren met een nauw
keurig gewicht.

Het vervoer van brood
Het valt niet met zekerheid te zeggen wanneer de
eerste bestelling aan huis gebeurde . De aangroei van de
bevolking en de concurrentie tussen de bakkers zal wel
meegespeeld hebben . De echte reden is misschien te zoeken
door het feit dat één of andere bakker zijn cliënteel zag
verminderen en hij niet meer tevreden was met zijn winke
lomzet en de aan huis bezorging een noodzaak werd .
De broodmand is waarschijnlij k het eerste transportmiddel
van brood geweest . Men droeg ze op rug , schouder of
gewoon in de hand . Ook de kruiwagen zal wel voor brood
vervoer in aanmerking gekomen zijn.
In het begin van de 1 ge eeuw kwam een kentering in
het vervoer . Men gaat karren gebruiken: stoot- , honden- en
paardenkar . Bij de stootkar, gedragen door twee wielen en
voorzien van twee korte steunen bevonden de broden zich in
een bak . Het rijden met zo ' n kar was geen makkelij k karwei
tje want de wegen zaten vol bobbels en putten. Op een
bepaald moment is de trekhond ingeschakeld . Het gareel was
voorzien van een koperen belletje dat de komst van de
broodkar aankondigde .
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A l bert Van den B roeck ( Be i r, den bakk r)
aan de s l ag i n z ij n bakkerij op de Kouterbaan.

A J be rt Van den B roeck op z ij n dri e w i e l e r (triporteur) t ijdens de plechtige i nhal i ng
van pastoor R . De R ijcke (5 mei 1 95 2 ) .
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De bakoven van het kamp van B everlo rond 1 9 1 0 w aar A mandu Van de Pene
zij n l egerdienst deed als bakker.

De m i l i taire bakkers tijdens WO I i n Calais
Amandus Van de Perre ( i n w i tte broek) zit vooraan.

Karel- Lodewij k Van der S peeten ( l i n ks) m t zoon Petru .

Zodra de fiets courant werd kwam hij dadelij k in
aanmerking voor het vervoer van minder zware lasten . De
bakkersfiets l iet niet lang op zich wachten: een stevig rijwiel
met dubbel kaderwerk en vóór de stuurstand en boven het
voorwiel een indrukwek kende broodmand . Men was in staat
om er twintig tot vij ftig broden mee te vervoeren . H et was
niet gemakkelijk om met zo ' n zwaar beladen fiets steeds
recht te rij den. Sommige bakkers schakelden over op de
driewieler. Dat voertuig was bij de massa beter bekend als
" de triporteur " . Zo ' n driewieler werd vaak voorzien van
één trekhond . Omstreeks de j aren 1 950 - 1 960 groeide het
verzet tegen het gebruik van de hond als trekdier . De auto
heeft nadien alle vroegere vervoermiddelen verdrongen .
In alle tijden heeft de mens steeds gezocht naar een
beschermheilige , onder wiens hoede hij zich kon stellen . De
voorkeur van de bakkers ging uit naar Sint-Aubertus . H ij
leefde in een abdij op een heuvel bij Doornik . H ij bakte
brood en liet dat door een ezel , zonder begeleiding , naar de
stad brengen. Aan de nek van het dier was een beurs vastge
maakt en daarin staken welstellende mensen voldoende geld ,
opdat de behoeftige hun brood gratis zouden krij gen. De
voorzienigheid zorgde ervoor dat de bedeling en betaling
naar wens verliep . Toen Aubertus bisschop was ontving hij
geregeld Dagobert aan zij n tafel , met wie hij dan het Geeste
lij k Brood brak . Dit symbool van gemeenschapszin heeft de
doorslag gegeven, opdat hij patroonheilige van de bakkers
zou worden . Op 1 3 december vieren de bakkers op plechtige
wijze hun patroon . In Aalst gebeurde dat in de Sint-Marti
nuskerk.
Vooraleer het rijtje bakkers op te sommen willen we
het eerst even hebben over de soorten bakkers : pasteibakk�r,
suikerbakker, banketbakker . Het woord pasteibakker wijst in
de eerste plaats een bakker aan die pasteien bakt . Het woord
pastei, afgeleid van het Oudfranse pastée (Nieuwfrans päté)
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wordt gebruikt voor een gebakje van fijn deeg gevuld met
gehakt vlees , vis , enz . Een pastei , waarvoor we een Frans
woord hebben overgenomen is vol-au-vent een pastei van
bladerdeeg , gevuld met vlees o f vis .
De Franse woorden patissier en patisserie (gebak of banket
bakkerij ) worden in het Algemeen Nederlands maar weinig
gebruikt . H et Franse woord paté wordt in Vlaanderen ver
vormd tot pateeke met de betekenis gebakj e , taartj e . Dit
woord heeft ook in onze streektalen de betekenis gekregen
van " rakker , deugniet" .
Een suikerbakker is een bakker die als voornaamste
specialiteit het bakken van suikergoed heeft. Suikergoed was
een lekkernij van suiker in allerlei vormen en grootte . De
Franse woorden confiseur en confiserie zij n in het Neder
lands minder gebruikelij k . I n ons taalgebied zij n suikerbak
kers gewoonlij k ook banketbakkers en wordt voor beide
begrippen meestal het woord banketbakker gebruikt . In het
Nederlands is banketbakker het gewone woord voor een
bakker en verkoper van banket, taartjes, suikergoed, enz .
H et woord banket is overgenomen van het Frans of het
Italiaans . H et Italiaanse banchetto , het verkleinwoord van het
Germaanse woord bank, werd in het Frans overgenomen in
de vorm van banquet . Dit ging betekenen: een kleine maal
tijd die na het avondeten werd opgediend op een bank die
langs de wand van de kamer stond . Vandaar werd het ook
gebruikt voor " lekkere spij zen " die bij zo 'n maaltij d , als toe
spij s , gegeven werden.
H ieruit ontwikkelden zich de huidige betekenissen van het
woord banket:
1 . groot prachtig feestmaal met veel lekkere gerechten
2 . van fij n deeg gebakken lekkernij in allerlei vorm .
Banket is dus fijn gebak en een banketbakker is ge
specialiseerd in fijn gebak.
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Okegemse bakkers
1 . Vincentius Straetmans
Is geboren te Okegem op 1 4 augustus 1 876 als zoon van
Sebastiaan en Rosalie Van de Perre . H ij stond in 1 893
opgetekend als pasteibakker en betaalde hiervoor een patent .
Een patent was een bewij s dat iemand bevoegd is tot het
uitoefenen van handel , beroep, bedrij f of handwerk . Het
patentrecht werd in 1 893 afgeschaft.
Vincent huwde te Aalst op 1 juli 1 896 met Philomena
Francloc. Hij verhuisde pas in 1 898 naar Aalst en kwam
reeds op 3 1 december 1 900 naar Okegem terug . H ij kreeg
dan de bijnaam " n ' ajooën " (ajuin) .
In de kiezerslijst van 1 906 staat hij opgetekend als werkman .
Hij overleed te Okegem op 22 oktober 1 9 1 7 .
2 . Karel Lodewijk Van der Speeten
Geboren te Okegem op 24 november 1 844 als zoon van
Jozef en Maria-Thérésia Haeseleer en gehuwd met Pelagia
Asselman op 28 . 09 . 1 876. H ij hield reeds op het einde van
de 1 ge eeuw een bakkerswinkel open op de "plesj " naast de
melkerij Sint-Barbara .
Bij de nijverheids- en beroepentelling van 3 1 . 1 0 . 1 896 was
hij op een bevolking van 1 030 personen als enige bakker
vermeld . Naast brood verkocht hij ook andere specerijen en
kloefen. H ij had elf kinderen waarvan drie zonen: Petrus,
Frans-Alfred en Francis-Omer het beroep van bakker voort
zetten .
H ij stierf op de gezegende leeftijd van 96 j aar in het voorjaar
van 1 94 1 tijdens de oorlog . In de volksmond gaan nog
verhalen over het feit dat hij graag " druppels " dronk .
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3 . Frans Van de Perre
Gekend als Soeëken de metser " . Geboren te Okegem op 3 1
oktober 1 863 , ingeschreven als beroep metser-landbouwer ,
gehuwd met Maria-Sofia Schoup (geboren te Okegem op
07 . 03 . 1 863 en overleden op 1 3 december 1 938) hield hij een
winkel open op de Kattestraat, nu nr . 3 4 .
H ij bakte brood rond d e j aren 1 900 als bijverdienste .
H ij had zes kinderen , drie j ongens en drie meisjes. Zij n
oudste zoon Amandus heeft d e winkel tot 1 923 voortgezet tot
hij bij de spoorwegen tewerkgesteld werd .
Amandus was bakker in militaire dienst tijdens de oorlogsja
ren 1 9 1 4- 1 9 1 8 in C lève gelegen in Noord-Frankrijk. H ij
heeft zes j aar l egerdienst gedaan, vier jaar tijdens de oorlog
en twee j aar na de bezetting .
Frans , zij n kleinzoon vertelde me dat zij n specialiteit "pain à
la grecque was . Dit was een soort lange platte koeken met
suiker , die hij éénmaal per week bakte .
H ij bakte vooral brood en mastell en voor de mensen van de
Kattestraat en Dorp die geen oven hadden.
De houtoven , met een capaciteit van 30 à 40 broden , bevond
zich aan de ingang van het hof.
Frans Van de Perre stierf op 1 5 augustus 1 93 7 .
11
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Over Amandus Van de Perre ontvingen we op 1 9 juni 1 983
een sympathieke brief van Bernard Van Varenbergh uit
H alle. We geven hem hierna volledig weer .

