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DE EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT
TE OKEGEM EN OMGEVING
Jozef Van der Speeten

Enkele maanden geleden kreeg ik een prachtige foto, gedateerd
1 922, in handen met daarop enkele tientallen Okegemse
meisjes. De eigenares van de foto vertelde me dat alle meisjes
toen deel uitmaakten van een pas opgerichte vereniging
namelijk de Eucharistische Kruistocht of kortweg E . K .
genoemd.
Ik startte toen met het speurwerk over de E . K . en nam contact
op met de abdij van Averbode die aan de basis lag van deze
vereniging . De pater archivaris adviseerde me het prachtig
uitgegeven boek " Averbode, een uitgever apart 1 877-2002 " te
lezen. We vonden er een zeer uitvoerige bijdrage over de
Eucharistische Kruistocht . Hierna volgt de korte samenvatting
van deze bijdrage die vooral het ontstaan en de werking van de
E . K . behandelt!.
Met volgend tekstje werd de oprichting van de E. K. aangekon
digd in het jeugdtijdschrift " Zonneland " . Een week later
werden de Waalse lezertjes van Petits Belg es op de hoogte
gebracht van deze oprichting:
Hi er in Averbode is er bijzonder voor u een bond opg ericht en
die h eet "Eucharistisch e Kruistocht ". Het doel daarvan is h et
verspreiden der veelvuldig e communie en de bevordering van
Jezus 'belang en ' door h et machtig e wapen van h et g ebed "
(Zonn eland 21 maart 1920) .
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QUAGHEBEUR Patricia, De Eucharistische Kruistocht

in: Averbode, een uitgever apan

1 877-2002.
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1 920-1 963,

D ie kinderbeweging die Averbode opstartte vond vooral in
Vlaanderen een massale weerklank tijdens het interbellum, de
jaren 1 920- 1 940 . Het initiatief kwam aanvankelijk van enkele
confraters van de abdij van Averbode , waarvan pater Vanmaele
de bezieler was . Met de kracht die hem nog restte tijdens zijn
laatste levensjaren werkte priester Poppe de prille beweging uit
tot een catechetische methode voor kinderen . Pater Vanmaele
heeft nadien de Eucharistische Kruistocht (E. K . ) inhoudelijk
verder uitgediept en organisatorisch vorm gegeven.
Door die beweging te integreren in de parochiepastoraal ,
waarvoor de diocesane clerus werd aangesproken, wist pater
Vanmaele de E . K . een brede basis te geven. De pauselijke
erkenning als Unio Pia Primaria in 1 932 gaf de beweging ook
internationale armslag, zowel in West-Europa als in de
overzeese missiegebieden.
De E. K . was één van die pastorale massabewegingen die
zo typisch waren voor het interbellum . Een enorm aanbod aan
catechetisch materiaal , handboeken en tijdschriften vormde een
van de belangrijkste pijlers voor de verspreiding van het
ideeëngoed van de beweging . Meerdere kloosterlingen uit de
abdij van Averbode hebben hun godsdienstige bezieling en
schrijftalent ter beschikking gesteld van deze " kruistocht" .
De E . K . vormde een ware mijlpaal in het apostolaat en het
religieuze publicatiefonds van de abdij van Averbode .
De Eucharistische Kruistocht kaderde in een ruimere eucharis
tische beweging die haar oorsprong vond in het 1 9de eeuwse
katholieke reveil . Op deze spirituele en devotionele bezieldheid
entten pausen als Pius X en Pius XI hun herstel politiek, in de
hoop de voortschrijdende modernisering van de samenleving te
kunnen afremmen. Zo vaardigde Pius X in 1 905 en 1 9 1 0 twee
communiedecreten uit waarin hij pleitte voor de verspreiding
van de veelvuldige communie en een vervroeging van de
communieleeftijd tot zeven jaar..
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De E . K . van Averbode was hier een rechtstreeks antwoord op
maar ideologisch was ze geworteld in een bredere eucharisti
sche en katholieke restauratiebeweging .
De idee van een groots opgezette eucharistische kinder
beweging werd voor het eerst geopperd op het internationaal
eucharistisch congres te Lourdes in 1 9 14 . Kort vóór de Eerste
Wereldoorlog stichtte jezuïet Lester in Engeland de Knights of
the Blessed Sacrament met als doel de veelvuldige communie.
In Bordeaux stichtte de Franse j ezuïet Bessières in 1 9 1 5 de
Croisade Eucharistique des Enfants als onderafdel ing van het
Apostolat de la Prière (Apostolaat van het gebed) . Te midden
van het oorlogsgeweld wilde Bessières met een ((vreedzame
aanval van gebed en communie door kinderen de vrede
bespoedigen " . Naar het Franse voorbeeld en met steun van de
bisschoppen werden nog tijdens de oorlog onder meer in Italië,
Zwitserland en België eucharistische kruistochtersbonden
opgericht. Te Luik werd reeds in 1 9 1 4 de Ligue eucharisti que
des jeunes Patriotes Belges opgestart.
Die eucharistische bewegingen vormden de inspiratie
bron voor de E . K . die in 1 920 te Averbode werd gesticht.
De Belgische bisschoppen duidden de bisdommen Brugge,
Gent, Luik en Namen en het aartsbisdom Mechelen aan als
werkterrein voor de E . K . van Averbode .
Van groot belang in de beginjaren was de steun die pater
Vanmaele kreeg van priester Poppe. Het was de Gentse
priester-seminarist D ' Haenens die Vanmaele aanraadde om
contact op te nemen met priester Poppe die toen pas zijn
Eucharistisch Catechistenboek had gepubliceerd. Dat boek
bevatte lesjes, liedjes en toneeltjes die Poppe schreef voor zijn
catechisten op de Sint-Coletaparochie in Gent voor de voorbe
reiding van de kinderen op hun eerste communie.
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Priester Edward Poppe was onmiddellij k bereid mee te werken.
Vanaf mei 1 920 schreef hij iedere week een E . K . -rubriekje in
Zonneland dat hij tekende met E . P .
Vanuit Moerzeke en Leopoldsburg zou Poppe zich de volgende
drie jaar ten volle inzetten voor de inhoudelijke uitbouw van de
E.K.
D e uitgeverij van Averbode zorgde ook voor de verspreiding
van Poppes werk. In afspraak met Poppe, die hem lange lijsten
met namen van bevriende priesters , zusters en leken toespeel
de, nam pater Vanmaele vooral het propagandawerk op zich .
Hiervoor kon hij ook rekenen op het netwerk van duizenden
ij veraars(sters) van de Aartsbroederschap . Ze gaven dikwij ls de
eerste stoot tot de oprichting van een E. K. afdeling in hun
parochie of school . Af en toe was priester Poppe aanwezig op
geestel ij ke vergaderingen van E . K . -leiders en E . K . -leerkrach
ten .
Poppe overleed in 1 924 en werkte dus maar vier jaar
mee aan de E . K . Toch heeft hij het karakter van de E . K .
grondig bepaald , zijn eucharistische methode vormde het
ideologische fundament van de beweging en hij gaf er een
uitgesproken mariaal karakter aan .
Zijn catechesemethode voor kinderen was vernieuwend ,
ze hield niet meer vast aan het klassieke memoriseren van de
catechismus maar bracht nieuwe werkvormen aan in het
geloofsonderricht als liederen en toneeltjes . De eucharistische
methode van E . Poppe vond snel haar toepassing in de
katholieke scholen waar men op zoek was naar nieuwe vormen
van godsdienstonderricht. De zusters van de christelijke
scholen van VOIselaar speelden daarin een baanbrekende rol .
Kernwerking van de E. K.

De basis van de E . K . vormden de E.K. -kernen, kleine groepen
van geestelijk meer begaafden die vanuit hun ascetische
11
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levenshouding de gelovige massa moesten bezielen om ook
volgens de E . K . -idealen te gaan leven.
De Eucharistische Kruistocht werd strikt hiërarchisch opge
bouwd . De kinderlijke onderdanigheid aan het kerkelij k gezag
was een noodzakelijke vereiste voor een volmaakt christelijk
leven.
Op nationaal vlak stond de E . K . onder leiding van de bisschop
pen. Zij lieten zich vertegenwoordigen door diocesane verant
woordelijken die samen met de nationale E . K . -leiders het
beleid van de beweging bepaalden.
De E . K . stond niet alleen een absolute gehoorzaamheid aan het
kerkelijk gezag voor maar ook aan ieder wereldlijk gezag .
Op diocesaan vlak was de bisschop de rechtstreekse E . K . 
bestuurder. Hij werd in die taak bijgestaan door dekanale E. K . 
leiders, die samen met hem het diocesaan E . K . -bestuur
uitmaakten .
Op het niveau van het decanaat namen de deken en de decanale
E. K. -afgevaardigden het bestuur waar . Op de parochie had de
pastoor de leiding over de E . K. , die in principe parochiaal
georganiseerd was . H ij duidde hiervoor priester - E . K . -leiders
aan, die op hun beurt een beroep konden doen op leken
onderwijzers (-essen) en E. K. -afgevaardigden.
Vooral de parochiale en decanale E. K . -leiders hebben een
grote rol gespeeld in de uitbouw en begeleiding van lokale
afdelingen en hiermee de basis gelegd voor het massale
karakter van de Eucharistische beweging in België .
De Eucharistische Kruistocht wenste zich te onderscheiden van
de andere jeugdbewegingen in haar doel en in haar inzet van
de genademiddelen . Het apostolisch karakter van de E . K .
onderscheidde zich ook van de " gewone" communiebonden.
De E.K. had voornamelijk twee vormen van apostolaat. Het
innerlijk apostolaat waarbij de kruistochten door gebed en offer
gunsten trachtte af te smeken voor zijn medemensen. Het
uiterlijk apostolaat betrof het lekenapostolaat aan de zijde van
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de priester, helpen bij het catechismusonderricht of bij de
leiding van het patronaat. Jonge kinderen konden zich verdien
stelij k maken door het ronddragen van het E . K . -tijdschriften op
de parochie . Bovenal was het voorbeeld van hun eucharistisch
leven in familie- en vriendenkring een sterke vorm van
apostolaat.
De Eucharistische Kruistocht als kinderbeweging

Zowel Poppe als de stichters van de E . K . in Averbode hadden
in de eerste plaats de intentie om een kinderbeweging op gang
te brengen.
Van bij de start van E . K . werd er onderscheid gemaakt tussen
groep A (E. K . A) , die bedoeld was voor kinderen jonger dan
1 4 jaar, en groep B (E. K . B) die zich richtte tot jongeren ouder
dan 1 4 jaar. Veel kinderen verlieten toen op 14 jaar de lagere
school en begonnen te werken.
De bedoel ing van E . K . A was om in scholen, verenigingen en
parochies kernen van kinderen te vormen die zouden opgevoed
worden tot een volmaakt eucharistisch en apostolisch leven . Zij
traden onmiddellij k na hun eerste communie toe tot een E . K . 
kern .
Om toegelaten worden tot een E . K . -groep moesten de kinderen
minstens drie verplichtingen nakomen. Er werd verwacht dat
zij wekelijks te communie gingen, dat zij iedere morgen al de
daden van de dag opdroegen uit liefde tot God en ze moesten
zich met hun doopnaam en familienaam laten registreren in het
canoniek register van Averbode . Dit waren de minimum
voorwaarden om toegelaten te worden tot een proefperiode van
bijvoorbeeld zes maanden. Tijdens die periode kon de E . K . 
leider nog een aantal extra verplichtingen opleggen zoals het
veelvuldig communiceren of het bijwonen van vespers, lof of
aanbidding van het H . Sacrament. Kandidaten die de verplich
tingen strikt naleefden werden na de proefperiode plechtig
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ingelij fd volgens een kerkelij k goedgekeurd ceremonieel . Bij
die gelegenheid ontvingen zij ook het E . K . -embleem (onder
scheidingsteken) . Dit E . K . -embleem bestond uit een kruis,
waarboven een kel k was afgebeeld met in de armen van het
kruis de initialen E . K . Het dragen van het embleem was niet
verplicht, maar het werd wel aangeraden.
E. K. vergaderingen
-

