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AANTEKENINGEN BIJ EEN FOTO

Van der Speeten Jozef
Enkele maanden geleden mochten wij tijdens een familiebezoek
bij Odilon Baeyens en M ia Couck een oud fotoalbum van de
familie Couck inkij ken. Tot onze grote verbazing vonden wij
een tweetal zeer interessante foto ' s van Okegernnaren die geno
men zij n in het eerste kwart van voorgaande eeuw . Op de
eerste foto zij n Romain Couck en Cyriel De Dier afgebeeld .
Deze foto verscheen reeds in voorgaand nummer van Medede
lingen. Op de tweede foto, die op de voorpagina van dit
nummer staat is Mauritz Cornelis en Romain Couck (zoon van
Jozef Couck, die stationschef was te Okegem van 1 898 tot
1 9 1 3) te zien. Over deze twee Okegemnaren willen we het
hebben in deze bijdrage . Ze kenden mekaar reeds als kind en
vonden mekaar eind de twintiger jaren terug te Leuven als
bediende bij de Belgische Boerenbond . De foto is vermoedelij k
te Leuven genomen .
We willen het eerst hebben over Mauritz Cornelis omdat we
van hem heel wat interessante lectuur in handen kregen .
Na heel wat navraag b ij de familie Cornelis zij n we op het
spoor gekomen van één van zij n zonen . Willy Cornelis vertelde
dat zij n vader in 1 989 een brochure had samengesteld die als
titel kreeg : "Eigen belevenissen en Herinneringen van een
sociaal werker in en rond de Belgische Boerenbond" . Hij was
de tachtig reeds voorbij toen hij zij n archief ordende en kwam
op het idee zij n herinneringen - goede en minder goede - neer
te schrijven . Het werd een lijvige brochure van een tachtigtal
bladzijden . H ij begint zij n " memoires " met de collegetijd te
Ninove en eindigt met zij n ontslag bij de Boerenbond . Op de
volgende pagina' s laten we U kennismaken met de eerste
bladzijden van zijn " Herinneringen" die handelen over zij n
collegetijd , zij n studies aan de universiteit en het begin van zij n
loopbaan bij de Boe renbond . Wat mij trof bij het lezen van zij n
.
tekst is dat hij weinig vertelt over zijn familiale toestand .

Daarom vonden wij het nodig U enkele gegevens over de
familie Cornelis mee te delen .
Mauritz (Maurice) Cornelis werd te Okegem geboren op 1 8
j anuari 1 906 als zoon van A rthur Lodewij k en Maria Elisabeth
Van de Perre . Vader Arthur was landbouwer en zoon van een
wagenmaker . I n Okegem was hij beter gekend als " Thier
kallier " . Een " kallier " was een schrij nwerker die zich speciali
seerde in het maken van allerlei landbouwtuigen als kruiwa
gens , karren , wielen enz.
Arthur woonde in het eerste huis van Eversem, op de hoek van
de Fonteinstraat en de Spoeltjensweg . Het gezin telde 8
kinderen: Petrus ( 0 1 895) , Frans ( 0 1 897) , A lbert ( 0 1 898)
Odelson ( 0 1 902) , Irma ( 0 1 904) , Maurice ( 0 1 906) , Petrus ( 0
1 908) en Maria ( 0 1 9 1 1 ) .
Z ij n broer Frans was veldwachter te Okegem van 1 930 tot aan
zij n dood i n 1 956.
Mauritz ging eerst naar de bewaarschool bij de Zusters en
volgde daar het eerste leerjaar, het jaar waarin hij zij n Eerste
Communie deed . Op 1 oktober 1 9 1 4 werd hij ingeschreven in
de gemeenteschool en verliet die op 1 oktober 1 9 1 8 . H ij deed
zij Plechtige Communie in 1 9 1 7 ; er waren toen 1 0 jongens en
1 5 meisj es . I n 1 9 1 7 werd hij ook gevormd in de grote kerk van
Ninove samen met de communicanten van 1 9 1 4- 1 9 1 5- 1 9 1 6 en
1917.
Op 1 oktober 1 9 1 8 werd hij ingeschreven als leerling
van het Sint-Aloysiuscollege te Ninove waar hij eerst nog de
hoogste klas van het Lager Onderwij s volgde (7e leerjaar) en
vervolgens de drie lagere middelbare klassen afwerkt .
Op 1 oktober 1 924 slaagde hij in het ingangsexamen van het
" Hoger Handelsinstituut der Hoogeschool van Leuven " . H ij
behaalde de titel van Licenciaat in Handelswetenschappen op
1 6 juli 1 927 . I n een brief die hij ons op 7 oktober 1 978 stuurde
gaf hij commentaar bij een foto van zij n huldiging al eer te
universitair van Okegem .
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H ier volgt zijn relaas van de huldiging :
Toen ik op 1 6 Juli 1 92 7, in een plechtige zitting te Leuven,
mijn einddiploma ontving, verwittigde ik per telegram mijn
ouders met de mededeling van de dag van mijn vertrek uit
Leuven. Enige dagen later kwam er een briefje van thuis dat ik
zou willen aankomen op zondag a. s. en wel met de trein van 14
u. in Okegem-Statie.
Ik begreep natuurlijk dat er iets geregeld werd, maar wist niet
wat. Bij het binnenrijden van de trein zag ik een massa volk en
bij het verlaten van de Statie stond ik voor de Okegemse
fanfare, die haar beste beentje voorzette, om een dreunend
welkom-airtje te spelen. Na de gelukwensen van burgemeester,
schepenen en veel vrienden zette een stoet zich in beweging om
langs Statieplein-Fonteinstraat mijn huis te bereiken. Daar nam
ik met mijn ouders plaats op de stoep en las de r Schepen
(Achiel Van den Spiegel) een welkom- en felicitatiebrief af Na
een dankwoord van mijnentwege werd iedereen uitgenodigd om
een glaasje te drinken in café "bij Jan uit 't Spoeltje " - op
kosten van de burgemeester - Dat nap raatjes volgden spreekt
voor zichzelf.
Op de erelijst van de B isschoppelijke M iddelbare School S int
Aloysius-College van het schooljaar 1 927- 1 928 werd hij ook
speciaal vermeld met zij n behaalde titel (zie kopie) .
Op 1 september 1 927 trad hij in dienst bij de Boerenbond als
" Inspecteur van de D ienst van Toezicht" .
De j aren van 1 927 tot 1 934 betitelt hij in zijn " Herinne
ringen" als de mooiste van zijn leven. H ij kon zich werkel ij k
uitleven als een echte sociale werker . De jaren die daarna
volgden waren niet zo rooskleurig.
Na de economische bloeiperiode van de jaren twintig
volgde de zware depressie van de dertiger jaren . De Boeren
bond bleef niet gespaard ; samen met talrijke banken en
instellingen ondergi,ng ook één van de afdelingen van de
3
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CO R N B L I S M a u r i t s , van

Okegem.

Licen ciaat i n H a n d elswetenschappen aan h e t H ooger H a n d e l s i nsLiLuut d e r H oogeschool van Leu ven ,
(Octob�r r 927)

COO R E M A N A l b e l t,

VAN

van

N i n ove,

Licenciaat in H a n d elswele n s c h a p p e n aan h e t H ooger H a n d e l s i nstitu u t d e r H oo�eschool van Leuven .
( J u l i 1 9 28) m e t o n d e :·sc h e i d : n g . - E X a'l m van M ethodologie ( J u l i 1 92 8 ) m e t �r:>ote o n d e rsc h e i d i n g .

M E L K E B E E K Theodoor,

van

N i n ove,

E x a m e n van C a n d i d aat L a n d bou w i n ge n i e u r ( I ' proef) aan
van Leuven (J u l i 1 9 28) .

Bockstael Kare ! , vao I degem,
.
Bediende, Ferry Boats, flrussel .

D e B ra b a n t e r Ro b e r t , Okegem ;

D e D ey n A r t h u r , :'\ i nove :

D e S c h r i j ver A l b e r t , Idd erg"m ;

Bediende, E n rer;ist r e m e n t , N i n ove.

D l e r i c kx Nes to r , Aspelaere ;

Huys A l tons, van lddergem,

H e r t v e l d t J a n , Pa m e l ;

Bediende, l-'irm. V a n den Haute
en Oe Clercq, :-.I i n ove

S t e v e n s Jos, Pamel ;
Van

Van d e r Haegen E d w a r d . van A ppe1terre ,

L o n d e r s e l e Pet r u s , r-; i nove ;

V e r n a l l e o M a r ce l , Oke!:em ;

Bediende, Index F i nancier, Brussel.

Vy v c r m a o O us t a a f . IdMrgem ;

Denderhaut e m ,

W a u t c rs Hyppol l e t , Goyck ;

Bediende, Denderbank, Aalst.

Wyn a n t A i m é , Aspelaere ;

H E R O P E N I NG
-Lagere Afd e e l .

DER

K L A SS E N :

M a a n d a g 1 0 S e p t e m b e r ; M i d d e l ba re Afd e e l

Drukkerij

I n sLituu� der H oogeschool

B a u w e n s W i l l y . N i nove ;

Barrem a n s Pa u l , van Denderwin d ek � ,

van

N

Sl 3agden in hu� exadm van lags.f!e studië n :

Geplaatst op But1eelen :

Van D rless c h e Jozef,

h e t Lan d bou

: D i n sd a g 2 5 S e p t e m b e r .

R L uys !e rm a n . L e m , i re, N i n ove

Erelij st van St . -AloysiuscoUege te Ninove, 1 927- 1 928
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Boerenbond , de M iddenkredietk as , de weerslag ervan . Ze
werd in 1 934 in liquidatie 'gesteld . Ze werd vervangen door een
nieuwe Spaar- en Kredietkas , de Centrale Kas voor Landbouw
krediet, die het vertrouwen van het landelijk publiek moest
terugwinnen. De heropstanding werd echter afgeremd door de
bezettingsjaren : de staatscorporatie maakte de vrije organisatie
bij na onmogelijk.
M idden de jaren 1 930 trad Mauritz in het huwelij k met
Joanna Van Tyghem ( 0 Egem 1 906) . H ij had zijn vrouw leren
kennen tijdens zijn activiteiten in West-Vlaanderen. Zij was
ook aangesteld bij de Boerenbond en was verantwoordelijk
voor het oprichten van Boerinnenbonden in West-Vlaanderen.
Ze vestigden zich in Gent in de Voskenslaan . Uit hun huwelij k
werden vier kinderen geboren : Guido , Willy, Godelieve en
Elisabeth . Godelieve is op jeugdige leeftijd overleden .
Mauritz en ook zij n vrouw maakten als kind de Eerste Wereld
oorlog mee en in 1 940 stonden ze opnieuw voor een tweede
oorlog, die heel wat moeilij kheden op het werk met zich
meebracht.
Veel bedienden van de Boerenbond traden toe tot de " Land
bouw- en Voedingscorporatie" die onder de leiding en controle
van de bezetter was opgericht . Onder de diensten die hierdoor
ernstig getroffen werden bevond zich het Zuivelconsulentschap
van de Boerenbond . Deze d ienst die in het kader van het
Algemeen Secretariaat werkte, had de opdracht bijstand te
verlenen, advies en leiding te geven aan de plaatsel ijke
coöperatieve melkerijen. M its betaling van een bijdrage werd
hulp verschaft en controle u itgeoefend op alle boekhoudkundi
ge , organisatorisch e en bestuurl ij ke aangelegenhed en, alsook
voor technisc he problemen .
Eind 1 940 werd Mauritz samen met een collega naar
deze dienst overgeheveld om de opengevallen plaatsen te
bezetten en zo goed mogelij k het voortbestaan van de plaatselij
ke coöperatieve n t� verzekeren . D it laatste werd moeilij ker
5

omdat controle allerhande en gedurig aangroeiende reglemente
ringen elke ernstige activiteit belemmerden. Vele conflicten
deden zich voor, bijzonder als het erom ging om zoveel
mogelij k de zelfstandigheid en de belangen van de boeren te
vrijwaren en te verdedigen.
Mauritz moest als consulent alle verplaatsingen en reizen
per trein, tram of fiets doen wat dus lange werkdagen beteken
de. Te meer dat er op de regelmatigheid van de verkeersmidde
len (die soms vol smokkelaars zaten) niet kon gerekend
worden . Per fiets (en welke fiets) 1 50 - 1 60 km per dag
afleggen, het geregelde werk afmaken en eten als men tijd had ,
was geen uitzondering . A lles samen werden geen merkwaardi
ge ongevallen opgetekend en kwam min of meer ongehavend
uit de vier j aar lange oorlogsjarenl .
Eens de oorlog voorbij b leef Mauritz natuurlij k in
dezelfde dienst. H ij voelde wel aan dat h ij op die manier op
een z ij spoor geraakte voor wat de hogere en beter betaalde
posten betrof, maar dat was hem geen zorg . Als frontsoldaat
te velde kon hij zich meer uitleven en ook meer diensten
bewijzen aan de boeren, omdat hij nu in volle vrijheid kon
voortbouwen aan de versteviging van de coöperatieve melkerij
en die van nu af coöperatieve zuivelfabrieken genoemd werden .
H ij verleende z ij n medewerking en was meestal de drij vende
kracht bij het stichten en helpen vooruitgaan van nieuwe
melkerijen in West- en Oost-Vlaanderen en een paar in het
Brabantse b . v . Oetingen en H erfelingen2 .
Na de tweede Wereldoorlog hadden heel wat melkerijen
opgehouden te bestaan en werden opgeslorpt door naburige of
ver afgelegen coöperaties of intercoöperaties .

) CORN ELIS M . , Eigen belevenissen van een sociaal werker in en rond
de Boerenbond, p . 20-2 1 .
2

ibidem, p .

22 .
6

Voor de accountants werd het Zuivelcons ulentschap afgeschaft .
De consulenten zouden hun eigen terrein verwaarloz en en
legden zich van nu af toe op de organisatie, reorganisatie ,
financiële en economische adviezen geven, kopen en finan
cieren. Ze kregen een taak waartoe ze noch voldoende be
voegdheid noch de nodige ondervinding hadden3 .
Daar het tuinbouwconsulents chap geen afzonderl ij ke afdeling
had voor rechtstreeks hulpbetoon inzake boekhoudkundige en
administratieve bij stand werden deze taken aan de consulenten
opgedragen. Mauritz kreeg de zorg voor accounting en
financieel advies van twee West-Vlaamse tuinbouwveilingen nl .
de Kust te Oostende en Reo te Roeselare 4 .
In het voorlaatste hoofdstuk van zij n "Herinneringen"
geeft Mauritz een samenvatting van de omstandigheden die
geleid hebben tot zij n uittreding bij de Belgische Boerenbond
in 1 96 1 . We vatten dit kort samen .
In 1 960 werden er diepgaande veranderingen uitgevoerd
in het kader van het " Zuivelconsulentschap " . Alle diensten
hiervan werden opgenomen in de Coöperatiediensten en dit
gebeurde zonder i nspraak van het personeel of zonder daarom
trent inlichtingen of motivering te verschaffen. De n ieuwe
diensten verhuisden naar een ander gebouw . Mauritz die meer
dan 30 jaar dienst had beschouwde de nieuwe omgeving en de
ongekende oversten als een vernederende behandeling, die hem
niet welgevallig was . H ij l iet dan ook regelmatig verstaan dat
hij zich bij die situatie niet kon neerleggen . Wat hem nog het
meest ergerde waren de plagerijen en gedurige opmerkingen
van de nieuwe directeur op zijn activiteiten . Tegen al die
vernederingen en frustraties richtte hij zich op 1 5 januari 1 96 1
schriftelijk tot de voorzitter van de Belgische Boerenbond om

3

Ibidem, p . 27 .

4 Ibidem, p . 5 3 .
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uitleg te geven van zij n ontevredenheid . I n de loop van 1 962
kreeg hij een eerste bespottel ij k voorstel om afscheid te nemen
met een minnelij ke schikking . Een tweede voorstel wilde
M auritz wel aannemen op voorwaarde dat de Boerenbond hem
niet zou tegenwerken als h ij buiten de Boerenbond bleef
werken in zij n melkerijen en veilingen. Een akkoord werd
opgesteld door de Algemeen Secretaris van de B . B . de heer
H innekens op 1 j anuari 1 963 . Deze betuigde Mauritz zij n dank
voor zij n gewaardeerde medewerking gedurende 3S j aren .
Op 1 j anuari 1 963 trad Mauritz in dienst bij Inco te Gent
en zonder aarzelen sloten al z ij n coöperatieve Zuivelfabrieken
en Veilingen h ierbij aan en waren bereid de passende bijdragen
te betalen . Die functie oefende Mauritz nog enkele j aren uit tot
hij de pensioenleeftij d bereikte . H ij kon zich van dan af
speciaal r ichten naar de familie en hobby want hij had heel wat
in te halen .
Op 9 november 1 993 overleed z ij n echtgenote Joanna
Van Tyghem, die h ij de laatste jaren van haar leven zo goed
mogelij k had verzorgd . H ij was niet lang weduwnaar want op
1 december 1 993 overleed hij te Gent op 87-jarige leeftijd .
I n de rouwbetuigingen die de familie Cornelis ontving bij de
begrafenis van vader Mauritz staan niets dan lofbetuigingen
over hem . We laten U even kennis maken met enkele hiervan.
Ere-directeur Jozef Vermeulen van Horebeke schreef o . m . het
volgende
" . . . MUn eerste kennismaking met hem dateert van het begin
van de oorlog door het feit dat hU overgeplaatst werd naar het
Zuivelconsulentschap van de B. B. voor boekhoudkundig nazicht
van de aangesloten coöperatieve zuivelfabrieken.
HU was niet alleen een bekwame en gewetensvolle expert maar
was bovendien een zeer betrouwbare adviseur. BU alle coöpe
ratieve zuivelfabrieken stond hU in hoog aanzien. Gesteund
door zUn rUke ervaring en mensenkennis hielp hU meerdere

8

malen delicate en moeilijke problemen op te lossen. Het was
een figuur om niet te vergeten ".

Van Haverbeke - Camerlinck Daniël van Langemark- Poelka
pelle schreef dit: . . . Uw vader was een buitengewoon begaafd
mens, die een onnoemelijke bijdrage geleverd heeft voor de
belangen van de landbouwersstand in de Coöperaties die hij
moest verdedigen. We zijn hem dan ook oneindig dankbaar en
vinden daarvoor geen woorden genoeg om dit uit te drukken ".
"

Een collega schreef het volgende : Vele jaren had ik het geluk
met Mauritz samen te werken in Leuven. Hij was een zeer
toegewijd, verstandig en handig accountant. Meer zelfs, hij was
een gewaardeerd raadgever. Veel heb ik van hem kunnen leren
en zijn jovialiteit maakte meermaals erg moeilijke problemen
heel wat eenvoudiger. Van alle collega 's op het zuivelconsu
lentschap toen ik daar begon is hij de oudste geworden - ver
uit. Zijn nagedachtenis behoudt een ereplaats in mijn hart " .
11
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werd geboren te Okegem op 3 april 1 904 als
vierde kind van het echtpaar Jozef Couck - Van den Berghe .
H ij werd genoemd naar zij n peter Romain Couck, broer van
Jozef. Jozef Couck, afkomstig van Iddergem , kwam in
december 1 898 naar Okegem en vestigde zich als stationschef
in het pas gebouwde stationsgebouw van Okegem . H ij huwde
in 1 899 met Serafien Van den Berghe, dochter van Adriaan en
Rosalie D ' Hoe, afkomstig van Liedekerke . Uit dit huwelijk
werden geboren: Felix ( 0 1 900) , H onore ( 0 1 90 1 ) Isabelle ( 0
1 902) , Romain ( 0 1 904) Clementine ( 0 1 906) , Cesar ( 0 1 908) ,
Joanna ( . . . ) en Jozef ( 0 1 9 1 8) . Alle kinderen zij n te Okegem
geboren behalve Joanna die te Londerzeel geboren is .
Heel waarschij nl ij k ging Romain eerst naar de bewaarschool
(nu kleuterschool genoemd) b ij de zusters van de H . H . Harten
te Okegem en volgde er daarna het eerste leerjaar van de
lagere schoo l . We kunnen niet met zekerheid zeggen of hij
nadien is overgegaan naar de gemeenteschool of naar het
college van N inove .
I n 1 9 1 2 (Romain was toen 8 jaar) verliet hij samen met
de familie Okegem en kwam in de Londerzeelse gemeente
school waar hij nieuwe vriendjes moest leren kennen .
Papa Jozef Couck werd i n 1 9 1 2 gepromoveerd tot stationschef
van Londerzeel . H et was een woondorp in Klein-Brabant dat
ligt aan de spoorlij n Dendermonde-M echelen.
In 1 9 1 7 kwam het gezin Couck - Van den Berghe terug
naar Okegem en ging inwonen bij burgemeester Jan Van den
Berghe, die op de Plaats (nu Okegemdorp) woonde . Romain
die toen 1 3 jaar oud was zal waarschijnlij k in het college van
Ninove de lessen gevolgd hebben.
Zij n broer Cesar werd ingeschreven in het " Naamregis
ter van Inschrijving " in de gemeentesch ool van Okegem van 1
oktober 1 9 1 7 tot 30 december 1 9 1 8 . Zijn zussen volgden de
lessen in de lagere school van de meisjesscho ol . Ze staan op de
klasfoto ' s die genomen zijn eind 1 9 1 8 .
Romain Couck
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Begin 1 9 1 9 vertrok het gezin terug naar Londerzeel
waar Jozef zij n functie van stationschef terug opnam . Enkele
j aren later kreeg Jozef opnieuw een promotie en werd naar
Mortsel overgeplaatst . Mortsel l igt aan de spoorlij n Antwepen
- Brussel en aan de l ij n A ntwerpen-Neerpelt . Jozef Couck
overleed er i n 1 922 . Z ij n vrouw Josephine Van den Berghe
ging zich met haar gezin te Wilrij k vestigen waar ze in 1 958
overleed .
Romain voltooide de humaniora in het Klein Seminarie
van H oogstraten. Op 1 juli 1 927 werd Romain aangenomen bij
de Belgische Boerenbond en kreeg een functie bij de Aan-en
Verkoopvennootschap (A . V . V . ) te Merksem. Deze vennoot
schap werd gesticht in 1 90 1 en had als opdracht de materiële
belangen van de leden te behartigen.
In Merksem werd in 1 9 1 3 een grote maalderij en een
magazij n opgetrokken . Daar werd de broodtarwe in de eigen
bloemmolens tot bloem verwerkt.
I n 1 920 startte de A . V . V . gewestelij ke voorraadmagazij 
nen waar de zaakvoerders zich konden bevoorraden. De
winsten werden geïnvesteerd in een nieuwbouw die in 1 923 te
Merksem werd opgetrokken. Romain werd te Merksem
aangesteld in de personeelsdienst en werd na enkele jaren
hoofd van die dienst .
We keren even terug naar de foto waarop Mauritz Cornelis en
Romain Couck zij n afgebeeld . Ze zij n in hetzelfde jaar in
dienst van de Boerenbond begonnen en ongeveer op hetzelfde
tijdstip . H et hoeft ons dan niet te verwonderen dat ze mekaar
ontmoet hebben te Leuven en hun samenzijn lieten vereeuwi
gen .
Op 1 juli 1 93 1 trad Romain te Merksem in het huwelijk
met Maria Van Roey en het echtpaar vestigde zich definitief te
Merksem . Daar werden hun 7 kinderen geboren, 5 jongens en
twee meisj es .
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Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoor log vluchtte
Romain met zijn gezin naar Okegem en kreeg onderdak bij
oud-burgem eester Jan Van den Berghe . Ze moesten echter
Okegem verlaten en trokken naar Denderhoutem . Ze keerden
echter vlug terug naar Okegem.
Na het beëindigen van de 1 8-daagse veldtocht keerden
ze naar Antwerpen terug en kon hij zijn werk hervatten .
In januari 1 945 kwam Romain met zij n gezin opnieuw naar
Okegem en kreeg voor de tweede maal logies bij Jan Van den
Berghe. Zij hadden Merksem verlaten uit vrees van de V 1 en
V2 bommen die toen vanuit Duitsland op Antwerpen afgevuurd
werden . De oudste twee jongens , Jozef en Lode, waren niet
meegekomen naar Okegem (ze zaten toen al in de humaniora)
en verbleven bij de schoonouders . Zij werden het slachtoffer
van het oorlogsgeweld en de oudste zoon overleed onder de
puinen van het huis . Een pijnlij k drama voor de ouders .
Zoon Walter volgde tijdens het verblij f te Okegem van 8
januari tot 25 maart 1 945 de lessen in de gemeenteschool in het
2e leerjaar . M ia en Rita werden leerlingen van de zusterschool .
Einde maart keerde het gezin Couck -Van Roey naar
Merksem terug en Romain hervatte zijn werk bij de Boeren
bond . Begin de jaren vij ftig werd hij opnieuw door het noodlot
getroffen. Zijn vrouw Maria overleed na een kortstondige
ziekte . H ij moest nu alleen voor zij n kroost zorgen .
Gelukkig kreeg hij vlug hulp en bij stand van Constance Luyten
( 0 1 9 1 3) waarmee hij te Antwerpen op 9 april 1 956 in het
huwelijk trad . Constance werd een goede echtgenote en echte
moeder voor de kinderen , die een na een het ouderlijk huis
verlieten en zelf een gezin stichtten . M ia trad in 1 958 in het
huwelijk met Odilon Baeyens die in Belgisch Congo verbleef .
Ze moesten echter in 1 960 Congo verlaten en al hun bezittin
gen achterlaten .
Op 30 april 1 969 werd Romain op pensioen gesteld . Hij
was 65 jaar oud en had meer dan veertig jaar zijn taak bij de
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Boere nbon d trouw verri cht. H ij werd met versc heidene
eretek ens bekro ond . Van nu af kon hij rustig genieten van zijn
pensi oenle eftijd en zich voora l bezig houde n met zij n kleink in
deren , waarmee hij goed opschoot. H ij kwam ook nog heel
graag naar zij n geboo rtedor p terug .
Romain overl eed op 1 2 novem ber 1 983 . Zijn tweede echtgeno
te overle efde hem nog vele j aren . Ze overleed te Merks em op
30 septem ber 2002 .
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BELEVENISSEN VAN EEN S O C IAAL W E RKER