Enig in de annalen van ons dorp : een man van 3 x 30
90
Jaar.
Als er ergens in het Koninklijk paleis een rijkswachter na 25
jaar sabelsiepen met pensioen gaat, haalt zulks de koppen
onzer dagbladen/ dan vind ik dat er in ons klein Okegem
meer verdienstelijke mensen aan het daglicht mogen komen.
Het gaat hier om onze dorpsgenoot Amand Van de Perre,
=

.
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oudste zoon van een familie van zes kinderen.
Mandus werd bij het leger ingelijfd in het jaar 1 91 3, heeft
gans de oorlog 1 91 4-1918 als soldaat meegemaakt en werd
in 1 91 9 na zes jaar werkelijke dienst ontslagen .
In 1 923 dus op dertigjarige leeftijd kwam hij als treinwachter
in dienst bij het spoor. In 1 953, na dertig jaar onberispelijke
dienst werd hij op rust gesteld als hoofdtreinwachter.
Nu in 1 983 is Amand 90 jaar en dus 30 jaar met pensioen en
is nog steeds in goede gezondheid. Wie doet het hem na ?
Het noodlot bleef nochtans aan deze doorbrave en diepgelo
vige mens niet gespaard. Enkele maanden na de geboorte
van zijn zesde kindje (1 meisje vijf jongens) werd zijn dier
bare echtgenote uit het leven weggerukt en bleef Amand met
zijn talrijke kroost alleen over. Dank zij zijn offervaardige
nog ongehuwde zusters bleef het huisgezin toch op pad.
Maar deze ongewone toestand kon niet blijven duren en
Amand ging een tweede huwelijk aan met een prachtvrouw,
die de zes weesjes als een echte moeder wou opvoeden,
hetgeen haar ten zeerste gelukt is. Om de kroon op het werk
te stellen werd uit dit huwelijk nog een dochtertje geboren,
die na haar eigen huwelijk een huis liet bouwen tegen het
ouderlijk nest, zodat Amand samen met zijn echtgenote,
midden zijn talrijke kinderen en kleinkinderen een gelukkige
oude dag mag slijten.
Als dorpsgenoot, vriend en oud werkmakker wens ik aan
Amand nog vele jaren ongestoord geluk.
4 . Omer Van der Speeten
Geboren te O kegem op 2 1 april 1 890 als zoon van Karel
Van der Speeten. Hij werd suikerbakker en vestigde zich in
de Kattestraat waar later zijn dochter Elisa Van der Speeten
een schoenwinkel openh ield .
Een suikerbakker vervaardigde suikergoed . In de volksmond
" bollen of karamellen " .
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Vele gemeenten hadden specialiteiten en Omer zijn speciali
teit was : vlierspekken, muntbollen en . stampers . Zij n dochter
Elise noemde ze II Brussel op een stokj e
H ij verkocht ook p eperkoeken die hij invoerde uit een bedrijf
uit het Gentse . Gent is er altijd vermaard voor geweest. In
alle tij den werden er peperkoeken van alle grootte en vorm
gemaakt ronde, vierkante , rechthoekige en ruitvormige . Men
versierde ze met succade (cedrot) , oranj e- en citroenschillen.
Op zekere tij dstippen, voornamelij k rond nieuwj aar , werden
ze versierd met patacons of schilden . D it zij n ronde p laatj es
in gebakken ple ister, dragende van alle soorten sterk ge
kleurde afbeeldingen : mannen , vrouwen, ruiters , bloemen
enz . Het is een gebak vervaardigd van roggebloem, honing
en stroop met bij voeging van specerijen.
Omer verongelukte in 1 93 5 tij dens zijn ronde met paard en
kar naar Brussel op de Brusselse straat te Pamel-Poelk. Hij
werd aangereden door een auto tijdens het uitladen van zijn
koopwaar bij één van zij n klanten .
Tij dens de oorlog 1 9 1 4- 1 9 1 8 heeft hij nog brood gebakken
voor het comiteit
In de winter van 1 9 1 7 stond Omer met een suikergoed
kraampj e op de bevroren Dender om de moedige schaatsers
wat op te vrolij ken.
Z ij n producten voor het maken van het suikergoed kwamen
per spoor waarna hij in zijn werkplaats een soort vloeistof
kookte in een koperen ketel en die hij kleurde . Hij koelde
die af op een blauwe steen en draaide die nadien door een
ronde cilinder voor de gepaste vorm te krijgen .
Een gedeelte van de ovenschou w is nog altijd merkbaar in de
schoenmak erswerkplaats van Elise haar man Maurice .
Na de dood van Omer heeft dochter Elise met de fiets nog
een tijdje de bestelling en opgenome n en geleverd aan de
klanten .
11
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5 . Petrus Van der Speet en
H ij werd gebore n te Okege m op 1 0 februari 1 8 80 en huwde
met Maria Vernai llen . Hij was evenee ns suikerbakker zoals
zij n broer Omer rond de j aren 1 900 en was gekend als Pieje
den Bollema n . Het gezin had twee kinderen Germaine en
Sylvie .
H ij behaalde te Brussel het diploma van suikerbakker en had
een winkel in " smokkelwaar " gelegen in de Kouterbaa n
achter het huis van Ivo Staels waar nu Cecile Vernaillen
woont .
H ij beschikte reeds over een auto (Ford) waarmee hij
zij n " extracten " in flessen ging halen bij de firma " Coene vader en zoon " te Brussel .
I n zij n winkel stonden hoge rode bakken in hout van
30 cm breed voorzien van scharnierende deksels . Achter aan
de muur waren schappen voorzien waar zij n peperkoeken
oplagen die hijzelf vervaardigde met figuren uit suiker . Rond
Nieuwj aar plaatste hij het j aartal erop .
Op zaterdag maakte hij uit b laderdeeg " glaceekes " en mat
tentaarten die hij op zondag verkocht .
In het bakhuis achteraan kookte hij in koperen ketels
zij n grondstof voor het vervaardigen van " stampers " die hij
leverde aan de firma Rie-Ru-Demaret te Brussel . Zij lever
den de nodige papiertj es voor rond de karamellen en de
houten stokj es voor de stampers . H eel het gezin hielp mee
bij de fabricage .
De oorlog 1 940- 1 945 maakte een eind aan zij n commerce .
Petrus overleed op 1 j anuari 1 960 .
6 . Frans Alfred Van der Speeten
Geboren te Okegem op 1 2 november 1 885 eveneens uit
hetzelfde gezin als Omer en Petrus. H ij huwde op 28 novem
ber 1 9 1 2 met Augusta De Boitselier . Het gezin had twee
kinderen Karel en Camilla Pelagia (Okegem 1 2 mei 1 920)
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H ij was broodbakker en vestigde zich op de Kouterbaan
waar nu nog altij d de bakkerswinkel van Camilla zich be
vindt.
Op 26 mei 1 924 deed Alfred Van der Speeten een aanvraag
om een ijzeren bakoven te mogen plaatsen. H ij had enkel
een winkel van b rood en kruidenierszaken en geen broodron
de .
7 . Camilla Van der Speeten huwde met Albert Van den
Broeck (Okegem 04/0 1 / 1 9 1 6 en t 22/0 1 / 1 979) die ook de
b akkersstiel uitoefende . Het gezin had vier kinderen en
momenteel zet de zoon Walter de zaak verder . Het is dus de
vierde generatie bakkers te Okegem .
Beir deed zij n ronde eerst met een triporteur , later met een
camionette en heden ten dage wordt alleen nog brood gebak
ken .
In 1 976 richtte het Davidsfonds te Okegem een dia-avond in
over brood bakken . De tekst bij de dia ' s opgesteld door
Roger Chiau geeft een beeld hoe Beir den bakker zijn brood
bakte :