Na één jaar E . K . -werking waren er in Vlaanderen reeds 270
E . K . -afdelingen opgericht en in Wallonië 70.
Centraal in de werking van de E . K . A waren de wekelij kse of
veertiendaagse E. K. -vergaderingen waarop de kruistochtertjes
werden gevormd tot een eucharistisch en volmaakt christelijk
leven.
De hele E . K. -werking was strikt opgesplitst in groepen voor
meisjes, de " Bruidjes van het H . Sacrament" en groepen voor
jongens , " De Schildknapen van het H . Sacrament" . De
vergaderingen werden geleid door de pastoor of door iemand
van het onderwijzend personeel . In tegenstelling tot de cate
chismusles werd de theorie beperkt gehouden en werd er van
de kinderen een actieve medewerking verwacht. De vergade
ring eindigde met een moment van aanbidding gevolgd door het
zingen van het E . K . -lied .
Naast de wekelijkse E . K . -vergaderingen waren er ook jaarl ijks
een locale, decanale of soms gewestelijke E . K . -dagen georga
niseerd , waarbij meestal het hele dorp of de stad werd betrok
ken.
Voor elke groep werd de bondsvlag of het E . K . -schild met de
naam van elke parochie gedragen. Meestal volgde er dan een
groep verklede kruistochters die bijvoorbeeld taferelen uit het
evangel ie uitbeeldden. Aan het einde van de stoet werd het H .
Sacrament meegedragen .
. .
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E . K . -tijdschriften voor de jeugd
Zonneland en Petits Belges waren de propagandamiddelen bij
uitstek voor de verspreiding van de E . K . -gedachte onder de
kinderen . Na één jaar telde Zonneland reeds 45 . 000 lezertjes
en Petits Belges 3 3 . 000 abonnees .
H iertoe waren de ijveraars van Averbode ' s Weekblad en La
Semaine ingeschakeld maar het hoge aantal abonnementen ging
ook samen met de snelle doorbraak van de E . K .
D e Eucharistische Kruistocht voor volwassenen
Alhoewel de E . K . het meeste succes kende bij de kinderen gaf
de leiding te kennen dat de E . K . A slechts een leerschool was
tot een meer volwassen standvastig en apostolisch leven . Met
de kinderen alleen kon de verchristelijking van de hele
maatschappij niet worden bereikt . Voor de begeleiding en
verdere vorming van de volwassenen werd de E . K . B opgericht
met eigen kernen, statuten, activiteiten en tijdschriften.
Om als kruistochter te volharden waren regelmatige geestel ijke
oefening en begeleiding noodzakelijk.
De E . K . B mikte ook sterk op de groep van oudere jongens en
volwassen mannen met de bedoeling hen aan te zetten tot een
veelvuldiger mis- en communiepraktijk.
De toelatingsvoorwaarden waren dezelfde als voor de E. K. A. :
wekelij kse communie, dagelijkse opdracht en inschrijving in
het ledenregister van de abdij te Averbode .
Voor wie éénmaal lid was werden de minimale verplichtingen
verstrengd . Er was bijvoorbeeld de eis tot voorbeeldig gedrag .
Die hield in een absoluut verbod tot deelname aan danspartijen,
gemengd toneel en bioscoopbezoek. Meisjes en vrouwen
moesten ook strikt de bisschoppelijke voorschriften inzake
zedigheid en klederdracht naleven.
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De meisjes in de E. K . B-groepen werden " Dienstmaagden van
het H. Sacrament" genoemd en de jongens "Ridders van het H .
Sacrament" . Alle E. K. B-kringen van een bepaald bisdom
vormden samen een " Eucharistisch Verbond" .
Vanaf de jaren 1 930 werden de pogingen gedaan om de
gehuwden meer bij de E . K. te betrekken . Zij moesten de
kernen worden van de bredere Bonden van het Heilig Hart.
De belangrij kste activiteit van de E . K. B-groepen was de
veertiendaagse of maandelijkse vergadering . Het eerste gedeelte
van de vergadering had gewoonlijk plaats in de kerk of kapel
en begon met een aanbidding en een persoonlijk gewetenson
derzoek. Vervolgens trok de groep naar een zaaltje waar de
priester een gemoedelijk geestelijk onderhoudje hield met
nadruk op het "bijzonder punt " en praktische toepassingen.
In 1929 waren bijna alle dorpen en steden in Vlaanderen door
de E . K . bereikt. Pater Vanmaele schatte het aantal E . K. 
groepen voor kinderen op 2000 en volwassenen op 600 . Het
gezamenlijk ledenaantal zou ca 200 . 000 zijn geweest. In 1 945
werd het aantal E . K. -groepen geschat op 3 . 035 maar het totale
ledenaantal nog slechts op circa 1 00 . 000 .
Bij het begin van de jaren 1 930 stond het ledenaantal op zijn
hoogtepunt . Van dan af verloor de E . K . steeds meer terrein.
De snelle bloei van de Katholieke Actie (K . A . ) in Vlaanderen
was een van de belangrijkste redenen voor die terugval . Met de
opkomst van de parochiale Chiro-beweging verloor de E . K.
nog meer terrein.
In 1946 volgde pater Kristiaan Van Pelt zijn confrater Basilius
Vanmaele op als nationale verantwoordelijke voor de E . K. H ij
bleef de beweging leiden tot de omvorming van de E. K. in
Werkgroep voor Levensverdieping in 1 968 .
Als kinderbeweging moest de E . K . na de Tweede Wereldoor
log terug terrein prijsgeven . Door de verdere uitbouw en
rekrutering van de jeugdbewegingen onder de lagere-school
jeugd verdwenen geleidelijk de parochiale E. K. A-kernen. Tot
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de opheffing van de E . K. in 1 968 bleven nog groepjes van
E . K . A-meisj es en- jongens in schoolverband werkzaam.
De Eucharistische Kruistocht voor adolescenten en rijpere
jeugd (E. K . B) had het nog moeilijker en werd een haast
uitsluitend vrouwelij ke aangelegenheid .
Werking van de E. K. te Okegem en dekenij Ninove

Wie de eerste stoot gaf tot de oprichting van een E . K . -afdeling
in Okegem zij n we niet te weten gekomen. Wel weten we dat
de E . K . te Okegem gesticht werd in het jaar 1 922, dat is
duidelijk te zien op bijgevoegde foto .
We veronderstellen dat de stichting begon in de Vrije Basis
school of de meisj esschool die bestuurd werd door de Zusters
van de H . H . Harten van Ninove . Het is spijtig dat op de foto
geen leidster staat. De zusters Angèle en Colette waren toen
leerkrachten in de lagere school , samen met juffrouw Amata
Vermeulen. Misschien zijn de zusters aangespoord geweest
door de Eerwaarde Moeder van de congregatie die in de
Kloosterschool (Zusterhuis) te Ninove een E . K . -afdeling
stichtte en er de leiding van had .
We vermoeden dat de toenmalige pastoor Cnockaert er
niets mee te maken had . In het Liber Memorialis, het boek
waarin pastoors gedenkwaardige gebeurtenissen uit hun
parochie noteerden , maakte hij er geen melding van in 1922 .
Hij noteert alleen dat er in dat jaar een muziekmaatschappij
gesticht is .
Zeer tot onze spijt vonden we in het archief van het bisdom
Gent niets terug van de stichting . Evenmin is er iets terug te
vinden in het archief van de abdij van Averbode waar de
registers nog vertoeven waar de leden ingeschreven werden .
De pater archivaris liet me weten dat het onbegonnen werk is
hierin te zoeken.
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In het archief van het bisdom Gent is een lij st uit 1 929
bewaard van alle E . K. -afdelingen van het decanaat Ninove.
Volgende gegevens van de Okegemse E . K. -groep staan er op
vermeld . De E . K . A-afdeling telt 35 meisjes en wordt geleid
door juffrouw Van Cotthem Thérèse die toen leerkracht was in
de lagere school . Dat was een uniek geval , want in de overige
parochies van de dekenij Ninove had de pastoor of onderpas
toor de leiding van de groep . We stellen ook vast dat het aantal
leden van de Okegemse E . K . al sterk gedaald is : op de foto die
van het jaar 1 922 staan nog 63 meisjes.
Op het document dat ingestuurd werd op 1 augustus 1 929 door
de decanale leider Eerwaarde Heer Hertecant staan de navol
gende E . K . -afdelingen vermeld . H ij noteerde ook het aantal
leden en wie de leiding had . Er wordt ook gezegd hoe dikwijls
de afdeling vergaderde .
Appelterre-Eichem 35 meisjes - onderpastoor - wekelijks
Aspelare
40 meisjes - pastoor - wekelijks
Denderhoutem 50 meisjes - E. H . Van Vreckem - wekelijks
Denderleeuw
40 meisjes - E . H . Goethals - wekelij ks
Denderwindeke 70 meisjes - E . H . De Sutter - wekelij ks
Iddergem
50 meisjes - pastoor - maandelijks
Leebeke
20 meisjes - pastoor - maandelij ks
Lieferinge
20 meisjes - pastoor - maandelij ks
Meerbeke
40 meisjes - E . H. Hermans - maandelijks
Nederhasselt
30 meisjes - pastoor - maandelijks
Neigem
25 meisjes - pastoor - maandelijks
Ninove
college
25 jongens - E . H . Principaal - wekelijks
zusterhuis
1 75 meisjes - Eerw . Moeder - wekelijks
meisjesschool 50 meisjes - E . H . Hertecant - wekelijks
Okegem
35 meisjes - Juffr. Van Cotthem - maandelijks
Outer
20 meisjes - onderpastoor - maandelijks
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De dekenij had ook in vij f locaties een afdeling voor E . K . B
(ouder dan 1 4 jaar) namel ijk in Appelterre-Eichem, Dender
windeke, Lieferinge, Meerbeke en in het zusterhuis te Ninove.
In Pollare en Voorde was er geen E . K . -afdeling .
De decanale E . K. -leider vermeldt verder dat er in het decanaat
Ninove twee E . K. -dagen gehouden werden nl . in Ninove en in
Denderwindeke . Op die dagen werden alle E . K . -afdelingen
uitgenodigd .
Er werden ook elke maand een studievergadering gehouden
voor de leiders en leidsters van de afdel ingen.
Op het programma stond verder nog een kinderretraite die
gehouden werd in het college en in het zusterhuis te Ninove .
Er werd ook een " recollectie " gehouden voor één dag waarop
de Okegemse afdeling vertegenwoordigd was met acht deelne
mers .
Er werd dus ernstig en degelij k gewerkt in de dekenij Ninove.
De E . K . -afdeling Okegem was telkens aanwezig in de jaarlij kse
luisterrijke processies waar de meisjes in witte gewaden het
grote embleem van de E . K . meedroegen. Aan enkele E . K . 
meisjes werd gevraagd mee te doen aan de opvoering van een
kerstspel . Ze moesten vooral met hun mooie liedjes de
kerstsfeer weergeven en werden op de piano begeleid door
Mariette Minner (zie foto nr . 1 ) .
Voor de dekenij N inove stonden twee grote E . K . -dagen op het
programma begin de jaren dertig . In Ninove gebeurde de
inhuldiging van de E . K . -vlag op 1 5 juni 1 930 en in Aspelare
werd de E . K . -vlag gewijd op 1 2 juni 1932.
In het weekblad De Denderklok vonden we over die manifesta
ties heel wat bijzonderheden terug 2 .

2

Met dank aan Jacques Peersman die ons de film bezorgde van
jaargang 1930, eigendom van de familie Luysterman .
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Sylvie Van Isterdael
Camilla Van der Speeten
Maria Van Isterdael
Maria Van der Speeten
Maria Van der Perre
Foto 1

Elise Baeyens
Ida Gies
Mariette Minner
Rosa Van Nerom

Kerstdag - toneel Eucharistische Kruistochters

Maria Staels

:

Foto 2

:

De leden van de Eucharistische Kruistocht van Okegem in 1922
( Rangschikking van boven naar onder en van links naar rechts)
( Bovenste rij van links naar rechts)

Elza Broeckaert - Josephine Nuyts - Maria Cosijns - Alice Van Bossuyt - Lucie Van Muylem - Maria Gijsels - Celestina Van den Broeck
Maria Van der Speeten - Rosalie Vernaillen - Maria Cornelis - Elvire Vetsuypens - Elvire Thesin - Maria Beeckman - Angèle Van de Perre
Adèle Van der Speeten - Gabriëlle Baeyens (onder afdak)
..

(Tweede rij van links naar rechts)
Louise Van der Speeten - Delphina Van Schelvergem - Maria Vernaillen - Maria Van Boxstael - Irma Van de Perre

Germaine Van de Perre - Madeleine Vernaillen - Romanie Baeyens - Alma Staels - Martha Goelens - Celina Van der Speeten Henriette Vetsuypens

Juliette De Doncker (?) - Thérèse De Luyek - Mariette Van Holsbeek - Martha Baeyens - Louise Van Laethem
(Derde rij van links naar rechts)
Maria Van de Velde - Maria Van Isterdael - Leonie Seghers - Louisa Helpers - Albertine De Strooper - Bertha Vernaillen -

Germaine Van de Perre - Lucie Cornelis - ? - Serafine Baeyens - Romanie Baeyens - Thérèse De Smet - Julia Van der Speeten Gabrielle Gies - Celestine Vernaillen - Juliette De Smet - Bertha Hopstem (?) - Victorine Vernaillen
(Vierde rij van links naar rechts)
Leonie Cosyns - Emma Van den Broeek - Margriet Neukermans - Germaine De Dier - Celine Van Bossuyt - Paulina De Ryek Philomena Van der Speeten - Romanie Baeyens - Jeanne Servranekx - Martha Van den Broeek Julia Van de Perre - Clarisse Van den Broeck

Hier volgt dan de correcte foto van
Karel 8ernard 8roeckaert (t Okegem 9 januari 1928)
en zijn echtgenote Catharina Van de Perre
eigendom Julia Broeckaert