Mauritz Cornelis
" Mij n rode draad is mij n geloof, dat me recht houdt als het
echt moeilijk begint te worden " . Aldus schreef een jong
politicus onlangs in nummer 5 , jaargang 60 van het " Teken " ;
hij voegt eraan toe dat hij dit in werkelijkheid een beetje
ervaart in het drukke leven van de politiek , en dat dit wel
normaal bleek te zij n gezien de opvoeding in een kleine
landelijke gemeente en een gesloten omgev ing .
Deze geloofsbelijdenis onderschrij f ik gaarne . Mijn gemeente
werd praktisch uitsluitend bewoond door uitbaters van kleine
en middelmatige landbouw- en middenstandsbedrij fjes , maar
vooral hand- en fabrieksarbeiders . In de jaren vóór , tijdens en
na de eerste wereldoorlog speelde het volledig familiaal ,
sociaal , economisch en politiek leven voor enkelingen en
families , zich bij na totaal af binnen de grenzen van de gemeen
te .
H o e het b egon

Na de lagere school te Okegem , waar één onderwijzer zich
moest afsloven voor v ier studiej aren in hetzelfde lokaal , zou ik
zoals de meeste jongens voldoende geleerdheid hebben opge
daan ofwel om te gaan werken op het land ofwel in een fabriek
in de één of andere stad , want andere vooruitzichten waren er
normaal niet. Voor mijzelf was deze loopbaan reeds ongeveer
vast u itgestippeld daar ik reeds toch al gedurende het schoollo
pen , verschillende maanden gewerkt had in een lucifersfabriek .
Toen kwam de ommekeer! Dit vergt een voorafgaande uitleg !
Ons huisgezin bestond uit tien personen : vader, moeder en
acht kinderen . I n de oorlog 1 9 1 4 - 1 9 1 8 waren de twee oudste
zonen soldaat en dit gedurende vijf jaren ; ze vochten minstens
gedurende vier volle jaren in de frontl inies in Frankrijk en
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België en werden in het laatste oorlogsjaar gekwetst afgevoerd
naar een Frans hospitaal . Zo kwamen ze maar weken na de
Wapenstilstand thuis . Een derde zoon werd in België opgepakt
door de Duitsers en werd weggevoerd naar werkkampen in
Duitsland . Na twee j aar kon hij daar ontsnappen, geraakte in
onbeschrij felijke omstandigheden thuis, waar hij ondergedoken
leefde tot 1 1 november 1 9 1 8 . De broeders - soldaten vertelden
over de wraakroepende achteruitgang van de Vlamingen - (die
geen Frans kenden) - in het leger. Zij waren eenvoudig
koelies . Alhoewel 80 % van de frontsoldaten Vlamingen waren
verliep alles in het Frans . A lle oversten en officieren waren
Walen en als er toch enige Vlamingen bij waren die Frans
kenden werden ze noodgedwongen spoedig opgeslorpt in de
Waalse heersersgroep . Alle gevaarloze ambten en postjes ,
buiten de frontlinies en i n administraties waren ingenomen door
Franssprekenden terwij l de Vlamingen in alle loopgrachten en
gevaarlij ke opdrachten werden gejaagd . Zij dienden als
kanonnenvlees ! Alle protest of klachten over deze mensonwaar
dige behandeling werden in de kiem gesmoord en deden de
pesterijen nog toenemen ; wie zal beschrijven hoeveel sukke
laars - Vlamingen er omwille van het feit dat ze Vlaming
waren terecht kwamen in de zó gevreesde Franse strafkampen,
zoals Fresnes waar gewetenloze Franse beulen onze beste
jongens als weerloos vee tuchtigden en lichamelijk en geestelijk
vernietigden .
Om al deze redenen drongen onze gekwetste fronters er
bij vader en moeder op aan de twee jongste zonen naar het
Col lege te laten gaan om Frans te leren . Frans kennen was
unmers de redding voor alles in België en zij konden het
weten !
Deze droevige argumenten waren doorslaggevend en
aangezien mijn jongste broer het werken verkoos boven het
schoollopen, werd ik in augustus 1 9 1 9 ingeschreven als leerling
16

eerste jaar lager middelba ar onderwij s in het Bisschopp elijk
College Sint-Aloy sius te Ninove . Het College lag op 3 à 4 km
van huis, maar elke dag 6 à 7 km te voet afleggen was
absoluut geen bezwaar .
Nu verliep alles normaal en op 1 6-jarige leeftijd was ik
afgestudeerd, en met mij n diploma van lager middelbaar
onderwijs kon ik door het leven . Op aanmaning van de
Principaal van het College namen wij deel aan alle staat examens voor de betrekking van gelij k welke bediendenfunctie:
o . a . treinwachter, commis d ' ordre en commis direct (voor
stationschef) , klerk voor douane en accijnzen en belastingen.
Ik deed aan alles mee voor de palmares van het college , lukte
ook in alles, maar mijn voorkeur ging uit naar accij nzen
(onrechtstreekse belastingen) .
Het was dan een gelukkige dag toen ik mijn oproepings
brief ontving om dit ambt te bekleden in de centrale diensten
bij het Hoofdbestuur te Gent . Fier als een pauw trok ik met
deze benoemingsbrief naar het College . De verantwoordel ijke
professor , De Mayer, troonde mij mee naar het bureau van de
Principaal Goedertier en toen kreeg ik de schok van mijn
leven. Er werd mij medegedeeld dat ik voorlopig beter deze
functie niet zou aannemen, maar mij verder voorbereiden om
naar de Universiteit te gaan . Dit betekende normaal nog drie
humaniteiten te Geraardsbergen en nog vier jaar te Leuven . I k
had daartoe noch de ambitie noch de geldmiddelen en stond
sprakeloos. Op gemoedelij ke maar ernstige toon werd mij
ingepompt dat het misschien mogelijk was de drie jaren te
overbruggen en trachten door middel van zelfstudie recht
streeks een ingangsexamen te doen aan de Universiteit, "voor
een centrale jury " . En wat de toestemming van mijn ouder
betrof, dat zouden zij wel regelen, hetgeen inderdaad lukte,
alhoewel die brave mensen niet goed begrepen waarover het
gmg .
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Binnen de acht dagen had ik alle boeken in mij n bezit om dit
examen voor te bereiden; er waren zelfs vakken bij zoals
Stelkunde , Driehoeksmeting enz . . . waar ik nog nooit had over
horen spreken . En dan maar beginnen blokken! Deze dwang
arbeid zal ik niet beschrij ven maar het nam tenminste 1 8 à 1 9
uren per dag in beslag , waarvan de meeste werden ingenomen
door het hoeden van koeien in de weide .
Deze maanden vlogen als de weerlicht voorbij vermits ik moest
zien klaar te komen tegen eind september - begin oktober
1 924 . Eindelij k brak de gevreesde en terzelfdertijd lang
verbeide dag aan .
' s Morgens vroeg uit de veren met de trein naar Denderleeuw ,
vervolgens over Brussel naar Leuven waar stipt om 9 uur de
opening plaats had van de examenzitting . Wij moesten verschij 
nen voor een zevental examinatoren die samen een veertiental
vakken ondervroegen. Het zou mij te ver brengen om hier
uitvoerig het verloop van de ondervragingen te beschrijven .
Laat mij enkel vermelden dat een wonderbare geluksfee aan
mijn zijde heeft gestaan . Alles vond plaats in het Frans wat ik
maar flauwtjes machtig was en toch . . . viel ik nergens door de
mand . Wij waren met 29 deelnemers en rond vier uur was alles
afgelopen : de del iberatie kon beginnen .
Voor de meesten waren dit drukkende momenten; ze liepen
zenuwachtig rond in de gangen van het gebouw ; ikzelf bleef
rustig in mijn hoekske staan en was zelfs niet erg nieuwsgierig
meer, daar ik aangezien de stuntelige antwoorden in een drietal
vakken toch zeker niet kon gelukt zij n .
O m vijf uur luidde de bel en werden we binnengelaten in de
conferentiezaal waar de professoren aan een rechthoekige tafel
hadden plaatsgenomen en met een koud gezicht toekeken.
De voorzitter van de examencommissie , professor Michotte,
een zwaarlijvig statig figuur, stond omniddellijk recht en las de
volgende uitslag voor: " Les Messieurs suivants ont obtenu au
moins 60 points et sont admis à suivre les cours de la première
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année, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 en aldus als laatste CORNEL IS . Ik
dacht dat de plafond instortte , vermits er van de 29 deelnemers
slechts 6 gelukt waren en ik erbij was . I k was zodanig verbou
wereerd dat ik een half uur later van het station terugkeerde
om te vragen of het wel waar was . Ik trof er nog de voorzitter
aan die mij ongelovig aankeek en antwoordde : " 0ui, vous êtes
passé Ie sixième
B ij mijn thuiskomst vond daar niemand iets abnormaal aan ,
maar ' s anderendaags heerste er een grote feeststemming in het
College .
Over mijn studiejaren aan de Universiteit valt er niet veel meer
te vertellen. Het eerste jaar was onmenselijk zwaar, maar
eindigde toch met een gunstig examen; de overige jaren
brachten ook geen noemenswaardige moeilijkheden meer mee
en in juli 1 927 behaalde ik mij n diploma van licenciaat in de
Handels- en Financiële wetenschappen, Hogere graad aan de
K.U.L.
Als folkloristische bijzonderheid valt nog te vermelden dat ik
bij mij n aankomst in het station verwelkomd werd door een
groot gedeelte van de bevolking en in stoet naar huis gebracht
werd met op kop de daverende gemeentelij ke Fanfare .
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Naar het werkelijk leven, mijn intrede in de Boerenbond

H ier speelde het toeval ook niet een onaardige rol .
Van nature uit was ik al geneigd , om niet te zeggen voorbe
schikt , tot sociale activiteiten. M ijn verlofperioden werden
nogal in ruime mate opgebruikt tot hulp en bijstand aan
onbemiddelde jongens die moesten voorbereid worden tot
ingangsexamens in vakscholen enz . . . of aan kleine nijveraars
die sukkelden met administratie ve en boekhoudkun dige
problemen. Ik voelde mij aangetrokke n tot alle soorten van
werklieden- en landbouwor ganisaties en alhoewel dit onbe
duidend was in zo een kleine , gemengde gemeente, volgde ik
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deze bewegingen met een bijzondere aandacht, vooral wat
betrof het samen sparen, samen aan- en verkopen enz . . .
In 1 925 had er in Leuven - zetel van de Belgische Boerenbond
een belangrij ke gebeurtenis plaats . De Belgische Boerenbond
vierde zijn 35-jarig bestaan en organiseerde ter dezer gelegen
heid één der eerste (waarschijnlijk de eerste) landel ijke
betogingen . Uit alle provincies van het land waren de boeren
in overtalrijke schare opgekomen en defileerden in volmaakt
vriendelij ke orde door de voornaamste straten van onze
beroemde " Alma Mater" -stad . Ik volgde de gehele dag door al
die bewegingen en het trof mij diep dat er heel wat over het
Vlaanderen was in onze vroeger zo achterlijke en verwaarloos
de boerenstand . Hoe fier en zelfbewust stonden ze daar met
tienduizenden op het Hogeschoolplein waar ze toegesproken en
gehuldigd werden door niemand minder dan Kardinaal Van
Roey en Eerste Minister, Staatsminister Poulet.
Dit was de apotheose van de dag , die vele en bijzonder
de hoofden van onze kleine en middelmatige bedrijven ver
knocht zouden maken aan hun Boerenbond . Enige dagen later
werd ik in mij n gemeente om raad gevraagd door een kleine
landbouwerszoon die thuis geen werk meer had en gaarne te
werk zou gesteld worden bij de IJzerenweg (N . M . B . S . ) .
I k herinner mij ergens gelezen te hebben dat Mijnheer Parein,
voorzitter van de Boerenbond , ondervoorzitter geworden was
van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen
(een staatsbedrij f dat omgevormd werd in een parastatale
onderneming) en hij dus de aangewezen man was om voor
onze boerenzoon, l id van de Belgische Boerenbond ten beste te
spreken . Ik liet er geen gras over groeien en de volgende week
trok ik op bezoek bij de Voorzitter op zijn bureau in het
Hoofdkantoor . De ontvangst was niet alleen aangenaam maar
zel fs hartelij k . Met al het vuur van mijn jonge geestdrift
bepleitte ik de zaak van mijn beschermeling en voelde dadelijk
aan dat het pleidooi in goede aarde viel en kreeg ik inderdaad
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een aanbevel ing , met de hand geschreven, voor een bepaalde
hoge functionaris in Brussel , die de zaak wel zou regelen,
hetgeen later ook gebeurde. Ik stond reeds met de hand aan de
klink om het bureau te verlaten na hem wel bedankt te hebben,
toen hij mij terugriep en m ij uitnodigde nog even plaats te
nemen in een gemakkelij ke zetel . Ik voldeed aarzelend en
schoorvoetend aan zijn verzoek en toen stelde hij mij de vraag
wie ik namelijk was en wat ik hier te Leuven kwam doen .
De uitleg die ik gaf nl . dat ik studeerde aan de Hogere
Handelsschool te Leuven wekte zijn belangstelling en na een
paar seconden stilte nam hij een naamkaartje uit zij n bureau ,
zette er zijn handtekening op , en overhandigde mij die met de
volgende verklaring : " Ik stel voor dat ge volgend jaar na uw
eindexamen in juli terugkomt en uw aanvraag doet voor een
leidend ambt in één van de diensten (naar uw keuze) van de
Belgische Boerenbond " .
Boerenbond 1927 - 1934

Alhoewel ik na het behalen van mij n diploma verschillende
aanbiedingen kreeg, voornamel ij k van bankinstellingen, heb ik
geen enkel ernstig overwogen, niettegenstaande, zoals ik later
zou vernemen, deze heel wat verleidelij ker waren qua wedden
en voordelen. Ik verlangde b ij de boeren te werken waar ik
mijn streven naar sociale rechtvaardigheid en hulp de vrije
teugel zou kunnen geven, waarbij de financiële voordelen maar
een bijkomstige rol speelden. Daar werd zelfs niet over
gesproken. Aldus nam ik het naamkaartje ter hand en bood mij
in augustus 1 927 opnieuw aan bij de voorzitter van de Belgi
sche Boerenbond . De ontvangst verliep even vlot als de vorige
keer en na een gesprek van een vij ftiental minuten was de zaak
in kannen en kruiken .
Zelf mocht ik kiezen tussen Assurantie, M iddenkrediet
kas , Aan- en Verkoop vennootschap of Algemeen Secretariaat
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waar al de diensten waren ondergebracht en voornamelijk de
dienst voor Toezicht . Die had als taak een verbindingsaktie te
zijn tussen al de administratieve diensten van de Hoofdzetel,
plaatselijke en arrondissementele diensten die eigenlijk de
uitgebreide basis van geheel de organisatie vormde .
M ijn keuze liet weinig twij fel over en na een gezell ig'
gesprek moest ik mij aanmelden bij de Hoofddirecteur van de
personeelsdienst . Indertijd was dit Z . E . H . Colen, bij wie rap
overeengekomen werd dat ik in dienst zou treden als " Inspec
teur van Dienst van Toezicht " en dit vanaf 1 september 1 927 .
Ik mocht eventjes genieten van mijn verlof en zou reeds
betaald worden vanaf 1 augustus .
De jaren die nu volgden waren de mooiste van mijn
leven. Ondanks het feit dat deze dienst onbeperkt zorgen,
werken en regelen vereiste , was dit altijd aangenaam , daar men
in contact kwam met mensen die reikhalzend uitkeken naar uw
komst voor het oplossen van alle mogelijke problemen.
De week begon de maandag met zitdag van 9 tot 1 2 en van 1 4
u tot 1 8 u in Kortrij k . Hoeveel duizenden boeren hiervan
gebruik maakten is niet te beschrij ven . Over alles en nog wat
werd advies verstrekt en hulp verleent . Hetgeen we zelf niet
onmiddellijk konden oplossen (bijvoorbeeld juridische advie
zen) werd overgemaakt aan de bevoegde diensten van de
centrale te Leuven. Daar ik de leiding had van vier arrondis
sementen gebeurde hetzelfde de dinsdag gedurende de hele dag
te Roeselare , elke donderdagvoormiddag te Tielt en te Ieper op
zaterdagvoormiddag .
De overige dagen, en er was toen nog geen sprake van
rustdagen, werden besteed aan nazicht en controle van alle
mogelijke plaatselijke afdel ingen zoals boekhouding, gildekas,
suikerbiet-syndicaten, aan- en verkoopafdelingen, vee- en
paardenverzekeringen, spaar- en leengilden en daarbij nog 's
avonds vergadering met de verschillende besturen om verslag
uit te brengen en richtlijnen te geven voor de verdere werking.
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Daarbij aansluitend het zuiver organisatiewerk als secretaris
van vier arrondissementsverbonden met hun uitgebreide
gewone en ook politieke actie, die uiteraard vele delicate
opdrachten met zich bracht in verkiezingsperiodes. Niet te
verwaarlozen was ook het opleidingswerk van oude en nieuwe
zaakvoerders, kassiers enz . . . , het stichten van nieuwe afdelin
gen, het oprichten ervan enz . . . .
Bij dit alles aansluitend kwam nog een ontelbaar aantal
voordrachten over alle mogelij ke onderwerpen van sociale en
organisatorische aard, zowel tijdens de week als ' s avonds en
de zondagen. Er was hier geen sprake van vij fdagenweek maar
van zevendagenweek en nog minder van verkorting van de
arbeidsduur .
Het was ten andere een zekere tijd verplichtend ten
minste driemaal per week uit te slapen en vermits dat regelma
tig gebeurde bij een plaatsel ijke Proost of vooraanstaand be
stuursl id was er gelegenheid om laat bestuursvergaderingen te
houden en tot diep in de nacht plannen te smeden voor verdere
werking of private conferenties te houden over het bij leggen
van bestaande conflicten en klein-menselijke ruzies . Deze
waren niet uitzonderlijk en doken regelmatig op in tijden van
gemeenteraadsverkiezingen .
Dat verplichte uitslapen, dat voor mij als ongehuwde een
zekere charme had, heb ik altijd als een foutieve morele fout
beschouwd voor een Christelijke organisatie , daar het zeker,
zacht uitgedrukt, voor gehuwde collega ' s en hun huisgezin
tamelijk hard aankwam .
Daar ik mijn kamer had in Leuven, waar we éénmaal
per week één dag (meestal een vrijdag) met al de inspecteurs
conferentie hielden, bleef er weinig tijd over voor de familie
en geraakte ik ook vervreemd van de oude gemeente .
De voordrachten in de plaatselijke of gewestelijke afdelingen
hadden meestal plaats op een zondag en dan voor een groot
aantal , zonder de minste vergoeding, daar een minimum aantal
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zondagen verplichtend waren en enkel een speciale kleine
vergoeding werd toegekend voor de zondagen boven het
mInImum .
Daar waar nog de decemberdagen met de ongelooflij ke
rompslomp van de S int-Elooifeesten (soms drie voordrachten
per dag) waar elk bestuur uw aanwezigheid op prij s stelde .
Zo zij n er jaren geweest dat we , buiten de hoogdagen en
sommige uitzonderlij ke gevallen praktisch geen enkele zondag
vrij hadden , wij moeten er zeker niet aan toevoegen dat zelfs
de vastgestelde verlofdagen maar gedeeltelij k konden genomen
worden .
Vanaf 1 928- 1 929 kwam een nieuwe afdeling onze werkka
lender aanvullen nl . : het stichten , regelmatig leiding geven in
het uitwerken van programma' s voor allerlei studiekringen en
cursussen van alle aard in de nieuwe Boerenjeugdbond .
Onze beloning bestond erin dat we jaar na jaar mochten
vaststellen dat het vertrouwen en de medewerking van onze
boeren steeds aangroeiden . Het ledental in Boerengilde en
afdeling vermeerderde regelmatig.
De economische en financiële afdelingen, die ten dienste
stonden van onze boeren , namen steeds uitbreiding , hetgeen
toeliet het dienstenpakket gevoelig uit te breiden . Dit al les ging
des te gemakkelijker omdat de algemene conjunctuur ook
gunstig was voor onze land- en tuinbouwbedrijven.
Deze ongewone bloei bijzonder van de financiële afdelingen
(Spaar- en Leenkassen en Middenkredietkas) verborg , zoals we
later zullen zien, ook wolfijzers en schietgeweren . Te veel
bijval met als gevolg meer macht, prestige en invloed is
dikwij ls de vijand van voorzichtigheid en leidt onzichtbaar naar
zel foverschatting en machtswellust.
Met deze wijze opmerking breken we het verhaal af. Mauritz
Cornelis vervolgt verder zij n herinneringen met zijn belevenis
sen als inspecteur en over de werking van de Boerenbond .
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EEN NUMME R GEWIJD AAN KLOOSTERZUSTERS

De opheffing van het bij huis van de zusters van de
H . H . -Harten te Okegem is een mij lpaal in de Okegemse
geschiedenis . Meer dan 1 00 j aar waren de zusters van de
H . H . -Harten te Okegem een vertrouwd gezicht. Hun komst te
Okegem was een laat gevolg van de schoolstrijd in de 1 ge
eeuw en gericht tegen het officieel onderwij s met name de
gemeenteschool . Nadien is het nooit meer goed gekomen tussen
de twee instellingen, in de beste perioden leefden ze meestal
nog op gespannen voet.
Alle huidige Okegemnaars in leven zij n door de zusters
opgevangen, opgevoed , en " opgeleerd " . Hun invloed op de
geloofskennis en geloofsbeleving van de Okegemse jongeren
was zeer groot. Alle inwoners kennen het klooster en de
zusterschool maar al te goed . In de volksmond is het woord
"zusterschool " een begrip dat geen verdere toelichting nodig
heeft .
Bovendien waren de zusters ook parochiaal zeer bedrij
vig . Ze stelden hun lokalen en infrastructuur ter beschikking
van alle Okegemse verenigingen, van Chirojongens en meisjes, toneelvereniginge n, . . . tot de gepensioneerden toe .
leder was er welkom . Hun voorbeeld en engagement heeft
talrijke jonge Okegemse vrouwen doen kiezen voor het
kloosterleven . De lijst van de Okegemse zusters is indrukwek
kend . Tussen 1 90 1 en 1 974 trad gemiddeld om de vier à vij f
jaar iemand van Okegem in bij de orde van de H . H . -Harten
om haar leven te wijden aan God en de dienst van de gemeen
schap . Ze hebben de Orde van de H . H . -Harten versterkt en
haar doelstellingen uitgedrage n. De foto op de voorpagin a van
drie zusters uit één huisgezin die samen kozen voor het
klooste rleven is aangrij pend .
Het overlijden van zuster Patricia - die bij leven toch zo
graag te Okegem verbleef zodat ze zelfs vroeg om er begraven
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te worden - is de directe aanleiding geweest om de overblijven
de zuster Marie Louise naar het moederhuis te Ninove terug te
roepen . Het aantal zusters is de laatste jaren dramatisch
gedaald en Okegem was het laatste bijhuis . Dit is nu ook
definitief opgeheven .
Reden genoeg dus om van dit nummer een "zusternum
mer " te maken met teksten over de school en de zusters . De
parochie nam afscheid op 5 juni 2004 met een misviering, een
academische zitting , een kleine tentoonstelling en een receptie .
W ij doen het op deze wijze .