Bij Beir, den bakker
Eeuwenlang reeds is het brood een grondbestanddeel van de
voeding van de Westerse mens . Vandaag de dag wordt het
grotendeels industrieel geproduceerd en de bakkerijen op het
platteland verminderen van j aar tot j aar in aantal .
Bij " Beir den bakker " echter wordt er nog gebakken volgens
de goede , oude traditionele methode . Iedere dag vervult hij
net hetzelfde ritueel .
Eerst wordt natuurlijk gezorgd voor de grondstoffe n van het
te maken product . Bloem , water , gist die zorgt voor het
rij zen en zout dat het mengsel op smaak brengt .
Vroeger werd er met de hand gekneed . Sinds 1 955 deed ook
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het tijdper k der machi nes bij Beir den bakker zijn intred e . Er
wordt nu machi naal gekne ed met de knede r .
Nadat de kneder zij n werk grondi g heeft gedaan wordt het
deeg uitgepakt en afgewo gen . H ier zorgt de ervaren hand
van de meester-bakker voor een bijna feilloze verdel ing van
het gewicht . Het gebeurt zelden dat het brood b ij een eerste
gewichts controle 25 gram onder of boven de maat komt .
B ij de sandwich es gebeurt het afwegen minutieuz er ; het
globale gewicht wordt bepaald en daarna wordt dit machinaal
in 30 gelij ke stukken gehakt.
Eens zover zij n we aan het oprollen toe , d . w . z . dat het
brood een mooi kleedj e krijgt aangepast door het vormge
ven. Bij het plaatbrood mag de olie in de g ietvorm niet
worden vergeten. Zij zorgen voor een keurig afgewerkt
product . Ook het krentenbrood van de buiten is natuurlij k
niet te verwaarlozen. De sandwiches worden machinaal
bewerkt en vervolgens worden ze met borstel en geklopt ei
afgestreken.
Iruniddels wordt de oven brandklaar gemaakt .
Het oude vertrouwde gekapte mutsaard-hout in bussels
gebonden is bij na niet meer te krijgen. Men moet dan maar
zij n plan zien te trekken met industriële houtafval .
Als het hout gestapeld is wordt de oven vakkundig in brand
gestoken . Het zal zo wat drie kwartier duren alvorens hij op
temperatuur is en bakklaar zal zij n .
Intussen zit de bakker niet met zij n vingers te draaien . Het
deeg wordt naar de rij skasten gebracht om te rijzen. Daar
wordt een zorgvuldig dagelij ks ceremonieel uitgevoerd . Met
de naaldstempel merkt de bakker zij n broden: zij n initialen
worden keurig aangebrac ht .
De oven geraakt nu stilaan bakklaar . Het vuur heeft zich
vanachter naar voren verspreid . Maar alvorens met de bak. activiteit te beginnen verliest de plichtsgetrouwe bakker de
hygiëne niet uit het oog. Met de dweil wordt de oven gerei-
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nigd en nu pas mag Beir den Bakker de handen uit de mou
wen steken om het brood in de oven te schuiven .
H et is een heel karweitj e : 1 1 5 stuks worden er ingeschoven
maar voor een geroutineerde bakker geassisteerd door zijn
familie is het maar een klusje van 10 minuten .
De bakker of liever de oven kan nu gaan zoete broodjes
bakken want hij wordt nu grondig gesloten . Het zal ongeveer
een uur duren vooraleer er korstjes zij n gebakken en vanzelf
sprekend zoals het betaamt . Brood met geburen wil zeggen
dat de bakker bij het insteken de broden zo vakkundig heeft
gerangschikt dat ze na de baktijd mekaar raken en dus gebu
ren vormen .
Het lekkere geurige brood wordt nu op rekken geplaatst om
goed te kunnen verluchten .
Niet overal gebeurt het nog maar voor Beir en zijn familie is
het nog altij d een kwestie van goede afwerking , netheid en
goede presentatie. H et brood wordt grondig afgeborsteld .
Ziehier nu eindelij k het afgewerkte product.
Het deeg heeft een lange weg afgelegd voor dat het brood
werd .
Nu is het klaar voor de winkel en om aan huis te bestellen
voor de klanten .
8 . Etienne De D ier
Is geboren te Okegem in 1 924 als zoon van oud-burgemees
ter Cyriel De Dier. H ij huwde met Paula Demotte . H ij
behaalde het diploma van brood- en p asteibakker te Ander
lecht tijdens de oorlogsjaren 1 943 - 1 946 . Hij fietste iedere
dag naar Ninove waar hij de tram nam naar Anderlecht voor
zijn studies .
Etienne vestigde zich in het ouderlij k huis in de Leopold
straat van 1 947 tot 1 948 . Lange tijd nadien heeft dokter
Stalpaert er zijn dokterspraktijk nog uitgeoefend .
H ij vroeg aan de gemeente de toelating voor de installatie
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van een oven. In die tij d gebeurde dit onder de formule
" commodo en incommodo n (buren kregen een brief om
desgevallend bezwaar aan te tekenen) .
De oven werd geheet via het verhitten van water . D aarvoor
werden aanvankelij k kolen gebruikt. Later werd mazout als
brandstof gebruikt. De stoom werd in de ovenruimte ge
stuurd en verwarmde de oven. In de Leopoldstraat bestond
die uit twee verdiepingen . Het werkingsprincipe was het
verwarmen van het water tot 220 0 Celsius . D at kon men
aflezen op een pyrometer. Er was een tijdklok voorzien die
men meestal voor broden instelde op 1 uur . In één bakoven
konden .circa 25 broden.
In 1 949 vestigde hij zich op de Dorpsplaats waar hij een
oven met drie verdiepingen l iet installeren door de firma
Paeleman uit Liedekerke : twee voor brood en één voor taar
ten en patisserie .
H ij voerde eerst met een triporteur en later met een Opel
camionnet zijn brood uit te Okegem , Iddergem en Liedeker
ke . H ij had ook een winkel waar hij naast brood ook kruide
nierswaren verkocht . Zijn specialiteit was vooral rozij nen. brood , fruittaarten en " pateekes " .
Etienne vertelde me dat het alle dagen hard werken was : ' s
morgens opstaan om 3 uur . Er werd tweemaal gebakken
voor een honderdtal broden. D it duurde ongeveer tot ' s mid
dags niettegenstaande alles machinaal gebeurde , ook het
beslaan van het deeg . Het brood op steen verkocht in die tij d
meer dan het platinebrood .
Bloem werd geleverd door de firma " De Molens van Dein
ze " , andere producten door de firma Zelandia uit Wommel
gem .
Etienne is gestopt met bakken op 1 april 1 984 toen hij de
pensioenleeftijd van 60 jaar bereikte . De oven staat nog
altijd in zij n werkhuis . Hij bakt nog altijd voor zichzelf in
zijn vrije tij d .
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H ij was ook lid van de bakkersbond te N inove . De leden
vieren ieder j aar op de feestdag van de H . Aubertus ( 1 3
december) hun patroon met een ééndagsfeest.
9 . Dirk Herremans
H ij is geboren te N inove in 1 962 , huwde met Christel Van
De M eerssche geboren te Ninove in 1 967 . H ij hield vanaf de
begin 1 988 een brood- en banketwinkel open vooraan in de
Kattestraat op het nr . 6 .
D irk behaalde zij n diploma als brood- en pasteibakker in
1 978 te Anderlecht . H ij sloot zij n zaak in 1 994 .
Zij n elektrische oven van ca. 50 broden en bijhorigheden is
verkocht aan een beginnende bakkerszaak.
H et bord : Brood en fij ne banketbakkerij Christel hangt nog
altijd bovenaan het huis .
1 0 . Luc Van den Haute (bakkerij 't Schuurken)
Geboren te Erembodegem in 1 950 en op dat ogenblik ge
huwd met Martine Van Berlamont geboren te Okegem in
1 95 5 als dochter van Aimé Van Berlamont en Charlotte Van
den N eucker . Ze hielden een bakkerswinkel open op de
Dorpsplaats in de periode 1 988- 1 993 .
Luc had geen diploma van bakker. Het echtpaar had voor
heen een hoevetje met een oude bakoven te Denderwindeke.
Ze bakten hun brood zelf. Het was op aandringen van oud
burgemeester Cosyns die eens van het zelfgebakken brood
proefde dat ze een winkel openden te Denderwindeke . Ze
kwamen op het idee om een tweede winkel te openen te
Okegem .
Hun special iteiten waren vooral mattentaarten en rozijnen
brood .
M artine vertelde me dat ze het oude recept gekregen had van
haar meter . Op de broodzakk en stond dat het brood gebak
ken was op oude wijze .
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1 1 . Johan Walraeve ns : bakkerij Walraeve ns
Geboren te S int-Maria-O udenhove op 1 6 januari 1 960 en
gehuwd met lnge De Waele , geboren te Gent in 1 962 . Het
gezin heeft twee kinderen. Ze vestigden zich in februari
1 993 in de vroegere bakkerij ' t Schuurken op het Dorp .
Johan was eerst leerjongen-bakker te Lierde en be
haalde het diploma van brood-banketbakker te Oudenaarde in
1 979 . Het diploma hangt in de winkel . De winkel werd
grondig vernieuwd in het jaar 1 995 . Naast de eigen zaak
wordt voor verscheidene " koudbakkerijen" gebakken en
uitgevoerd .
De bakkerij is een mooi voorbeeld van een moderne
zaak . Het kneden gebeurt machinaal waarna het deeg machi
naal afgewogen en rondgemaakt wordt. Het deeg krij gt dan
een vóórrijs in de bollenkast en vervolgens een tweede rij s
en eindrijs in een rijskast. Tenslotte komt het in de ovens
terecht .
Er zijn twee moderne ovens : een vloeroven merk
Hein voor broden op steen met een capaciteit van 1 60 bro
den en een draaioven voor koeken en platinebrood . Beiden
worden verwarmd met stookolie .
In de bakkerij staat ook een zogenaamde rem-rij skast.
Het principe steunt hierop dat men diepgevroren deeg laat
rijzen naar 3 0 ° C met instelbare tij d . Dit gebeurt vooral
voor koeken .
Naast ontbijtkoeken en patisserie kan men er een
grote verscheidenheid aan broden krijgen : polderbrood , witte
en bruine boerenbroden, meergranenbroden en rozij nen
brood.