Op 1 5 juni 1 930 kondigt de reporter het programma de E . K . 
dag te Ninove reeds als volgt aan.
"De dekanale E. K-dag en inhuldiging van de vlag der afdeling
Ninove op 1 5 juni gaat een groot succes teg emoet.
Reeds zijn meer dan twintig parochies die hunne to etreding
h ebben ing ezonden en h et g etal kruistochters di e aan h et feest
hunne deelneming h ebben toeg ezegd, beloopt meer dan 1 300.
D e stoet zal g evormd worden aan de Koepoort, te 2 uur
nanoen, en langs de D espauteerstraat, Markt, Burchtstraat,
Beverstraat, Geraardsbergsestraat naar de kerk gaan .
Orde van den stoet:
Muziekmaatschappij van D enderhoutem
Jong enskruistochters, Bisschopp elijk Colleg e, Asp ela ere,
Neygh em, Ouitre, Pamel.
Meisjeskruistochters Asp elaere, Appelterre, D enderhoutem,
Denderleeuw, D enderwindeke, ldderg em, Leeb eke, Liefferin
g en, Meerbeke, Nederhass elt, Neyghem, Okegem, Okegem
muziek. Ou itre, Polla er.
In het weekblad De Denderklok van 22 juni 1 930 is de
voorpagina voor een groot deel gevuld met een uitgebreid
verslag van de Eucharistische dag te Ninove.
We lichten u hieruit enkele treffende passages :
"Er roert entwat in Vlaanderen . Vandaag is D enderleeuw,
morgen in Brugg e. . . Vlaanderen, h eel en gansch, wil zich
to ewijden aan Kristus-Koning. Lijk h et voor een Koning
betaamt stapp en hier en elders de vreedzame leg erbendes in
dichte drommen door de Vlaamse gouwen, g ewapend met hun
rozenkrans, hun g eloof en hun grote, schoon e liefde voor den
God-Mensch.
Het is feest t ' allenkante en boven die jub elende menigte boven
di e heerlijke vlaggen en die zinrijke spandoeken, rijkt machtig
de Kristusfiguur in de Heilig e Eucharistie.
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Zondag was 't de Dekenale E. K. -dag te Ninove en inhaling van
de nieuwe vlag der afdeeling Ninove.
Te dier gelegenheid had de dekenale leider de E. H. Hertecant
voor een grootse plechtigheid gezorgd, flink op touw gezet en
nog flinker uitgevoerd die een reuzesucces heeft mogen boeken
en die begon met een welgeslaagden stoet. "

We vatten de rest van de reportage verder kort samen.
Onder het vrolij k gebeier van de feestelij ke klokken trokken de
vijftienhonderd kruistochters de grote kerk binnen. Spijtig dat
er enkele honderden deelnemers moesten rechtstaan.
Nadat E . H . Deken Poppe de nieuwe vlag had ingewijd werd er
een plechtig Lof gezongen, dat voorgegaan werd door Z . E. H .
Kanunnik Van der Gheyn.
Tijdens het Lof hield Pater De Coninck s .j . een mooi sermoen
waarin hij de betekenis van de vlag besprak en vooral bena
drukte wat de plichten van de Eucharistische Kruistochter
waren.
Om de dag te besluiten werd in de prachtig versierde zaal van
de Parochiale Werken het toneelspel " De Roode Dageraad "
opgevoerd . Dit bijbelspel in verzen en drie bedrijven, bewerkt
door pater Monstrey werd in 1 926 door de Katholieke Toneel
gilde van Turnhout De Dageraad voor het eerst opgevoerd en
werd met de eerste prij s bekroond . De auteur van het stuk had
er aan gehouden het feest met zij n tegenwoordigheid op te
luisteren. H ij drukte zijn tevredenheid uit over de vertolking en
feliciteerde vooral E . H . Hertecant die het werk had aangeleerd .
In zijn slotwoord brengt de reporter een woord van hulde en
dank vooral aan de mannen van de Sint-Jorisstraat die vooral
door hun puike medewerking die heerlijke dag hebben doen
slagen.
Het weekblad De Denderklok gaf ook een hele commentaar
over de " Grote E . K . -dag te Aspelare" ter gelegenheid van de
wijding der E . K . -vlag .
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Het programma van de dag was als volgt samengesteld :
- ' s Morgens : A lgemene Communie in de parochies van de
dekenij .
- Namen deel aan het feest de E . K . -groepen van Aspelare,
Appelterre, Denderhoutem, Denderleeuw, Denderwindeke,
Iddergem, Leebeke, Liedekerke, Meerbeke, Nederhasselt,
Neigem, Ninove (College, Klooster der H . H . -Harten, Dekenij ,
Burchtdam) , Okegem, Outer, Pollare, Pamel , Sint-Antelinks,
Voorde.
- ' s Namiddags : te 2 . 30 u optocht waarna wijding der vlag en
plechtig lof gezongen door al de kruistochters met gelegen
heidssermoen door Z . E . H . Walters, pastoor-deken van Ninove
- Om 1 6.30 u Toneelvoorstelling .
De reporter schrij ft zeer enthousiast over deze gebeurtenis . We
citeren uit zij n reportage enkele zinsneden .
Van daags tevoren aangekondigd door het geluid der klokken
werd het feest ingezet door een plechtige mis met algemene
communie en waaronder de E . H . Onderpastoor de betekenis
van de dag aan de gelovigen uiteendeed in dieptreffende
woorden en aan de kruistochters de verklaring hunner schone
vlag .
Dagen en dagen op voorhand was het feest voorbereid en ' t
kon dan ook niet anders of alles moest vlot van stapel lopen .
Op den koer der jongensschool werd te 2 . 30 de stoet gevormd .
Van alle kanten , uit alle straten kwamen groepen aan d ' ene te
voet, andere per autobus, velen zelfs per fiets . Kwart voor drie
zette de stoet zich in gang door de prachtig versierde straten.
Alle huizen waren versierd en bevlagd , leeuwenvlaggen,
nationale vlaggen, pauselijke vlaggen, op gans den doortocht
waren alle straten met witgele wimpels bespannen .
En wat een massa kruistochters . Meer dan 1 500 trokken al
zingend door de straten: Heil Jezus , onze Koning!
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Lof in open lucht. Geheel het prachtig versierde Dorpsplein
stond vol kruistochters en volk. Voorafgegaan door een
heerlij ke groep der Koningin van den E . K . , omringd door een
talrij ke schaar priesters kwam deken Walters met het Allerhei
l igste naar het schoon versierd altaar, gevolgd door de leden
van kerk- en gemeenteraad .
Duizenden kinderstemmen hieven het Lauda Jerusalem aan en
zongen in de beste voorwaarden het lof.
Vervolgens deed de Heer Deken de plechtige inwijding van het
nieuw en prachtig vaandel en drukte zij n voldoening uit over
dit zo heerlij k geslaagd feest . H ij richtte zich tot de kruistoch
ters en sprak in gloedvol le bewoordingen over de l iefde die ze
dienden te betonen aan Koning Jezus en over de betekenis
hunner v lag .
Te 5 u gaven de kruistochters van Aspelare een prachtig
toneelfeest op den koer van het klooster . Letterl ijk stonden
allen opeengeplakt als het feest begon. In de beste voorwaarden
voerde men het prachtig toneelspel op " Als de Heer roept" . Te
7 u vertrokken al onze kruistochters tevreden naar huis.
Professor Jozef Van H aver schrij ft in zijn boek3 niet zo
enthousiast over die grote gebeurtenis . We citeren hieruit
volgende alinea : "In g ewestelijke bijeenkomsten was er een
zeker machtsvertoon aanwezig bijvoorbeeld in 1 932 bij de
inwijding van de E. K. - vlag in Asp elare waren 1 000 kruistoch 
ters uit de deken ij Ninove verzameld.
Aan het eind van zulke manifestaties klonk het al te krijgshafti
ge strijdlied , dat duidel ij k schatplichtig was aan de tijdsgeest.

VAN HA VER Jozef, Voor u beminde gelovigen. Het Rijke Roomse
Leven in Vlaanderen , Tielt, Lannoo , 1995 .
3
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In dichte drommen staat 0 Heer
uw kruisleger bereid ,
i n d ' ogen de gloed van uw ogen gebrand
en hakend naar de strijd
Heil Jezus, onze Koning
U zweren wij de eed,
te stormen naar U met het kruis in de vuist
tot daverend dreun onze zegekreet
In het archief van het bisdom Gent vonden we nog een
documentje dat ons het bestaan van den E . K . -groep te Okegem
bevestigt in de naoorlogse periode .
Zuster Constance (J . Hoedenaeken) vulde in november 1 949
een vragenlijstje in dat naar het bisdom Gent gestuurd werd .
Hierin verklaart ze dat er te O kegem nog een E . K . A-groep
bestaat die 23 meisjes telt en die in het 3e, 4e, se en 6e studie
jaar van de basisschool zitten.
Ze schrijft ook dat 14 à 1 5 meisj es gewoonlijk deelnemen aan
de wekelijkse communie in groep , die op donderdag gehouden
wordt. Zij bevestigt verder dat de meisjes regelmatig op
zaterdagnamiddag te biecht gaan.
We kunnen deze bijdrage afsluiten met de verklaring dat de
E . K . -afdeling van Okegem in de vij ftiger jaren geen reden
meer van bestaan had omdat er andere jeugdbewegingen als
V . K . A . J . en Chiro in opmars waren .

.

.
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OKEGEMNAARS ONTSNAPTEN AAN DE RAMP IN
ZUIDOOST-AZIË
Herman Brantegem

Wij hebben de gevolgen van de verschrikkelij ke natuurramp in
Zuidoost-Azië van eind december 2004 allemaal gezien op TV
of erover gelezen in de krant. H et was zo erg dat, een paar
maanden na de feiten, de mensen nog erg begaan zijn met de
slachtoffers van de vloedgolf.
Onder de tienduizenden slachtoffers waren er veel toeristen .
Marcel Vernaillen en Monique Kina uit de Fonteinstraat te
Okegem waren in die periode op vakantie in de regio en zijn
nu enkele weken thuis van hun bewogen reis in Thailand .
Het paar had er net een twee weken durende rondreis
door het binnenland opzitten en was begonnen aan een strand
vakantie voor een week toen de vloedgolven hun vakantiever
blijf Patong Beach in Pukhet omtoverden tot een massakerkhof.
We laten Marcel aan het woord over de gebeurtenissen van de
ramp tijdens zijn verblijf in Thailand .
Wij waren de tweede dag van onze strandvakanti e b egonn en na
de avond voordien kerstavond g evierd te h ebb en in h et hotel.
Ons hotel lag op een verhoogde berm op enig e afstand van de
zee wat later ons g eluk bleek te zijn. Er waren nog een IS-tal
Belg en g elog eerd in h etzelfde hotel.
Wij hadden pas ontb eten to en rond 8u 30 een landg enoot ons
kwam vertellen dat er een aardbeving had plaats g ehad en een
ravag e had aang ericht op h et strand. Later zou blijken dat h et
een zeebeving was. Wij hadden ter plaatse niets g emerkt en
ging en uit nieuwsgierigh eid een v erdi eping hog er in h et hotel
een kijkje n emen naar de zee. Wij trokken daarop naar h et
strand en toen was er van de zee weinig te b esp euren.
In een paar seconden begon de zee plotseling dri e meter
hoog te stijgen zodat we di enden achteruit te gaan omdat h et
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water naar ons toe kwam. Maar even plotseling trok het water
snel terug en op amper enkele seconden tijd trok de zee
verscheidene honderden meters terug. In de verte zagen we een
hele grote golf op ons afkomen . We waren ons bewust van het
gevaar en zetten het op een lopen richting hotel hogerop . Na
enkele tientallen meters lopen draaide ik me om en voor wij het
goed en wel wisten stond het water tot aan onze shorts.
Gelukkig waren we reeds aan de klim begonnen want op amper
twee meter verschil lag reeds een slachtoffer (de manager van
het hotel) die omver geduwd was door de massa water. Ik ben
teruggegaan om die man recht te helpen en een geluk was dat
het water zich lichtjes terugtrok.
Het gebied gelegen naast het hotel was vlak en het water trok
zeker een kilometer landwaarts in. De gevolgen wa ren ver
schrikkelijk. Alles was kapot. Het strand lag vol met brokstuk
ken, hout, frigo 's, auto 's en allerlei materialen. Veel lijden
hebben wij niet gezien, de slachtoffers waren allemaal bedolven
onder het puin of meegespoeld met het water.
De manager van het hotel zei dat er nog een grotere golf
voorspeld was omstreeks 1 1 u 30 en om veiligheidsredenen
dienden we onze kamers te verlaten en alle nuttige zaken mee
te nemen . Als verzamelplaats was hogerop een zwembad aange
duid. Wij bleven er tot 13u 30 om nadien nog een kijkje te
gaan nemen naar de schade die enorm was. Wij zagen een
ander hotel dat vlak bij de zee gelegen was waar bijna niets
van overbleef Enkel de ruwbouw!
Na enkele kilometers stappen namen we een taxi om ons naar
het hotel te brengen maar halverwege stopte de man en liet ons
uitstappen omdat hij via de radio gehoord had dat een grotere
golf op komst was. Wij waren verplicht verder te voet naar het
hotel te gaan. Het bleek loos alarm te zijn. Gelukkig kwam er
geen golf meer niettegenstaande de voorspelling.
Rond 1 6 uur kwamen wij aan in ons hotel en om 1 7u 30 gingen
we een kijkje nemen richting Patong Beach. Alles was vernield.
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Om 1 8u 30 brak er in dat stadje terug paniek uit omdat iemand
riep dat wij dienden te lopen. Iedereen liep door de brokstuk
ken heen in paniek landwaarts in. Langs een andere weg
keerden wij terug naar ons hotel.
Wij zijn de rest van de week in ons hotel gebleven waar de
opvang schitterend was en dan de woensdag naar de luchtha
ven vertrokken waar het een complete overrompeling was. Wij
zijn toch tevreden thuis te zijn en beseffen goed waaraan we
ontsnapt zijn.