Toespraak van Christiane Van der Perre gehouden te
Okegem op 4 juni 1 994 ter gelegenheid van 100 jaar
zusterschool

M ij nheer de V icaris , Eerwaarde Heren , dierbare jubilerende
Zusters, beste genodigden en vrienden van deze toffe school .
Op een eerste maandag na de paasvakantie huppel je,
aan de hand van je ma, de drukke Dorps- " keisj " in, tot bij een
hoog ijzeren hek , waarachter het "van blonde kleinen wemelt " .
Van je oudere zussen heb j e namen van zusters, flarden van
gedichtjes, vage beschrijvingen van lij fstraffen en onverstaan
bare springtouwwij sj es meegekregen, van je pa een medelijden
de aai over je kop . Je ma vermaant je, dat je met twee
woorden zal spreken, de vlechten van de andere kinderen héél
zal laten, moet luisteren naar "de zuster" en in je bank zal
blij ven zitten zoals iedereen . Dat is een hele boterham , die je
met benepen hart bij die andere legt, die voor je vanmorgen zo
hartelij k met gebakken eitjes en een appel in een roze-beertjes
trommel werd gestopt en die je "tijdens de speeltijd " , zal
opeten.
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Je bent dus op school, want je bent bij na drie j aar groot
geworden . De wereld wacht op j e .
Zuster Julia, met blozende-appe lkaakjes, geeft je i n een
stoere bank een plaats naast een onbarmhartig schreiend
snottebeldutske , dat hier vele lotgenoten vindt - en zo hoor je
hier je eerste vocaal concert, in een kakofonie van klankkleu
ren en in een geweldige expressiviteit .
De kleine zuster buigt de treurliederen al spoedig om tot
kort-blije kleuterdeuntjes , tot " Jan, mij ne man, is altij d z iek,
heel de week maar 's zondags niet " , tot de eerste gehakkelde
weesgegroet en tot dat meesterlij k kort en krachtig : " A lles voor
U , mij n Jezus " , een kernspreuk, die we thuis nu nog allemaal
in zeer verscheiden omstandigheden citeren.
In dit gemengd onderwijs " avant la lettre " zal Zuster
Julia ' s zomers met een koperen tuinspuit de gezichten van de
jongens één voor één natstralen, de handen van de meisjes
nadien onder de milde pomp verfrissen . Jongens en meisjes
mogen wel gelijktijdig de prikmat met een reuzennaald aanval
len .
Trommelen, trappelen en slapen doen ze . . . op bevel .
Want haast onmerkbaar groeit er discipline in het kleine volkje,
de rijtjes voor de klas worden rechter , er wordt op maat
gezongen. Je natte broekjes, 0 , wasdraad , als j ij kon spreken! ,
je broekjes worden door Zuster Julia telkens vriendelijk
gewassen. Als je na twee jaar meer waterdicht bent geworden,
mag je over, naar de kleuterklas voor groten, naar Zuster
Gerarda. Zij vervangt Zuster Anna, die kleurrij ke figuur, die
je, jammer genoeg, enkel kent van je eerste penitentieoefening
toen zij als biechtvader fungeerde, van het loden kroesje
waarmee ze bij warm weer de dorstigen laafde; je weet meer
"van zien" dus en " uit de overlevering " . Bij Zuster Gerarda
prik je papieren diertjes uit, geef je met wasstiften kleur aan je
tekeningen , drink je levertraan - 't is oorlog ! - en hier voel je
"
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al een liniaal op je kneukels als je, op de tong bijtend van
inspanning , je moeizame eerste getallen toch scheef schrijft .
" Pap " en " pop " en " pot " kan je tussen dikke bordlijnen
bij haar al ontcij feren .
En dan wordt het serieus: Juffrouw Bertha regeert over
"de kleine en de grote kant " , over het eerste en het tweede
studiej aar van het " hoger " onderwij s . Zij leert haar volk, dat
" voor wat, wat hoort " . Wie goed oplet , mag één van haar
lange lederen " botten " uittrekken of wassen . Enkel de braafsten
genieten het voorrecht, het poortje van de kloosterbinnentuin
voor haar in- of uittocht met de fiets open te houden . Op
zomermiddagen vechten de jongens , om haar stalen ros te
mogen poetsen. De meisjes handwerken intussen in vlijtige
kruisjessteek rode cij fers op een vierkante lap , die ooit wit is
geweest . In vaardigheden als naar ' t bord koersen om als eerste
een som te maken, in leesoefeningen en liedjeszingen heerst
geen discriminatie tussen de beide sexen . Met de knieën op de
rand van de tree en met de handen op het hoofd zitten, een
klashoek vul len, het l iniaal tegen je achterwerk krijgen:
hiervoor l igt de lat gelij k voor iedereen . . . . .
Alhoewel het klasgenoot "de witten " nog lang zal
heugen dat h ij regelmatig en vaak verdiend extra-rammelportie
krijgt. " Toch " , aldus juffrouw Bertha, " kan hij niet zo ' n kwaje
jongen z ijn, want hij zingt devote l iedjes. "
Ze hoort af en toe de aanhef van z'n " Ajajaj , Maria. "
Dat die " van Bahia " komt, maakt hij haar niet wij s .
Klinkers en Guldensporensla g triomferen bij juffrouw
Bertha samen in "A-a-a, a-(h)arop Victoria en U-u-u , daar ligt
de vij and nu . " Rabarberstelen , prei, vla en een handvol zout :
zij oefent er prijzen en concurrenties lag mee. En als we bij
pastoor Van Vreckem op een middag eerst biechten om ' s
anderendaag s onze Eerste Communie te mogen doen, dan
hebben we onze pekelzonde n al tien keer voor haar gebeden,
geknield op de klop van haar laarzen en haar lat- en tot in onze
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dromen "Jezuke liefste vriend, waar hebben wij toch verdiend ,
dat Gij in ons hartje wilt wonen . . . " gerepeteerd.
"Iffra Germaine " , iffra Treis en zuster overste dirigeren
in de andere vleugel van dit schoolgebouw . Bij juffrouw
Germaine doop je pen (en vingers) voor het eerst in de inktpot,
om met veel vlekken en herbeginnen met je eigen kalligrafiege
schiedenis te starten. H ier krijg je dóór, dat in de catechis
musvragen de grootte van de letters omgekeerd evenredig is
met het getal van je studiej aar. Jezus is maar één van de drie
Goddelijke Personen - en God " is overal : in de hemel , op
aarde en op alle plaatsen. " Abraham is gesto-orven en ligt nu
te Jeruza-za-za-a-Iem-Iem-Iem . Was bij j uffrouw Bertha " 3x3
nog 9 en 5x5 25 , dan wordt hier 6x7 42 en 8x9 al 72.
Bij boer Van Waeyenberghe ga je naar de koeien kij ken ,
achter de Dender begint een andere provincie -en de afstand
schoolhek naar het Dorp meet je zelf, met een 10 meter lange
ketting . (En wij die denken, dat we vandaag het onderwij s
aanschouwelij k maken . . . )
Na dat derde studiej aar vervoeg je, veel te vroeg dus je
oudere zussen in Ninove. Zo leer je niet, dat Bolivië " Tsj ikis
jaka " en Argentinië Buenos Aires " als hoofdstad heeft; je haalt
die scha nooit meer in.
U it de klas van zuster overste, zuster Constance, die
voor ' t zevende en ' t achtste studiejaar verantwoordel ij k is,
waaien iedere woensdag Pallietergeuren van balletjessoep en
beignets : de grote " maskes " zullen later "ele maan " nogal eens
kunnen verwennen . . .
De jaren hebben je intussen ver van je bakermat
gevoerd .
Vergeelde schriften vertellen met hanenpoten dat je ooit
vijf opstelzinnen hebt geschreven over " Mijn hondje" dat je
nooit had , over de klokken van Rome en over " Mij n eerste
breiwerk" . Een oudleerlingendag hier zou je doen opkij ken van
de levensreis van wie ooit je klasgenoten waren. Die vroegere
. .
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speelkameraadj es zouden je herinneringen aanvullen met het
geheugen van hun hart en geest hebben bewaard .
Zelf weet ik nog hoe, in ruime klaslokalen, negen
provincies in onderscheiden kleuren concurreerden op een
bruingescheurde landkaart aan een gele wand .
De hele gewijde geschiedenis daalde in zoete engelen,
watten wolkskes en roze aureoolheiligen op je neer . De kasten
droegen tinnen maten en koperen gewichten, leer- en leesboe
ken , waarin vorige generaties beduimelde boeken en zorgvuldig
geplakte scheuren hadden achtergelaten.
In strenge winters rookte de kachel al van bij je entree .
Zusters en juffrouwen, er elke dag vroeg voor uit de veren,
bewerkten telkens weer het wonder, dat die nog warmte ging
geven ook. Na 1 6 uur mocht je af en toe met de kruiwagen,
zagemeel halen - voor de stoof van morgen.
Op de speelplaats vocht je zelden de jaloerse ruzietjes
uit, die op de klasbank waren begonnen. Een zuster of juf
frouw oefende hier een heilig en onaantastbaar gezag uit. (Is
het waar dat de kinderen elkaar tegenwoordig bijten?)
Je hinkelde met een zware aarde aangestampte schoen
poetsdoos langs hemelbogen en getallenladders , speelde
corminee (corps ruiné) met de sportieve iffra Treis " , sprong
met het hele schoolvolkje in en over een dik, zwaar lang touw ,
dat j e van een plaatselij ke schrij nwerker had gekregen . "Zullen
er op ' t plein wel witte lij nen zij n " . Houdt die twij fel onze
Rode Duivels wakker? Wij hadden daar zekerheid over : wij
trokken onze l ij nen zélf: mat wit zand op de nog niet geplavei
de koer en met eindjes boorlint. Je leende wél een klomp van
één van de jongens om de grenzen met roestnagels aan de
grond te houden.
Je leerde hier prachtige l iedjes, die je later repertorium
in originaliteit blij ven overtroeven: " Glazia, slepartie, zjosalie,
vie-vie-vie; attasjong à la tabie, in de kerkovieze, skeskedeboemarch e' . . . "
11

11

11
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"Als mijn vader en mijn moeder naar de markt toe gaan,
o ja, ja zo " : dat mocht je hier toen al met de jongens dansen .
Die verdwenen dan wél na de Eerste Communie naar de
meesterschool . . .
Voor processie en H . Hartfeest oefende je met herhaal
de , trage koerrondgangen . Vooral de klaskasten van juffrouw
Germaine en juffrouw Thérèse bevatten de schatten, die van
levendige kwajongens een paar uur ingetogen heiligen maakten.
Hier werd je O . -L. -Vrouw-der-Engelen of S int-Janneke ,
lintjesdrager of bloemenstrooister , vóór je dat in de dorpsstra
ten , rond het H . Sacrament en met de dorpsfanfare kon zij n .
" Lauda, Jerusalem , Dominum . . . : j e kende het perfect vooraleer
je het vrijdagavond vóór de kermis, met veel bloemen in en
rond de kerk mocht dreunen . Hoeveel uren hebben de zusters
hier parochiekleren hersteld , gedroogd en nieuw gestreken . . .
" Go weieieist " hoefde je niet te brullen. Je wist al lang
dat je in een westelij ke windstreek wóónde . Voor je eerste
schoolreis trok je, in het derde studiej aar, een tikje zuidwaarts :
met de pastoor in zondagse schoudermantel en met " flochen "
hoed ; met veel boterhammen, 5 karamellen en 2 frank spoorde
je, heel rijk, naar de Oudenberg en naar de muur van Ge
raardsbergen. Kleine kiekj es van een amateurcamera zijn
dierbare souvenirs . . .
Op je klasfoto' s probeer je nu Julienne en Filoméne en
Yolande . . . en de 3 8 anderen te herkennen. Ook afzonderlijk of
met je zussen moest je j aarl ij ks voor de lens gaan zitten . Onder
de " schoonste " (hm!) schreef je pa z ' n persoonlij k commen
taar. . .
Achter een tuintje met pioenen, stoffelieren en roze
" coeurs de Marie " of Maria-hartjes lag het huis van de zusters .
In ' t schuurke kon je voor emmers, dweilen, vodden en
borstels bij de glimlachende zuster Alfonsa terecht. De rest was
taboe, het heilige der heiligen, waar ' s avonds" zo dacht je
althans , vooral werd gebeden, met die lange paternoster, die de
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zusters deemoedig aan de gordel droegen . Dat lange zwarte
kleed , met twee grote, bleekblauwgeborduurde Heilige Harten
erop : gingen ze daar werkelij k mee slapen?
Toen je op een dag een zuster naar het enige toilet-voor
volwassenen zag gaan, was j e een illusie armer: zij waren tot
nog toe zuivere geesten geweest.
De gezichten van zusters en onderwijzeressen : ook
vandaag nog lees j e er elke r impel in.
H ier, waar kinderen turnen en chocolademelk drinken,
hebben honderden van hun voorgangers gebrekkige, maar
vooral prachtig begeleide geschiedenis geschreven.
Zullen we in gedachten deze historische bodem eerbiedig
kussen?
Het enorme verschil zien de eerste dutskes die hier
mens-waardig werden opgevangen, tussen de middenmoot voor
wie de tijden beterden - en tussen de vaak verwende, soms
vereenzaamde kleintjes van nu?
Volgen we de kleurrij ke kinderbenden te voet - en tellen
we de wagens d ie hier twee- tot viermaal per dag aanschuiven?
Hanteren we nog even prikmat, top en kleurbal en
versleten rekenboeken, om dan de poppenkasten , kleurcollages ,
miniatuurauto 's en steeds nieuwere didactische middelen te
zien?
Kregen de gebouwen een jonger uitzicht en een paar
serieuze annexen , is het personeel moderner geschoold ,
kritischer - en meestal gehuwd - (dat was vroeger onvoorstel
baar) , werd ook het uniform van de zusters gepostconcilieerd:
the heart of the matter, de kern van de zaak is niet veranderd .
Nóg bedelen kinderen hier op vele manieren om warmte
en aandacht .
Nóg worden de vindingrijkhei d en het denkvermogen
van deze mensjes-in-wo rding in geestrijke spelletjes ontwik
keld . Nu de fantasie vaak door zenuwslopende en ogenverzie-
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kende videospelletjes wordt ondermij nd, hebben ze dat meer
dan ooit broodnodig.
In de omgang met leeftijdsgenootjes en mat schoolmate
riaal ervaren ze, dat je RES PECT een leven lang met hoofdlet
ters moet schrijven. Om te rekenen moet je zélf tellen, spellen
doe je nog altijd eigen-HAND-ig, opstellen is spelen met
woorden die je zin en ordening geeft. Het is prima dat kinde
ren in een geteleviseerde en vercomputerde wereld nóg leren.
Vrede en verdraagzaamheid, vaardigheid en kennis,
aandacht en verantwoordel ijkheidszin: in het ontvankel ij ke
kinderhart en -verstand moeten ze hiér vaste wortels krijgen.
Wordt de 2 1e eeuw milieuvriendelij ker, in iedere
betekenis van dit rij ke woord? De school zal het antwoord
serieus mee-bepalen.
Voor de traditie - én de opdracht: " kinderen naar Gods
beeld en gelij kenis" op te voeden, moet deze toffe school hoog
in haar vaandel blij ven voeren .
Zij weet perfect, dat de geboden in tien zinnen méér
inhouden dan honderden wetten voor een heel land .
Ik maak een diepe buiging voor alle zusters der H . H . 
Harten van vroeger en nu , voor al wie hier ooit de zorg voor
kinderen hebben aanvaard en voor wie dat op deze dag met
zoveel hartel ij ke genegenheid en met onvoorstelbaar veel
geduld blijven dóen.
Ik hoop dat de leerkrachten de trouwe moed en de
onvermoeide inzet blijven hebben van wie hen in dit schone
werk zijn voorgegaan - en dat ze zich gedragen weten door
onze levendige interesse en onze daadwerkelijke hulp .
Wordt dit huis er één uit de duizend, waar personeel en
kinderen simpel en bescheiden gelukkig durven zijn, waar oud
leerlingen altijd weer thuis kunnen komen, waar het hele dorp
op tijd in vriendschap komt ademen? In dit geloof wil ik léven.
Dankbaar en van harte,
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Foto 1 : V iering van zuster Roberta in september 1 992 bij haar
SO-j arig jubileum . Tweede van links in het zangkoor zuster
Marie-Louise, derde van links zuster Patricia.
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IN MEMORIAM ZUSTER PATRICIA
Jozef Van der Speeten

In Aalst overleed op 25 mei 2003 na een hopeloze strijd tegen
de ziekte en in Gods hand geborgen Zuster Patricia. Zesender
tig jaar lang verbleef zij op onze parochie en heeft in die jaren
alle ki nderen hun eerste schoolbelevenis begeleid . De laatste
keer dat ze nog in de kerk kwam was om een groep kinderen
te zien gevormd worden . Dan heeft ze zich neergelegd , voor
goed .
Zij was zo zeer met het parochieleven verbonden dat wij
ons het niet anders kunnen voorstellen . Nog geen jaar was ze
met pensioen . I n herinnering zal ik haar altijd blijven zien als
de moederlij ke figuur met een peuter op de arm . Moge
O . L . Heer haar opnemen in het volle leven, bekroning van haar
God-gewijde leven . Amen5 .
A fscheid van Zuster Patricia
Het was zeer warm en de kerk was barstensvol bij het afscheid
van Zuster Patricia . Veel parochianen en mensen van buiten de
parochie waren gekomen voor de laatste groet en een gebed
voor "de zuster" . Het was een ingetogen uur waar de weemoed
voelbaar was . Waar allen nadachten over de broosheid van het
mensenleven. Ik denk dat het niet beter kan gezegd worden,
dan wat twee kinderen als afscheidsgroet brachten tijdens de
dienst . De zelfgeschrev en tekstjes spreken de waarheid - uit
kindermond .

5
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De zuster was lief voor groot en klein.
Ze kon soms streng zijn, maar dat geeft niets.
Ze stond altijd paraat, ook al was de zuster heel erg ziek.
Ik vond het tof dat ze er bij was op bezinning, op de voorbe
reiding van het vormsel, in de vormselviering zelf.
Lieve Zuster,
Mijn mama vertelde me onlangs dat ik zo graag bij jou in de
klas zat. Dat ik na de middag niet thuis wou slapen maar terug
naar de klas wou. Ik herinner me nog als gisteren, hoe je me
aan mijn eerste vriendinnetje hielp, hoe je me zorgzaam hielp
opstaan toen ik viel. Ik weet zeker dat er voor jou nu ook goed
gezorgd wordt. In onze harten blijfje altijd verder leven.
We zullen je nooit vergeten.

W ij b idden nogmaals tot God, onze Vader, dat H ij de zuster nu
mag opnemen in Zij n blij vende liefde . Dat haar gebed nu voor
ons allen een steun mag zij n in ons leven in de hoop op het
eeuwig leven in Jezus , onze B roeder. Amen6 .
Christiane Van der Perre was de tolk van de parochie bij het
afscheid van Zuster Patricia en las de volgende afscheidsrede
voor:
Een parochie die gezegend is met de aanwezigheid van
zusters , is een verwénde parochie. Het ongeluk van verwend
worden is, dat het wènt. Je beséft de weelde niet meer, tot ze
je eerst beetje voor beetje, en dan plots volledig - uit handen
wordt genomen.
Zuster Patricia . . . Dat is:
- werken en bekommerd zijn, vroege en late dagen lang
- zorgvuldige puntj es zetten op onze vele nonchalante i ' s . . .

6
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- voltooien en verantwoordel ij kheid dragen
- bereikbaar, aanspreekbaar en aanwezig blij ven
- " Messire D ieu " ALTIJD " premier servi"
- langs de grote portaal- en l iever nog via de minder opvallende sacristiedeur binnenglippen - en onvermoed uren bezig zij n :
poetsen, klaarzetten, ordenen, versieren . . .
- lector zijn en zingend voortbidden
- catechese geven: een verdraaid zware en onderschatte opgave
in deze verwarde tijd
- thuis: alben wassen, altaardwalen strij ken, vrome spreuken
uittekenen en bezinningsteksten kopiëren . . . Alles " tot meerdere
eer en glorie van God " . . . Kerkelij ke vieringen lopen vlot,
omdat een stille kracht lang vooraf zoveel heeft mee voorbereid
en voorzien . Een bezige bij ruimt ook telkens netjes op - en
bewaart zorgvuldig voor later wat herbruikbaar is en wat
herhaald kan worden.
- niet rekenen, niets aan-rekenen. Tijd delen " gratis, belange
loos , voor niets " , al heb je ook op school méér dan een
fulltime job .
- vooral mèns zijn: verdrietig worden met de bedroefden - en
de vreugde delen van blije vierders . Een praatje slaan, troos
ten, geluk wensen, raad geven - en luisteren vooral , een leven
lang . Tot ook het ranke riet dat je zelf bent, breekt . . .
Nu mag je volledig vertoeven in de volkomenheid , in de
pure en on-eindige vreugde van onze God en Vader . . .
Mag " a thing of beauty " al "a joy for ever" zij n : daden
van goedheid zij n dat nog véél méér.
Een dankbare parochie Okegem denkt in lengte van
dagen met weemoed en respect aan haar zuster Patricia.
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Levensverhaal van Zuster Patricia

Rosa Beerens werd geboren te Ressegem (nu een
deelgemeente van Herzele) op 28 maart 1 94 1 als dochter van
A lbert en Bertha Buyl . Haar vader was bakker en haar moeder
bediende de klanten in de bakkerswinkel . Ze behaalde het
diploma van kleuterleidster in de normaalschool van Sint
A mandsberg (Gent) op 1 5 juni 1 95 8 en kon reeds op 5 oktober
1 959 aan het werk in S int-Lievens-Esse waar de zusters van de
H . H . -Harten een lagere en kleuterschool hadden .
Van 1 april 1 960 tot eind juli 1 963 had ze het geluk in
haar eigen dorp les te kunnen geven aan de kleuters .
Op 1 5 augustus 1 963 deed ze haar intrede in het klooster
van de H . H . - Harten van Jezus en Maria te Ninove . Daar werd
ze op 2 september als postulante ingeschakeld in de kleuter
school van N inove als waarnemende leerkracht en dit tot 2
februari 1 964 .
Begin februari 1 964 ontving ze het kloosterkleed en
kreeg ze de kloosternaam Patricia. De nieuwe kloosterlinge had
drie namen vooropgesteld die ze graag hoorde nl . An, Veerle
en Patricia. Moeder Overste gaf de voorkeur aan Patricia7 .
In de j aren van de inkleding van zuster Patricia had de
omschakeling plaats van het traditionele kloosterkleed naar een
moderne snit. De aanpassing van het kloosterkleed was
noodzakelij k . Na de retraite van augustus 1 963 gingen de
zusters uit de bijhuizen naar " huis " in een nieuwe habijt dat
door de zusters ontworpen was . Alle zusters waren tevreden
met de vernieuwing vooral omdat het gemakkelijker was en
7