. .
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EEN ONVERG ETELIJK E ODYSSEE
NAAR FRANKRIJK
Edmond Van N erom
Op donderdag 1 0 mei 200 1 was er op Canvas een heruitzen
ding van de documentaire van 1 990 : " J ongens van zestien "
waarin zeven van hen 50 jaar later getuigden van hun onver
getelijke odyssee naar Frankrij k . Een honderdtal onder hen
heeft die tocht niet overleefd .
Heemkring Okegem heeft reeds in het nummer 3 -4 van de
1 Y jaargang 1 990 de namen van de 73 Okegemse opgeroe
penen gepubliceerd . Later kon U in de Mededelingen het
relaas van de belevenissen van Eugeen Neukermans lezen .
Edmond Van Nerom was eveneens één van de talrij ke
jongens . H ij werd geboren te O kegem in 1 924 als derde kind
uit een gezin van vij f kinderen . Het gezin woonde in de
Kattestraat 1 1 8 waar momenteel zij n zuster Rosa woont . H ij
huwde in 1 954 met Amandine De Braeckeleer en woont
momenteel in Strij tem .
We kregen de toestemming van de auteur om zij n
verhaal te publiceren dat eerder verscheen in het Davids
fonds-Klokje extra-nummer 200 1 : "Het Interbellum en We
reldoorlog 2 in Pamel en Onze-Lieve- Vrouw-Lombeek" .

1 0 mei 1 940 . De Duitsers trekken de Belgische grens
over, eerst met vliegtuigen, daarna komt de landmacht . Er
wordt geschoten, gebombardeer d en gemoord , precies zoals
de kinderen een wespennest uitroeien . Dwaze mensen zonder
respect voor het leven .
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Vij f dagen later worden de mannen tussen 1 6 en 3 5
jaar , die niet onder d e wapens waren, opgeroepen om zo rap
mogelij k te vertrekken naar Poperinge . De champetter reed
per fiets door de straten, schudde eens flink de bel en riep
om de 200 meter het bericht om. I k was pas 1 6 en mijn
broer Robert 1 8 . Vele buurj ongens verkeerden in hetzelfde
geval . Van een zwaar groen tafelkleed en met een sterke
riem van de rolluiken maakte tante ons een rugzak. Die werd
volgepropt met ondergoed , zakdoeken en kousen, ons mooie
kostuum en voor de rest met wat brood en vlees . Onderaan
de zak bengelde een deken. Op de borst droegen we een
zakj e met daarin drie briefjes van 1 00 fran1e De volgende
morgen om 8 uur zouden we aan het station vertrekken.
Vader stond op straat en kon geen woord uitbrengen. Tranen
liepen over zijn wangen toen hij ons een kruisj e gaf. Zonder
omkij ken zijn we naar het stationsplein gegaan, om 1 1 uur
was er nog geen trein en eindelij k stapten we maar te voet
op . Langs D enderhoutem, Aaigem en Burst bereikte de
colonne H erzele. Ons verdriet was over en maakte plaats
voor ' trek nu zelf uw plan ' . Met een goederentrein bereikten
we Ieper .
Verder met een reizigerstrein in volle nacht naar
Doornik . A kelige lichtstralen zochten de vliegtuigen die het
station van Ieper bombardeerden . Toch geraakten we in
Tourcoing en nadien in Rij sel . We stonden daar met velen
op een druk verkeerspunt voor het station. In een leegstaand
herenhuis in de buurt zouden wij voor de eerste maal de
nacht doorbrengen op een houten zoldering . En dan maar
verder Frankrij k in, Bethune-Ia-Bassée . De vluchtelingen
kregen op het marktplein hompen brood met kaas . Een bus
bracht nog 1 3 Okegemnaars naar een klein dorp , niet ver
van Saint-Pol , een heel rustig dorpj e verschanst tussen veel
groen . Aan de grens , gevormd door een vredig waterloopje,
stonden de pastoor en enkele helpers , zij nodigden ons uit
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om hen te volgen naar de pastorie . De priester stond zij n bed
af aan enkelen van ons , de rest mocht de nacht doorbreng en
in een zetel en op de zoldering . Wij kregen ook nog een
lekkere maaltijd, die wij in dagen niet meer hadden gezien,
voorgeschoteld. Dan begrijp je wat vriendschap betekent . De
volgende morgen geraakten we op een wagen van een Engel
se colonne en konden zo een twintigtal km verder .
En van nu af zou onze lij densweg beginnen. Te voet ,
altijd maar te voet tussen ontelbare vluchtelingen . Elke dag
legden we een veertigtal km af. Bij avond zochten we een
boerderij op, verzorgden onze voeten en kropen in het stro .
Picquigny , Doulens , Maison-Rouge en nog andere vergeten
dorpj es waren onze rustplaatsen. Een tiental km van Picquig
ny ligt Amiens ; die zondagnamiddag hebben wij van hieruit
het vreselij k bombardement op de stad meegemaakt . In de
stad krioelde het van vluchtelingen. Terwij l het bommen
regende, streken honderden Duitse para' s neer , het werd een
echte ravage. En maar verder, vreselij ke taferelen om nooit
te vergeten. Links en rechts van de drukke wegen vielen
bommen of mitrailleerden laagvliegende machines de vluch
telingen.
De hel van Dante : zwaarbeladen boerenkarren lagen
op hun zij , dode paarden, in zware kettingen gespannen,
dampten nog van het zweet ; een oud moederke naaide kin
derlijkj es in een strozak; in al die verwarring , de mond wijd
open, verstij fden de lijken met krampachtige gezichten en
blauw wordende vingernagels . Dan denk j e niet aan stilstaan ,
dan denk je niet aan eten, maar verder , verder tot j e weerom
aan een rustig plekj e komt . . Dat was oorlog ! Om van te
kotsen !
Eindelij k bereikten we Rouen . In de kazerne Daladier
kwamen uiteengeslagen troepen weer samen . Torenhoge
stapels fietsen lagen her en der . Wij verbleven er tot ' s
avonds ; om 1 0 uur zou een trein zuidwaarts rijden . Voor een
"
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hoge poort stonden zeer velen te wachten op het vertrek.
Tien overgebleven dorp sgenoten, tien kleine negertj es ,
wrongen zich onder d e menigte . ' Geef elkaar de hand en niet
loslaten' , klonk het bevel van onze reisleider Justus Neuker
mans . We geraakten samen op de trein en gelukkig in twee
aaneenpalende compartimenten; we konden verder reizen
naar het zuiden . In de eerste stopplaats Tours , in de vroege
morgen , stonden al bakken kersen op de kade (wees gerust,
we hadden rap ons gerief) . We zongen en we waren geluk
kig . Het Franse zuiden, met zij n hemels klimaat wenkte . Om
middernacht stopte de trein in Bordeaux en we kochten er
enkele flessen wijn. En maar verder van west naar oost:
Montauban , Toulouse , Carcassonne , Narbonne en eindpunt
B eziers . Van hieruit zouden we langs een éénlijnig spoor de
kleine dorpjes bereiken.
Hier werden de meeste Belgische vluchtelingen onder
gebracht . Cessenon (in de Languedoc) , een klein vredig dorp
in al dat oorlogsgeweld , ligt tussen het Centraal Massief en
de Pyreneeën . ' t Moet zo zondag rond vier uur in de namid
dag geweest zij n . Een kapitein, een reserve-luitenant en een
eerste-sergeant , allen van het Belgisch leger, wachtten ons
op . De inwoners , in groten getale opgekomen , keken toe en
monsterden ons nieuwsgierig . " Voyez , quels petits garçons " .
Een peloton, ongeveer 300 man sterk, marcheerde per drie
naar het centrum . In twee mooie hotels , hótel du centre en
hótel du midi, wachtte ons een maaltij d . De luitenant sprak
ons in het Nederlands toe . Het kwam hierop neer . " Wees
beleefd en voornaam tegen de inwoners . Dan zullen jullie
hier goed onthaald worden . Werp a. u . b . geen voedselrestj es
op de vloer " . We waren nog steeds naamloos. In groepjes
van tachtig trokken we naar de leegstaande schuren van de
wijnboeren . De grond was bedekt met een dikke laag stro .
D it werd ons kantonnement , het kantonnement La Garde
(naam van de wij nboer) .
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Iedereen zocht zij n plaatsje op . Met ons tienen vonden
we een hoekj e voor ons groepj e . Was me dat een herrie , en
dan die eerste kennismaking . Uit alle hoeken van het land
waren ze : uit Antwerpen, uit Limburg , uit het Walenland
(numeriek ver in de minderheid) , van Grimbergen , van
Brussel , van Baasrode, van H amm e , van Willebroek, van
Sint-Niklaas , van Okegem . . .
We legden ons in een deken gerold op het malse stro ;
onze rugzak diende als hoofdkussen . En dan maar lawaai
maken! Kan er iemand goed zingen? Goed dansen? Goed
vertellen, zij n er muzikanten bij ?
Er was van alles : er werd die nacht een heus kabaret opge
voerd . Van Willebroek was een goed danser, een stepper! .
We zongen met zij n kameraden van " Pak den tij ger " . Stanne
kon er wat van en was vlug populair . In de vroege morgen
was het vuur uitgeblust en vielen we in een verkwikkende
slaap . ' s Anderendaags werden de lij sten van de Belgen, die
in Cessenon verbleven, opgemaakt en uitgehangen op de
gevels van het Maison communale. In een ander kantonne
ment lagen kennissen uit de Lebeke . M et de mannen van
Sint-Niklaas die bij ons verbleven, maakte ik vlug kenn is :
De Ridder, Merckx, Van Hecke en de gebroeders Knaep
kens , ze kenden de normaalschool vrij goed . Ik ben ze later
nog eens gaan opzoeken en was er welgekomen.
We hebben hier e�n leventje gehad ! Vlug zaten we in
de bergen, we kropen er in diepe spelonken waarin weinigen
van het dorp ooit geweest waren. In de mooie bergrivier , de
l ' Orb , waren er diepe maar ook doorwaadbare plaatsen . Wij
zwommen er van ' s middags tot in de late avond . In de