FOLKLORE ROND NIEUWJAAR 2005

De aloude gebruiken van de jeugd in de nieuwj aarsperiode zijn
wel nog niet uitgestorven maar toch lopen ze blijkbaar op hun
laatste benen.
Welgeteld één groepj e kwam aan mijn woning aanbellen voor
"godsdeel " en eveneens één groepje kwam ' s avonds aan de
deur het overbekende lied ten gehore brengen van "Nieuwjaar
ke zoete . . . "
Ze staken beide het traditionele washandje naar voor om de gift
te ontvangen. Ik heb met vreugde gegeven. M isschien voor de
laatste maal . . .

'.
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IN MEMORIAM ALBERTA BUYL
Jozef Van der Speeten

Op 30 december 2004 overleed in het rust- en verzorgingste
huis S int-Anna te H aaltert A lberta Buyl in de gezegende
leeftijd van 98 jaar .
Alberta Buyl , te Okegem beter gekend als " iffra Bertha" , werd
te Denderhoutem geboren op 30 oktober 1 906 . Juffrouw Bertha
werd op 23 september 1 930 benoemd als onderwijzeres in de
lagere meisjesschool te Okegem en werd er de vierde leer
kracht . Meer dan 30 jaar gaf ze les aan de leerlingen van het
e
1 en 2e leerj aar die ze leerde lezen en schrijven en voorbereid
de op de Eerste Communie .
H aar levensverhaal staat op haar gedachtenisprentje:
Alberta groeide samen met haar broer Remi en haar zussen
Alice , Celeste en Estelle op in een landbouwersgezin in de
Vondelen. Ze kregen er een diep-christelij ke opvoeding . Niet
te verwonderen dat Celeste haar roeping vond in het klooster
van de H . H . -Harten te Ninove.
Alberta zelf mocht op pensionaat naar Gijzegem gaan om voor
onderwijzeres te studeren. Als 1 9-jarige behaalde zij dit
diploma. Ze was een intelligente, mooie jonge vrouw met een
blij en wilskrachtig karakter . Ze besloot niet te huwen en
verbleef bij haar ouders .
D it gaf haar de vrijheid om volledig op te gaan in haar beroep .
Gedurende bij na haar gehele loopbaan was zij als onderwijze
res verbonden aan de Zustersschool van Okegem. Daarvoor
e
fietste zij dagelij ks tot haar 55st jaar, van de Vondelen naar
Okegem en terug . Hele generaties kinderen werden er door
"Juffrouw Berta" gevormd .
Ze was zeer begaan met de familie van haar broer en zussen,
vooral met haar neven en nichten . Zij verheugde zich werkelijk
om hun geluk .
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Voor wie van hen tegenslag of verdriet te dragen had, was zij
zeer nabij met daadwerkelijke hulp en goede raad . Daar bij
kwam nog de zorg voor haar bejaarde ouders . H aar moeder
Delphine overleed in 1 962 (89 jaar) , haar vader Ernest in 1 973
(99 jaar) . S indsdien bleef "tante Bertha" , zelf reeds gepensio
neerd, in het ouderlijk huis alleen, waardoor zij geconfronteerd
werd met de eenzaamheid . Gezelschap vond zij in haar kleine
kudde schapen, vreugde in de familiale band . De kracht om
steeds blij en opgewekt in het leven te staan vond zij in een
rotsvast geloof in Ons Heer .
In 1 989 verhuisde zij naar het rustoord Sint-Anna te H aaltert .
H ier heeft zij nog 1 5 gelukkige jaren gekend mede door de
uitstekende verzorging die zij er genoot. H ier vond zij de
diepgang en het ritme van haar pensionaatsjaren terug : haar
ascetische levenswijze, de dagelij kse mis , ontspanning in de
tuin, de op uur en tijd opgediende maaltijden, de conversaties
met medebewoners en als afslu iting van elke dag haar rozen
hoedje .
.De laatste jaren kromp haar wereld nog meer door
beginnende dementie . Haar wandelingen werden uiteindelij k
nog omzichtige stapjes met de muur leuning als houvast . H aar
vertrouwde plaats in de kamer bleef haar zetel bij het raam . De
laatste maanden ontbrak haar de kracht om nog veel te
spreken. H aar dankbaarheid om de komst van familieleden en
bekenden drukte zij u it met haar ogen, maar nog het meest met
haar beverige vingertoppen waarmee zij op zoek ging naar
handen van wie haar dierbaar was . In zeldzame momenten kon
zij met een paar woorden uitdrukken wat zij niet meer ten volle
zeggen kon . Op 30 december jongstleden, omringd door Zuster
Overste, E . H . Houtman en twee neven, waaronder het petekind
Paul , voelde zij haar laatste uur naderen. Opnieuw zocht zij
naar een hand als houvast . Tenslotte moest zij ook deze band
loslaten, om in alle sereniteit haar ziel voorgoed terug te
schenken aan haar Schepper .
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ERRA TA BIJ H ET VORIG NUMMER
Foto op de voorzijde:
Tekst o p binnenkaft vervangen door:
Foto van Karel Bernardus Broeckaert, aardewerker bij de
ijzerenweg , geboren te Wetteren 1 8 . 0 1 . 1 832 t Okegem
09 . 0 1 . 1 928 en zijn schoonzuster Maria Hendrika Van de Perre.

Rechtzetting bij: In memoriam Eugeen Neukermans

In het tijdschrift publiceerde h ij met de hulp van Benoît Van
Vaerenbergh (Benöe van Bernard) een fel gesmaakt artikel :
Herbergen in onze gemeente vanaf de eeuwwisseling tot heden ,
jaargang 2 , 1 977 , p . 1 0-18 , 52-62 , 80-89.

Rechtzetting bij lijst van ereleden
Vergeten op te nemen
Cyriel Eylenbosch
Foutief overlijden :
Clemens Van den Spiegel
Georges Van den Spiegel

IS

overleden en niet ons erelid
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Voorzijde: Een mijmering . . . Het landschap verandert soms zo
vlug! Twintig jaar geleden was de gasinstallatie te Eversem een
bekend gezicht. Vandaag is die van de aardbol verdwenen.
Gelukkig namen we indertijd een foto ..

DE KLOMPENMAKERIJ TE OKEGEM1
Herman Brantegem

Het dragen van klompen of kloefen als schoeisel is reeds
verscheidene jaren uit het straatbeeld verdwenen. Wij zien
klompen enkel nog op oude ambachtsmarkten, als bloemenhan
ger en door het gebruik ervan in allerlei volksdans groepen.
Deze bijdrage gaat over het ambacht van klompenmaker en wie
deze bedrijvigheid te Okegem uitoefende .
Oorsprong en gebruik

Velen onder ons denken dat klompen een Nederlandse oor
sprong hebben doch niets is minder waar. Zij zouden afkomstig
zijn uit Noord-Frankrijk maar niet in de vorm die we heden
kennen maar wel als voorlopers van de huidige klomp .
Deze sandaal met onbuigzame stevige houten zool kwam tot
ontwikkeling in de Middeleeuwen en had midden onder de zool
en de hak verdikkingen waardoor men hoger kwam te lopen.
Zo kwam de vochtigheid en het vuil minder in aanraking met
de voeten. Op de schilderijen van Breughel uit de 1 6e eeuw
zien we klompen zoals wij ze nu kennen.
In het begin van de 1ge eeuw was het Waasland het
belangrijkste fabricatiecentrum van klompen. Men telde er een
tweehonderdtal bedrijven en op het einde van de 1ge eeuw
waren 880 ondernemingen goed voor 30.000 werklieden. In het
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VAN ISTERDAEL Herman, Families en Personen te Okegem 1 2e eeuw
1 900 en Impegem 1 ? eeuw -1804, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
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Land van Aalst vond men 22 patroons die 22 knechten in
dienst hadden.
De Belgische klompen waren zeer gegeerd in het buitenland .
Franse klompen waren over het algemeen te licht voor het
werk op het land en in de industrie. Duitsland was eveneens
een groot afzetgebied maar de grootste afnemer was Nederland
tot de oorlog 1 9 14- 1 9 1 8 een einde maakte aan de export.
Klompen maken was een arme mensenstiel . Men kon er
niet van leven, een combinatie met landbouw of een ander
beroep was noodzakel ijk.
Klompen dienden als bescherming en versteviging van de
voeten en het waren de minder gegoede mensen die ze droe
gen. Vooral mensen die zware of ongezonde arbeid verrichtten
zoals boeren en steenbakkers droegen ze .
Ook op zondag droeg men klompen. De mannenklompen waren
hoog en wit geschuurd. De vrouwen droegen lage zwarte
klompen versierd met allerlei motieven, meestal roosjes. Ze
werden opgeblonken zoals schoenen met schoensmeer. De
j eugd ging in vroegere tij den op klompen naar school . In
menig klaslokaal mocht men met klompen niet binnen en moest
men ze in de gang achterlaten. Sommige schoolmeesters
vonden het een gepaste straf dat men met zij n blote knieën in
zij n klompen diende te zitten.
Houtsoort

De houtsoort waaruit men klompen vervaardigde was de wilg
en de populier. Hiertoe behoorde de canadaboom die reeds na
twintig jaar volgroeid is en zij n maximum rendement geeft. De
houtmassa van deze bomen is taai, zacht en mals om te
verwerken en tussen het hard hout en de spint is er weinig
verschil zodat men buiten de schors geen ander afval heeft.
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Het populierenhout is het enige dat over een zekere poreusheid
beschikt, die de transpiratie opslorpt en de voet niet te veel
belast .
Om nu een wilgenklomp uit een canadaklomp te herkennen
deed men wat speeksel op de buitentip van de klomp en blies
daarna in de klompholte. Wanneer in het speeksel zich kleine
blaasjes vormden door de poreusheid van het hout, had men te
doen met een klomp uit populierenhout.
Vooraleer de populier goed ingeburgerd was gebruikte men het
hout van een wilg, niet van de knotwilg maar van de opgaande
hoogstammige wilgen. Dat waren de beste klompen omdat het
wilgenhout een lager soortelijk gewicht, een grotere slijtvastig
heid en een geringer absorptievermogen had . De prijs was wel
het dubbele en daarom schakelde men over op populierenhout .
De klompenmaker kocht zijn bomen uit ter hand .
Een klompenmaker bekeek een boom heel anders dan de
timmerman. H ij ging als volgt te werk. Wanneer hij de
starnhoogte tot op 1 0 cm had geschat, mat hij de omtrek van
de boom en de berekening was klaar . Een boom met 1 , 55 m
omtrek en een hoogte van 6 meter kon men in 1 8 schijven
zagen, één schijf van 1 , 5 m levert 3 paar hoge mansklompen,
wat in totaal 54 paar klompen maakt. Zo bepaalde de klompen
maker de prijs van een boom. Nadat hij eigenaar van de bomen
was geworden werd de boomkapper aangesproken. In vroegere
tijden was dit een hele karwei . De afspraak was dat de
kappelingen en de kruin eigendom van de boomkapper werden.
Het was zwaar labeurwerk. Het vellen der bomen was winter
werk. De geschikte periode was wanneer er geen bladeren
meer op de bomen stonden namelijk van eind oktober tot
maart. De voorkeur werd gegeven aan de periode van de oude
maan. Men geloofde vroeger dat het gekapte hout dan veel
langer gevrijwaard bleef van de molmen (meelom) .
Het eerste wat men diende te weten om een boom te vellen was
zijn hoogte . Men gebru �te soms de zonnemaat. Men spiegelt
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zij n eigen schaduw aan deze van de boom en mat hoeveel maal
de eigen schaduw in die van de boom gaat. Vervolgens bekeek
men de situatie hoe de boom kon vallen. Men maakte nu een
kuil van ongeveer 2 à 3 m doorsnede met de spade rondom de
boom. Met een rooihaak werd de aarde op diepere plaatsen
losgemaakt en weggehaald . De rooibij l werd ter hand genomen
om het buitenste hout en peeën onder aan het blok of aarsgat2
weg te kappen. Een goede boomkapper kon zo ' n 2 à 3 bomen
vellen en opkuisen per dag . Het blok of aarsgat werd zo
zeskantig aangehakt puntig naar beneden. Men droeg er zorg
voor dat men tegenover de valrichting een trekwortel liet
zitten. Deze hakte men het laatst door om daarmee de boom bij
te sturen in het begin van de val .
De daghuren in die tijd waren te verwaarlozen en de houthak
ker diende namel ij k te leven van de verkoop van het hout dat
hem toebehoorde. De boom of bomen werden getransporteerd
met een boomezel (oesj ) , ook mallej an genoemd, naar het hof
van de klompenmaker of kloefkapper.
Vervaardigen van de klomp

Om te voorkomen dat de bomen door de zon te veel zouden
uitdrogen plaatste men ze meestal onder een notelaar of legde
men natte j utte zakken op de bomen. Zo vermeed men dat er
barsten zouden ontstaan.
Met een kerfzaag werden de bomen in de gepaste schijven
gezaagd . Om te beletten dat het lemmer vast kwam te zitten in
de stam werd de zaag "getrokken" . Het trekken van de zaag
gebeurde met een stuk plat ijzer waarin een gleuf was die de
diepte had van een tand van de zaag en even breed was als de
dikte van het lemmer. De kunst bestond er in dat de tanden