Na de goedkeuring van de nieuwe leefregel in 1 972 behoudt
Raymonda Ricour (ingetreden op 5 september 1 97 1 ) bij de inkleding op 8
april 1 972 haar eigen voornaam als kloosternaam maar nog steeds
voorafgegaan door de naam Maria (Marie) . Enkele jaren later werd de
kloosternaam geciteerd zonder toevoeging van M aria.
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veel werk uitgespaard werd aan was en strij k . Ze voelden zich
zo meer "mens " en konden zo dichter bij de mensen staan . In
maart 1 967 werd de nieuwe kledij terug aangepast. Het kleed
werd ingekort, de zwarte kleur maakte plaats voor de donker
blauwe, althans voor het kleed en mante l . In 1 964 kregen de
zusters een nieuw borstkruisje in vervanging van het zilveren
kruis . Het was van brons en werd daarna verzilverd.
Van 1 september 1 965 tot 3 1 augustus 1 967 was zuster
Patricia opnieuw actief in de kleuterschool van Sint-Lievens
Esse .
Op 20 februari 1 966 deed ze haar eerste professie of
legde zij tijdelij ke geloften af voor drie jaar. Zuster Patricia
werd op 1 september 1 967 naar het klooster van Okegem
gezonden en kreeg er een functie in de aangenomen school als
kleuterleidster in vervanging van zuster Josepha .
Op zondag 29 augustus 1 97 1 legde ze in de parochiekerk
van Okegem haar eeuwige beloften af in het bijzij n van haar
medezusters en vele parochianen . Een jonge vrouw die na jaren
van bezinning en initiatie zich door het uitspreken van een
gelofte definitief gaat engageren in dienst van de kerk. Ze
sprak volgende tekst uit:
" Om aan de bijzondere oproep van Christus te beant
woorden wil ik mij verbinden om als gewijde aan de Heer in
de zustergemeenschap van de H . H . -Harten van Ninove te leven
in totaal dienstbetoon aan de mensen . "
Pastoor Willy Van Daele noteerde hierover in het " Liber
Memorialis van Okegem" : " Op zondag 29 augustus had in
onze parochiekerk de plechtige professie plaats van zuster
Pat ricia Beerens, die sinds vier jaar dienst deed in de klooster
school als kleuterleidster. Het zangkoor georkestreerd, zorgde
voor een fijne omlijsting. De kerk was overvol. De dienst werd
in concelibratie opgedragen door de geestelijke directeur van
de Zusters der H. H. -Harten mede geconcelibreerd door oud
pastoor José Houtman en de huidige pastoor. "
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H et was de eerste maal dat de parochianen zo' n plech
tigheid meemaakten. Van dan af werd zuster Patricia echt
opgenomen i n de parochiegemeenschap aan wie ze zich nog
vele jaren met hart en ziel zal geven.
Op 23 september 1 990 vierde zuster Patricia in de
parochiekerk van O kegem haar zilveren kloosterjubileum . In de
brochure van de eucharistieviering die iedere aanwezige kreeg ,
staat als welkomstwoord volgende tekst: "Jubileren is een
gelovig gebeuren, de moeite waard om even halt te houden op
onze levensweg. Daarom deze dankviering, een stukje enthou
siast leven gedragen door levenechte woorden, woorden van
dank voor zuster Patricia die hier, te midden van onze paro
chiegemeenschap, haar 25-jarig kloosterjubileum mag vieren.
Dank aan de Zusters der H. H. -Harten en in het bijzon
der aan Eerwaarde Moeder Gilberte, die er in het verleden
voor gezorgd heeft dat Okegem kon blijven rekenen op de
aanwezigheid van zusters, als zinduiding en houvast voor onze
geloofsgemeenschap.
Dank ook aan de nieuwe kloosteroverste eerwaarde
zuster Jeanine die ons vandaag de gelegenheid heeft de Heer
te danken in deze jubileumviering van Zuster Patricia.
Door onze gebeden en ons lied willen we de geest
openstellen om God te laten luisteren naar een dankwoord voor
de inzet van de zusters in onze kerk, onze school, de cateche
se . . . om hun voortdurend beschikbaar zijn voor onze geloofsge
meenschap. "
Pastoor Callebaut nodigde in het parochieblad van 20
september 1 990 alle parochianen uit de dankmis bij te wonen
en nadien een glaasje te heffen op haar gezondheid in de
kloosterzaal . H ij wenste de zuster nog vele jaren in goede doen
in ons midden en duimde voor het Gouden jubileum, als het
God belieft.
Om zich nog beter te kunnen geven aan het parochie
werk volgde zij samen met Christiane De Saeger de opleiding
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van pastoraal werkster. Die cursus werd te Denderlee uw in het
H . -Kruiscolle ge gegeven. De opleiding duurde twee j aar en aan
de trouwe leerlingen werd een diploma uitgereikt.
Op 1 september 2002 ging zuster Patricia met pensioen .
Ze had meer dan 40 j aar in het onderwij s gestaan en in al die
tijd had ze zich met hart en ziel gegeven aan de kinderen die
haar waren toevertrouwd . Nu hoopte ze dat ze nog vele j aren
zou mogen genieten van een welverdiend pensioen en het
rustiger aan te doen. Helaas heeft ze er niet kunnen van
genieten. Na een hardnekkige strijd tegen de ziekte overleed ze
te Aalst op 25 mei 2003 .
Haar afsterven betekende ook het einde van het klooster
bestaan van de Zusters van de H . H . -Harten te Okegem.
Opheffing van het klooster te Okegem

Na het overlijden van zuster Patricia bleef zuster Marie
Louise alleen in het kloostergebouw te Okegem achter. De
algemene overste van de Zusters der H . H . -Harten oordeelde
dat dit niet verder kon en riep de zuster terug . Deze vervoegde
haar communiteit te Ninove en het gebouw te Okegem werd
volledig ontruimd .
Moeder Jeanine en haar raad beslisten verder dat de
Vrije Basisschool voor 50 j aar in erfpacht gegeven werd aan de
Inrichtende Macht van de school . Het kloostergebouw , dat van
1 894 tot 2003 een bijhuis was van de Zusters van Ninove en
een geheel vormde met de school , werd ook ter beschikking
gesteld voor de directie van de school .
Van dat ogenblik is het schoolbestuur dus verantwoorde
lijk voor de gebouwen en kan ze geen aanspraak meer maken
op een financiële tussenkomst van het klooster van Ninove .
Een tijdperk wordt daarmee afgesloten . De inzet van de
pioniers werd vele jaren voortgezet door de opvolgers . Het
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moederklooster heeft verleden j aar het roer overgedragen aan
een ploeg toegewijde leken.
I n 1 994 werd te Okegem het honderdj arig bestaan van
de Vrij e Basis- en Kleuterschool gevierd . Bij die gelegenheid
werd ook gevierd dat de Zusters van de H . H . -Harten 1 00 jaar
aanwezig waren op onze parochie .
Toen verscheen er een speciaal nummer van " Medede
lingen van H eemkring Okegem " waarin zeer uitgebreid de
h istoriek van de school verscheen en aandacht besteed werd
aan de vele zusters die zich ingezet hebben voor het onderwij s
van onze kinderen. W ij citeren hieruit een paragraaf uit de
inleiding .
Op 8 oktober 1894 kwamen de eerste drie religieuzen te
Okegem aan en begonnen met onderwijs te verstrekken aan de
Okegemse kinderen. Sindsdien groeide het tweeklassig schooltje
uit tot een indrukwekkend gebouwencomplex met een volledig
gestructureerd kleuter- en lager onderwijs. Het realiseren
hiervan is grotendeels het werk geweest van de Zusters der
H. H. -Harten die de erkentelijkheid van de Okegemnaars
ruimschoots verdienen8 •
I n 2003 nam de parochie niet alleen afscheid van de
overleden zuster Patricia maar ook van zuster Marie Louise die
we met veel weemoed in het hart naar N inove zagen vertrek
ken. Na circa 1 1 0 j aar is de laatste zuster teruggekeerd naar
N inove. Wat is hier in die vele j aren gepresteerd door de
zusters . Samen met veel parochianen hebben zij onderwijs en
opvoeding gebracht in onze parochie. Dit is nu geschiedenis.
Een bladzijde in het Okegems geschiedenisboek is omgedraaid .
De parochie wil dit nog een keer met dankbaarheid en bewon-

8

VAN DER SPEETEN J . , 1 00 jaar Vrije Basis- en Kleuterschool . 1 00
jaar Zusters der H . H . -Harten te Okegem, 1 ge jaargang , 1 994 , nr. 3 , p . 33-

72 .
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dering in herinnering brengen. Daarom voorzien wij een
dankviering op zondag 6 juni a . s . Een plechtige Eucharistievie
ring , een academische zitting in de school met toespraak van
vicaris Paul Van Paepegem in naam van de bisschop , een
kleine tentoonstelling en een receptie9 .
Momenteel telt de congregatie van de Zusters der H . H . 
Harten te Ninove nog 1 8 zusters . Daarvan zij n er nog drie
afkomstig van Okegem : zuster Roberta (Edith Van der Spee
ten) , zuster Marie Martine (Alma Staels) en zuster Raymonde
(Raymonda Ricour) . Op 27 maart 2004 overleed te Meerbeke
zuster Fabienne (Maria Elisa Gies) .
In bij lage vindt u de lij st van de 3 8 zusters die te
Okegem voor een bepaalde tijd verbleven tijdens de periode
1 894-2003 .
Zuster Patricia spant de kroon met een periode van 36
j aar. Daarna volgen zuster Alfonsa (34 j aar) , zuster Julia (30
jaar) , zuster Amanda (28 j aar) , zuster Gertrude en zuster
Christine (2 1 j aar) .
In naam van onze parochiegemeenschap zeggen we
hartelij k dank voor de goede zorgen en voor alle activiteiten
die de zusters bewezen aan de Okegemnaren.

9

CALLEBAUT A . , Kerk en Leven nr. 1 8 - 2 8 april 2004 Parochie
nieuws Klooster Okegem.
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Kloosternamen en familienamen van de zusters die te
Okegem werkzaam waren met de periode van hun verblijf
te Okegem

A manda (Alexandrina De W inne) 1 894- 1 922 (overste)
Gertrude (Annette Van Cauwelaert) 1 894- 1 9 1 5
Liévine ( Febronie Van de S ijpe) 1 894- 1 896
Clotilde (Odile De Jonge) 1 900- 1 903
Eugénie (Marie-Sophie Van Cleemput) 1 899- 1 900
Hubertine (Maria De Bruyn) 1 90 1 - 1 906
Catherine (Maria-Theresia Lepoutre) 1 903- ?
Brigitte (Maria Thienpont) 1 907- 1 920
Christine (Maria Mertens) 1 9 1 1 - ?
A ndrée (Alice De Neve) 1 9 1 1 - ?
Agnes ( Helena Thollembeek) 1 9 1 5- 1 9 1 8
Febronie (Clementine A llebosch) 1 9 1 8- 1 924
Eustelle ( Marguerite Dierickx) 1 9 1 8- 1 920
Colette ( Marie Van den Houtem) ? - 1 925
Justine (Valentine Van Malderen) 1 9 1 9- 1 92 1
H ilaire (Idalie De Luyck) ? - ?
A ngèle (Louise De Medts) 1 920- 1 924
Amélie (Louise Dumon) 1 923- 1 933 (overste)
H ilda (Delphine Barbé) ? 1 929
A nna ( Maria Van der Haegen) 1 929- 1 939 / 1 947- 1 949
A nselma (Catherine François) ? - ?
Julia (Josephine Baeyens) 1 929- 1 950 / 1 970- 1 979 (overste)
Madeleine (Martha Selschotter) 1 933- 1 939 (overste)
Majella (Bertha Van Bever) 1 937- ?
Cécile (Marie-Louise Van Damme) (overste)
Euphrasie ( Maria Sterckx) ? - 1 940
Constance (Justine Hoedenaken) 1 939- 1 956 (overste)
Alfonsa (Adèle Vander Straeten) 1 94 1 - 1 975
Gerarda (Clementine De Vroede) 1 947- 1 956
Antoine (Emma Van Damme) 1 950- 1 953
-
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Ludwine (Marie-Christine Symoens) ? - ?
Augustine (Frederica Vander Schueren) ? - 1 955
Christine (Berlinde Jacobs) 1 95 6- 1 963/ 1 965- 1 968/ 1 974- 1 985
(overste)
Josepha (Celesta Buyl) 1 962- 1 967
Patriciá (Rosane Beerens) 1 967-2003
Hubertine (Irma Van de Perre) 1 968- 1 977
Fidelia (Maria Neuckermans) ? - 1 985
Marie-Louise (Marie-Louise Goossens) 1 989-2003

'.
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Foto 2 : De zusters Van der Speeten in september 1 936: staand
boven links Maria Augusta (geboren 1 9 1 1 ) , staand boven
rechts Philomena Margaretha (geboren 1 9 1 3) , zittend recht
Julia Adeline (geboren 1 9 1 5) en zittend links Edith (geboren
1 920) .
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Zuster Roberta - Diamanten kloosterj ubilaresse

In september 2002 vierde zuster Roberta (Edith Van der
Speeten) haar diamanten kloosterjub ileum . 60 j aar in trouwe
dienst van de congregatie van de H . H . -Harten te Ninove . Een
hele prestatie!
Een paar weken geleden brachten we haar een bezoek en
konden we een hartelijk gesprek voeren, niet alleen over haar
kloosterleven, maar ook over haar kinder- en jeugdj aren te
Okegem. Als kranige tachtiger heeft ze nog een heel goed
geheugen en wist nog heel wat te vertellen. We brengen u op
volgende pagina' s een relaas van ons gesprek.
Edith Paula Van der Speeten werd op 29 januari 1 920
geboren als vierde en jongste dochter van het echtpaar Odilon
Van der Speeten (in de volksmond Dil uit de Hert genoemd) en
Maria Celina Van de Perre , die in de Kattestraat woonden.
Vader Odilon was landbouwer en zijn vrouw Maria verzorgde
het huishouden. Haar oudere zussen waren Maria Augusta
(geboren 1 9 1 1 ) , Philomena Margaretha (geboren 1 9 1 3) en Julia
Adeline (geboren 1 9 1 5) . In het j aar 1 920 werden 3 8 kinderen
geboren: 20 jongens en 1 8 meisjes.
Als jongste kind van het gezin werd ze niet alleen
vertroeteld door haar ouders maar werd ze ook in de watten
gelegd door haar oudere zussen. Het moet een levenslustig en
weetgierig kindje geweest zij n want op tweeënhalfjarige leeftijd
werd ze toen reeds aanvaard in de bewaarschool die geleid
werd door zuster Febronie en zuster Hilaire .
Nadat ze de twee bewaarklassen doorgemaakt had werd
ze in het eerste leerj aar opgevangen door zuster Colette, die de
jongens en meisjes leerde lezen en schrijven en hen voorbereid
de op de Eerste Communie . De lagere graden van de Basis
school maakte ze door bij de juffrouwen Germaine Broeckaert
en Thérèse Van Cotthem. De hoogste klas, de vierde graad ,
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werd geleid door zuster Amelie die de meISjeS de eerste
begrippen van de huishouding bijbracht.
In 1 93 1 deed Edith haar Plechtige Communie op de
parochie . Op die dag hernieuwden 1 7 jongens en 1 1 meisjes
hun doopgeloften . Ze werd gevormd te Denderleeuw op 27 juli
1 93 1 .
Vóór de tweede Wereldoorlog was het de gewoonte dat
verstandige leerlingen naar het College of Zusterhuis gestuurd
werden om verder te studeren en de drie lagere middelbare
j aren te voltooien.
Edith werd ingeschreven in de voorbereidende klas van
het Zusterhuis waar ze vooral de Franse taal ingehamerd kreeg .
Daarna stapte ze over naar de Handelsafdeling waar ze de drie
lagere j aren afwerkte .
Van in haar kinderj aren had Edith de gave van met
vriendinnetj es goed te kunnen omgaan. Ze was erg creatief,
niet alleen in het bedenken van spelletjes maar ook in de
exploratie van het milieu . Ze had immers het voordeel van in
de nabij heid van bosrijke gebieden te wonen zoals het Triepen
bos en het Pheniksbos . Ze troonde buurmeisjes mee naar die
p lekjes en bracht hen heel wat kennis van de bosflora bij .
Als tienermeisj e werd ze gevraagd om mee te spelen in
de kindertoneeltjes die Gustaaf Van de Perre schreef voor de
viering van de Kerstfeesten begin de jaren dertig . Ze speelde
de hoofdrol in Krul lebol en Kapoen en was telkens van de
partij bij andere vermakelij kheden als dans en muziek .
In het midden van de j aren dertig was ze ook lid van de
missienaaikring waarvan zuster Madeleine de grote bezielster
was . Ze was ook lid van de Kruistochters die in die jaren actief
waren. Zuster Roberta wist me ook te vertellen dat ze graag lid
van de congregatie geworden was maar ze werd geweigerd
omdat ze meespeelde bij de gemengde toneelgroep van de
Katholieke Zaal . Wat waren de reglementen van de Kerk toen
streng!
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Na de schooltijd maakte Edith zich thuis verdienste l ij k
door allerlei karweitj es voor vader en moeder op te knappen .
Dat was ook nodig want haar zussen hadden wat anders te
doen. Maria en Adeline hielden zich dagelij ks bezig met het
stikken en afwerken van handschoenen . Philomena hielp mee
in de drogisterij Druwé-Van de Perre die in de Geraardsberg se
straat te Ninove gevestigd was.
In mei 1 940 begon de Tweede Wereldoorlog voor ons
land . Toen de Duitse troepen Okegem naderden sloeg het gezin
op de vlucht en lieten het ouderlij k huis voor een paar dagen
alleen achter. Op 8 september 1 940, het feest van O . L .
Vrouw-Geboorte, trad Edith binnen in het moederklooster van
de Zusters der H . H . -Harten te Ninove. Ze voelde zich
geroepen om als religieuze haar leven verder uit te bouwen in
die zustercongregatie . Ze bracht als novice 1 0 een korte proef
tijd door want op 2 1 april 1 94 1 gebeurde de inkleding en kreeg
als zuster de naam Roberta .
De kloosterkledij van de Zusters der H . H . -Harten
bestond toen uit een wollen habijt dat tot op de grond ging,
zonder die te raken, met brede mouwen tot over de handen .
Daarover droegen de zusters een zwart laken scapulier waarop
de harten van Jezus en Maria geborduurd waren. Met scapulier
bedoelen we een schouderkleed of een strook stof van bepaalde
kleur dat over het habijt wordt gedragen. Ze droegen daarover
een blauw wollen ceintuur (singel) , waaraan rechts een
rozenkrans ging . Als hoofdbekleding hadden ze een witte
guimpe (d . i . een bef met kap) met daarop een hul (omhulsel)
van ruw linnen en een zwarte voorhoofdsband . De zusters
-

\0

-

Een novice is iemand die een proefj aar doorbrengt in een klooster of
die opgeleid wordt om in een congregatie opgenomen te worden.
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Foto 3 bovenaan : Dans in 1 93 2 : vooraan van links naar rechts :
Edith Van der Speeten en Paula Vernaillen, achteraan van links
naar rechts : Estelle Vernaillen, Katrien Cobbaert, Simonne
Baeyens en Suzanne Van der Speeten .

Foto 4 : Zuster Roberta bij haar inkleding op 2 1 april 1 94 1 met
haar drie zusters
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droegen verder een halskruisje dat aan een koordje bevesti� d
was. Bij grote ceremonies droegen ze een blauwe koorman
tei l l . Bij haar inkleding werd zuster Roberta op het
hoofd getooid met een bloemenkroontje.
In september 1 94 1 kreeg zuster Roberta het gezelschap
van haar zus Adeline die ook intrad bij de Zusters der H . H . 
Harten .
Na twee jaar kloosterleven legde zuster Roberta op 8
september 1 942 de kloostergeloften af. Op die dag werd ze
gefotografeerd in feestelijke kloosterkledij .
Na vier jaar studies in de normaalschool gaf zuster
Roberta achtereenvolgens les in wiskunde, wetenschappen en
Nederlands in het middelbaar onderwijs. Ze had in 1 947 het
diploma van onderwijzeres behaald in de normaalschool van
Laken . In die tijd kon ze met dat diploma ook les geven in het
lager middelbaar . Oud-studenten van het Zusterhuis getuigden
dat zuster Roberta een flinke lerares was . Vooral in de lessen
Nederlands kon ze zich ten volle uitleven en bracht ze haar
leerlingen met veel enthousiasme in contact met de rijke
moedertaal .
Maar na de schoolstrijd van de jaren 50 van vorige eeuw
veranderde er heel wat in de reglementering van het onderwijs
en ze mocht in het middelbaar geen les meer geven . De
Eerwaarde Moeder gaf haar in 1 955 een andere taak: ze werd
novicemeesteres . In die functie kon ze de nieuw ingetreden
meisjes bij staan in hun opleiding tijdens hun proefj aren. Ze
deed dit met veel overtuiging tot 1 962 .
Novicemeesteres was een belangrij ke functie in het
klooster . Samen met de Eerwaarde Moeder namen ook de
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zuster-assistente, de zusters van de Raad, de novicemeesteres
en zuster econome de belangrijke zorg voor de congregatie op
zich.
In september 1 962 werd zuster Roberta naar het bijhuis
van Denderwindeke gezonden en werd er directrice van de
Vrije Lagere School en lerares van het zesde leerj aar.
In september 1 976 ging ze met pensioen en kwam ze
terug naar het moederhuis van Ninove . Maar het was iemand
die niet onledig kon blij ven en ze ging zich als vrijwilligster
aanbieden bij Teledienst Ninove-Roosdaal . I n die instelling
heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor diegenen die
bijzondere hulp nodig hadden. Daarbij maakte ze zich ook
verdienstelij k bij Ziekenzorg en ging ze regelmatig op bezoek
bij zieke mensen die thuis verbleven.
Zo verliepen de kloosterj aren, niet in zalig niets doen
maar zoals de regel het voorschrijft: " De bezielende Geest van
Liefde brandende houden door liefdewerken bij uitstek:
opvoeding en ziekenzorg " .
Zuster Roberta heeft beide liefdewerken uitgeoefend
door vele j aren onderwij s te geven en nadien zich in te zetten
in de ziekenzorg . Die laatste taak heeft ze waarschijnlijk
overgenomen van haar zuster, zuster Margaretha. Doorheen
haar kloosterleven l iep de rode draad van zorg voor zieken,
bejaarde en stervende medemensen.
Zuster Margaretha werd geprofest op 6 september 1 943 .
Nadat ze enkele j aren als verpleegster in de kliniek werkte,
werd ze in 1 968 verantwoordel ij ke voor het hospitaal en leidde
er als overste de kleine communauteit. Tijdens de laatste vij f
j aar van haar leven was ze ernstig ziek. Ze overleed te Ninove
op 23 februari 1 985 , slechts 70 j aar oud en na ruim 40 jaar
kloosterleven.
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Foto 5 Zuster Roberta bij haar professie op 8 september 1 942 .
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Zuster Roberta had meer geluk: ze kon in september
1 992 haar gouden kloosterjubileum vieren . Dit werd natuurlijk
met grote luister gevierd door de nog aanwezige medezusters .
Dat verdiende ze want dikwij ls was zij het die voor de nodige
inspiratie en uitvoering hiervan zorgde bij andere vieringen in
het klooster. Vele foto ' s in haar album bewijzen dat zij de
touwtjes in handen nam . Ook bij de ziekennamiddagvieringen
werd zij gevraagd om voor de ontspanning te zorgen.
In september 2002 was zij nogmaals het ' feestvarken' bij
de viering van haar diamanten kloosterjubileum dat in het
klooster gevierd werd en waarop de familie uitgenodigd was .
Zuster Roberta maakt zich nu nog verdienstelij k in het
Zusterhuis door allerhande werkjes op te knappen . Ze zorgt
voor het onthaal en helpt mee in de refter, zorgt er voor dat
haar medezusters kranten kunnen lezen en is ook te vinden in
de omgeving van de Eerwaarde Moeder.
Tenslotte wensen we onze dorpsgenote Zuster Roberta
nog een heel lang en gezond kloosterleven . En uitzien naar het
volgende jubileum !