1

steppen: tapdansen; tapdans ; een vaak door een enkel persoon
uitgevoerde dans waarbij het ritme gemarkeerd wordt door het geluid van
de hakken of zolen op de (speciale) dansvloer.
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vroege morgen was het water ijskoud , maar vanaf ' s mid
dags was het er heerlij k in. Wij vingen forel , deden aan
waterpolo , zwommen en doken naar hartelust en baadden in
de verzengende zon, nu waren we tien kleine negertjes.
Dikwij ls stonden we, rond vier uur, aan de deur van
de bakker . D e Franse vrouwen, met een brede strohoed ,
gaven ons bij het naar buitengaan hompen brood , stukken
chocolade en tomaten, niet dat zij zagen dat wij honger
leden , het was meer voor de pret . Sommigen nodigden ons
uit om eens mee te gaan bij hen thuis . Dat was het toppunt
van geluk en we vaarden er wel bij . In de kleine tuintj es
vonden we ' s morgens vroeg , heel vroeg, de weinige aardap
pelen die er groeiden en lekkere sappige peren lachten ons
toe . Tot . . . de orders van bovenaf kwamen: " Niemand mag
nog het dorp verlaten ! Wie nog tuintj es betreedt moet goed
opletten, de boeren mogen naar u schieten en vanaf vandaag
is er elke dag om 1 uur 30 appèl op het voetbalveld " . Zeg
den de Duitsers niet : één Duitser kan 20 Duitsers bewaken;
om één Belg te bewaken heb j e 20 man nodig . We namen de
bevelen niet zo ernstig op en genoten verder van het Middel
landse zeeklimaat .
Over het ongedierte en andere ongemakken zullen we
maar best zwijgen. De Fransen zij n steeds goed voor ons
geweest en bezorgden ons een prettige vakantie .
Begin augustus naderde de datum van vertrek . Een goederen
trein bracht ons naar onze gewesten. De reis was hard en ' s
nachts werd het heel koud . Na drie dagen kwamen we in
Brussel-Zuid aan . Aan de Ninoofse Poort sprongen we de
tram op en reden huiswaarts . In Okegem wilden we nog vlug
het water inspringen, maar de bedding lag er droog en
verlaten bij . De D enderbrug was verdwenen . We vernamen
vlug het droevige nieuws over de door de Engelse soldaten
gepleegde moorden. Op de dorpsplaats juichten de mensen
ons toe . Vader en moeder keken ons blij maar toch argwa94

nend aan. Familieleden kwamen ons welkom heten. Maar in
't hoekske van de schouw stond een brief van de bisschoppe
lijke normaalschool van S int-Niklaas . " Uw zoon moet zich
aanmelden op 28 augustus om er examen af te leggen over
de volgende leerstof" . En het harde leven opende weer zij n
deuren . Half september moest de koffer worden klaarge
maakt en verstuurd naar : Bisschoppelij ke Normaalschool ,
Kasteelstraat 8 , Sint-N iklaas-Waas .

.

.
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FOTO' S UIT DE OUDE (SCHOEN)DOOS

De oproep van een paar j aar geleden naar films, video
opnamen en foto' s over Okegem en zij n inwoners kende een
zeer groot succes. Talrij ke Okegemnaars haalden hun schui
ven leeg en leverden een massa beeldmateriaal over ons dorp
in het verleden in.
H et resultaat is intussen gekend . Een videoband met
talrij ke filmfragmenten, goed . . . , maar de verwachtingen
lagen hoger . Eerder spraken we reeds van een gemiste kans .
Zo zij n er pakken foto' s onaangeroerd teruggekeerd tot
teleurstelling van de inwoners die ze opgezocht en geselec
teerd hadden.
We nemen bij deze de draad terug op . We nodigden
enkele medewerkers aan het vroegere initiatief uit om iets
met hun foto ' s van Okegemse inwoners en beelden uit het
Okegems verleden te doen. B ij voorkeur een mix van: hun
familie voorstellen, hun belevenissen illustreren, een selectie
beelden van Okegem , van verenigingen waarin ze actief
waren, het kan allemaaL . .
In dit nummer vinden jullie de selectie van Achille
Anthoens terug . H ij nam als eerste de handschoen op . De
foto ' s werden door hem gekozen, van namen en titels voor
zien en hij schreef de bijhorende tekst. Het geheel werd min
of meer chronologisch weergegeven.
Opnieuw lanceren we een oproep aan al onze leden.
Kies ongeveer 1 6 foto ' s , geef er de nodige toelichtingen bij :
wanneer , wat, wie . . . , bezorg die aan een bestuurslid . . . en
wij doen de rest .
We plannen éénmaal per j aar een 1 6-tal bladzijden
met foto ' s . Hou er dus rekening mee dat de foto ' s minstens
enkele maanden bij de redactie van het tijdschrift zullen
verblij ven. We hopen dat deze eersteling nog veel navolgers
krijgt. Wie neemt de uitdaging aan voor volgend jaar?
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Foto I . Genomen in 1 95 3 bij de bevordering van Marcel Anthoens tot
onderluitenant samen met broer Achiel en ouders A l fons Anthoens
en Maria Helper .