2

aarsgat: ondereind van een gevelde boom, in het Okegems: jèsgat.
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overhands links en rechts geplooid werden en langs weerszij
den even ver stonden. Gebeurde dit niet dan kon men onmoge
lijk een stuk recht afzagen. Om de bomen gemakkelijk te
kunnen zagen rolde men de stamme n op een zaagpaard met een
kanthaak. Dit is een ijzeren haak met daaraan een ijzeren ring.
Eens gezaagd dienden de schijven gekliefd te worden met een
kliefmes op een kliefblok. Dit was een "eersgat" van een
zware boom dat met het puntig gedeelte in de grond stak.
De te klieven schijf werd op het kliefblok geplaatst en ontdaan
van de schors door middel van de punt van het kliefmes , om
gebreken of verdoken scheuren gemakkelijker te kunnen zien
en om te zien hoe de schijf eventueel zou scheuren bij het
klieven. Daarna werd de schijf uitgemeten. Om nu te bepalen
hoe men moest klieven strekte de klompenmaker duim en
wijsvinger rond de schijf uit en wel zo ver mogelijk. Hij hield
de wijsvinger op zijn plaats en zette op die plek weer de duim,
om daarna de wijsvinger weer zo ver mogelijk uit te strekken.
Hij deed dit met beide handen en paste op die manier de gehele
schijf af. Aan de hand van die bevindingen kliefde men de
schijf.
De buitenste stukken zijn de hardste en ook de beste voor
klompen. Het eigenlijke hart van de schijf kan niet dienen als
klompenhout . De gekloven stukken werden bij elkaar gepast
om samen één paar klompen te vormen die alle twee, op
dezelfde plaats droogden en krompen.
De gekloven stukken werden nu gekapt op het kapblok door
middel van een bij l . Men diende vooral te letten dat men een
rechtse en een linkse klomp diende te maken, de kanten van de
ene klomp dienden het spiegelbeeld te zijn van de andere .
Om nu het kliefstuk een fijnere vorm te geven was er nog een
ander gereedschap namelijk de dissel . Dit was een bij l met
omgebogen brede snede en korte dwars bevestigde steel die
vooral gebruikt werd om de voetboog uit te hakken nadat de
hiel uitgekapt was .
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Na deze twee bewerkingen zag men reeds duidelij k de vorm
van de klomp in het stuk hout en begon het verkrammen. D it
is een verfij ndere afwerking van de klomp met een kramme s .
Om een zuivere klomp te verkrij gen schraapte men met een
glas op de klompvorm. Voor vrouwenklompen werd de hiel
nog eens extra rond gezet om er een glad uitzicht aan te geven.
Nu was de uitwendige vorm afgewerkt.
Men plaatste daarna de klomp in een soort bank,
heulbank genoemd . Met een rond gebogen beitel en houten
hamer werd de holte in de klomp gemaakt. Deze bewerking
noemt men het uitputten. Met de lepelboor werd door links- en
rechtsdraaiende bewegingen d ieper in het hout gedreven. Het
gat werd op de juiste diepte geboord en gemeten met de
binnenmaat, dit volgens de maat van de te maken klomp . Nu
werd de opening onder de kap vergroot, dit noemt men
ruimen. De hoogte van de opening werd gemeten met de hand
naargelang de maat van de klompen twee of drie vingers hoog .
De volgende bewerking was het vertenen , dit was de plaats
afwerken waar de tenen zich bevonden met een mes . Men
diende een zuivere holte te bekomen om de slijtage van de
kousen zo klein mogelij k te houden. Met een zoolmes kuiste
men de zool van de binnenkant van de klomp op . Het kwam er
op aan dat de steun, die het doorlopen van het voetvlak moet
tegengaan, op de j uiste plaats lag anders kreeg men platvoeten.
Een hielmes , kort van steel en speciaal van model , diende om
de hiel op te zuiveren.
Nu was de klomp aan een rustperiode toe. H ij werd te drogen
gezet of gehangen. Het drogen van de klompen was nodig om
het krimpen van de klomp te bevorderen en zodoende een
kwaliteitsproduct te bekomen. Bij zonnig weder werden de
klompen in open lucht op rijen gezet en keerde men ze van tijd
tot tijd om, zodanig dat de onderkant in dezelfde regelmaat kon
drogen. Zij werden soms aan de gevel van het huis opgehangen
aan nagels. In de winter werd de klomp gedroogd bij de haard.
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Na het drogen werd de klomp nog wat bijgewerkt om eventuele
oneffenheden voortkomende van het krimpen van het hout te
verwijderen.
Om ze mooier te maken schilderde men de klompen. D it had
zij n voordeel dat ze gemakkelij ker konden gereinigd worden
wanneer men in de modder had gelopen. De verfkleur was
meestal geel, zwart of bruin. De eerste laag bestond uit een
soort l ijmverf. Men mengde 2 l iter water met 5 gr. schrij nwer
kerslijm en 250 gr. zwarte of gele verfpoeder. D it om de
poriën van het hout te vullen en het aantal lagen te beperken
voor de kostprijs. De tweede laag was olieverf samengesteld
uit 2 liter lijnzaadolie met daarbij 1 50 gr. kleurverfpoeder . D it
liet men drogen en daarna werd alles met een kleurloze vuurlak
overschilderd om een mooie glans aan de klomp te geven. De
vrouwenklompen werden gewoonlij k alleen zwart geschilderd ,
soms met versieringen.
Als versiering gebruikte men ook het roken van de klomp . In
een hokje werden de klompen opgestapeld en er werd een
rookvuur eronder aangelegd . Door de rook kregen de klompen
een lichtbruine kleur. Men diende er op te letten dat de vlam
niet in het rookvuur kwam of het was niet meer roken maar
branden van de klompen.
De vrouwenklompen en de halfhoge klompen kon men enkel
dragen als er een lederen riem ter hoogte van de wrijf op de
klomp werd genageld. Het klompleer was gemaakt van
tuigleder en was rekvrij . Ze werden onder aan de klomp
vastgenageld met kloefnagel s . Dit werd meestal gedaan door de
drager van de klomp zelf. Zo kon hij ze zelf aanspannen naar
de vorm van de voet in de klomp . Bij klompen droeg men
dikwij ls klompsokken (klofsletsen) ter bescherming van de
voet. Om de kop van de klomp te beschermen tegen het
scheuren werd soms een ijzerdraad over de kop gespannen en
vastgenageld .
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Okegemse klompenmakers
We vonden de namen van volgende personen die het beroep
van klompenmaker te Okegem uitoefenden:
De Boitselier Guilielmus
Hij werd geboren te Okegem op 1 6 februari 1 733 als zesde
kind van Franciscus en Joanna De Duffeleer en stond vermeld
als dagloner-klompenmaker. Hij huwde met Maria Lenaert die
afkomstig was van Impegem. Het paar woonde eerst te
Impegem, daarna te Okegem en Iddergem. In 1 796 woonde hij
te Okegem met dochter Anna en drie natuurlijke kle inkinderen.
In 1 762 had hij 1 0 1 , 5 roeden land in gebruik te Okegem.
Het gezin werd in 1 779- 178 1 gesteund door de armentafel. Hij
kreeg in 178 1 kledij op kosten van de armentafel.
Guilielmus kreeg 10 kinderen en hij stierf op 7 april 1 8 1 0 .
Van den Borre Ludovicus
Hij werd geboren te Pamel op 26 augustus 1 762 en vestigde
zich in 1 792 te Okegem , meer bepaald te Eversem, als
klompenmaker. Hij was gehuwd met Maria Catharina Van
Snick afkomstig uit Okegem . Het gezin telde 4 kinderen
waarvan er 2 bij de geboorte stierven.
Neuckermans Hermilianus
Geboren te Okegem op 3 oktober 1 855 als zoon van Amandus
en Catharina Asselman. Hij stond vermeld als landbouwer
kloefkapper en huwde te Okegem in 1 882 met Clementia
Broeckaert die handschoenmaakster was . Het gezin vestigde
zich op de Rattenbergstraat en had 8 kinderen. Hij overleed op
7 september 1 932.

In de briefwisseling van het gemeentebestuur van Okegem
vonden we dat De Roose Felix , De Vos, Neuckermans en Van
der Speeten Jozef in de Eerste Wereldoorlog verplicht werden
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voor de Duitsers klompen te maken. Op 1 2 oktober 1 9!Á7
maakte men een rekening voor geleverde blokken aan de
Duitse overheid te Aalst : 1 kIes (bundel met klompen) 1 9 paar
scholierblokken; 1 kles 26 paar kleine blokken; 2 klessen 26
paar vrouwenblokken 4 aan 1 0 . 50 fr

=

42 fr .

KAPELLETJES IN GEVELS EN NISSEN TE OKEGEM
Herman Brantegem
In alle tij den hebben de mensen hun toevlucht genomen tot de
heiligen . Sinds eeuwen zij n kapellen een uiting van volksdevo
tie en volksvroomheid en dienden heiligen hen te beschermen
tegen alle onheilen. Zoals elders in V laanderen heeft Okegem
ook talrij ke kapellen . Deze kapellen en hun historiek werden
reeds beschreven door Jozef Van der Speeten in ons tijdschrift

Mededelingen Heemkring Okegem 8e j aargang , 1 983 . Het is de
bedoeling in deze bij lage een overzicht te geven van de
huisgevelkapelletjes die zich te O kegem bevinden. We vertrok
ken van eenvoudige observatie van de huizen en zij n ter plaatse
gaan informeren bij de eigenaars die ons de gegevens verstrek
ten over de kapelletjes .

Kapel FonteÎnstraat 86 (foto 1 )
In 1 920 liet het gezin Van de Perre Philemon - De Duffeleer
het huis bouwen. De huisgevelkapel dateert van hetzelfde j aar
en bevind zich in de rechterzij gevel van het huis . Het is een nis
met een hoogte van 60 cm en een breedte van 40 cm in een
omlij sting van gele siersteen .
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In de nis staat een Heilig

Hartbeeld in steen, oorspronkelij k lichtroze maar met de
restauratiewerken in de j aren 1 990 van vorige eeuw geverfd in
gebroken wit.
Het Heilig Hart van Jezus werd vooral in de periode 1 8501 950 zeer vereerd. Heilig Hartbeelden tonen Jezus met midden
op zij n borst een hart dat onrealistisch naar voren gehaald is.
Door het vereren van deze beelden toonden de gelovigen dat ze
het gezag van Jezus Christus over hun hele leven erkenden.
Kapel Fonteinstraat 28 (foto 2)
Het perceel grond werd aangekocht door de gezusters Delphine
en Therèse Van Cotthem in 1 955 van de erfgenamen Frans
Van Boxstael-Van der Poorten. In 1 958 bouwden de gezusters
Van Cotthem er een woonhuis. In 1 97 1 verkocht j uffrouw
Delphine Van Cotthem haar huis aan Jean Van den Neucker
Duj aquier. Momenteel is Scheerlinck-Baeyens de eigenaar.
De nis in baksteen bevindt zich in de achtergevel van het huis
en is zichtbaar vanuit de Kouterbaan. Deze nis bevat een Heilig
Hartbeeld in witte steen en twee vaasjes. De afmetingen zijn 45
cm hoogte en 30 cm breed. Een elektrisch lampje onderaan
verlicht het geheel .
Kapel Fonteinstraat 14 (foto 3)
Het huis is nu bewoond door het gezin De Cooman-Ancaer. In
de voorgevel werd boven de deur in 1 928 een kapel gebouwd
door het gezin Louis Ancaer-Celestine De Boitselier als dank
voor genezing. Celestine leed aan tuberculose.
In het kapelletje staat een plaasteren beeld van de heilige
Theresia van Lisieux met twee vaasjes links en rechts van het
beeld met plastieken bloemen.
De niskapel is ingebouwd in de gevel en heeft dezelfde kleur
van de huisgevel en is 50 cm hoog en 40 cm breed. Het wit
bruine beeld bevindt zich achter een glazen deurtje. Godelieve
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beloofde aan haar stervende moeder dat ze de kapel in haar
oorspronkelijke staat zou laten staan.
Thérèse Martin werd op 2 januari 1 873 in het Franse Aleçon
in Normandië geboren. Na haar verhuizing naar Lisieux trad
zij op I S-jarige leeftijd in het klooster van de karmelietessen te
Lisieux. Op jonge leeftijd kreeg zij tuberculose en wordt
daarom aanroepen voor genezing van deze ziekte. Zij stierf op
30 september 1 897 en werd op 1 7 mei 1 925 heilig verklaard
dQor paus Pius XI .
Kapel Fonteinstraat 3 (foto 4)
Deze kapel in baksteen bevindt zich in de voorgevel van het
huis waar nu weduwe Gustaaf Vernaillen - Van Nedervelde
Susanne woont . Zij kochten het huis in 1 947 van de gezusters
Angèle Delphine Van der Perre - Germaine Van der Perre.
De nisgevelkapel dateert van begin de jaren 1 900 en bevat een
Sint-Antoniusbeeld in plaaster. Het heeft als afmetingen:
hoogte 50 cm, breedte 40 cm .
Kapel Kattestraat 39 (foto 5)
Het huis is op het ogenblik bewoond door Jeanne De Braban
ter . Het huis met gevelnis moet gebouwd zijn door grootvader
Adriaen De Brabanter die in het midden van de 1ge eeuw
gedurende 42 jaar veldwachter was te Okegem .
Het is een nis in de straatgevel met een houten omlijsting
vooraan voorzien van een fijne ijzerdraad . In de nis staat een
beeldje van 20 cm hoogte in kalksteen van de H . Antonius van
Padua met een vaasje met plastieken bloemen.
Het oorspronkelijke beeld is in de jaren 1 980 van vorige eeuw
vernieuwd samen met de houten omlijsting door Albert Van
Biesbrouck van de Leopoldstraat.
Antonius werd in 1 195 te Lissabon geboren. Zijn eigenlijke
naam is Fernandes. Hij werd in 1 2 1 2 priester gewijd en werkte
vooral in de omgeving van Rimini en Milaan. Hij stierf in