Foto 6 Zuster Roberta bij de voorbereiding van haar lessen in
haar bureau in 1 95 8 .
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Okegemse gezinnen die twee en drie religieuzen hadden
Jozef Van der Speeten

In vorige bij drage hebben we geschreven dat van het gezin
Odilon Van der Speeten - Maria Van de Perre twee meisjes
intraden bij de congregatie van de Zusters der H . H . -Harten te
Ninove. Dat was geen uniek geval .
Ook in het gezin Gustaaf Van den Broeck - Prudentia
Goubert traden twee meisjes in bij de congregatie . Dit gezin
telde twaalf kinderen: Gerard (geboren 1 905) , Jozef (geboren
1 906) , August Hubert (geboren 1 908) , Célestine (geboren
1 909) , Marcel (geboren 1 9 1 0) , J erome (geboren 1 9 1 1 ) , Clara
Zoë (geboren 1 9 1 3) , Irma Isabelle (geboren 1 9 1 4) , Prosper
(geboren 1 9 1 5 ) , Maria (geboren 1 9 1 6) , Frans A ntoine (geboren
1 922 + 1 922) en Irma Maria (geboren 1 923) .
Célestine ging zich in 1 932 aanmelden bij de Zusters te Ninove
en kreeg bij de inkleding de kloosternaam Maria Francine . Ze
werd op 26 augustus 1 934 geprofest. Zuster Francine heeft zo
wat in alle bijhuizen dienst gedaan. Wanneer er moest inge
sprongen worden, was ze er bij . Ze pendelde van Outer naar
Sint-Lievens-Esse, van Ouwegem naar Ruiterskerke, van
Pollare naar Denderwindeke om eindelij k te belanden in
Okegem, haar geboortedorp . Ze beweerde dat haar koffers
steeds klaar stonden om seffens te kunnen vertrekken waar ze
heen gezonden werd . Ze overleed te Ninove op 25 februari
1 983 en werd te Okegem begraven . Haar zus Clara Zoë trad
in bij de zusters in 1 944 . Ze kreeg bij haar inkleding de naam
Maria H ieronyma en werd in 1 946 geprofest .
Van bij het begin van haar kloosterleven werd zuster H ierony
ma tewerkgesteld bij het toenmalige C . O . O . (nu O . C . M . W . )
en dit tot 1 953 . Daarna was ze een viertal jaren in het klooster
van Sint-Lievens-Esse en vervolgens in het klooster van Outer .
In 1 957 keerde ze terug naar Ninove naar haar eerste werk om
. .
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er niet meer weg te gaan. In mei 1 983 werd ze op pensioen
gesteld. Ze overleed te Ninove op 1 september 1 992 .
M aar het gezin Edouard Vernaillen - Maria Sylvie Van
Eeckhout spant de kroon, want drie meisj es werden religieuze
bij de Congregatie der H . H . -Harten. Zeer uniek!
In het gezin Vernaillen - Van Eeckhout werden tien kinderen
geboren: Judocus Domien (geboren 1 893) , Maria Christine
(geboren 1 894) , Jozef Joannes (geboren 1 896) , Maria Martha
(geboren 1 899) , Octavie (geboren 1 90 1 ) , Alfons (geboren
1 903) , Marie Leonie (geboren 1 904) , Hypoliet Gommaar
(geboren 1 906) , Maria Victorine (geboren 1 9 1 1 ) en Rosalie
M agdalena (geboren 1 9 1 3 ) .
Maria Christine Vernaillen ging in 1 9 1 9 naar het klooster te
Ninove en kreeg bij haar inkleding als kloosternaam zuster
Edouarda. Ze legde in september 1 92 1 de geloften af. Eerst
verbleef ze een tij dje als keukenzuster in het klooster van Sint
Lievens-Esse. Daarna kwam ze naar Ninove terug waar ze de
taak van portierster opgedragen kreeg . D ie zware taak aan de
kloosterpoort vervulde ze nauwgezet met een vanzelfsprekende
minzaamheid . Met begrip en mensenkennis stond ze iedere
bezoeker te woord. Ze overleed plots op 29 maart 1 97 1 .
Octavie Vernail len trad in de Congregatie in 1 922 en kreeg bij
de inkleding Gabrielle als kloosternaam . Ze werd in 1 924
geprofest. Ze was een zeer toegewijde bewaarschoolonderwij
zeres en vervulde die taak eerst te Ninove en daarna te Herne.
Ze overleed te Ninove op 30 augustus 1 962 .
Marie Leonie Vernaillen trad binnen als religieuze in 1 924 en
kreeg bij haar inkleding de kloosternaam Suzanne . Ze legde de
geloften af in 1 926 .
Zuster Suzanne was eerst een tijdje bestuurster van de Lagere
School te Ouwegem. Daarna werd ze directrice van de Lagere
School te Pollare. De functie vervulde ze tot 1 97 1 ook te
Outer. Ze was vooral bevoegd in het geven van catechese. Ze
overleed te Ninove op 1 9 augustus 1 973 .
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Foto 7 genomen 29 oktober 1 944 : een stralende zuster Fabien
ne op de dag van haar professie
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In memoriam zuster Fabienne (Maria Elisa Gies)

Op 27 maart 2004 overleed in het rusthuis O . -L. -Vrouw-met
de-Rozen te Meerbeke zuster Fabienne . Ze werd te Okegem
geboren op 24 maart 1 922 als zevende kind van het echtpaar
Fabiaan Gies - Maria Thérèsia Van der Speeten. De andere
broers en zusters waren Henri (geboren 1 9 1 0) , Karel Ludovi
cus (geboren 1 9 12), Elvire M aria (geboren 1 9 1 4) , Frans A lbert
(geboren 1 9 1 6) , Ghisleen Theodoor (geboren 1 9 1 9) en Ida
(geboren 1 920) .
Op driej ar ige leeftij d mocht ze naar de bewaarschool
waar de zusters Febronie en H ilda de leiding hadden. Het
Lager Onderwij s begon ze in het eerste leerjaar dat gehouden
werd door zuster Colette en eindigde de vierde graad (7e en 8e
leerj aar) bij zuster Madelei ne . In 1 933 deed ze haar Plechtige
Communie samen met 1 9 j ongens en 20 meisjes .
O f ze na het Lager O nderwij s nog verder studeerde kan
niet met zekerheid gezegd worden. Haar tienerj aren verliepen
in alle stilte en leeftijdsgenoten wisten te vertellen dat ze een
braaf, eenvoudig en godsvruchtig meisje was . Het was dus niet
verwonderlij k dat ze op twintigjarige leeftijd intrad bij de
Congregatie van de Zusters der H . H . -Harten te Ninove . Bij de
inkleding in 1 943 kreeg ze de kloosternaam Fabienne . Dat was
de vrouwelij ke vorm van Fabiaan, de naam van haar vader. Op
29 oktober 1 944 legde zuster Fabienne de kloostergelofte af en
begon haar echt kloosterleven.
Ze deed eerst een paar j aar dienst als keukenzuster in
het klooster te Ouwegem . Daarna werd ze naar Ninove
teruggeroepen en kreeg een nieuwe functie nl . ze werd hoofd
van de keuken in het Hospitaal .
In de l ijdende mens is de Heer het dichtst nabij . Ruim
150 j aar hebben de Zusters der H . H . -Harten het menselij k leed
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gelenigd in het hospitaal in verheffing van zichzelf en tot
verheerlijking van God 1 2 .
In het hospitaal te Ninove was een kleine communauteit
van een achttal zusters geïnstalleerd, die geleid werd door
zuster overste. Zuster Margaretha (Adeline Van der Speeten)
leidde van 1 972 tot 1 985 die kleine gemeenschap . Nog enkele
zusters, afkomstig van Okegem, maakten zich of maken zich
nog verdienstelij k in het Hospitaal . Zuster Pauline (Josephine
Van den Brande) , Zuster H ieronyma (Clara Van den Broeck) ,
Zuster Margaretha (Adeline Van der Speeten) , Zuster Fabienne
(Elisa Gies) , Zuster Raymonda (Raymonda Ricour) .
Zuster Fabienne heeft zich vele j aren afgesloofd in de
keuken tot ze pensioengerechtigd was in 1 982 en verhuisde
toen naar het moederklooster. Daar kon ze zich dan in de
keuken verdienstelij k maken voor haar medezusters . Ze was
vooral gekend voor het bereiden van lekkere soepen, sauzen en
Okegemse vla.
In 1 994 vierde zuster Fabienne haar gouden kloosterjubi
leum. De laatste j aren van haar leven namen haar krachten en
ondernemingszin zienderogen af. De zorgzame handen in het
klooster en in het rustoord konden niet meer. De goede God ,
die ze trouw gediend had , besloot haar tijd en nam haar bezig
zijn over. Zij ruste in vrede van de Heer.
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.. Kom allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken Mail. ) )
".

t

IN DE VRE D E VAN DE VERREZEN HEER
LEEFT VOORTAAN

Z u ster Fabienne

Er is een tijd van de natuur : al wat leeft kent een
periode van groeien, bloeien en verwelken. Ook voor
de mens verloopt de tijd op die w ijze, zelfs wanneer
hij -dank zij de medische vooruitgang- meer jaren
kent dan voorheen.

Nu we afscheid nemen van zuster Fabienne is het
zinvol even halt te houden bij de invulling van haar
leven, van haar tijd. We w i llen terugblikken op die tijd
en ook gelovig vooruitzien.

Gies Maria Elisa

Als jonge en gelovige vrouw trad ze in b ij de Zusters

Zij werd geboren te Okegem op 24 maart 1 922.

heeft ze het ritme van het kloosterleven gekend. Het

Zü overleed in het RVT O.L.V. met de Rozen ·
te Meerbeke op 2 7 maart 2004.

Christus speciaal toegewijd door religieuze geloften
in de Congregatie van de Zusters van de HH. Harten
te N i nove op29 oktober 1 944.

van de H H .Harten te Ninove. Vele tientallen jaren
getijdengebed is voor de zustergemeenschap de

onmisbare krans waarin de dagelijkse Eucharistie tot
haar volle recht komt. Dat ritme heeft ook het leven
van onze zuster Fabienne gekend.

Als kloosterzuster heeft ze geduld geleerd. Die deugd
liet ze ontwikkelen en rij pen. Zij wist dat er om de
stem van het ongeduld tot rust te brengen veel

wijsheid nodig is. Was het geduld dat haar vele jaren
Voor uw gebed en medeleven danken U oprecht :
de oversten en d e zusters van de H H . Harten,
de fami lies GIES en VAN DER SPEETEN .
N i nove, vrij dag 2 april 2004.

dicht bij bet kookfornuis hield ? Ze had geduld met

het sudderen van de spijzen i n de stoofpot tot ze gaar
Waren. Vreugde beleefde ze wanneer baar medezusters
genoten van de maaltijden, zorgvuldig bereid met

pollepel en vork. Alles op smaak gebracht met een
snuifje peper en een maa�e zout.

Toen de krachten en de ondernemingszin van zuster

Fabienne a fnamen, heeft ze zich van de geplande weg,
zoals de Wijzen, laten a fbrengen. Zorgzame handen in
het k l ooster en in het rustoord hebben tot de dag dat
God haar tijd besloot haar bezig zijn overgenomen.

o
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STEENBAKKERS en STEENBAKKERIJEN te OKEGEM '
door Herman BRA NTEGEM

I n het begin van de 1 ge eeuw was de toestand van de bewoning
en behuizing niet erg rooskleurig te Okegem. Philippe Van der
Maelen typeert in zij n Aardrijkskundig Woordenboek van Oost
Vlaanderen het uitzicht van de woningen te Okegem rond 1 830
als volgt : "De meeste huizen zijn van hout en leem en bedekt
met stro " 2 .
Rond die tijd begon de " verstening " in onze streken door
te breken niettegenstaande de baksteen reeds lang vóór onze
tijdrekening bestond, aanvankelij k als een minderwaardig
vervangmateriaal voor natuursteen en hout, later als het
belangrij kste bouwmateriaal . Vanaf de 1 ge en begin 20e eeuw
zou baksteen het belangrij kste bouwmateriaal worden en had
iedere gemeente zij n kareelovens . De eerste aanvragen "tot het
plaetsen van kareelovens op hunne erven binnen deselve
gemeente " werden ingediend door Adriaen Van der Straeten,
aan de Beek en door A nna Catharina Neuckermans, weduwe
De Brabanter aan de Kattestraat. Een " Informatie van commo
do en incommodo " werd gehouden op 28 april 1 843 . Vanaf die
datum komen nu regelmatig aanvragen " tot het plaetsen van
kareelovens" bij het gemeentebestuur toe.
Tot voor kort werd baksteen nog steeds op ambachtel ij ke
wijze geproduceerd . De oude manier van· het handvonnen en
bakken in open lucht moest wij ken voor de geïndustrialiseerde
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Stad Antwerpen, 1 984 ; Baksteen en steenbakkerijen in Vlaams-Brabant , in:
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baksteenfabricatie. Op de Open Monumentendag van 2003 kon
j e in het Ninoofse drie steenbakkerijen bezoeken: de steenbak
kerij Hove in de Lindendreef, die sinds 1 946 operationeel is,
de steenbakkerij Raes te Outer en de steenbakkerij Van
Laethem te M eerbeke .
Tegenwoordig wordt baksteen volledig automatisch geprodu
ceerd en behoren veldovens bij na tot het verleden. Vooral
willen we in deze bijdrage een beeld geven van de baksteen
technologie in onze streken.
De woorden steen - kareel

H et Nederlandse woord " steen " is ontleend aan het Griekse stia
(steentj e) . In ons taalgebied spreken we niet alleen over " steen "
als we het over de harde delfstof uit de natuur hebben, maar
ook als het om een kunstmatig vervaardigde stof gaat, zoals
baksteen. Baksteen is het materiaal dat men bekomt door het
verhitten van klei op de gepaste temperatuur meestal tussen 850
en 1 200 graden Celsius . Baksteen wordt ook " brik" of " kareel "
genoemd.
Waarom schakelde men over van hout en leem naar
baksteenhuÎzen?

Bouwen in steen is altijd een uiting geweest van rij kdom, luxe
en status. Dat was in onze steden reeds in de 1 3e eeuw zo en
dit verschij nsel verspreidde z ich naar het platteland . Tegenover
hout heeft baksteen het evidente voordeel onbrandbaar te zijn
en geen onderhoud te vergen. De voordelen tegenover natuur
steen liggen op een ander vlak. Baksteen is goedkoper en
gemakkelijk er te verwerken. De warmtegelei ding van de
meeste natuurstenen l igt driemaal hoger zodat de isolerende
eigenschappen van baksteen duidelij k beter zij n . Het gewicht
is lager en de brandweerstand is hoger . De thermische uitzet62

tingscoë fficient is laag, zodat het gevaar voor scheurvo rming
in de muur zeer klein is. Natuurste nen worden door de " zure
regen " aangevreten. Baksteen is poreus en kan zeer snel vocht
opnemen en weer afstaan . I n warme, vochtige ruimten wordt
het vocht doorheen baksteenm uren naar buiten getransporteerd.
In regenrij ke streken zoals b ij ons is dit zeer welkom.
Geschiedenis van de baksteen

Tienduizend j aar geleden werden de eerste steden gebouwd in
het Twee-Stromenland uit ongebakken klei. De baksteen, het
meest gebruikte bouwmateriaal tot op de dag van vandaag, is
dan ook het oudste kunstmatige materiaal van de mensheid .
Rond 5000 vóór Christus werden waarschij nlij k de
eerste bouwstenen gebakken , vanaf 2000 vóór Christus werd
de baksteen veel gebruikt voor monumentale gebouwen . In het
I ndisch gebied heeft met bakstenen gebouwen blootgelegd uit
het 3e eeuw vóór onze j aartelling .
Vanaf ongeveer 500 vóór Christus wordt de baksteen op
grote schaal gebruikt bij de Romeinen. Deze voerden de
steenbakkerskunst in onze gebieden in niettegenstaande de
Kelten reeds vertrouwd waren met de pottenbakkerij en dus in
staat waren van baksteen te maken. Of ze dit gedaan hebben is
niet bekend . De Romeinen waren de eersten die in ons land
ovens bouwden voor baksteen en pannenfabricatie. Ze gebruik
ten meestal vette klei en dit vooral voor dakpannen.
Het werken met vette klei vergde een zeer goede
voorbereiding, een kundig droogprocédé en een goede baktech
niek. Vooral het drogen is een delicate operatie en daarom
moet de steen zo dun mogelij k zij n . Voor dakpannen was dat
geen probleem, maar bij de baksteen heeft het als consequentie
dat de stenen een klein volume hebben en dus weinig rationeel
te verwerken zij n . De muren van de Gallo-Romeinse basilica
te Trier bevatten evenveel mortel als baksteen.
. .
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Het moderne baksteenformaat 200 x 1 05 x 40 mm is
eveneens opvallend plat en wordt daarom meestal Romeins
formaat genoemd . De historische Romeinse baksteen is echter
heel wat langer en breder. Na de val van het Romeinse Rij k is
over de geschiedenis van de eventuele baksteenproductie niet
veel bekend .
In Vlaanderen kent men geen enkel bakstenengebouw dat
vóór het j aar 1 200 werd opgericht. De eerste gebieden waar
men bakstenen verkoos boven natuursteen waren de Polderge
bieden. De reden daarvoor was dat deze streek over geen
natuursteen beschikte en geen goede waterwegen had die de
streek met de steengroeven verbonden. De klei en de turf voor
het bakken waren ter plaatse voorhanden.
De eerste steenbakkers en baksteenbouwers zijn waar
schij nl ij k de kloosterorden . I n de loop van de eeuwen verover
de de baksteen ook het binnenland . Men kan aannemen dat de
m iddeleeuwse kloosters met veldovens werkten maar ook
kleine vaste ovens hadden voor de productie van pannen en
vloertegels . De naam paapoven houdt immers verband met het
middeleeuwse woord " paep " , een mindere fraaie benaming
voor een kloosterling . Ze gebruikten in tegenstelling met de
Romeinen geen vette klei, maar wel leem, wat hen toeliet veel
dikkere stenen te maken. A ndere voordelen van leem zij n dat
het gemakkelijker droogt en vorstbestendiger is . Leem is op
zeer kleinere diepte te vinden en de voorbereiding ervan is
geen zeer delicate operatie.
Vanaf de 1 4e eeuw verschij nt het specifieke beroep van
steenbakker. Transport was een belangrijk probleem en de
steenbakkerije n vestigden zich dan ook zo dicht mogelij k bij
een stad .
Afgezien van de afmetingen evolueert de technologie van
het steenbakke rsbedrij f van de M iddeleeuwen tot aan de
industriële revolutie slechts weinig. De fabricatie met veld
ovens blij ven tot ver in de 20e eeuw bestaan naast de geïndus64

trialiseerde ovens die vanaf het midden van de 1 ge eeuw in
werking traden.
Vanaf de industriële revolutie steeg de vraag naar
bakstenen zeer snel en werd de baksteennijverheid gemechani
seerd. De traditionele veldovens op het p latteland bleven echter
bestaan.
V ormmachines werden uitgevonden maar vermits het rende
ment van deze tuigen meestal vrij laag ligt, is het vormen met
de hand stukken goedkoper. De veldoven wordt voortaan met
kolen gestookt en voorzien van vier muren en een dak.
Dergel ij ke oven noemt men een klampoven.
De tunneloven, gecompliceerder van bouw wordt pas
100 j aar later algemeen gebruikt. I n 1 85 8 komt de ringoven in
voege en zal het veld moeten ruimen voor de tunneloven rond
de jaren 1 950. Het natuurlij k drogen blij ft echter bestaan.
De technologische en maatschappelij ke evolutie heeft tot gevolg
dat het aantal steenbakkerijen van jaar tot j aar vermindert.
Niettegenstaande de mechanisatie blijft de baksteenindustrie tot
lang na 1 940 een sector waarin de handenarbeid een belangrij 
ke rol speelt vooral i n de veldovensteenbakkerij die tot ver in
de 20e eeuw in gebruik blij ft in onze streken.
De veldovens hadden uiteraard een lager rendement dan
de vaste ovens maar hielden lang stand omdat men ter plaatse
kon werken en er waren geen transportkosten. Het lukken van
het bakproces in deze oven was en bleef steeds onzeker.
Het vervaardigen van de baksteen

I n het vervaardigen van baksteen kan men verschillende
bewerkingen onderscheiden. De technologische principes zij n
door de eeuwen heen weinig veranderd, enkel de mechanische
hulpmiddelen evolueerden.
Het steenbakkerseizoen van maart tot oktober werd de
" campagne" genoemd. Wanneer men een stenen huis wilde
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bouwen haalde men de vruchtbare bovengrond weg en legde
die terzijde. Men begon begin oktober met de kareelleem uit de
kelder te halen en gebruikte hiervoor rechte spaden (schuppen) .
B ij zachte winters maakte men reeds de gewenste hoeveelheid
aarde met een schop los en zette ze in hopen. De massa aarde
werd zo lange tijd blootgesteld aan regen, sneeuw en vorst
waardoor ze een betere kwaliteit kreeg . Men liet de natuur de
gehele winter zij n werk doen, immers de weersomstandigheden
hadden gunstige invloeden op de afgestoken aarde. Het
stukvriezen van de grote kluiten verpulverde de leem en die
werd dus fij ner. De regen bevorderde de plasticiteit. In
steenbakkerstermen sprak men van het " rotten" van de grond .
B ij aanvang van het zomerseizoen werd de aardehoop
opnieuw afgestoken en met zavel en water vermengt tot een
plastische massa. De modder mocht niet te nat en niet te droog
zij n . Men sprak van de " meuter" . De klei werd nu gekneed
met de handen of met de voeten en verder gereinigd van
onzuiverheden zoals steentjes, wortels van planten enz . Men
diende een homogene massa te verkrijgen . De samenstelling en
het watergehalte diende overal gelij k te zij n .
D e " aanvoerder" voerde de " meuter " met zijn kruiwagen naar
de tafel van de " vormer " . Rond de tafel was droog zand
gestrooid om te beletten dat de modder aan de grond zou
p lakken.
Tot de 20e eeuw werd de baksteen nog op ambachtelij ke
wijze gevormd . H et vormen gebeurde aanvankelij k met de
hand en zonder vorm, op vormtafeIs die opgesteld stonden op
de droogplaats. Later gebruikte men houten vormraampj es . De
vorm bestond uit een lang houten bakje, dat door middel van
een plankje in twee gesneden was. Elk gedeelte had de
afmeting van een kareel . Daar de leem 1 0 tot 20 % kon
krimpen werden deze raampj es zoveel groter gemaakt dat men
bij de gebakken steen de gewenste afmetingen kreeg .
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Foto' s 1 en 2 : Een veldoven in bedrij f aan de Leopoldstraat