Foto

Genomen i n 1 93 2 op het ouderl ijk erf Ct Schu i t ) te Pamel
van vader A l fons Anthoens en zonen Achiel ( taand)
en MarceJ (op de choot) .

2.

Foto 3 . Katrien Van Snick ca. 1 930- J 940.
Ze was dochter van J ules Van Sn ick , echtgenote van Frederik Van Eeckhout
en moeder van Roger Van Eeckhout . Overleed op jonge leeftijd.

Foto

Zu ter M arje-Paul i ne ( M arie Jo ephin Van d n Brand
Okegem 2 9 . 1 0 . 1 8 8 8 t Denderwindeke 09 .05 . 1 97 5 ) .

4.
o

-

Foto 5 . K l asfoto genomen vóór de 2e wereldoorlog met meester Ernest Van Neygen :
van 1 . naar r. l e rij l ink : vooraan Etienne Vernai l len e n Rufin Van der Donc k ,
2< bank Philemon Goubert e n Roger De Brabanter, 3e bank Edward De Boitsel ier en Jozef
de PeITe , 4e bank Hubel1 Colpaelt en Roger Cobbaert;
midden vooraan Freddy H ae l terman en Jozef Van den B rande, 2e bank R aymond Vei rman
Wi l ly Matthy , 3e bank Roger Gryseel s en Jean De Boitsel ier;
rij rechts: vooraan Justin Van I sterdael ? en Achiel Van I sterdae l , 2e bank Frans Van Nerom
Achiel A nthoens, 3< bank Frans De Vriendt en M arcel Van de Pene ,
4e bank Gaston Vetsuypens en ?

Foto 6 . K lasfoto genomen in 1 944 met meester Leon De Roec k .
R ij l i nks van voor naar achter en van I . naar r . : ] e bank Georges Say en Adol f Schenck,
bank Frans Botte en A medee Neukerman , 3e bank Victor De Leenheer en Tuur Bourgeoi
4e bank Herman Vernail len en Gustaaf De Leenheer, se bank Frans Van Hol beeck;
achter k achel : Florent De Smet en Mandus Van de Perre; onderwijzer Leon De Roeck ;
rij van voor naar achter: I e bank Roger Van Eeckhout en Wi l l y De Brabanter, 2< bank Marcel
De B raban-ter en Frans Van Eeckhout, 3c bank Marcel Anthoen en Armand De Craim,
4e bank Roger De K inder en A l bert De Brabanter, S C bank Pro per Van der Straet 11 .
,

Foto 7 . Schoolreis naar Waterloo in 1 93 8 .
Staand van 1 . naar r.: 1 . Emiel Helpers, 2 . ? , 3 . Paul Van Snick , 4 . Leon De Roeck,
5 . Richard Gryseel s , 6 . Roger Van Laere n , 7. W i l ly Van de Perre (?) , 8 . Maurits Van Hals
zittend van 1 . naar r.: 9 . Roger Cobbaert 10 . Achiel Anthoen , 1 1 . A l bert De Clerc k ,
1 2 . Henri Segher .

•

Foto 8 . De Jong-K AJ in 1 943 onder leiding van Frans Van de Perre en Roger Van Snick.
Bovenaan van 1 . naar r.: Etienne Van de Perre , Frans Van de Perre , Armatld Van Snick,
Ga ton Vetsuypens , Frans Appe l mans, Achiel A nthoens , André De Leenheer, Ward De
Boüsel ier, Jean De Boitsel ier, Roger Van Snick (groepsleider);
onder van 1 . naar r.: Roger De Brabanter, J ozef Van den B rande , Roger Van Laeren ,
Wi l ly M atthy .

Foto 9 . Foto vermoedel ijk genomen aan
het "Spoe l tjen" , en vermoedel ij k
supporters e n spelers van een
voetbalploeg , misschien van de K A J :
van boven van I . naar r. : 1 . Pau l B auwens,
2. Etienne Van de Perre , 3 . Fran Van
Nerom, 4 . ? , 5 . Roger Grysee l s ,
6 . G ustaaf Beeckman , 7 . André De
Leeneer, 8 . Petrus Van I sterdael , 9 . Frans
A sscherickx , 1 0 . ?, I I . Lucienne Van
Houte m , 1 2 . G u taaf Van Houte m ,
1 3 . Jeroom Van d e Perrc , 1 4 . Achiel Van
I terdael , 1 5 . Achiel Anthoen , 1 6 . ? ,
1 7 . A l bert A s el man

Foto 1 0 . Foto genomen aan de zaal
V laams H u i s , zonder datum .
Van 1 . naar 1'. en van boven naar onder:
1 . A rmand De Cra i m , 2 . Adolf
As elman , 3 . ? , 4 . Achiel Van Isterdael ,
5 . Petrus Van I terdae l , 6 . A nthoi ne Van
de Perre , 7 . ? , 8 . Raymond Van
Vaerenberg h , 9 . Roger Gryseel s ,
1 0 . Gu t aa f Beeckman, 1 1 . Achiel
Anthoens , 1 2 . Gustaaf Van Houte m ,
1 3 . Jozef Van der Donc k , 1 4 . Roger De
K i nder. Gehurkt: 1 5 . A l fons Van den
B rande , 1 6 . Gustaaf De Leenheer, 1 7 .
Wi l ly Nuyts, 1 8 . ?

�..
,

,

-_."

.

�

."

Foto 1 1 . Kermismaandag achter de herberg b ij Van
Houtem aan de K attestraat: 1 . Roger De B rabanter,
2 . Marie Jeanne Lagrin , 3 . Antho i ne Van de Perre ,
4 . El ise Goelens, S . Roger Van Eeckhout, 6 . Delphil1e
Goelens, 7 . Gustaaf Van Hou tem , 8 . een meisje van
Liedekerke, 9. Roger Cobbaert , 1 0 . M arie Lou i se Van
Houtem , 1 1 . Victor A ppelmal1s, 1 2 . Achiel Anthoens ,
1 3 . Petrus Nuyts.

Zermis, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog , werd opgevat als een echte feestviering .
;;-:ondags , na de hoogmis, draaiden de molens op vol le toeren en de kramen met spe l letjes
1adden veel bekijks. Onder het geti ngeltangel van de tegen e lkaar opbotsende muziekklanken
s l i pten de mannen de herbergen binnen . Een tiental cafés op en rondom de dorp plaats zetten
mn deuren wagenwijd open . Vele van deze tooghangers (of bankzitters) waren tegen de
niddag reeds goed in de w i nd .
)ok de jeugd voelde zich goed i n zijn vel . Reeds in de kerk werden plannen gemaakt en de
�enten werden stiekem u i t de zak gehaald. Van voorleute gesproken !
I

�oto 1 2 . Eveneens kermis maandag achter de
herberg bij Van Houtem aan de Kattestraat:
van 1 . naar r. : 1 . Jozef Van den B rande , 2 . ? ,
3 . een meisje van Liedekerke , 4 . Roger
Cobbaert, 5 . Marie Louise Van Houte m ,
6 . Achiel Anthoens, 7 . Petrus Nuyts,
8 . Del ph i ne Goelens, 9 . Omer Van de Pene .

n

de namiddag was het veel kalmer. De poen die van nonkels en tantes kwam moest gespaard
orden tot ouders en kermisgasten besloten om naar het dorp af te zakke n .
ermi smaandag was echter de dag van de jongvolwassenen . Na de ziele n m is , waarin door de
. astoor een " zalige"
kermis gewenst werd , trokken groepen van jongens en meisjes samen op
:croegentocht . I n het begi n nogal deftig en stroef, maar na een paar pinten kwam iedereen in
. orm . Geen enkele herberg i n Eversem, aan de Leopoldstraat of Kattestraat werd gepasseerd .
e der drankhuis met jong volk aan de tap kon op de aanwezigheid van de intussen luidruchtige
r ierders rekenen .

l

Foto 1 3 . Fu i ver op kerm i maandag aan de dorp kape l : van 1 . naar r.:
staand: Achiel Anthoen s , Frans Van Eeckhout, A nthojne Van de Pene
gehurkt: Jozef Van den B rande en Justin Vernaj l len .

regen de avond was de kaars bij de meesten dan ll itgeblu t . De volgende dag wa het wat
noe i l ij k om wakker te worden , vooral omw i l le van de houten kop, waartegen niet· hi lp tenzij
�en frisse pint om de maag te spoelen . Na enkele uren kwam er dan een te reden g voel dat de
cermisda en oeel over! efd werden en wen te men zichzelf een Rro i t .