39

Foto 1 : Fonte i n straat 86

Foto 2 : Fonte i n straat 28

I

Foto 3 : Fonte i n stra at 1 4

Foto 4 : Fonte i n straat 3

Foto 5 : Kattestraat 39

Foto 7: Kattestraat 1 1 9

Foto 6 : Kattestraat 1 2 3

Foto 8 : N eerbeekstraat 1 4

Padua in 1 23 1 . Hij is vooral de patroon van de Franciscanen,
de verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, de armen en de
verliefden. In Okegem kreeg h ij dikwij ls de bijnaam Antonius
de vinder.
De aanroeping ging gewoonlij k gepaard met een belofte . Vond
men het verloren voorwerp niet terug dan draaide men het
beeld om in zij n nis met het gezicht naar de muur. Wanneer
het voorwerp dan toch opdook werd het beeld terug in eer
hersteld .
Kapel Kattestraat 123 (foto 6)
Het gezin Renders-Stevens liet in 1 993 een nis bouwen van 50
cm hoogte in de achterbouw van het huis .
De nis heeft een bakstenen omlij sting en bevat een gekleurd
O . -L . -Vrouwbeeld van 40 cm hoogte.
Kapel Kattestraat 1 19 (foto 7)
S inds 1 999 is het huis bewoond door het gezin Van Brantegem
Van Drogenbroeck.
Het huis dateert van 1 927 en werd eigendom van de gezusters
Angèle Delphine en Maria Germaine Van der Perre in 1 947 .
Zij lieten een nis in de voorgevel van de garage maken in de
jaren 1 960 . De nis is opgetrokken in baksteen en heeft als
afmetingen 57 cm hoogte en 50 cm breedte. In de nis staat een
beeld van O .-L.-Vrouw van Lourdes in witte steen, oorspron
kelij k met blauwe mantel .
Kapel Leopoldstraat 25
Het huis is bewoond door het gezin Stevens-Van Keymeulen.
Boven de voorgevel van de garage bevindt zich een nisje met
smeedwerk van ongeveer 30 cm hoogte. Het Mariabeeldje is
er ongeveer 20 jaar geleden uit verwijderd.
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Kapel Neerbeekstraat 1 4 (foto 8)
Deze kapel is in 1 998 gebouwd door de huidige bewoners V an
der Stappen-Guldemont en bevindt zich aan de rechtse voorkant
van het huis. De aanleiding tot het bouwen was dat een zoon
van het gezin die mentaal gehandicapt is vroeg om een
kapelletje te bouwen.
Het is opgetrokken in oude steen en bevat een Mariabeeld in
plaaster afkomstig uit de inboedel van Hilda Van der Speeten.
Het werd in een vuilniscontainer gevonden.
Het beeld heeft een hoogte van 50 cm en de volgende tekst
bevindt zich aan de onderkant: Heilige Maria beschermt ons
Vlaanderen.
Kapel Hazeleerstraat 66
Richard Gies bekwam in 1 960 de machtiging om een werk
plaats op te richten waarin houtbewerkingmachines geplaatst
werden. In 1963 richtten de gebroeders Gies een schrij nwerke
rij op en boven de ingangsdeur van de huidige toonzaal
" Meubels Gies" bevindt zich een nisje van 45 cm hoogte en
30 cm breedte waar tot enkele jaren geleden een Sint-Jozef
beeld , patroon van de schrij nwerkers , stond .
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DE GROTE OORLOG 1914-1918 OP ZIJN EINDE
Achiel Anthoens

M ijn grootouders bewerkten een stuk land op de Krinkelberg ,
gelegen even voorbij de overweg (is reeds j aren afgeschaft) in
het verlengde van wat nu de Riefstraat is. D it akkerland lag op
een helling, vlakbij de spoorweg . De grond is later genivel
leerd om het industrieterrein aan te leggen.
Begin november had mij n grootvader herhaaldelijk het gerom
mel van het front beluisterd, tot hij op 9 november 1 9 1 8 zijn
huisgenoten opriep om enkele kruiwagens loof te gaan halen op
de Krinkelberg , dan hadden de beesten voldoende voedsel want
het gebulder van de kanonnen kwam steeds maar luider door .
M ijn moeder was ook van de partij . Na enige tijd viel het haar
wel op dat tussen de hoge bermen regelmatig een wapen
munitietrein voorbij reed richting Denderleeuw . Het oordeel
van mijn grootvader was dat de Duitsers op de vlucht waren en
het front naar hier kwam.
In de loop van de namiddag werd een konvooi opgehouden in
het station van Okegem. De trein kon Denderleeuw niet binnen
rijden omdat alle goederensporen bezet waren. De begeleidende
" feldpolizei" verliet de trein. Zij zochten wat verpozing en rust
in de nabij gelegen woningen. Mijn moeder die op inspectie
was uitgezonden beschreef hen als volgt : grote fiere mannen
met veel blinkend metaal om hun nek en uniform. Veel rood
op de kraag en de kepie maar niet kwaadaardig .
In de valavond mocht de trein dan toch vertrekken. Wanneer
het donker was volgde een eenzaam vliegtuig de spoorlijn. De
piloot gooide af en toe een lichtfakkel naar beneden.
Eén exemplaar is terechtgekomen in een weide naast de
Neerbeek, dichtbij het brugje.
Toen mijn moeder dat verhaal vertelde haakte mijn vader daar
op in dat hij ook een vuur had zien vallen in de meersen aan
de Dender op enige afstand van de ring, gevormd door de
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walgracht van het gewezen slot " Borgstad" . Een schaduw van
deze ringgracht is nog steeds te zien en is gelegen in de
zuidelij kste hoek van het grondgebied, voor de industriezone.
Voor wat verder gebeurde in Denderleeuw kan ik niet beter
doen dan de woorden aan te halen van een informant l id van
het gemeentepersoneel .
" Het station van Denderleeuw werd gebombardeerd op 9
november 1 9 1 8 te 1 8 uur. Er stonden honderden munitiewa
gons in het station zodat er zich een reeks vreselij ke ontploffin
gen voordeden waarvan de ergste in de nacht van 9 op 1 0
november te 3 uur. Op 1 0 november om 1 6 uur tot zelfs op 1 2
november te 1 5 uur gingen alle wagons één voor één de lucht
in. In totaal zo een 340" .
Na deze feiten kan men besluiten dat de vuurkracht van het
Duitse leger verzwakt was. De wapenstilstand van 1 1 novem
ber 1 9 1 8 was dan ook het logische gevolg.

EEN VLIEGTUIG OP DE VLUCHT IN 1944
Achiel Anthoens
,.

Op een mooie zomerdag in 1 944 v loog een Duits postvliegtuig
op geringe hoogte van Brussel in de richting van de Kust .
Boven de Dendervallei ( Liedekerke-Okegem) werd dit toestel
ontdekt door vier in gesloten formatie vliegende j agers van de
geallieerde luchtmacht.
De Duitse piloot moet beseft hebben dat er geen ontkomen aan
was en zette zijn toestel aan de grond. Naar ik achteraf heb
vernomen gebeurde dit te Haaltert, in de omgeving van het
kerkhof.
Inmiddels hadden de vier jachtvliegtuigen een linie gevormd
t. t.z. ze vlogen op behoorlij ke afstand achter elkaar. Ze gingen
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nog wat de hoogte in en na een grote bocht over de Steenweg
Ninove-Aalst, doken ze op hun stilstaand doelwit af. Elk om
zijn beurt vuurde een kortsalvo af.
Alle luchtbewegingen heb ik duidelij k kunnen volgen van uit
onze tuin gelegen op een hoger gedeelte van Okegem.
De Duitse p iloot heeft alleszins enkele minuten de tijd gekre
gen om zich in veiligheid te brengen. Of dit hem gelukt is ben
ik niet te weten gekomen.

W APEN- EN MUNITIETREIN IN 1944 GESABOTEERD
DOOR HET VERZET
Achiel Anthoens

Anderhalve maand na de landing van de geallieerde troepen in
Normandië op 6 juni 1 944 , werd het Duitse leger gedwongen
zich terug te trekken uit Noord-Frankrijk.
Om te vermijden dat hun zware wapens in handen zouden
vallen van de vij and , werden deze stukken op treinwagons
geladen om, via België afgevoerd te worden naar andere
streken . Deze transporten gebeurden onder meer langs de
spoorlij n Ath-Denderleeuw .
Geallieerde vliegtuigen hadden dit vlug in de gaten al of niet
getipt door de weerstand en de speurtocht begon.
In de nacht van 20 op 2 1 juli 1 944 stelden we vast dat de
spoorlijn, te beginnen vanaf Ninove tot Denderleeuw en verder
op naar Welle en Haaltert baadde in een zee van licht. Tiental
len lichtfakkels werden uitgegooid . Een feeëriek geel-blauw
licht maakte van een donker uitspansel een heldere dag .
Uiteindelijk werd een munitietrein ontdekt in het station van
Kortrijk. Een bombardement volgde onmiddellijk. Van thuis uit
zagen wij de lichtflitsen van de ontploffingen gepaard met
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gerommel als van een ver onweer. Honderden burgers waren
hiervan het slachtoffer.
Ook de "witte brigade" bleef niet bij de pakken zitten. In de
nacht van 1 8 op 1 9 juli 1 944, werd de spoorweg tussen
Okegem en " den halt" gesaboteerd . Het eerste konvooi, een
wapentrein was hiervan het slachtoffer. De volgende dag, een
zondag ben ik gaan kij ken naar de ravage vanaf de overweg in
de Pennemaker (verlenging van de Fonteinstraat).
Op het eerste zicht lag de trein op Okegems grondgebied. Bij
scherper kijken waren de twee locomotieven gekanteld iets
over de eerste smalle beek op grondgebied Denderleeuw. De
volgende platte wagons , met hun lading lagen beneden de berm
of gingen schots en scheef op het taluds. De kanonnen met hun
loop luchtwaarts gericht, waren een sensationeel zicht.
Een ander aspect was de kans op wraak. Maar geen nood. Op
de overweg was de burgemeester Jozef De Roose aan het
inpraten op een Duitse officier. Achter hun rug luisterde ik
mee en begreep ik dat de militair oorlogsmoe was en zo vlug
mogelij k naar de heimat terug wilde keren als een gezond man.
Ik vermoed dat het aan de burgemeester te danken was dat
tegen Okegem of andere naburige dorpen geen represailles zijn
getroffen.
De opruiming van de puinhoop heb ik niet gezien maar dat zal
wel enkele dagen in beslag hebben genomen.
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DE OKEGEMSE VLAAI3
Herman Brantegem

De vlaai was vroeger het kermisgebak bij uitstek in onze
streken. De glanzende donkere v laaien waren het symbool van
de kermisvreugde. Zonder vlaaien was het geen kermis voor de
mensen uit onze streek.
Een algemeen eensluidend recept geven van die vlaai is als het
ware onmogel ij k omdat ieder huisgezin zijn vla lichtjes anders
vervaardigde.
Wij weten wel dat de Okegemse v laai een gebak is dat behoort
tot de puddingsoorten. Het is een pap van melk , mastellen,
stroop, suiker, kruiden en eieren eerst gekookt en daarna in
teilen gebakken.
Wij hebben dan maar de rondvraag gedaan bij enkele Okegem
naren om de gangbare recepten van dit gebak te verzamelen en
de gebruiken te kennen die er mede in verband staan.
Vlaai is een Germaans woord . Het komt van het Middelneder
lands " vlade" dat verwant is met het Oudhoogduits " flado " en
het M iddelengels " flathe" , dat "platte koek" betekent. Verder
is dat woord nog verwant met het Middellatijns "plattum"
waaruit het Frans "plat " zich ontwikkelde . Het Nederlands p lat
is aan het Frans ontleend . Het woord vlade behoort tot een
woordfamilie die in alle Indo-Germaanse talen "plat" betekent .
De aanvankelijke zin van het woord zal dus wel "platte koek"
geweest zijn. Het oude woord "vlade" werd normaal vlaai. Het
is thans nog mondgemeen in onze streken.
Het Algemeen Nederlands gebruikt het woord vla, een recht
streekse verkorting van vlade .