67

Om te beletten dat de leem aan de vorm zou kleven, werd de
vorm eerst in water gedompeld of met fijn droog zand be
strooid .
Omstreeks de Eerste Wereldoorlog kwamen de vormmachines
in gebruik. De steenpers was een stevige metalen vorm . Het
geheel werd samengedrukt met een systeem van hefbomen,
waarop de arbeider met z ij n l ichaamsgewicht ging wegen.
Een vers gevormde steen bevatte nog teveel vocht en
diende gedroogd te worden alvorens in de oven te worden
geplaatst anders zou de steen scheuren. H et drogen gebeurde
in open lucht .
De gevormde steen werd eerst op zij n platte kant gelegd ,
wanneer die voldoende gedroogd was, werd hij op de smalle
zijde gelegd (gekant) zodat ook de onderzijde kon drogen. Eens
hard genoeg zette men de stenen in rijen van 1 0 tot 1 5 stenen
hoog met voldoende tussenruimte zodat de lucht er gemakkelijk
doorkon . Bij normale weersomstandigheden hadden de stenen
drie tot v ij f weken nodig om te drogen. De regen was vijand
numme r één. De arbeiders maakten vlagen van lang roggestro
om bij regen de stenen te bedekken . H et stro werd tussen twee
latten bevestigd .
Voor het bakken van de gevormde kleileem bestonden er
verschillende oventypes . Men had vroeger veldovens, klampo
vens of r ingovens .
Stenen gebakken in open lucht werden gebakken in een
veldoven. De stenen vormden de oven zelf. In onze streken
werd dergelijke oven " kareeloven" genoemd . Men noemde
dergelij ke oven soms " klampoven " doch deze term werd vooral
gebruikt voor een oven met gemetselde muren.
Het bakken geschiedde als volgt. Eerst werd de voet
geplaatst. Men legde deze aan met een laag stenen van een
vroeger baksel . De stenen van de voet werden gezet met
uitsparingen van stook- en rookkanale n. Het stapelen van de
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stenen en opbouwen van de oven was heel belangrijk, het
succes van de oven hing er vanaf.
Men stookte men met hout of turf. Later gebruikte men
steenkool of " houlle " . D it woord was reeds gekend in Luikse
teksten van het j aar 1 1 95 , later onder "oille de charbon " in
1 7 1 8 . H et woord komt van het Frankisch " hulile " . Het woord
" houlle" is ontleend uit het Romaanse taalgebied. I n het Frans
betekent " houlle " gewoon steenkool. De oorsprong van het
woord moet gezocht worden in het Luikse dialect, waar houlle
niet alleen betekent steenkool maar ook " klopsteenkool " .
Denkelij k ligt hier een mogelij ke verklaring voor de naam
" houllekolen" . Men duidde met deze naam de klompen steen
kool aan die de groothandelaar toen kocht. Deze klompen
waren ongeveer 30 à 40 cm doormeter. De schepen langs de
Dender leverden twee soorten kolen: houlle en smeekolen. Het
onderscheid bestond hoofdzakelij k in het verschillende gehalte
aan vluchtige bestanddelen en in de grootte van koolbrokken .
Bij ons komt " houlle" nog i n de woordenschat voor, i n andere
streken is zij vervangen door gewoonweg " kolen " .
Wanneer de oven met steenkool gestookt werd legde
men in de voet tussen de r ichels vette kolen, daarboven een
laag groene stenen, waarop kolengruis werd gestrooid . Er
waren rechthoekige uitsparingen waarin nogmaals vette kolen
werden gegooid en daarbovenop legde men hout. Nadat de voet
gevormd was werd de oven aangestoken met stookolie . Daarop
kwamen dan weer enkele lagen vormelingen waartussen
steenkolengruis gestrooid werd. H et zij n deze kolen die de
" witte bloempjes " in de stenen brandden. De oven werd elke
dag verder opgebouwd . Nadat het vuur ' s morgens bovengeko
men was p laatste men weer enkele lagen groene stenen
waartussen men kolengruis strooide.
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Foto 3 : Het opbouw en van de veldove n.
Foto 4 : Molenvel d te Okegem, 2e kerstdag 1 964 : Anne-Marie
De Jonge bekij kt de zij wand van een veldoven na het bakken.
De " zoet " gebakken stenen z ij n reeds verwij derd, vandaar het
eigenaardig uitzicht van de oven. De afgekeurde stenen l iet
men vallen. Later zal deze massa steengruis opgeschept en
gemalen worden en dienen voor de aanleg van tennisvelden .
De zij kanten van de oven werden afgeplakt met leem om
de warmte en de giftige gassen binnen te houden . Er kwam
heel wat zwavel vrij en deze was zeer schadelij k voor de
omliggende akkers . De tochtgaten werden niet toegemaakt
omwille van de luchttoevoer . Men kreeg dus een schoorsteenef
fect . Een kleine oven telde ongeveer honderdduizend stenen,
een grote een miljoen stenen .
De temperatuur i n de veldoven bedroeg tussen de 800 en
de 1 200 graden Celsius. Vermits men de temperatuur hier
moeilijk kon regelen was de gebruikte kleisoort van bij zonder
belang . Het smelt - en sinteringspunt mochten niet te ver uit
elkaar liggen. Men spande soms rond de oven zeilen opdat de
wind het gelij kmatig gloeien van de oven niet zou kUnnen
verstoren.
De oven kon ook in één keer opgebouwd worden met de
steenkool ertussen en vervolgens aangestoken. Wanneer het
vuur een paar uren goed doorgebrand had zette men de monden
dicht en besmeurde ze met klei, met openlating van een
opening in iedere mond van circa 8 cm in het vierkant. Het
verder stoken van de oven bepaalde zich dan in hoofdzaak tot
het bewaken ervan, het dichten van scheuren en het afschermen
van te felle wind door rieten matten. Het geheel werd dikwij ls
ook nog gestut door houten balken.
Er was een speciale kledij nodig om bestand te zij n
tegen de hitte bij het aansteken. Deze bestond uit hoge " kloe-
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fen " , twee " floeren" broeken boven elkaar aangetrokken , twee
paar kousen en een toegebonden broek.
Wanneer de oven na gemiddeld 8 tot 9 dagen uitgebrand
was werd h ij " afgepeld " . De buitenste lagen waren onbruikbaar
omdat ze niet genoeg doorbakken waren.
H et uithalen van de stenen was vroeger dikwijls vrouwenwerk.
De boven- en de buitenlaag werden verwijderd . De stenen
werden los gekapt . Rubberen lappen werden gebruikt om de
vingers te beschermen tegen de scherpe kanten van de " boere
steen" .
De bakker en de inzetters waren tijdelij ke werknemers
die van de ene werf naar de andere trokken en voor een
bepaald bedrag de oven opbouwden.
De klampoven was een verbetering van de veldoven omdat
men rond de oven een muur bouwde en een dak op enige
afstand om de rook te laten ontsnappen. Het baksel is daardoor
beschermd tegen ongunstige weersomstandigheden waardoor
het afval sterk vermindert. In de muren langs de buitenkant
z ij n onderaan openingen om het vuur te controleren. Deze
ovens z ij n meestal hoge rechthoekige ruimtes .
De techniek van de klampoven is vrij eenvoudig en l ij kt
erg op deze van de veldoven. Op de bodem wordt een laag
oude stenen gelegd, hierop komt een tweede laag waartussen
steenkool werd aangebracht. Over de ganse lengte zij n met
hout gevulde gangen voorzien om de oven te doen branden . De
oven wordt verder volgetast met stenen, waarbij na elke laag
weer steenkool wordt aangebracht. De steenkolen worden
kleiner van afmetingen naar boven toe . Tenslotte wordt de
trapsgewijze getaste oven aan de open zijde met klei dichtge
smeerd en bovenaan met oude steen toegestopt om warmtever
lies tegen te gaan. Na 4 tot 8 weken is de oven uitgebrand .
De paepoven of houtoven vindt zijn oorsprong op het
einde van de 1 7e eeuw bij de kloosterlingen van Sint-Bernards
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aan de Schelde. H et product wordt " steen van de paepe"
genoemd , bij wijze van minachting . Als brandstof wordt hout
gebruikt later steenkool .
De paepoven is eveneens een rechthoekige gewelfde
ruimte van gemiddeld 7 meter lengte, omgeven met 1 meter
dikke muren en 3 , 25 meter hoog en breed . Onder de ovenvloer
is een ruimte voor aanvoer van lucht bij het stoken. De
brandstof wordt geworpen op drie roosters . IJzeren deurtj es
sluiten voor en achter de vuurmonden af. In de kruin zij n
boven de m iddenste roostering zes luchtgaten aangebracht.
Boven de zij roosters bevinden z ich zeven kleinere gaten
waarmee het vuur kan worden geregeld . Aan de voorzijde is
een opening om de steen te kunnen in en uit zetten. Het stoken
van de oven duurt twee dagen. Alle openingen worden dan
gedicht en men laat de oven vij f dagen afkoelen. Door het
groot aantal gaten is het proces goed controleerbaar en
verkrijgt men één soort steen met een zuiver rode kleur.
De ringoven bestond uit een ringvormig kanaal voorzien
van een groot aantal deuren . I n het gewelf zij n stookgaten
aangebracht waardoor de steenkool kan worden ingebracht. De
rook wordt afgevoerd via een centrale schouw . De te bakken
steen wordt in de oven gebracht en de stoker kan het vuur in
een tiental dagen de hele ring laten doorlopen en daarbij
luchtaanvoer en rookafvoer zo regelen dat een optimaal
termisch rendement bekomen wordt. Het voordeel van de
ringoven is dat hij economisch is in brandstofverbruik en
voortdurend produceert. Er is ook minder afval .
De tunneloven bestaat uit een opwarm- en afkoelzone,
die achtereenvolgens door de bakstenen wordt gepasseerd . De
stenen worden op vuurvaste wagens geplaatst en over een
spoor getrokken. De tunnel heeft een doorsnede van ongeveer
2 x 4 m en een lengte van 60 tot 100 meter. In het midden
bevindt zich de warmtebron die een temperatuur ontwikkelt van
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1 400 graden Celsius. Aan het begin van de oven zijn een
luchtsluis en schoorsteen met regelbare trek aanwezig .
H et grote voordeel van deze tunneloven is dat men het
bakproces nauwkeurig kan regelen. D it systeem vergt minder
mankracht en de productie is aanzienlij k hoger dan bij de
.
r mgoven.
Kwaliteit - maten - lonen

D e kareelstenen in onze streken werden vervaardigd uit een
glimmerhoudend groengrij s fijn zand , soms met kleine kleilen
zen op groengrijze klei . Deze grondsoort beslaat het grootste
gedeelte van Okegem vooral het gebied Leopoldstraat, Aalster
sesteenweg en Bosstraat.
D e kleur van de steen werd bepaald door de aanwezigheid van
mineralen. Rode baksteen kreeg zij n kleur van de ijzeroxide,
gele door de kalk en de bruine baksteen door de aanwezigheid
van mangaandioxide. Hoe hoger de baktemperatuur, hoe roder
de kleur. De stenen aan de buitenkant van de oven waren
meestal onvoldoende gebakken. Ze waren lichter van kleur en
verpulverden gemakkelij k . Deze stenen werden voor de
binnenmuren van de woningen gebruikt . De goedgebakken
stenen hadden de juiste temperatuur ondergaan en dienden voor
de buitenmuren van de huizen. De te hard gebakken stenen
kwamen uit de kern van de vuurhaard . Ze waren blauwzwart
en men gebruikte ze voor de fundering .
De klassieke baksteen 1 8 cm x 8 , 5 cm x 5 cm waren de
zogenaamde "boerkes " . De maten van de stenen veranderden
in de tijd. Wij maten ze in talrij ke oude gebouwen te Okegem .
- In het oudste gebouw te Okegem "het Hof te Hazeleer " zijn
de afmetingen van de stenen van de schuur 22 cm x 6 cm x 8
cm dikte. De afmetingen van de stenen van het woonhuis zijn
24 cm lengte, 5 cm breedte en 8 cm dikte.

74

- De zuidgevel van het schip van de kerk, in 1 842 gebouwd ,
is opgetrokken in baksteen 20, 5 cm x 10 cm x 5 cm . Bij de
aanzet van het 6e venster ziet men een bouwnaad die dateert
van de vergroting van 1 905- 1 906 . De muur is vanaf deze
scheidingslij n in stenen gemetseld van 22 cm x 1 1 cm x 5 , 5
cm. De muren van de luikamer zij n in baksteen gemetseld . De
westrand is zeer onregelmatig en de bakstenen hebben als
afmetingen 26 cm x 1 2 cm x 6 cm . De andere wanden zij n
gemetseld met baksteen van 23 cm x 1 1 cm x 5 cm .
De muren van de westwand van de klokkenkamer hebben
dezelfde afmetingen als de luikamer .
- H et hof Van Holder in de Fonteinstraat waar de schuur in
1 904 herbouwd is heeft als afmetingen van de stenen 2 1 cm x
5 ,5 cm x 6 cm . De gebouwen links hebben als afmetingen 2 1
cm x 5 cm x 6 cm .
- Judo Van Holder liet op een stuk akkerland gelegen langs de
Bosstraat .de grond uitvormen tot kareelstenen voor de bouw
van de zusterschool . De afmetingen van de stenen van de
school, klooster en muur zij n 20 cm x 6 cm x 9 , 5 cm .
- De stenen in het huis De Roose in de Leopoldstraat, gebouwd
rond 1 930 door " Pië den boomkapper" heeft als afmetingen 20
cm x 6 cm x 9 , 5 cm .
- De stenen in de huizenrij hoek Bosstraat-Leopoldstraat
hebben als afmetingen 1 8 , 5 cm x 6 cm x 9 cm .
In 1 863 besliste de Kerkfabriek van Okegem, die
plannen had om een nieuwe pastorie te bouwen, een oven steen
te laten vormen op een perceel grond dat eigendom was van de
weduwe De Boeek. Petrus De Brabanter werd aangezocht als
" vormer" van de stenen en werd hiervoor betaald telkens hij
met een hoeveelheid steen klaar was .
De schatbewaarder van de Kerkfabriek noteerde volgen
de uitgaven in zijn register van ontvangsten en uitgaven:
1 8 . 000 stenen (50 fr) , 1 0 . 000 stenen (26 , 1 8 fr) , 1 4 . 500 stenen
(5 1 , 69 fr) , 1 9 . 000 stenen (5 1 ,69 fr) , 1 3 . 000 stenen (35 , 36 fr) .
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Petrus De Brabanter had dus 74 . 500 stenen gevormd waarvoor
hij 200 , 1 3 frankkreeg als loon .
Nadien moesten de gevormde stenen " ingezet worden"
en gebakken . Als inzetters werkten: Petrus De Brabanter en
deze kreeg 2 1 , 39 frank loon, Adriaan De Winne 1 4 , 72 frank,
P . M inneur 7 ,75 frank, eh. De Schrij ver 2 , 5 3 frank, eh . Van
Snick · 1 0, 1 4 frank, Jos De B rabanter 1 3 , 26 franken Louis Van
Eeckhout 1 2 , 00 frank. De inzetters hadden 8 1 , 79 frank ver
d iend .
De ontvanger van de Kerkfabriek vermeldt verder nog
volgende uitgaven : betaling van jenever en bier dat aan het
werkvolk gegeven werd 1 6 , 00 frank, om de nodige zavel te
halen 8 , 00 frank, voor het aanvoeren van water 9,00 frank,
voor het brandhout 4,00 frank, voor 900 pond gelui-stro3
22,00 frank en voor de kolen die eh. De Boitselier leverde
1 46 ,50 frank. De uitgaven bedroegen in totaal 205 , 50 frank.
Tenslotte werd aan de weduwe De Boeck een vergoeding van
30,00 frank voor de grond betaald .
B ij de benoeming van E . H . De V riendt als pastoor van
O kegem in 1 864 stond er dus een oven baksteen klaar om de
nieuwe pastorie te bouwen. De werken gingen niet door en de
steen werd gebruikt om een muur op te trekken rond de
voortuin van de pastorie en langs de straat die leidde naar de
brug4 •
Een kareelarbeider aan het woord

Jozef Allaerd geboren te Denderhoutem in 1 930 en gehuwd
met Lea Van Der Donck woont sinds 1 956 aan de Kattestraat

3

gedorst roggestro dat uitgeschud werd zodat het korte stro er
gelui
uitviel . D it gelui diende tot bescherming van de stenen.
4 Liber Memorialis - Pastoor Van Vreckem ( 1 940- 1 952) .
=
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60 . H ij vertelde ons hoe kareelstenen vervaardigd werden
na de Tweede Wereldoorlog.
H ij was toen 1 5 jaar en werkte samen met zijn vader en
broer bij ondernemer Van Vaerenbergh op de Bakergem die
ook te Okegem een vergunning had voor het oprichten van een
veldsteenoven.
Het waren soms lange werkdagen van 4 uur ' s morgens
tot 2 1 u30 ' s avonds. Gemiddeld werkte men 1 6 uur per dag en
de lonen werden betaald per 1 00 stenen.
In de winter was het rustiger en dienden we vooral
grond " te keren " met steekschoppen om zo vanaf maart de
stenen te kunnen vormen. Men kapte de grond los vooraleer
deze naar de pers (pres) te brengen . Dit noemde men het
verluchten van de grond . Met kruiwagens voerde men de grond
naar de pres . De pres bestond uit een cilinder, voorzien van
een rechthoekige opening die via een hefboomsysteem de leem
samenperste en zo via een opening naar buiten geduwd werd .
Het hefboomsysteem noemde men in onze streken " een
wringer" .
Men schepte met een korte steelschop de grond op de
machine en legde de gevormde stenen op kruiwagens die lang
waren en voorzien waren van een kijkgat vooraan om te zien
waar men reed . Op dergelij ke kruiwagens konden verschillende
honderden stenen gestapeld worden. Men reed er mee naar de
" de gamme" (de droogplaats) en stapelde de stenen zodanig dat
de wind er overal goed tussen kon .
Bij slecht weder moest men ' s nachts de stenen gaan
beschermen tegen de regen door rieten matten te plaatsen en
bovenop de stenen dakpannen te plaatsen.
Na de droogtijd diende de oven gevormd te worden .
Men legde eerst een vij ftal lagen gebakken stenen als voet en
daarop kolen . Op die kolen kwamen een eerste laag gedroogde
stenen en dan kolengruis. Het kolengruis werd in mandjes van
ongeveer 2 kg geschept en zoals een zaaier op het veld op de
nr .
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stenen gestrooid . Een oven kon zo 40 à 50 lagen steen hoog
zij n ( + 800 . 000 stenen) . Na de vij fde laag werd de oven in
brand gestoken en zo verder opgebouwd . Een stelling werd er
tegen gebouwd om gemakkelij k de stenen te kunnen stapelen.
Men beschermde zij n voeten met kloefen die dikwijls verbran
den. De gassen waren zeer schadel ijk, daarom dronk men
regelmatig een druppel j enever. Door de hevige warmte had
men geen eetlust en dronk men veel bier.
Onze ploeg bestond uit 8 man die de stenen inzette, 4
persers en een kareelbakker. I n 1 956 ben ik gaan uitkij ken naar
een ander beroep en werd chauffeur .
Okegemse kareelovens

Het Koninklij k Besluit van 29 j anuari 1 863 legde een reeks
voorschriften op voor het oprichten van een kareeloven. De
aanvraag voor het oprichten van een kareel 0 ven gebeurde bij
het Schepencollege, dat na onderzoek de toelating verleende .
- De ovens dienden ingezet te worden op percelen, tenminste
op 25 m afstand van de openbare wegen en van de aanpalende
percelen waarvan de ontginner geen eigenaar was of hij niet in
gebruik had en op tenminste 50 m afstand van de dichtstbijge
legen huizen.
- Bij het inzetten dienden de ovens voortdurend omringd te zijn
met schutten in goede staat, die 2 meter boven de ovens
dienden uit te steken .
- D e ontginner diende een schuilplaats op te richten in de
onmiddellij ke nabij heid der werken, teneinde de werklieden te
beschutten tegen regen en waar zij hun eetmalen kunnen nemen
en hun gereedschap bergen.
- De steenaarde mag uitgehaald worden tot op 1 m van de
grens der percelen, die de ontginner niet in gebruik heeft of die
aan anderen toebehoren. De helling der wanden dient hoogstens
45 graden te zij n . Indien de laag steenaarde hoger ligt dan de
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aanpalende gronden, mag ze uitgehaald worden tot aan de
grens der percelen, zonder dat er evenwel ongemakken zouden
uit voortspruite n of belemmerin g van de waterloop .
- De putten door het uitgraven gemaakt dienen zonder uitstel
gevuld , teneinde te beletten dat er moerassen zouden gevormd
worden .
In het register met de notulen van het Schepencollege van
Okegem staan verschillende aanvragen genoteerd voor het
oprichten van een kareeloven . Volgende vergunningen worden
uitgereikt :
- Judo Van Houtem vraagt op 1 2 juli 1 855 een kareeloven voor
eigen gebruik in te zetten en te bakken op een perceel grond
gelegen aan de Kattestraat, gekend onder de naam het Slabbers
gat (waar de vroegere molen zich bevond) . Er kwam één
protest van Hendrik Covens die vroeg om na de oogst van de
vruchten de werken aan te vangen. Op 24 juli 1 855 werd de
.
vergunnmg voor een Jaar gegeven .
- I n het j aar 1 857 vraagt diezelfde Judo Van Houtem een
vergunning voor het oprichten van een kareeloven aan de
Kattestraat perceel nr . 294 .
- Petrus Janssens vraagt op 23 juli 1 857 op een perceel grond
gelegen in het Bosveld 1 8 a 90 ca groot, bekend onder nr . 278
een kareeloven op te richten voor eigen gebruik. Op 6 augustus
1 857 wordt de vraag ingewilligd voor één j aar .
- Op 1 1 mei 1 889 vraagt Vanholsbeke Jozef, landbouwer, een
kareel oven op te richten op de Leenen te Okegem op perceel
nr . 304 grenzende aan August Van Laeren.
- Frederik Van den Berghe landbouwer te Okegem vraagt om
een kareeloven te mogen inzetten en bakken op zijn eigendom
naast het station te Okegem op 1 juli 1 89 1 .
- Emmanuel Van den Broeck vraagt in 1 897 een kareeloven op
te richten aan zijn woning . De plaats is niet vermeld .
.

"

,
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- Op 5 juni 1 90 1 vraagt Frans De Lanoy wonende te Lede om
kareelstenen te bakken op een perceel land nabij het station.
- Charles Louis Van Eeckhout, landbouwer aan de Neerbeek
te Okegem, vraagt op 2 juni 1 90 1 een kareeloven op te richten
achter de woning van Petrus Debbaut.
- Van Cotthem Frans vraagt op 2 mei 1 902 een kareel oven op
te richten op grond genaamd " de Kazak"
- Op 22 mei 1 904 vraagt Joseph Van Isterdael , landbouwer te
Okegem, een kareeloven te mogen bakken op grond van de
weduwe Adriaan Van den Berghe gelegen aan de Kattestraat.
- H ippoliet Droesbeke, koopman in hout, vraagt op 2 1 augustus
1 904 een kareeloven te mogen bakken op grond van Petrus De
Roose gelegen in de wij k de Beek en grenzend aan de Aalster
sebaan.
- Camille Joseph De Coen vraagt op 2 1 mei 1 907 een kareel
oven te mogen oprichten in het Bosveld sectie nr . 277 .
- Emmanuel Buydens vraagt op 24 maart 1 908 een vergunning
voor het oprichten van een kareeloven op het Kouterken.
- Van der Speeten Odilon vraagt op 15 maart 1 9 10 een vergun
ning voor het oprichten van een kareeloven aan de Ninoofse
baan.
- Petrus De Roose vraagt op 1 3 augustus 1 9 12 een vergunning
voor het oprichten van een kareeloven op de Rattenberg .
- Benoit Vernaillen deed een aanvraag in 1 9 1 8 voor het bakken
van 50 . 000 stenen op het Bosveld .
I n het register van briefwisseling met het Provinciebe
stuur vonden we dat aan Constant Van De Spiegel in 1 923 een
Koninklij k Besluit van 8 april 1 923 over de steenbakkerijen
werd meegedeeld. Constant liet 450. 000 stenen bakken op
Winterdael in de Leopoldstraat .
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Het register van de vergunningen verleent tot het bekomen van
machtiging eerste klas (KB 1 0/8/ 1 93 3) bevat volgende inschrij
vingen voor het oprichten van �teenbakkerijen:
- Een steenbakkerij op grond gekend ten kadaster van Okegem
onder nr . 6 1 7 A aangevraagd door Alexis Van Bossuyt uit
Iddergem op 6 februari 1 93 3 voor een periode van 1 0 j aar De
Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft zijn toelating
op 24/3/ 1 93 3 .
- Een steenbakkerij op grond gekend ten kadaster van Okegem
onder nr. 244L aangevraagd door Van Vaerenbergh August uit
Ninove op 22 juli 1 935 voor een periode van 1 0 jaar . De
Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft zijn toelating
op 4/ 1 0/ 1 93 5 .
- Een steenbakkerij op grond gekend ten kadaster van Okegem
onder nr. 6 1 7D - 244L aangevraagd door Alexis Van Bossuyt
uit Iddergem op 5 maart 1 946 voor een periode van 1 0 jaar .
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft zijn
toelating op 1 6/7/ 1 946 .
- Een steenbakkerij op grond gekend ten kadaster van Okegem
onder nr . 244P aangevraagd door Louis Lec1air uit N inove op
1 1 juli 1 946 voor een periode van 1 0 jaar. De Bestendige
Deputatie van de Provincieraad geeft zijn toelating op
22/ 1 0/ 1 946 .
- Een steenbakkerij op grond gekend ten kadaster van Okegem
onder nr . 245-6 1 5-6 1 5A2 aangevraagd door Van Ginderdeuren
uit Iddergem op 1 7 juli 1 946 voor een periode van 1 0 jaar . De
Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft zij n toelating
op 22/ 1 0/ 1 946 .
- Een steenbakkerij op grond gekend ten kadaster van Okegem
onder nr. 1 76A aangevraagd door de gebroeders De Roose uit
Okegem op 6 januari 1 95 1 voor een periode van 5 jaar . De
Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft zij n toelating
op 30/3/ 1 95 1 .
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- Een veldsteenbakkerij met electropers aangevraagd door
Louis Leclair op 1 6 mei 1 95 2 .
- Een steenbakkerij met veldoven op grond gekend ten kadaster
nr. 6 1 5 aangevraagd door Van Bossuyt Alfons uit Okegem op
1 8 mei 1 95 6 . De Bestendige Deputatie van de Provincieraad
geeft zij n toelating op 2/ 1 1 / 1 956.
- Een steenbakkerij en exploitatie van een kleigroeve in de
Leopoldstraat nr. 6 16A-B aangevraagd door Van den Broeck
Jan A rthur uit Hekelgem op 1 0 j anuari 1 957 voor een periode
van 5 j aar. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft
zij n toelating op 24/4/ 1 959.
- Een steenbakkerij met veldoven aangevraagd door Van Geite
Willy uit H ekelgem op grond nr. 6 1 9 voor een periode van 10
j aar op 1 8 juli 1 962 . De Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad geeft de toelating op 23/ 1 1 / 1 962 .
- Een steenbakkerij aangevraagd door de weduwe Van Bossuyt
uit Okegem op 3 november 1 965 voor een periode van 1 5 j aar.
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft de
toelating op 8/7/ 1 966.
- Een steenbakkerij met kleigroeve aangevraagd door Gette
mans Jozef uit Iddergem op grond in de Leopoldstraat nrs .
592-6 1 5-6 1 3-6 1 4 op 27 maart 1 969 voor een periode van 10
j aar. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad geeft zij n
toelating op 24/ 1 0/ 1 969 .
Historische schets van de steenbakkerij De Roose