Foto 1 4 . Genomen na de overwinning van Edward De Boitsel. ier aan
Teral fene-sas te Denderleeuw: boven van 1 . naar r.: Roger De K i nder,
Anthoine Assche-rickx , Wi l l y De Boitsel ier, Ward De Boitse l ier, ? ,
Albelt Asselman ("mas-seur" , verzor-ger) , Marcel Anthoens, A l fons Van
den Brande; beneden van 1 . naar r. : Frans Arys , George Says, Leon
Becque, A l bert Heylens, J u les Van Sn ick .

to I S . Het bestu u r en de supporters van kaatscl u b Sportvrienden ca. 1 697- 1 96 8 : 1 .
Van S n ick , 2 . enkel voorhoofd ? , 3 . Cyriel J acob , 4 . M arcel Baeyens, 5 . Benoit Van
Vaerenbergh , 6 . Wi l l y L i nthout, 7 . Roger Cobbaert , 8 . Robert Verna i l le n , 9 . M arcel Cobbaert,
1 0 . 7 , 1 1 . Emiel Ael1s , 1 2 . Urbai n Van den Sp iege l , 1 3 . Jeannette Van Eeckhout7, 1 4 . Roger
Van Laere n , I S . Edgard Neukermans , 1 6 . Eugeen Neukermans, 1 7 . Edmond Sert i n , 1 8 . Henri
Vernai l le n , J 9 . Frederik De Leenheer, 20. 7 , 2 1 . Henri Seger , 2 2 . 7 , 23 . Frans Van de Perre ,
24 . Lou i se U l i n , 2 5 . A l bert V leeschouwer, 2 6 . Frans De Ryc k , 2 7 . 7 , 2 8 . M arcel Verna i l l n ,
2 9 . achter vensterraam Francine Van S n i c k , 3 0 . C lemence De Boit el ier, 3 l . zijkant gelaat ? ,
3 2 . Betty Van Impe , 3 3 . Geert Van I mpe, 34 . Pau l Nuyt , 35 . Hubert Baeyens, 3 6 . G i l bert
Baeyens 3 7 . Edgard Corne l i s , 3 8 . J ustin Vernai l le n , 39. A l fons Anthoens.

Foto 1 6 . De ploeg van kaatscl u b Sportvrienden vermoedel ij k ca. 1 960:
staande i de scheidsrechter en de bezoekende ploeg geh urkt van 1 . naar r.:
Frans Van I sterdael , Georges Van den Spiege l , A lbelt Janssens , Roger Torrekens,
G i l bert B aeyens.

-

-
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•
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Foto 1 7 . Genomen bij de verhuis an Suzanne 0 smet in 1 998 naar Zele.
?e gaat er inwonen bij haar dochter N icole. De buutt van de " Hof tad" wuift haar fee tel ijk u i
Van 1 . naar r . : Roland Appel man , Frederik Boriau , Li nda Van Aud nhove , I l iane Sonck ,
Suzanne De met , Achiel Anthoen , Yves Laverze , Marie-Rose Van Eeckhout ,
M atti ne De Lamper, Mel issa Laverze, Ke] ]y A ppel-man , I bert Boriall .

IN DIENST TREDEN BIJ DE STAATSSPOORWEGEN
. . . IN 1920
Benoit Van Varenbergh (t)

Op 28 maart 1 985 ontving de toenmalige voorzitter van de
Heemkring een brief van B . Van Varenbergh die toen te
Halle woonde over de omstandigheden van zij n aanwerving
bij de Staatsspoorwegen
Benoit voegde er zelf de commentaar aan toe , zodat
we ons kunnen beperken tot de weergave van de teksten.
11

11

•

Geachte heer Van der Speeten,
Aangezien de heemkring zo reeds over van alles geschreven
heeft, o . a . ook over de spoorweg en het station, wil ik u
deze bescheiden overmaken over mijn intrede bij de Staats
spoorwegen.
Hierbij vindt u
1 . de oproepingsbrief van 26/4/ 1 920 om aan het examen van
ordeklerk deel te nemen.
2 . de kennisgeving dat ik, in afwachting van mij n benoeming
in het station te Okegem mocht aangesteld worden als tijde
lijk bediende hetgeen ik dan ook aanvaard heb .
3 . mijn tweede benoeming als ordeklerk op de proef aan de
jaarwedde van 3 . 800 fr. ingaande op 30/4/ 1 92 1 . De eerste
benoeming bedroeg 3 . 500 fr . en ging in op 30/8/ 1 920 .
De eerste benoeming als ordeklerk op de proef tegen
een j aarwedde van 3 . 500 frank, werd afgeleverd op 3 1
augustus 1 920 . Op de overkant van deze benoeming was ook
mijn eedaflegging vermeld alsook de inschrijving bij de
ontvanger te Ninove .
Hiermede kan de jongere generatie eens vaststellen onder
welke voorwaarden een jonge bediende zijn loopbaan kon
.'
beginnen.
V riendelijke groeten, Benoit
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Brussel, den 26 april 1 920
Ministerie van Spoorwegen,
Zeewezen, Posterijen en Telegrafen
Hoofdcommissie van onderzoek voor het begeven van
bureelbedieningen
1 2 , Hendrik Beyaertstraat Brussel
M ij nheer ,
Als gevolg op het verzoekschrift door U gezonden aan den
Heer M inister, wordt gij verzocht U te willen begeven op
Maandag 3 mei 1 920, te 9 uur stipt, in de Salle de la Made
leine Duquesnoystraat 1 4 , te Brussel, om deel te nemen aan
het examen voor het bekomen van een bediening als orde
klerk.
Het zij wel verstaan dat deze uitnoodigingsbrief U gestuurd
wordt onder het uitdrukkelij k voorbehoud dat gij voldoet aan
de voorwaarden opgegeven in het programm a , waarvan gij
een afdruk hebt ontvangen.
In geval van goeden uitslag , zou uwe benoeming nog afhan
gen van de inlichtingen welke, in voorkomend geval , zouden
gegeven worden omtrent uw gedrag en uwe wijze van dienen
bij het leger of bij eenig openbaar beheer.
Bij uwe intrede in de examenzaal wordt U een plaatsnummer
ter hand gesteld (in de marge staat bijgeschreven nr . 1409) .
Zoodra gij op uw plaats zit, moet gij met zorg de aanwijzin
gen aanvullen die staan binnen in de omslag die bij het
examenkohier gevoegd is .
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Die omslag mag maar gesloten worden nadat de aanwijzin
gen nagezien zij n door den toezichter , die U het nummer zal
komen terugvragen dat U bij uwe intrede werd afgegeven.
Gij wordt verzocht een klein fleschje inkt, een penhouder
met pen mee te brengen; het Beheer levert de noodige
schrij fboeken voor het examenwerk alsmede de bladen voor
kladschrift en vloeipapier.
De uitslag van den schriftelijken wedstrijd wordt den candi
daten medegedeelt zoodra de verbetering gedaan is, dat is in
de tweede helft van de maand Juni eerstkomende.
De Voorzitter
der hoofdcommissie van onderzoek
DUTRIEUX
De candidaten moeten levensmiddelen meebrengen voor hun
middagmaal . In de zaal is bier te bekomen.
Voor 1 0 1 /2 uur mag geen candidaat de zaal verlaten.
Gelief deze uitnoodiging mede te brengen, om ze desnoods
te kunnen vertoonen.
***

Eerste benoemingsbrief (in het Frans)
aan Benoit Van Varenbergh, Statieplein 2 , Okegem

Administration des Chemins de Fer de l ' Etat BeIge
---------------- -------------

Groupe d' Exploitation de BRUXELLES MIDI
-----------------------------

.