3

Geraadpleegd werk : LINDEMANS Lucy, De Vlaamse vlaai, in: Eigen
Schoon & De Brabander, jaargang 1949- 1950 p . 37-45 .
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Wij zullen nu nagaan hoe uit de oudst bekende recepten de
vlaai zoals wij ze nu kennen, gegroeid is .
In de middeleeuw en was het woord "vlade" een algemeen
woord voor " koek" . Door het woord " vlade" bedoelde men
verschillende soorten gebak. In de 1 4e eeuw is er reeds sprake
in oude rekeningen van " vlade van case ende van goede melk" .
Dit waren kaasvlaaien.
In de 1 6e eeuw vinden wij in het eerste Nederlands gedrukte
kookboek van Van der N oot verschillende recepten van
vlaaien.
- Saenvlaaien. D it waren vlaaien met eieren, suiker en melk.
Heden ten dage eierenvlaaien genoemd, beter gekend onder de
Franse benaming flan.
- Kaasvlaaien met plattekaas bereid . Op het schilderij de
"boerenbruiloft" van Breughel zien we ze beiden afgebeeld op
de schotels aangebracht door de knechten op een afgehaakte
staldeur . De gele zij n de eierenvlaaien, de witte de kaasvlaaien.
De kaasvlaaien verdwenen na Breughels tij d maar leven nog
voort onder een andere vorm, wat we nu " flansuisse " noemen.
- Vlaai die best gelij kt op de Okegemse . Ze bestaat uit melk,
tarwebloem, suiker, kaneel en gember. Er waren ook amande
len in gekookt. Het valt op dat er in dit recept geen eieren
aanwezig zij n . De reden is dat men vroeger vlaaien bakte in de
periode rond Pasen in de vasten. In de vasten mocht men geen
eieren eten. Wanneer er dan toch buiten de vasten vlaaien
gebakken werden zullen er zeker eieren aan toegevoegd zijn.
Brood en mastellen ontbreken maar dit is goed te begrijpen
daar men in de 1 6e eeuw zeer grof brood bakte en in een fijn
gebak dit brood niet te gebruiken was .
Vanaf de l Se eeuw verfijnt het brood omdat het meel verder
uitgezift werd en verschij nen de mastellen onder de vorm van
ronde gebakjes ongeveer zoals beschuiten en deze mastellen
leenden zich goed om in andere gerechten gebruikt te worden.
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Andere nagerechten met brood zoals broodpudding en gewon
nen brood (brood geweekt in zoete melk met suiker en gedopt
in fijn geklutste eieren en zachtjes gebakken in een geboterde
pan) stamm e n waarschijnlijk uit dezelfde periode .
Van in de 1 8e eeuw bereidde men dus vlaaien met melk,
eieren, kruiden, mastellen (of brood) , suiker en siroop . De
invoer van de Amerikaanse suikersiroop was in die periode al
aanzienlijk in ons land . Het gebruik er van in de dagelijkse
keuken was vrij algemeen o . a . bij botermelkpap . Ongetwijfeld
gebruikte men ze in de vlaaien waaraan ze naast de smaak ook
een mooie donkere kleur gaven .
In de 1 8e eeuw was het ten geschenke geven op nieuwjaarsdag
en andere gelegenheden van peperkoek reeds gangbaar zodat
sommige mensen het gemakkelijker zullen gevonden hebben
van peperkoek in de vlaaien te doen dan kruiden afzonderlijk.
De ondervinding leerde dat een vlaai zonder kruiden, alleen
door peperkoek gekruid niet genoeg doorsmaakt . Zo gebruikt
men nu veelal de twee .
Bij de kruiden foelie en kaneel is men ook gekonfijte oranje
schil gaan voegen. Nu nog vindt men allerlei nieuwigheden uit
om de vlaai te verfijnen en al wil men het recept standaardise
ren, toch zal men de vlaai verder moderniseren.
De vlaai hier beschreven was vroeger het kermisgebak bij
uitstek in een gedeelte van Oost-Vlaanderen (streek rond Aalst)
en in de aanpalende hoek van West-Brabant. Men bakt wel in
het Hageland en in Limburg vlaaien maar die zijn geheel
anders dan de onze .
V roeger toen de grote kermisdag in aantocht was
begonnen de vrouwen twee dagen op voorhand reeds de
vlaaibrij klaar te maken om ze de volgende dag te bakken
hetzij thuis, bij een gebuur of bij de bakker. Men kon dan de
huisvrouwen over de straat zien gaan met hun teilen vla,
overdekt met een handdoek, in de arm om ze naar de bakker
te brengen.
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De ouderen onder ons herinneren zich nog de talrij ke vlaaien
kommen staan op de vloer in de winkel van bakker Albert Van
den Broeck.
Het is maar eerst de zondagmorgen aan de ontbijttafel dat de
vlaaien op tafel verschenen en de kermis ingezet werd met dik
gesmeerde vlaaiboterhammen. Boterhammen van wit brood
goed belegd met bruine vlaai en daarbij sterke koffie . Ze zul len
een tweede maal op tafel verschij nen als nagerecht van het
middagmaal . De vlaai werd dan opengedeeld in spievormige
stukken zoals een taart en men at ze met vork of lepel .
' s Avonds voor de kermisgasten vertrokken aten ze nog eens
vlaai, dit maal terug op de boterham. Men gaf soms een
proevertje mee aan de familie voor de eventuele thuisblij vers .
In meerdere gevallen at men gans de kermisweek vlaai op zij n
boterham. De leurders uit de streek waren er op uit om in die
week aan de deur te komen kloppen met de hoop een boterham
met vlaai te kunnen krijgen.
In sommige gezinnen bakte men ook vlaaien op paasavond of
wel eens op een familiefeest. Ter gelegenheid van oogstfeesten
of nieuwj aar, lichtmis bakte de huisvrouw bij voorkeur wafels.
De opkomst van de keukenkachels met ovens (Leuvense stoof)
heeft aan deze toestand wel wat veranderd en zo bakte men al
eens een teiltje vlaai op zon- en feestdagen. Het recept werd in
de laatste tijden wel wat gemoderniseerd. Men gebruikt
oranjeschil , rozij nen, cognac en voegt er fantasieën van appel
of perenmoes bij . Men vervangt de bloem door vaniIlepoeder,
betterfood of een andere fijne meelsoort. D ikwij ls wordt op de
vlaaideeg een laagje siroop gegoten om bij het bakken een
glanzende korst te bekomen.
De bereiding van onze vlaai is als volgt

In de melk brokkelt men de mastellen of het brood en de
peperkoek. Men voegt de suiker, de siroop en de kruiden er
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aan toe en brengt het mengsel aan de kook op een zacht vuur
al roerende om de brokken zo veel mogelijk te kleinen. Men
neemt dan het deeg van het vuur en giet er de los geklopte
eieren al roerend in. Het deeg wordt nu in teilen geschept en
gedurende minimum 1 2 uren op een koele plaats te rusten
gezet. Daarna bakt men de vlaai in een warme oven gedurende
ongeveer anderhalf uur. Men dient ze koud op .
De teilen waarin de v laaien geschept werden waren in gegla
zuurd aardewerk en soms voorzien van oortjes om ze te kunnen
ophangen. Die teilen noemde men gewoonlijk " vlaaitesten" . In
de handel vindt men ze bijna niet meer. Zo komt het dat de
meeste mensen ze vervangen door vuurvaste schotels die ook
goed geschikt zijn. Andere gebruiken verlakt ijzeren kommetjes
en brengen de vlaaien dan zo op tafel. In dergelijke kommen
kunnen de vlaaien ook goed gebakken worden, maar als wij ze
vergelijken met de vlaaien in vuurvaste kommen, dan zien we
dat de laatste minder korsten hebben, wat te begrijpen is
vermits de vuurvaste kommen dikkere wanden hebben .
Bakbl ikken geven een ijzersmaak als men de vlaai er in laat
staan.
Wij besluiten deze bijdrage met het recept van een
Okegemse familie voor het vervaardigen van een kom vlaai.
Doe de volgende ingrediënten in een grote kom :
5 mastellen, 250 gr makrons , 1 lepel gemalen amandelen, 250
gr suiker, 8 eieren, 1 scheutje rum, een beetje vanille en 1 liter
koude melk. A lle ingrediënten verkruimelen en melk en suiker
koken en erover gieten. De geklutste eieren bij de enigszins
afgekoelde vlaai voegen en opnieuw eventjes aan de kook laten
komen onder voortdurend roeren met een houten lepel om
aanbranden te voorkomen.
De kom laat men een tijdje rusten en afkoelen en dan gaat ze
tenminste anderhalf uur in een matige warme oven. De vlaai is
gaar als men er met een breinaald kan inprikken zonder dat er
nog iets blijft aankleven.
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JUDITH VAN DAMME IS 1 00 JAAR OUD

Jozef Van der Speeten
Twee j aar geleden op 9 januari 2003 mocht onze
dorpsgemeenschap zich verheugen met de viering van de
honderdjarige Clemens Van den Spiegel. Dit jaar is Judith Van
Damme aan de beurt die op 1 8 september honderd kaarsj es
mocht uitblazen. Ze wordt opgenomen in de galerij van de
Okegemse eeuwelingen. De huidige honderdjarigen zijn
bevoorrechte getuigen v àn de geschiedenis van de voorbij e eeuw.
Ze zaten vaak met open mond te kijken hoe de spectaculaire film
van de vorige eeuw zich ontrolde. Twee wereldoorlogen, de
opkomst van elektriciteit, radio en televisie, de computer en het
internet, een man op de maan. Het waren scharniermomenten in
de twintigste eeuw.
We zijn een paar maal Judith gaan opzoeken in het Woon- en
Zorgcentrum Sint-Rafaël te Liedekerke en ze vertelde met veel
enthousiasme over haar leven. De benen willen niet zo goed
meer mee maar haar geest en geheugen zijn nog prima.
Aan de hand van de vele herinneringen die ze ophaalde trachten
we een kort levensverhaal samen te stellen.
Nathalia Augusta Judith Van D amme werd op 1 8
september 1 905 geboren als vierde kind van het echtpaar Alexis
Renilius Van D amme en Maria Ludovica Schoup. Vader Alexis
ging op 1 9 september om negen uur reeds de aangifte doen van
de geboorte van zijn dochter in het gemeentehuis waar de
geboorteakte werd opgesteld door secretaris Victor Wauters. Hij
verklaarde dat zijn dochter op 1 8 september om drie uur in de
namiddag geboren was en dat ze de namen Nathalia Augusta
Judith kreeg. Die verklaring werd gedaan in bijzij n van twee
getuigen: veldwachter Eduard De Boitselier en Eduard
Bourgeois, alias Waar ' Tobie, landbouwer. De tweede getuige
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woonde in de buurt van het gemeentehuis dat toen gevestigd was
in de l eegstaande klas van de gemeenteschool waar de secretaris
zij n lokaal had.
De akte werd ondertekend door burgemeester Jan Van den
Berghe, die ook ambtenaar van de Burgerlijke Stand was. De
akte vermeldt dat Alexis op dat ogenblik vij ftig j aar oud was en
het beroep van handelaar uitoefende. Moeder Maria Ludovica
Schoup was veertig j aar oud en haar beroep was huishoudster.
Het gezin Van D amme-Schoup vestigde zich eind 1 903 in het

huis op het Dorp, waar op dit ogenblik José Van D amme ,
weduwe Paul Van der Speeten, woont.
De drie oudste kinderen Georges Amandus (geboren 1 899 t
1 977),

Gerard

Francis

Paulus

(geboren

1 90 1

t

1 959)

en

Victorina Elvira Comelia (geboren 1 903 t 1 997) zijn geboren in
het molenhuis dat aan de Kattestraat stond. Nathalia Augusta
Judith en Maria Clarissa Adolphina de jongste dochter (geboren
1 908 t 2002) zijn in de woning op de Plaats geboren.
Judith werd op 20 september 1 905 gedoopt door pastoor J.
Cnockaert, die in j uni 1 905 aangesteld was als pastoor van
Okegem. Hij was de opvolger van pastoor R. Bické die naar de
parochie

Kemzeke-Waas verhuisde.

Als

peter trad

August

Redant op en Nathalie Schoup nam de taak van meter op zich.
Naar plaatselij ke gewoonte gaven peter en meter hun naam mee
aan de dopeling. De derde naam Judith was de naam die de
ouders hun dochter gaven en werd de roepnaam. Judith is de
naam van de bij belse figuur die het opnam voor het Israëlitische
volk. Ze redde haar stadsgenoten in Bethalië en Noord-Samaria
uit de handen van de belegerende Assyriërs door met behulp van
haar schoonheid en haar moed de aanvoerder van de vij anden,

Kolofemes, te verleiden en vervolgens te doden 1 •

I

Dit verhaal wordt in de bijbel, het Oud Testament, in het boek Judith
verteld in 1 4 hoofdstukken.
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Judith Van D amm e zal de naamgeving van bijbelse figuren
verder doorvoeren bij haar kind, kleinkinderen en achterklein
kind. Het is opvallend dat pastoor Cnockaert slechts twee namen
noteerde in het doopregister nl. Augusta Judith.
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de kerk op 1 juli 1 905 begonnen waren. In 1 905 werden er te
Okegem 48 kinderen geboren en gedoopt: 23 jongens en 25

Venneldenswaard ig is ook dat de werken voor de vergroting van

meISJ es.

In haar levensverhaal past, me dunkt, ook wat familiege
schiedenis. Vooreerst willen we het hebben over haar vader
Alexis. H ij werd te Okegem geboren op 1 5 juli 1 854 als zoon

van Pieter Van D amm e (geboren Opwij k 1 805) en Catharina
Van den Driessche (geboren Erembodegem 1 8 1 5) die in 1 83 7 te
Erembodegem trouwden. Pieter Van D amm e kocht in 1 839 te

Aalst een houten windmolen en liet die in 1 840 overbrengen naar
Okegem. Daar werd de molen heropgericht op het hoogste
gedeelte van de gemeente op een perceel grond aan de Ninoof2

sestraat nu Kattestraat geheten .
Hij was de eerste molenaar te Okegem en noemde zijn molen de

"Phenixmolen". Pieter, de stamvader van de Van D amm e 's te
Okegem, werd

als molenaar een man van aanzien op de

gemeente. H ij werd in 1 846 verkozen als gemeenteraadslid, een
functie die hij vervulde tot 1 8 5 3 . Hij werd ook verkozen als lid
van het Bureau van Weldadigheid (nu O.C.M.W.) van 1 848 tot
1 863 .
In het gezin van Pieter Van Damme-Van den Driessche
werden negen kinderen geboren. De oudste twee kinderen Jan
Francis en Lodewijk Francis zij n nog te Erembodegem geboren
(geboren 1 83 8 en 1 840) en de zeven volgende kinderen zagen te
Okegem het levenslicht. Maria Egidia Clara (geboren 1 843), Jan
Bemardus (geboren 1 845), Felicitas Ludovika (geboren 1 847),
Victoria B arbara (geboren 1 849), Delphina Constancia (geboren
1 85 1 ), Alexis Renilius (geboren

1 854) en J o anna (geboren

1 857).