Tij dens een gesprek met Marcel De Roose vertelde hij me
volgende gegevens over de steenbakkerij De Roose.
De geschiedenis van de steenbakkerij De Roose begint met de
figuur van " Pië de Boomkapper" (Petrus De Roose) afkomstig
uit Belsele-Waas en gehuwd met Benedicta Van Holsbeek. Het
echtpaar kocht in 1 900 een stuk grond in de Leopoldstraat
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(toen de Rattenberg) . Meteen stelde zich het probleem wat te
doen met de te hoog gelegen grond ten opzichte van de straat.
Vervoer was in die tijd niet te betalen en daarom verwerkte
Petrus iedere zomer, 1 2 jaar lang, de te hoog gelegen grond tot
bakstenen.
In 1 902 bouwde hij reeds een eigen huisje en enkele
jaren later zou h ij er nog twee bijbouwen. Ondertussen
verkocht hij de bakstenen tot de grond volledig uitgeperst was
en was het terrein dienstig voor zij n grote liefde : een houtzage.
rIJ .
Zij n vier zonen Felix, Jozef, Frederik en Hypoliet waren
eveneens tewerkgesteld in het familiebedrijf en het bedrij f
groeide met de j aren . Weldra waren de terreinen aan de
Leopoldstraat te klein en zocht men naar grond waar volop kon
uitgebreid worden .
Rond de jaren 1 950 werden 7 ha aangekocht, gelegen
langs de Steenweg Aalst-Ninove, genaamd het Verkenshooft .
Er was slechts één groot nadeel , de grond lag er zoals destijds
in de Leopoldstraat twee meter te hoog . Een enorme massa van
1 50 . 000 m3 ( 1 0 . 000 zware wagens grond) diende verplaatst te
worden. Men was mondeling overeengekomen om die grond
over te laten aan een aannemer die er de autosnelweg E5 (E40)
zou mee ophogen in de omgeving van Aalst . Als puntje bij
paaltje kwam had men de grond niet meer nodig en het enige
alternatief was de grond uitvormen tot stenen. De relaties met
de banken waren ondertussen al op vertrouwelij ker voet en
liever in veldovens te bakken, werd voor die tijd een allermo
dernste steenbakkerij gebouwd die achteraf gezien ook de beste
investering bleek te zijn voor het " grondprobleem " . Men kon
een + 1 50 miljoen stenen op een tijd van 20 jaar vervaardigen .
Op 6 januari 1 95 1 deden de gebroeders De Roose een
aanvraag tot het bekomen van een vergunning om op een stuk
grond, Aalstersesteenweg nr . 1 76 a, sectie A , 1 20 m op 320
m, klei uit te bakken in veldsteenovens , een delfmachine en
.
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Foto' s 5 en 6 : De gebouwen van de steenbakkerij aan de
Aalstersesteenweg
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drie electrope rsen met electromotoren van 1 tot 1 0 kw op te
stellen . Op 2 1 maart 1 95 1 werd hun vraag ingewilligd en kon
men de overtollige grond reeds verwerken waar later de
eigenlij ke steenbakkerij zou plaats vinden. De voorbereid ing
begon reeds met een firma Samic aan te spreken die gevestigd
was in Mechelen (Bonheiden) . Deze firma vertegenwoo rdigde
een Duitse firma Rieter-Werke, gevestigd aan de Bodenzee die
gespecialiseerd was in dergelijke bedrij ven .
De 1 3e november 1 954 werd bij notaris Albert Evene
poei te Ninove de stichtingsakte ondertekend door Petrus-Jozef,
Felix-Jozef, Jan-Frederik en Hypoliet-August De Roose . De
personenvennootschap met beperkte aansprakelij kheid nam de
titel van "Steenbakkerij De Roose Gebroeders " waarvan de
maatschappelij ke zetel gevestigd was op de Steenweg op Aalst
te Okegem .
In 1 955 waren het machinepark en de gebouwen klaar
voor productie en vroeg men een vergunning om een elektri
sche cabine in te richten met twee transformatoren van 30 en
3 1 5 KVA - 1 5 . 000 V - 220V , dit om het machinepark van de
nodige elektriciteit te voorzien. Deze elektrische cabine zou
later ook dienst doen voor het machinepark van de houtzagerij .
Momenteel is deze elektrische cabine nog in dienst.
Men plaatste voor de steenbakkerij een ovengebouw , een
pershuis en een droogovengebouw . Om gedurende de winter
stenen te produceren bouwde men later een grondloods waar
men een enorme hoeveelheid grond in de zomer plaatste om
deze in de winter te kunnen verwerken .
In de zomer was de vraag naar stenen groot maar
gedurende de winter dienden de paletten afgewerkte stenen
droog gestapeld te worden. Dit probleem loste men op door
een laadgebouw enkele jaren nadien op te trekken.
De productie van klei tot steen gebeurde als volgt. De
grond op het terrein werd afgeschraapt tot 3 meter diepte met
een grondbaggermachine en via een spoorlijn van kleine
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Foto ' s 7 en 8 : De grondbaggermachine en de spoorlijn. Petrus
Nuyts is aan het werk.
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"berlines " die getrokken werden door een " locco " kwam de
grond terecht in de grondmeng elaar (kuip met zuiveringsi nstal
latie die alle onreinhede n tegenhield en verwijderde) . Via een
vervoerband kwam de gezuiverde grond in de volautomatis che
strengpers waar de stenen gevormd werden en op maat
gesneden werden (regelbaar naar gelang de dikte van de steen) .
Eens gevormd werden de stenen automatisch op latten
gestapeld en zo tot de "omlader" gebracht . Van de omlader
werden de vers geperste stenen met de daartoe bestemde
wagentjes naar de droogoven gevoerd waar zij automatisch in
schoven geplaatst werden.
Na ongeveer een week gedroogd te hebben waren ze
klaar om in de bakoven te gaan. Dit gebeurde ook automatisch
en tot dan was er geen enkele werknemer die de steen met de
hand had moeten aanraken .
Het stapelen in de oven gebeurde door gespecialiseerde
vaklui . Een viertal personen plaatste iedere dag ruim 30 . 000
stenen in de oven. Aan de andere zijde van de oven plaatste
een ploeg werknemers de gebakken stenen op paletten.
De oven was van het type ringoven of Hoffmanoven in
zigzag, oorspronkel ij k gestookt met poedersteenkool, later met
stookolie. De bediening van de inspuiting van de brandstof
gebeurde automatisch boven op de oven waar tientallen gaten
voorzien waren om de stookolie door een opening in de stenen
te verspreiden . De inspuittijd en hoeveelheid brandstof was
regelbaar. Iedere week werden op die manier ongeveer
200. 000 stenen gebakken .
Er werkten toen in de steenbakkerij een zeventiental
mensen. Ze waren vooral afkomstig uit Iddergem, Denderhou
tem en Zandbergen . Uit Okegem waren Goelens Frans, Saeys
Georges, Nuyts Petrus en Van der Speeten Jean tewerkgesteld .
De voornaamste afnemers van stenen waren de firma' s
Maessen en De Smet uit Serskamp .
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In 1 973 stopte men de activiteiten niettegenstaande het
bedrij f in volle bloei produceerde. De voornaamste reden was
dat de grondstof, de klei op het grondgebied en de omringende
velden zoals de Guldenboom volledig ontgonnen was . Men
diende uit te kij ken naar grondgebied die op grotere afstand
van de steenbakkerij zich bevond wat bij komende kosten in
vervoer met vrachtwagens teweegbracht.
In de j aren 70 had men de oliecrisis. Het bakken en het
drogen gebeurde met stookolie en het verbruik was ongeveer
1 5 . 000 liter per week. Het contract met de firma Shell werd
niet nageleefd . Door de hogere olieprijzen was het bakken van
de stenen niet meer rendabel . Bovendien waren het machine
park en de oven aan vervanging toe .
Het hoofddoel bleef nog altij d een zagerij op te starten
op de ontgonnen grond . M idden de j aren 60 was men reeds
begonnen met de gebouwen op te trekken voor de zagerij .
De oude ovengebouwen werden omgebouwd tot hout
loodsen en zij n nog altijd in gebruik. Een gedeelte van het
machinepark van de steenbakkerij is nog altijd in bepaalde
gebouwen aanwezig .
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20 JAAR DORPS QUIZ

Patrick Praet
Vlamingen zijn een volk van quizliejhebbers. Dat bewijst het
blijvend succes van dergelijke «weet-wedstrijden " op de twee
grote televisiezenders. In de Denderstreek is deze quiztraditie
al een paar decennia oud. Zo is er al jaren de Ninoofse
stadsquiz die de grote specialisten lokt. In Outer werd geduren
de jaren de quiz van de langste nacht georganiseerd, een
krachtproef met de kennis over Groot-Ninove als lrekpleister.
En in Denderwindeke heeft het Davidsfonds nog steeds zijn
dorpsquiz. Okegem heeft met de Dorpsquiz en de Quiz van de
Denderstreek in dit rijtje een vaste plaats ingenomen. Dit jaar
werd de Okegemse Dorpsquiz voor de 2(lle maal georganiseerd.
Het begin

In 1 985 vatte Davidsfonds-Okegem het plan op om zo veel
mogelijk Okegemnaars in een gezell ige quiz samen te brengen.
Voor het bestuur moest de kennis van Okegem de rode draad
vormen . Initiatiefnemers Chris De Bodt en Geert Van der
Speeten werkten een concept uit dat een evenwicht vormde
tussen vragen over algemene kennis (actual iteit, geschiedenis,
sport, film, wetenschap , kunst, muziek, ... ) en over taal ,
gebruiken, geschiedenis, ... van Okegem.
De eerste Dorpsquiz ging van start op 23 februari 1 985 in de
zaal van het klooster. Voor de eerste editie schreven tien
ploegen in. A lhoewel het initiatief zich op de eerste plaats
richtte tot de Okegemse verenigingen, namen van bij het begin
ook allerlei gelegenheidsploegen deel . Eén hiervan was De
Beek die overigens in 1 985 en 1 986 met de overwinning ging
lopen. Vanaf 1 986 werd de quiz in het intussen afgewerkte
Buurthuis georganiseerd waar hij sindsdien een definitieve stek
heeft gevonden.
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Okegems

Van bij het begin vormde de rubriek Ken uw dorp een zeer
belangrij k onderdeel van de quiz . Het aandeel en de vorm van
de vragen zij n sindsdien weliswaar aangepast, maar toch
bepalen de vragen over Okegem nog steeds de identiteit van de
Dorpsquiz . Een ploeg die niets weet over het dorp kan dan ook
moeilij k met de overwinning gaan lopen. Het karakter van de
Dorpsquiz wordt nog versterkt doordat het aantal niet-Okegem
naars per p loeg wordt beperkt. De winnaar van de ' dorpsru
briek' wordt daarom steeds beloond met een speciale prij s . Dit
j aar ging de prij s naar de ploeg AG. In het verleden was het
regelmatig de p laatselij ke CD&V (CVP) die zich de beste
Okegem-kenner toonde. Het plaatselij ke karakter van de quiz
komt ook al j aren tot uiting in de naamkeuze van de joker
(hoppewenj er , een vroegere bij naam van de Okegemnaars) die
elke ploeg kan inzetten .
Een geslaagde formule

De Dorpsquiz kon naar Okegemse normen steeds op een goede
opkomst rekenen. Jaar na j aar minstens tien ploegen van vier
deelnemers mobiliseren is immers niet altijd evident. Tijdens
de jaren 1 990 schreven zelfs regelmatig 1 5 ploegen in. Recent
is dit aantal wel lichtjes teruggelopen, maar dit jaar waren
toch weer 1 1 ploegen paraat. Sommige ploegen zijn al jaren
van de partij , weliswaar in een wisselende samenstelling. AG
club is de enige ploeg die al 20 onafgebroken deelneemt .
A ndere trouwe klanten waren en zij n : CVP-Okegem (later
CD& V -Okegem) , Equipo valeroso, Amuzanten, Krefters , Itsie
Pitsie, Quizzyfingers, ... In een wat verder verleden herkennen
we legendarische ploegen zoals Tomme Toch (jarenlang
winnaars en later omgevormd tot Overstekend wild) , de Chiro
j ongens (nooit verlegen om een grap) , d'Ikuwers, . .
,
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Het succes van de Dorpsquiz is wellicht toe te schrij ven aan
enkele ingrediënte n waarvan niet wordt afgeweken. Het dorpse
karakter van het gebeuren is één hiervan. Een ander vormt het
mondeli ng voorlezen van de antwoorden van de ploegen,
hetgeen vaak aanleiding geeft tot de nodige hilariteit in de zaal.
Tevens vormt deze formule een soort wederzij dse controle van
de ploegen. Ploegen dringen er op aan om niet, zoals bij
andere quizzen, over te schakelen op schriftelij ke antwoorden.
De trouwe opkomst van enkele ploegen kan ook verklaard
worden door het royale aanbod van prijzen. Bij weinig
quizwedstrij den in de streek is men zo gul met geschenken .
Aanvankelij k werden prijzen i n natura geronseld bij de
Okegemse handelaars . S inds een tiental j aren wordt gewerkt
met een reclameboekje met betalende advertenties , een initiatief
overigens dat nadien door andere Okegemse verenigingen voor
andere activiteiten werd overgenomen . . . Deze formule laat toe
om voor de deelnemers een mooie boeken, C D ' s of wij n aan
te kopen.
Sinds vorig j aar werd opnieuw aangesloten bij de gesmaakte
gewoonte om een praktische proef te voorzien. Naar aanleiding
van het 20-jarig bestaan was dit in 2004 een proefmoment van
trappistenbieren en kazen .
Lange tijd kon de Dorpsquiz op een behoorlij ke publieke
belangstelling van supporters rekenen, eigenlij k ook een
curiosum in vergelij king met andere quizzen waar enkel de
spelers komen opdagen . Het publiek is er in Okegem nog
steeds , weliswaar niet meer zo talrij k als vroeger .
De winnaars

De scorebladen van de eerste jaren zijn verloren gegaan zodat
een volledige reconstructie van het palmares niet mogelij k
bleek. Daarbij dient gezegd dat ploegen vaak onder een
wisselende naam speelden. Een sterke formatie was een
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bij voorbeeld Tomme Toch (met o . a . Roger van Eeckhout en
M aggy Ronsij n) die later speelden onder de naam van Overste
kend wild . D e laatste j aren zakken een paar niet-Okegemse
"beroepsquizzers " naar het Buurthuis af. Aangevuld met enkele
rasechte Okegernnaars vormde Itsie-Pitsie zo sinds het eind van
de j aren 1 990 een bij na onoverwinnelijk team .
1 985 : De Beek
1 986: De Beek
1 992 :
1 993 :
1 994 :
1 995 :
1 996:
1 997 :
1 998 :
1 999:
2000 :
200 1 :
2002 :
2003 :
2004 :

Overstekend wild
CVP-Okegem
Overstekend wild
Kort en goed
Quiztwel
Flurk 2
lts ie-Pits ie
Itsie-Pitsie
Itsie-Pitsie
Koningshuis
I l ike Dick van Dyke
I tsie-Pitsie
Grizzlys

Denderende Quiz

Het Davidsfonds organiseert sinds 2002 op het einde van het
jaar ook een Denderende Quiz . In tegenstelling tot de Dorps
quiz staat deze open voor ploegen van Groot-Ninove en
daarbuiten. H et thema vormt immers allerhande toeristische
informatie van de Denderstreek. D it jaar vond de derde ed! tie
plaats op zaterdag 23 oktober. De opkomst was overweldigend .
Met de Dorpsquiz en de Denderende Quiz neemt Okegem in de
streek stilaan de plaats in van quizgemeente.
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Voor de liefuebbers

H ieronder namen we een selectie op uit de rubriek van Ken uw
dorp uit de Dorpsquiz van 2002 , 2003 en 2004 . De antwoorden
staan achteraan in dit nummer.
2002
1 . Okegem is nog steeds een kaatsgemeente . Kaatspleinen
vinden we vandaag nog terug op het vroegere Stationsplein en
op het terrein van de Amuzanten. Kaatsl iefhebbers weten dat
het spel specifieke termen gebruikt. Wat is de naam van het
opslagvak in de kaatssport
2 . Welke vrucht bedoelde men in O kegem en omgeving als
men van een berglander sprak?
3 . Welk dier bedoelt de O kegemnaar als hij van een glauzen
mauker spreekt?
4 . Vul aan met een passend dialectwoord . da was dau en
(drukte van belang, een geharrewar)

.

.

.

.

5 . Vul aan met een passend dialectwoord : daumee bennek niks
. . (daarmee ben ik niets geholpen, gebaat)
.

6 . In Okegem is er terug een bloemenwinkel geopend op de
Dorpplaats , namelij k het Bloemenhuisje. Enkele tientallen jaren
terug was er in dat huis een staminee of café . Ken je nog de
naam van dat café?
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7 . Op dezelfde Dorpplaats floreert al geruime tijd brood- en
banketbakkerij Walraevens . Veel j aren terug was er op die
plaats ook een café . We vragen de naam van dat drankhuis.
8. Mannelij ke hoevedieren werden/worden nog " gesneden" of
gecastreerd om ze kalmer te houden of ze beter vet te mesten.
a . H oe noemt men een gesneden mannetjesvarken?
b . Hoe noemt een gecastreerde hengst?
9 . H et veevoederbedrij f met de eigenaardige naam Hanekop
deed ons denken aan de naam miskekop (pen) die men vroeger
en nu nog af en toe hoort. Welk product wordt hiermee
bedoeld?
1 0 . Vul de volgende u itdrukki ng aan met een Okegems woord .
Iets op de . . . doen (zonder planning of overleg doen)
2003
1 . Een kind vroeg vroeger nogal eens aan zijn vader. " Mag ik
op uwe metteko zitten" . Welke plaats bedoelde men daarmee?
2 . De periode van 1 9 juli tot 1 8 augustus is meestal de
warmste tij d van het jaar. V roeger was het onmogelij k om
voedsel te bewaren. Hoe noemden de oudere mensen deze
periode?
3 . Door ons dorp passeert al enkele jaren de lij nbus . Officieel
verbinden l ij n 1 26 en 1 27 verbinden twee steden met elkaar.
De ene stad is Brussel . Wat is de andere?
4 . Welk woord gebruikte men in Okegem en omgeving voor
een pissebed of (een synoniem keldermot)?
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5 . In Okegem en omstreke n waren mastellen lange tij d een
typische specialite it. Daarvoor gebruikte men onder andere de
volgende ingrediënten: peperkoek , bruine suiker, melk, stroop,
oranjes chillen, foelie en kaneel. Welk onmisbaar ingrediënt
hebben we niet opgesom d?
6 . Wat is de voornaam van de laatste burgemeester van
Okegem?
7 . I n het gebouw waar nu de krantenwinkel H et Snoeperken is
gevestigd, was van vóór WO I tot ca. WO I I een bedrij f actief.
Over welk bedrij f gaat het?
8 . De kerk van Okegem werd i n 2002 prachtig geschilderd.
Het was geleden van de j aren zeventig (van vorige eeuw) dat
ze een nieuwe verflaag kreeg. Wie schilderde toen het interieur
van de kerk?
9 . I n sommige wij ken van het dorp werd vroeger een spel
gespeeld met schijven van een schietbak. Op een kurk werd
door elke deelnemer een muntstuk gelegd. W ie er in slaagde
om met een schij f de kurk van op afstand te raken én het
dichtst bij de munten belandde kon deze in ontvangst nemen.
Hoe werd dit spel i n O kegem genoemd?
1 0 . Wat zegt men i n het O kegems als men bedoelt dat bij voor
beeld mij n hand l ichtjes verbrand is?
2004
1 . Jozef Nuyts , alias de Kik, die op de Plaats woonde, oefende
het beroep van huidenvetter uit. Midden de jaren vij ftig van de
vorige eeuw kreeg hij de toelating van het schepencollege om
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nog een bijberoep uit te oefenen. Weet je nog welk beroep dat
was?
2 . Jozef Beeckman die uitbater was van het café "In de Post"
verkocht in de jaren v ij ftig en zestig niet alleen dranken maar
kreeg ook de toelating nog een andere vloeistof te verkopen .
Wat was dat?
3 . Het vlees voor pensen en saucissen wordt nog altijd gestopt
in de gekuiste darmen van het varken. Hoe wordt "darmen" in
het Okegems vertaald?
4 . Verleden jaar werd een stuk bouwgrond, palende aan de
H azeleerstraat en dat toebehoorde aan de Kerkfabriek en de
NMBS verkocht. Op het stu k grond dat toebehoorde aan de
NMBS stond tot de jaren 1 960 een woning . Hoe noemde men
zo ' n huisje in het Okegems?
5 . H et kloostergebouw van de zusters van de H . H . Harten is
sedert vorig jaar opgeheven als klooster . In welk jaar zij n de
zusters hier aangekomen (het jaartal staat ook in het dak van
het kloostergebouw)?
6 . H oe zegt men in ons dialect: ga uit mijn weg, uit mijn zicht.
7 . Vul volgende Okegemse uitdrukkingen verder aan: 't angt
aunnieën met . . . en . . . (tip : het hangt niet goed aan elkaar)
.

8 . Vul volgende Okegemse uitdrukking verder aan: e ontaavt
mau van 'n . . . tot . . (tip : hij onthoudt niet lang)
.

.

9 . H oe zegt men in het Okegems? Koude rillingen krijgen
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1 0 . Gehoord uit de kindermo nd op de speelplaats : verwaiten
Vul verder aan.
kan me nie . . . , mau slaun doe me
.

.

.

Foto van de jury en inrichters van de eerste quiz in 1 985 . Van
l inks naar rechts: Geert Van der Speeten, Chris De Bodt,
Georges Becqué, André De Dobbeleer, Jozef Van der Speeten,
Willy De Schryver.
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Foto quiz 1 985 : de ploeg van de Amuzanten : Cyriel Eylen
bosch, Willy Van de Perre en Paul Nuyts . Op de achtergrond :
Willy Kestens .
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Foto quiz 1 985 : de ploeg van de AG-club : Albert Boriau , Elie
Gies en Jean D ' haese .
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DORPSKRONIEK
Brand in de kantine van de Amuzanten: Twintig jaar werk
in één keer weg
Patrick Praet

Wie zondagmorgen 1 augustus van dit j aar langs de kantine van
de Amuzanten wandelde, kon wellicht zijn ogen niet geloven.
Op de plaats van de mooie chalet smeulde enkel nog een hoop
hout temidden van plassen water, gebroken glas , resten plastic
en steen. De ravage maakte dezelfde indruk als Ground Zero
in New York na de bewuste nine eleven. Voorzitter Danny
Geeroms verwoordde het best de gevoelens van de vele
bezoekers van de kantine : " Twintig jaar hebben we aan de
kantine gewerkt en in enkele uren is het allemaal weg . Het is
echt triestig . Zeker als je weet hoeveel werk er is ingestoken
door vrij willigers " .
De brand brak uit rond 4 uur in de vroege morgen. Het
automatisch alarm van de kantine sloeg onmiddellijk aan bij
terreinverzorger Gilbert H elpers . Eenmaal aangekomen moest
hij lijdzaam toezien hoe de vl amm e n al metershoog boven het
dak dansten. Voor de brandweer was het onbegonnen werk om
de vooral houten constructie nog te redden. De oorzaak van de
brand zou een elektrische kortsluiting tussen het plafond zijn.
Kwaad opzet is in elk geval uitgesloten.
Voor de Amuzanten was het wel even slikken . De brand
hypothekeerde niet alleen hun kaatscompetitie, maar betekende
tevens een opdoffer voor de talrij ke sympathisanten die tijdens
het weekend de kantine bezochten. Ook voor wandelaars was
het telkens een welkome stopplaats . De gelij knamige carnavals
groep was eveneens haar lokaal kwijt. Onmiddellijk kwamen
solidariteitsacties los . De Amuzanten kregen de steun van
bevriende verenigingen, handelaars en individuen . De Ninoofse
scouts stelden een tent ter beschikking die dienst deed als
1 00

opslagruimte en kantine. Van een café mochten tafels en
stoelen gebruikt worden. En een plaatselij ke handelaar zorgde
voor een stroomgroep om elektriciteit te maken. De Amuzanten
waren ook hun speelmateriaal kwijt. Geen nood, kaatsclub
Okegem Toekomst stond hen toe om haar kaatsballen te
gebruiken.
De kaatsclub bleef niet bij de pakken zitten. De kaatscompetitie
ging op de "zwarte " 1 augustus gewoon door. Er werden
onmiddellij k plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe en
grotere kantine in baksteen. De nodige aanvragen hiervoor zij n
reeds verstuurd naar de gemeente en stedenbouw . D e ruwbouw
zal verricht worden door een p loeg van de VDAB . De Amu
zanten maken zich sterk dat reeds volgend j aar de kaatscompe
titie kan afgewerkt worden in de schaduw van een nieuwe
kantine. Ook de carnavalgroep de Okegemse Amuzanten draagt
zijn steentje bij . Op 27 november organiseerden zij in de zaal
van de Harmonie een grote benefietavond . De opbrengst
hiervan zal worden besteed aan nieuw meubi lair.
Reeds meer dan 40 j aar vormen de A muzanten een vaste
waarde in het kaatswereldj e . De dalende belangstelling elders
in de kaatssport hebben op de club blij kbaar geen vat. S inds
hun ontstaan in 1 964 organiseren zij een eigen competitie die
open staat voor elke kaatsliefhebber van Okegem zelf of
daarbuiten. Hun interne competitie van ca. 6 ploegen, die elk
jaar anders worden samengesteld, is op die manier uniek voor
deze streek. Dé sterkte van de Amuzanten was evenwel hun
kantine. Het was immers meer dan een club lokaal . Het was
tevens een ontmoetingsplaats voor de meer dan 80 leden en
voor heel wat andere Okegemnaars . De kantine was met andere
woorden een wezenlij k onderdeel in het sociale weefsel van het
dorp . Wij hopen daarom dat de kantine snel uit haar as zal
vernjzen .
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Foto wellicht genomen in

1 969 ter gelegenheid van een vriendschappelijke

voetbalmatch op het terrein achter het Hof te Haeseleer. Staande van links naar
rechts : Adolf Beeckman, Jozef Bellemans, Jaak Van Holder, Pierre De Mulder,
Albert Janssens en Marcel Cobbaert. Gehurkt van links naar rechts: Victor De
Leeneer, Jozef Van Saene, Lucien Praet, Eddy Vleeschouwer , Albert Muylaert
en Roland Vleeschouwer.