.
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Bruxelles (Midi) , Ie 24 juin 1 920
48 , Avenue Fonsny
Monsieur,
En attendant l ' accompiissement des formaIités indispensabies
à votre nomination régul ière de commis d 'ordre , l ' Administ
ration des Chemins de fer de l ' Etat autorise votre recrute
ment en qualité d 'employé temporaire, et vous prie de vous
mettre Ie plust6t possibie à la disposition de Mr Ie Chef de
station à Okegem.
Votre rétribution sera fixée à 1 0 frs par jour de travail effec
tif indépendamment des indemnités familiale et de résidence
auxquelles vous pourrez prétendre .
Veuillez prendre note de ce que votre mamtien en service
sera subordonné à la production des pièces d ' identité et
autres qui vous ont été rélamées par I ' Administration (Secré'
tariat Général) .
S i pour un motif quelconque, vous ne pouviez entrer actuel
lement en fonetions , il conviendrait de m ' en aviser.
Le Directeur de service,
Benoit is in dienst getreden in het station te Okegem op 26
juni 1 920 .

1 16

Tweede benoemingsbrief
Ministerie van Spoorwegen,
Zeewezen, Posterijen en Telegrafen

BEHEER van STAATSSPOORWEGEN
De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en
Telegrafen,
Gezien het Koninklijk besluit van 1 5 november 1 877, tot
inrichting van het Bestuur van Staatsspoorwegen;
Gezien de besluiten tot vaststelling van de kaders der ambte
naren en beambten van dat Beheer;
Gezien het Koninklijk besluit van 30 april 1 92 1 , houdende
verbetering van de jaarwedden van dat personeel ;
BESLUIT:
EENIG ARTIKEL. - De jaarwedde van de in verderstaande
lijst vermelde bedienden is gebracht tot het bedrag , nevens
hunnen naam aangewezen:
Van Varenbergh B . - Ordeklerk op proef - jaarwedde 3 . 800
fr.
Van dit besluit wordt aan belanghebbenden kennis gegeven
en, tot nazicht, een afschrift aan het Rekenhof gezonden.
Brussel , den 30sten april 1 92 1 .
Onderteekend
Xavier NEUJEAN
De afdeelingsoverste
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ERELEDEN WERKJAAR 2002
In 2002 leverden volgende leden een bijzondere in
spanning om de financiële situatie van de heemkundige kring
op een gezond peil te houden . Het bestuur dankt hen daar
voor zeer hartelij k .

Boriau Albert - Van Audenhove , Okegem
Timmermans Paul, Gent
Van Isterdael Walter, Sint-Katharina-Lombeek
De Roeck Rudi , Roosdaal
Vernaillen Dirk, Eke
De Ridder Marcel , Denderleeuw
Van Isterdael Jan, Okegem
Van Snick Gilbert -De Bodt, Okegem
Van Snick Roger, Meerbeke
Vernaillen Joris , Okegem
Anthoens Achiel, Okegem
Buydens Luc- Moeremans , Okegem
Eylenbosch Cyriel , Okegem
Sonck Steven, Roosdaal
Strubbe Neron - Hellinckx, Ninove
Van der Perre Christiane, Okegem
Van Laeren Maria, Brussel
Vernaillen Achiel - Van den Spiegel , Okegem
Allaert-Asscherickx Frieda, Kortrij k
Asscherickx Guido, Denderleeuw
Cosij ns Maurits - Staels, Okegem
Servranckx André, Okegem
Servranckx Luc - Van Isterdael , Okegem
1 18

Triest Achil les - Van Guch t, Ninove
Van der Speeten Marie -Thérè se, Hasse lt
Agneessens Wim - Van de Velde , Antwerpen
Allard Johan, Okegem
Appelmans V ictor, Okegem
Ardans Jan, Okegem
Baeyens Odilon, De Pinte
Buydens Herman, Okegem
De Bodt Chris, Okegem
De Brabanter Marcel, Okegem
De Clus Jacques, Okegem
De Coster Paul, Ninove
De Deyn Jan, Kruibeke
De Deyn Lieve, Okegem
De Kimpe Willy , Okegem
De Leenheer Celestina, Okegem
De Roeck Hugo - Gies , St. -Kwintens-Lennik
De Roose Marcel , Okegem
Delagey PauIa, Okegem
Derideaux Lodewijk, Pamel
Eylenbosch Leonard , Okegem
Fosselle Leo - Van den Bosch, Aalst
Gies Cyriel - Van Droogenbroeck Jeannine, Brakel
Gies Etienne, Sint-Katharina-Lombeek
Helpers Gilbert, Okegem
Helpers Raymond , Liedekerke
Herssens Oscar , Ninove
Jacobs Eliane, Okegem
Janssens Roger, Brussel
Pauwels - De Smet, Aspelare
Praet Lucien - Van de Perre, Okegem
Ronsijn Paul , Okegem
Sanders Luc , Liedekerke
1 19

Schietecatte Marie-José, Ninove
Servranckx Johny - Van de Perre , Okegem
Van Cauteren Marc - Vernaillen, Okegem
Van de Perre Gilbert - Delagey , Okegem
Van den Borre Marc, Roosdaal
Van den Bosch P . , Liedekerke
Van den Bossche S imonne , Okegem
Van den Spiegel Urbain - Van D amme , Okegem
Van der Speeten Philomena, Okegem
Van Herreweghen Gerard , Gent
Van Isterdael Lea, Okegem
Van Neygen Ernest Ct) - Van der Speeten, Groot-Bijgaarden
Van Oudenhove Fernand , Okegem
Vernaillen Christiana, Ninove
Vernaillen Karel, Ekeren
Vernaillen Piet, Okegem
Vernaillen Rita, Ninove
Vernaillen Theo , Okegem
Vetsuypens Gertrude, Okegem
Wittenberg Greta, Drongen
***

Het bestuur zendt bij deze zijn allerbeste wensen voor het
jaar 2003 aan onze leden en hun familie . Misschien staan
volgende wensen bovenaan de lijst: een goede gezondheid
behouden of terugwinnen , in het gezin en persoonlijk geluk
kig zijn, een prettige werksfeer, . . .
Veel kunnen we er niet aan veranderen, het geluk valt ons
immers in de schoot en de tegenslag op de nek . Laat ons in
ieder geval het beste verhopen en ondanks alles er zelf iets
moois van maken.
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Aankondiging van het verschijnen van een boek over
Okegem

In het voorj aar van 2003 zal Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde, Afdeling Aalst het volgende boek van
H . Van Isterdael uitgeven:
Families en personen te Okegem (Ninove) (12e eeuw 1900) en Impegem (Liedekerke) (17e eeuw - 1 804) .

Waarom Okegem en Impegem? Omdat de Impegem
naars sinds het ontstaan van de parochies parochianen van
Okegem waren. Ze werden gedoopt te Okegem, trouwden en
werden begraven te Okegem . Deze toestand duurde tot 1 802 .
Nadien gingen ze tot de parochie Liedekerke behoren .
Reeds j aren is er een aanhoudende vraag om het werk
te publiceren. Op die vraag wordt nu ingegaan. Het boek zal
ongeveer 730 pagina's in twee delen tellen. Het geeft de
namen van de inwoners van Okegem die in de parochieregis
ters en in het archief teruggevonden werden (vanaf de 1 2e
eeuw) met de samenstelling van alle gezinnen die te Okegem
leefden tussen 1 60 1 - 1 900 . Bij ieder gezin werd heel wat
informatie gegroepeerd : beroep , woonplaats , bedrij fsgrootte ,
verwantschappen, akten en contracten, aangiften van nalaten
schap , processen, steunverlening , . . . met nadruk op de
gegevens uit de 1 7 e en 1 8e eeuw . Over de families uit de
1ge eeuw zijn minder bijkomende gegevens toegevoegd .
De prijs is nog niet bekend en zal later medegedeeld worden.
Nu al interesse?
Laat het ons weten, we houden U dan verder op de hoogte .

INHOUD

. .
89
Een onvergetelij ke odyssee naar Frankrijk .
Edmond Van N erom
Foto ' s uit de oude (schoen)doos
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In dienst treden bij de staatsspoorwegen . . . in 1 920 "
1 13
Benoit Van Varenbergh ( t)
Ereleden werkjaar 2002
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Aankondiging van het verschij nen van een boek
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