1 02

Afscheid van de zusters van de H . H. Harten
Jozef Van der Speeten

In " Mededelingen van Heemkring Okegem " nr . 2 - 2004 werd
aangekondigd dat de parochie op 6 juni 2004 afscheid nam van
de zusters, die hier circa 1 10 jaar verbleven.
In de meimaand van 2004 richtten de pastoor en het parochiaal
feestcomité zich in een schrijven naar alle parochianen. We
citeren hieruit graag volgende paragraaf.
"Op zondag 6 juni a.s. blikken we met een tikje weemoed en
met grote dankbaarheid terug op 1 1 0 jaar leven en werken van
de zusters te Okegem.
Om 9u30 vieren we samen eucharistie in onze parochiekerk.
Aansluitend volgt een academische zitting in de kloosterzaal.
Gastspreker is Eerwaarde Heer Paul Van Paepegem, tot
februari dit jaar vicaris van het katholiek onderwijs in het
bisdom Gent. Onze harmonie "Eendracht is Macht zorgt voor
een feestelijke omlijsting. Bij een gezellige drink praten we
graag nog een tijd na. Wij hopen u te mogen verwelkomen ".
Heel wat parochianen gingen op deze uitnodiging in en waren
aanwezig in de kerk die voor deze gelegenheid feestelij k
getooid was . Pastoor Callebaut ging voor i n deze viering
waarin het parochiekoor ook enkele mooie en aangepaste
l iederen vertolkte . Vooraan in de kerk hadden de Eerwaarde
Moeder en een tiental zusters plaats genomen. Op het einde
van de mis viering sprak Moeder J eanine in naam van de
zusters een kort dankwoord uit. H ieruit l ichten we een paar
paragrafen.
" De beleving van deze lange periode wekt in ons verschillende
g evoelens. We herhalen onze dank jegens allen die aan het
initiatief van deze dag hebben meegewerkt. Voor ons is dit een
sprekend teken van uw waardering voor onze zusters, doorheen
die vele decennia. Ook de Heer zijn we dankbaar dat religieu
zen in Okegem, mee de hartslag ritmeerden van het parochiele11
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ven en van het onderwijs. Daarom is dan ook niet toevallig dat
1 1 0 jaar geschiedenis wordt afgesloten met een Eucharistievie
ring, om de Heer te danken.
Vandaag leeft ook een ander gevoelen in ons: namelijk de
weemoed om het weggaan uit Okegem. . . voorgoed. Afscheid
nemen van een geliefde plek doet altijd pijn. Dit leed voelen we
hier en nu sterker dan voorheen of dan elders. Okegem is
immers de laatste plek waar onze zusters buiten Ninove nog
aanwezig waren. Toch wordt onze pijn een stukje verzacht,
omdat we overtuigd zijn dat de school door toegewijde leken
verder gedragen wordt. Hun inzet waarderen we ten zeerste en
blijven daarvoor heel dankbaar.
11

Na de misviering stapten de genodigden op naar de kloosterzaal
die ook een feestelij k tintje had gekregen . De harmonie zat
reeds paraat om de aanwezigen muzikaal te begroeten voor de
academische zitting .
Directeur Wim Beeckman heette in zij n inleidend woord
iedereen van harte welkom . Hij richtte zich in het bijzonder tot
Moeder Jeanine en haar medezusters die hij van harte dankte
voor alles wat de zusters hier verwezenlij kt hadden in de
voorbije jaren. H ij meldde dat de zusters de schoolgebouwen
en het klooster in erfpacht gaven voor 50 jaar en beloofde de
school infrastructuur te behandelen als een goede huisvader . Hij
ging vervolgens in op de belangrij ke taak die de school te
vervullen krijgt nu de zusters van het Okegemse toneel
verdwenen zij n . H ij benadrukte dat de groeiende zorg van de
onderwijsmensen wordt dat kinderen meer en meer begeleid
moeten worden in hun opvoeding , in hun sociaal-emotionele en
geloofsopvoeding .
De grondtoon van het opvoedingsproject in de katholieke
basisschool is : elk kind graag zien en aanvaarden als iets uniek
en een bijzondere zorg voor de zwakkere . De twee harten in
het logo van de congregatie symboliseren deze twee prioritei1 04

ten. H ij beloofde tenslotte dat het engageme nt dat de zusters
zolang hebben volgehoud en ook door de school blij vend zal
gebeuren. Tijdens het intermezzo traden enkele leerlingen van
de basisschool op en gaven een paar nummertjes ten beste .
Vooral de voordrachtstukj es die Jolien Herremans en Lotte
Hemelsoet opvoerden werden zeer geapprecieerd door het
publiek .
De eregenodigde was vicaris Paul Van Paepegem die een lange
en verdienstelij ke loopbaan als priester, proost , leraar, direc
teur, inspecteur godsdienst en vicaris-generaal van het katho
liek onderwijs in het bisdom Gent had beëindigd .
Als geboren Ninovieter kende hij heel goed de zusters van de
H . H . Harten. Zijn eerste contact met hen was als leerling van
de kleuterschool . Als priester ging hij regelmatig voor in de
misviering in het Zusterhuis . Als inspecteur kwam hij op
inspectie in de basisscholen die de zusters opgericht hadden .
Zijn speech begon hij met humoristische zinspelingen bij de
woorden die gebruikt werden voor de religieuzen . Aan bod
kwam de eertijds Franse benamingen als soeur, masoeur, ma
mère , reverende mère superieur, die hij als afgedaan be
schouwde . Verder had hij het over de Vlaamse benamingen als
non, de nonnen, de nonnetjes, die vooral opgang maakten in
niet-christel ijke kringen.
Zo kwam hij eindelij k bij het woord "zusters " dat nu gebruikt
wordt in de congregatie. En nu ging hij de spirituele toon op .
Als "zuster" willen ze niet alleen onderl ing een gemeenschap
zijn, maar ook zuster van zoveel mogelijk mensen buiten de
gemeenschap . Ook deze zustercongregatie heeft haar eigen
spiritualite it . Zij wijst naar het groot hart van Jezus " Hart "
staat hier als symbool bedoeld . Met Jezus Hart wordt de zetel
van zijn vermogen tot kennen en beminnen bedoeld . De
congregatie inspireert zich ook aan het " Het Hart van Maria " .
Als congregatie zoeken de zusters steun bij mekaar, zij vormen
gemeenschap om als individu te overleven . Hij wou niet dieper
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ingaan op de historiek van klooster en school , daarvoor
verwees hij naar de tentoonstelling .
I n zij n slotwoord dankte de vicaris ook namens het bisdom de
zusters der H . H . Harten voor hun groots dienstwerk in de
parochies . Wanneer ze weg zij n wordt het verschil gevoeld:
een warm kloppend hart binnen de lokale gemeenschap valt
sti l . H ij eindigde zij n feestrede met de hoop dat in Okegem één
of ander getuigend teken mag aanwezig blijven van hun 1 10
jarig dienstbetoon. Na de feestrede gaf de directeur een
bescheiden aandenken mee aan Moeder Jeanine en medezus
ters . De parochie wou niet achterwege blijven en de pastoor
schonk aan de overste een prachtig gesmede kandelaar. Nadien
volgde nog een receptie waar de aanwezigen van elkaars
gezelschap konden genieten en even gaan kijken naar de
tentoonstelling van vergrote foto ' s van de zusters die in
Okegem vertoefd hebben en van de Okegemse zusters .

Buurtfeest Hazeleerstraat

Herman Brantegem
I n het voorjaar van 2004 werd door een aantal mensen de idee
gelanceerd om in de Hazeleerstraat een gezellig samenzijn te
organiseren . Enerzijds om de, voor velen, al lang vergeten
kermis Eversem wat op te smukken, anderzijds om elkaar wat
beter te leren kennen.
Toen Patrick Asselman de locatie aanbood was dit voor Jan
Van Isterdael het sein om een aantal mensen aan te spreken en
een comité op te richten dat zou instaan voor de goede
organisatie van het feest . Het buurtcomité bestond uit de
volgende leden : Voorzitter : Jan Van Isterdael; secretaris :
Walter Van Geyte en leden : Patrick Asselman, Eddy Lam
brecht, Geert Wasteels , Walter Van den Auwelant, Herman De
Meyer, Henri Foquet, Freddy Van den Broeck en Jan Gal le.
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Na enkele vergaderingen werden alle Hazeleerstraatbewo ners
uitgenodigd op een groot buurtfeest op zondag 8 augustus
2004 . Ruim 1 20 mensen schreven in, een onverhoopt succes .
Op het programm a waren een barbecue , een gezellig samenzijn
en een dansje voorzien. De kinderen kwamen aan hun trekken
in een springkasteel en met schommels . Een schminkstand was
eveneens voorZIen.
De 8ste augustus waren de weergoden gunstig gezind , het was
30 graden en de frisdranken verkochten als zoete broodjes. Om
1 7 uur werden de genodigden uitgenodigd tot de barbecue en
om 1 9 uur bracht de Okegemse fanfare voor de aanwezigen
een fel gesmaakte serenade .
Later op de avond zorgde Patrick Asselman voor de gepaste
dansmuziek en voor velen was de avond veel te kort. A llen
waren van oordeel dat dit feest voor herhaling vatbaar was . En
dan hopelijk met nog meer deelnemers . . .
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De inrichters van het buurtfeest van links naar rechts: Henri Focquet, Jan Van
Isterdael , Walter Van den Auwelant, Eddy Lambrecht, Patrick Asselman,
Walter Van Geyt, Geert Wasteels en Herman De Meyer .
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In memoriam Eugeen Neukermans

Herman Van Isterdael
Na een moedig aangegaan gevecht tegen een slepende ziekte
overleed op 1 7 mei 2004 Eugeen Neukermans in zijn woning
op het Dorp . Vermoedelij k was hij op dat ogenblik één van de
bekendste inwoners van ons dorp . H ij was een man die graag
tussen andere mensen vertoefde en levenslang een rol speelde
in het verenigingsleven van Okegem . Vooral naar de kaatssport
ging zij n grote voorliefde uit. Eugeen had een hart van
koekenbrood maar was tegelij kertijd geen gemakkel ij k man.
H ij was recht voor de vuist en draaide er helemaal geen
doekjes rond . H ij noemde man en paard . H ij gaf zij n mening
en handelde ernaar. Velen namen hem dit ook niet in dank af.
Voordeel was dat j e goed wist wat je aan hem had .
In de Okegemse politiek speelde hij een prominente rol
in de j aren 1 970- 1 976. H ij was eerste schepen in het laatste
schepencollege van het zelfstandige Okegem . H ij verlengde zijn
politieke carrière nog eens zes j aar als gemeenteraadsl id van
Groot-Ninove . H ij was in de politiek erg loyaal voor medestan
ders en meedogenloos voor tegenstrevers .
Eugeen was één van de stichtende leden en stond mee
aan de wieg van de Heemkring van Okegem . In de toenmalige
bewogen partijpolitieke context wou het nieuwe bestuur van de
vereniging geen partij kiezen . Het bestuur werd evenwichtig
samengesteld om alle mogelij ke tegenwerking te voorkomen.
Na enkele j aren nam Eugeen ontslag uit het bestuur. Niettemin
bleef hij het tijdschrift trouw én kritisch volgen . Wij zijn de
inzet voor de Heemkring in de moeilijke beginj aren niet
vergeten . In het tijdschrift publiceerde hij met de hulp van
Bernard Van Vaerenbergh een fel gesmaakt artikel : Herbergen
in onze gemeente vanaf de eeuwwisseling tot heden, jaargang
2 , 1 977 , p . 1 0- 1 8 , 52-62 , 80-89 . Later publiceerde hij ook zijn
herinneringen bij het begin van de Tweede Wereldoorlog : Mijn
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tocht naar Frankrijk (15. 05 - 15. 08. 1 940) , jaargang 1 5 , 1 990 ,
p . 55-59 . Hij interesseerde zich erg voor oude foto ' s van Oke
gem . H ij l iet talrijke afdrukken maken door zijn neef Paul
Timmermans. Samen met A lbert Neukermans werkte hij aan
de familiegeschiedenis van de familie Neukermans . In dat
kader hebben beiden ook meegewerkt aan het afschrijven van
de akten van de Burgerlij ke Stand van Okegem van 1 796 tot
1 870.

Euge en
NEU KER MAN S
o

september 1 92 1
t 1 7 mei 2 004

15

1 09

Maandag 1 j anuari 1945: Relaas van een noodlanding van
een bommenwerper
Achiel Anthoens

Op deze nieuwj aarsdag : een heldere vries lucht. De hard
bevroren grond is met een laagje sneeuw bedekt. De ganse
voormiddag is er geronk geweest van v liegtuigen die terugkeer
den van bombardementen in Duitsland . Een vliegtuig met
sputterende motoren deed ons naar buiten spurten . Van boven
Impegem sukkelt een bombardeur voort richting Okegem . We
zagen goed dat de rechterdeur openstond , waaruit een achttal
witte stippen neerdwarrelden. De bemanning verliet het
vliegtuig . Deze parachutisten zij n dan terechtgekomen in de
weiden tussen de spoorweg en de Dender. Bij zij n val had één
van de para' s zijn voet omgeslagen of een been gebroken.
Deze werd geëvacueerd door enkele toegesnelde burgers die
niet aarzelden om hulp te bieden. H ierbij werd handig gebruik
gemaakt van de lij kbaar u it de kerk. Albert Baeyens had
hiervoor op een snelle manier gezorgd .
D it alles gebeurde via de weide van Frans Van Boxstael (nu
getransformeerd in bos) naar de losweg naast de spoorweg, nu
het verlengde van de Burgemeester Couckstraat.
Tussen de toeschouwers was er een attente jonge dame (spijtig
kan ik mij haar naam niet herinneren) die, met een zuster
huis-engels accent, aan de gekwetste vroeg "you are ill " . De
man bekeek haar, maar reageerde verder niet. Begreep hij haar
woorden verkeerd of had hij verbod gekregen om met de
inboorlingen te praten van Okegem .
Ondertussen cirkelde het vliegtuig rond boven de meersen om
nog een noodlanding te kunnen uitvoeren. Eén van de beman
ningsleden schoot echter twee rode vuurpij len de lucht in wat
het teken was dat een landing in die omgeving gevaarlijk was ,
gezien de vele grachten en weideafsluitingen. Toen is het
vliegtuig doorgevlogen naar hoger gelegen grond . Het heeft
1 10

dan een buiklanding gemaakt op de velden tussen het Kipsteekbos en de baan Ninove-Aalst, op een 1 50 m van de steenweg
(ongeveer aan kilometerpaaltj e 8 , 5). Bij het begin van zij n val ,
achter de grote boomgaarden heeft het vliegtuig een paar
bomen geraakt zodat een deel van de linkervleugel
afgerukt werd . Andere u iterlij ke schade was dat de vier
schroeven geplooid waren door de inslag op de harde grond .
Het "vliegend fort " werd door de bewoners Bosstraat, Ratten
berg en Beek spoedig deskundig bekeken en kwamen tot de
conclusie :
- Vier motoren met vergaarbakken voor brandstof, ingebouwd
in de vleugels .
- Drie zware mitrailleurs met dubbele loop . Die bevonden zich
in de neus, in de staart en boven op de romp , telkens in een
koepel van plexiglas .
- H et bommenluik bevond zich ter hoogte van de vleugels . H et
was helemaal leeg .
- Een groot aantal banden met kogels . Lengte van een kogel 1 3
cm, aan de basis (slaghoedj e 1 cm) .
Een wacht van een acht à tien soldaten was er vlug bij . Deze
hadden als taak het u ithakken van de motoren en de vergaar
bakken . De mitrailleurs en een deel van de besturing werden
eveneens ontmanteld. De militairen verbleven ter plaatse in een
grote tent. Gehaast met hun werk waren ze evenwel niet .
Blijkbaar was het de bedoeling het einde van de oorlog op een
rustige manier af te wachten .
Toen de soldaten vertrokken waren werd het vliegtuig vooral
door Okegemnaren verder gesloopt. Tientallen meters zink en
spanten werden meegenomen voor eventueel nuttig gebruik.
Van de aluminium vijzen konden blinkende ringen gevij ld
worden. Spijtig maar de ringen konden niet lang gedragen
worden daar het aluminium een kleurstof afgaf na een zekere
tijd waardoor de vingers blauw en zwart werden . Met een
beetje zeep en schuren was dit vlug verdwenen.
111

De rest van het vliegtuig is lang blijven l iggen tot het door de
boeren weggesleept werd naar de rand van de steenweg. H ier
werd het vlug opgeruimd door schroothandelaars .

Foto's uit de nalatenschap van Romanie Baeyens weduwe
Karel Gies
.'----,

-----
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Foto van "Stinne " (Celestine) Broeckaert t 1 962 met haar
kleinkind Godelieve Gies .
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Foto bovenaan: aan het " Spoeltj e " met de Kouterbaan op de achtergrond van
links naar rechts: Magda Gies, Liza Gies (zuster Fabienne), Jan Gies op de arm
en Frieda Asscherickx . Rechts opnieuw Jan en Magda Gie s .
Foto onderaan: zittend: Felicianus Sebastianus (aanspreeknaam Jan) Gies en
zijn v rouw Theresia Van der Speete n . Staand van links naar rechts: Elvida ,
Henri , Liza Karel, Frans Albert, Ida en Ghislain Gie s .
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Bovenaan van links naar rechts : Mariette Vernaillen, Cyriel Van der Speeten,
Martha Baeyens en Romanie Baeyens .
Onderaan van links

naar rechts :

Maurice Baeyens,

Broeckaert, Romanie Baeyens.
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"Stinne "
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Foto genomen aan de kust: van links naar rechts : Martha Baeyens , Agnes Van
de Perre, Maria Baeyens, Severine Van de Perre ; staand: Robert Van de Perre ,
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Antwoorden op de kwisvragen

2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tamis
appel
l ibelIe of waterjuffer
errewerre
vernauderd
De gouden klok (de gaa klok)
I n de Post
a . berg
b . ruin (rooën)
een soort goede steenkool
wiljenboef

2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

rug
hondsdagen
Ninove
varkensbeest
eIeren
Adolf
melkerij
Sylvain Van Isterdael
foefschieten of tapschieten
verblesterd

2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.

taxidienst
benzine
snauren
routehuizeken (baanwachtershuisje)
1 894
gotj ooët menne schietlap

.
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7.
8.
9.
10.

auken - oeëgen
twel ven - noen
vergezzei ' n
boeiten (bijten) - ziër

ERELEDEN WERKJAAR 2004

Het bestuur dankt al deze ereleden zeer hartel ijk voor hun
milde steun.
Timmermans Paul, Sint-Amandsberg
Van der Perre Christiane, Okegem
Van Isterdael Walter, Sint-Katherina-Lombeek
Vernaillen Rita, Ninove
De Roeck Rudi, Roosdaal
Van Snick Roger, Meerbeke
VernailIe n Dirk, Nazareth
De Ridder Marcel, Denderleeuw
Van Isterdael Jan, Okegem
Van Snick Gilbert -De Bodt, Okegem
Vernai lIen Joris, Okegem
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Boriau A lbert - Van Audenhove, Okegem
Buydens H erman, Okegem
Buydens Luc - Moeremans , Okegem
Couck Jan, Ninove
De Dobbeleer André, Okegem
Fosselle Leo - Van den Bosch, Aalst
Hellinckx - Van de Velde, Okegem
Schietecatte Marie-José , N inove
Servranckx Luc - Van Isterdael , Okegem
Sonck Steven, Roosdaal
Strubbe Neron - Hellinckx, Ninove
Van Laeren M aria, Brussel
Vernaillen Achiel - Van den Spiegel , Okegem
Wittenberg Greta, Drongen
Asscherickx Guido , Denderleeuw
Cosij ns Maurits - Staels, Okegem
Geeroms Wilfried , Okegem
H erssens Oscar, Ninove
Servranckx A ndré, Okegem
Triest Achilles - Van Gucht, Ninove
Van der Speeten Marie-Thérèse , Hasselt
Van der Weeën - Jacobs Eliane, Okegem
Agneessens Wim - Van de Velde, Antwerpen
Allaert - Asscherickx Frieda, Kortrijk
Allard Jozef, Okegem
Appelmans Victor, Okegem
Ardans Jan , Okegem
Arents Bart, Okegem
Baeyens Odilon, De Pinte
E . H . Callebaut Alfons , Okegem
Cobbaert William , Liedekerke
Debbaut Gilbert, Okegem
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De Bodt Chris, Okegem
De Brabanter Marcel , Okegem
De Bruyn Florent, Denderlee uw
De Clus Jacques, Okegem
De Coster Paul, Ninove
De Deyn Jan, Kruibeke
De Deyn Lieve, Okegem
De Dier Etienne, Okegem
De Dijn Freddy - Beeckmans , Okegem
De Kimpe Willy , Okegem
Delagey Paula, Okegem
De Leeneer Celestina, Okegem
De Leeuw Jean, Okegem
De Moortel Maria, Okegem
Derideaux Lodewijk, Roosdaal
De Roeck Hugo - Gies , St. -Kwintens-Lennik
De Roose Marcel , Okegem
De Saeger Elisa, Okegem
Eylenbosch Leonard , Okegem
Fonteyn Herman, Roosdaal
Gies Cyriel , Brakel
Gies Etienne , Sint-Katherina-Lombeek
Grij seels Roger, Ninove
Helpers Helena, Denderhoutem
Helpers Jozef, Denderleeuw
Helpers Raymond , Liedekerke
Janssens Jozefien , Okegem
Janssens Roger, Brussel
Lambrecht Eddy , Okegem
Ledegen André, Okegem
Linthout - Van Schelvergem , Okegem
Meyskens Omer, Okegem
Minner Alfons - Redant , Okegem
Moens Louis, Okegem
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Nuyts Rosa, Okegem
Pauwels - De Smet, Aspelare
Praet Lucien - Van de Perre, Okegem
Renders Gustaaf - Montens , Okegem
Reynaert Georges, Okegem
Ronsij n Paul , Okegem
Servranckx Johny - Van de Perre , Okegem
Troch - Broodcoren , Okegem
Van Boxstael Maria, Okegem
Van Brempt H ilda, Ninove
Van Cauteren Marc - Vernaillen, Okegem
Van de Perre Gilbert - Delagey , Okegem
Van de Perre Rudolf - Daman, Affligem
Van de Velde 0 . , Liedekerke
Van den Borre Marc , Gent
Van den Bosch P . , Liedekerke
Van den Bossche Simonne, Okegem
Van den Spiegel Georges t , Okegem
Van den Spiegel - Van D amm e , Okegem
Van der Speeten Edith , E . Z . , Ninove
Van der Speeten Philomena, Okegem
Van der Speeten Rosa, Groot-Bijgaarden
Van H erreweghen Gerard , Gent
Van Isterdael Lea, Okegem
Van Oudenhove Fernand , Okegem
Vernaillen Christiane, N inove
Vernaillen Eric , Meerbeke
Vernaillen Etienne, Okegem
Vernaillen Piet, Okegem
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