2

VAN DER SPEETEN J., Historiek van de windmolen te Okegem,

Mededelingen Heemkring Okegem, 1 978,
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nr .

2, p. 4 1 -47.

in :

Het gezin werd in 1 869 ernstig getroffen door het overlij den van
drie van haar leden. Vader Pieter overleed na een kortstondige
besmettelij ke ziekte op 6 februari 1 869. Zijn zoon Lodewij k
Francis overleed op 7 februari 1 869 (29 j aar oud) en Joannes
Bernardus stierf op 7 maart 1 869 (24 j aar oud). De overledenen
staan samen vermeld op het doodsprentj e dat hierbij afgedrukt is .
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Moeder Van de Driessche stond in 1 869 dus voor een
ernstig probleem. Er stond niets anders op dan haar vij ftienj arige
zoon Alexis Renilius van de kostschool te halen om samen met
haar en zij n zuster het .1;tlolenwerk en het landbouwbedrij f voort
te zetten.
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Alexis is molenaar geweest tot begin 1 902. Hij heeft echter, zeer
tot zijn spijt, het molenwerk moeten stopzetten omdat hij
allergisch werd voor het molenstof. Zij n schoonbroer Adolf
Adriaan Bruylant (geboren Aspelare 1 865) zette de taak van
molenaar verder tot 1 9 1 1 . Hier moet even gezegd dat Alexis Van
D amm e de eerste maal in 1 893 huwde met Clementina Josephina

Bruylant (geboren Aspelare 1 863). Hun eerste kindj e Maria
Victorine Francisca werd te Ninove geboren maar overleed reeds
op 1 maart 1 894 te Ninove in het Hof ter Schoor waar haar
grootouders woonden . Een j aar later werd Alexis nogmaals
zwaar getroffen door het overlijden van zij n vrouw te Okegem
op 8 augustus 1 895 . Hij trouwde voor de tweede maal in 1 898
met Maria Ludovica Schoup, handschoenuitgeefster (geboren
Okegem 1 865). Zij was de vierde dochter van Amandus en
Felicitas Pollet. Haar zusters Maria Nathalie, Maria Clarisse en
3
Maria Sofia waren handschoenmaaksters .
We moeten nu nog even terug naar Alexis Van Damme,
want hij nam actief deel aan het politieke leven te Okegem. Bij
de verkiezing van 1 7 november 1 895 (de eerste maal dat het
algemeen meervoudig stemrecht in voege trad in de plaats van
het cijnskiesrecht) werd hij verkozen als gemeenteraadslid op de
lij st van de Katholieke Partij voor de . duur van 8 j aar. De
gemeenteraadsleden verkozen hem in 1 900 tot schepen van de
gemeente samen met Judo Van Holder. Bij de verkiezing van 1 8
oktober 1 903 werd hij opnieuw verkozen op de lijst van de
Katholieke Partij voor de duur van acht jaar (tot 1 j anuari 1 9 1 2).
Op

31

december

1 907

diende

hij

zijn

ontslag

in

als

gemeenteraadslid en schepen. Hij werd benoemd tot gemeente
secretaris op 29 j anuari 1 908 en volgde Victor Wauters op die
4
overleden was .
3
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Keren we nu terug naar Judith de hoofdpersoon van dit
verhaal. Als kind groeide ze op in een zeer sociaal gezin: vader
was immers handelaar en in een handelshuis komt heel wat volk
over de vloer. In 1 908 werd hij verkozen als gemeentesecretaris,
wat nog meer beweging van dorpsgenoten met zich meebracht.
Judith werd op vieIj arige leeftij d naar de bewaarschool in
de meisj esschool gestuurd waar haar zus Comelie reeds in de
lagere school de lessen volgde. We moeten even opmerken dat
toen de leerplicht nog niet in voege was. Zuster Brigitte was de
toenmalige leerkracht van de kleintj es. Op zes à zevenj arige
leeftijd mocht ze overgaan naar het eerste leeIj aar van de lagere
school dat vanaf 1 900 een gemengde klas was. In het fotoalbum
Herinneringen aan Okegem 11 vinden we een prachtige foto van
haar klas die toen gehouden werd door juffrouw Leonie
Marchand (ze huwde in 1 9 1 9 met Cyriel De Dier). De foto
dateert van het schooljaar 1 9 1 2- 1 9 1 3 en hierop staan of zitten 43
kinderen: 30 meisj es en 1 3 jongens. Het is opvallend hoe mooi
de kinderen gekleed zijn. Judith is te vinden op de onderste rij ,
de tweede van links. Het is toevallig dat Raymond Van Isterdael
(haar latere echtgenoot) ook op de foto staat. Hij bevindt zich op
de bovenste rij , eerste van links.
Waarschijnlijk hebben ze het kleedj e of het pakj e aan dat ze
droegen op de dag van hun eerste communie. Paus Pius X had
met zijn decreet van 8 augustus 1 9 1 0 de leeftijd van de eerste
communie van circa twaalf jaar vervroegd naar die van de 'jaren
van verstand" dit is omstreeks zeven jaar. De leerkracht van het
eerste jaar had dus de taak om de kinderen voor te bereiden op de
eerste biecht en communie.
Haar zus Comelie staat op de klasfoto (hoogste klas) die
genomen is in het schooljaar 1 9 1 3- 1 4 waarvan zuster Gertrude

kiezingen van 1 792 tot 1970, Annalen Heemkring Okegern, 1 976, p. 4 1 -48.
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5
de titularis was . Ze bevindt zich op de onderste rij , eerste van
links. Die klas bevond zich in de nieuwbouw, die in 1 9 1 0
uitgevoerd was.

In augustus 1 9 1 4 brak de Eerste Wereldoorlog uit en dat
bracht heel wat verandering in de levenswijze van onze mensen.

In het gezin van de Van D amm e's was het een geloop van
j ewelste want vader Alexis was secretaris van het "Comiteit" dat
moest zorgen dat de bevolking de nodige rantsoenen voedsel en
andere nodige zaken kregen.
Judith volgde de lessen in de hogere klassen van de lagere
school. Zeer tot haar spij t werd zuster Gertrude in 1 9 1 5 naar
Ninove teruggeroepen waar ze de taak van directrice van de
lagere school toevertrouwd kreeg. Zuster Agnes nam haar plaats
in als leerkracht van de lagere school.
Judith werd na het beëindigen van de lagere school te
Okegem niet thuis gehouden zoals vele van haar klasgenoten om
mee te helpen in het gezin. Ze kreeg de gelegenheid verder te
studeren in de school van de zusters van de H.H. Harten van
Ninove, waar haar oudere zus Comelie reeds leerlinge was.
Judith deed in 1 9 1 7 in de parochiekerk van Okegem haar
Plechtige Communie samen met 2 5 communicanten, 1 0 j ongens
en 1 5 meisj es. Op 1 7 j uni 1 9 1 7 werd ze gevormd te Ninove. In
het "Zusterhuis" doorliep ze eerst nog de vierde graad-klassen
waar ze met de Franse taal vertrouwd werd. Die moest ze goed
kennen want in het middelbaar onderwijs werden de lessen in het
Frans gegeven. Ze volgde tot haar achttien j aar de lessen in het
Zusterhuis en volgde nadien te Aalst een bijzondere ( 1 j aar)
cursus " Snit en Naad" dat haar bekwaam maakte om in het gezin
het nodige confectie en herstelwerk te doen.
Judith werd ook ingeschakeld in de handschoenfabricage, die in

5
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die j aren een geweldige opgang maakte te Okegem. Haar moeder
was immers handschoenuitgeefster d.w.z. ze gaf de "gesneden"
handschoenen uit aan huisvrouwen, die ze moesten stikken op
een speciaal daartoe ontworpen machine. Judith heeft vele
meisj es en moeders opgeleid in het naaien en stikken van
handschoenen.
Parochiaal werd Judith opgenomen in de congregatie van
O.L.Vrouw, waarvan haar tante Victorine prefecte was. Ze nam
ook dikwij ls deel aan de luisterrij ke sacramentsprocessies die
tweemaal per j aar gehouden werden.
Op 1 0 oktober 1 926 mocht Judith voor de eerste maal
gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. Het algemeen
enkelvoudig

stemrecht

voor

mannen

en

vrouwen

in

hun

gemeente werd in 1 92 1 toegekend vanaf de leeftij d van 2 1 j aar.
Vanaf eind de j aren twintig was Judith ook actief op cultureel
gebied. Ze was een levenslustig meisj e dat gezegend was met een
acteertalent.

Vanaf

1 929

werden

er

tweemaal

per

j aar

"gemengde" toneelstukken opgevoerd in de Katholieke zaal,
waarin de

tFezusters Cornelie en Judith telkens een voorname rol

vertolkten .
Op 28 j uli

1 928

gaf vader Alexis zij n ontslag als

gemeentesecretaris, een ambt dat hij twintig j aar getrouwvol had
uitgeoefend. Hij werd opgevolgd door zij n zoon Georges. Hij
wou de pensioensleeftij d niet in ledigheid doorbrengen en diende
bij het gemeentebestuur op 1 3 jul i 1 928 een aanvraag in voor de
oprichting van een zagerij met houtbewerking. Nog vóór de
machtiging van Bestendige Deputatie werd verleend overleed hij
op 2 maart 1 929. Toch werd de houthandel begonnen op 27
september 1 929 die vooral in handen genomen werd door
Georges en Cornelie. Als het nodig was sprong Judith ook bij en

6

VAN DER SPEETEN, J., Toneel/even te Okegem,

Heemkring Okegem, 7c jg., 1 982, ill . 3 p. 1 32.
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in: Mededelingen

kon even goed de lintzaag en schaafmachine hanteren als de
stikmachine voor de handschoenen.

Het dient hier even vermeld dat Petrus De Roose op 20 j anuari
1 928 ook een aanvraag ingediend had voor het oprichten van een
boomzagerij met "gaz pauvre 2 5 pk" aan zij n huis dat aan de
Rattenberg

nr.

60 stond. De houthandel Van D amme werd na de

Tweede Wereldoorlog niet meer verder gezet.
Tot grote verbazing van de dorpsgemeenschap gaf Judith
haar leven van "vrij gezellin" op. Op 42-j arige leeftijd kwam ze
pas "Jan van pas" tegen. Ze trouwde op 1 4 j anuari 1 948 met
weduwnaar Raymond Van Isterdael die al twee kinderen had uit
het eerste huwelij k met Regina J acobs (geboren Okegem 1 904

t

Okegem 1 945), een meisj e Francine (geboren 1 93 5 ) en een zoon
Frans (geboren 1 93 8). Op 1 8 april kregen ze samen een dochter
die de namen Ester Georgine kreeg.
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man Raymond heeft Judith hier heerlijke j aren beleefd. In 1 95 7
huwde Francine met Gilbert Droessaert en verliet het ouderlijk
Ze woonden

aan

de Kattestraat

nr.

1 4. Samen met haar

huis. Maar Judith had zich van haar beste kant getoond en had
zorgvuldig het bruidskleed genaaid. Die activiteit zal ze nog
meermaals vervullen voor haar dochter en kleindochters. Ook
heel wat Okegemse meisj es vroegen haar om hun huwelijksj urk

In 1 962 verliet zoon Frans het ouderlijk huis bij het

te naaien.

huwelij k met Lutgarde Van de PeITe. Daarna kwam de tijd van

de geboortes van de kleinkinderen, waarvoor ze heel genegen
heid betoonde. Op 1 0 november 1 960 overleed haar moeder
Ludovica Schoup in de gezegende leeftij d van 95 j aar. Dit had ze
grotendeels te danken aan de goede zorgen die ze kreeg van
Comelie en Clarisse.
Ester was de laatste die het ouderlij k huis verliet, ze
huwde in 1 970 met Stefaan Mertens. Het echtpaar ging enige tij d
later wonen in een huis dat ze bouwden kort bij de plek waar ooit
de Phenixmolen stond.
Zo gingen de j aren rustig verder: de kinderen gingen het
huis uit maar de kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen

In mei 1 996 overleed haar man Raymond in de hoge leeftij d van

en gingen. Maar er kwamen ook donkere dagen in haar leven.

92 j aar. Judith was ook een "negentiger" en stond er nu alleen

voor. Maar ze was een sterke, optimistische vrouw en trok goed
haar plan.

Judith had en heeft een fantastisch geheugen. Zij

heeft ons talrij ke malen informatie vertrekt over Okegem en zij n
inwoners i n d e twintigste eeuw. Ook dank zij haar konden we op
oude foto's heel wat mensen identificeren.
Vij f j aar na de dood van haar man overleed in 200 1 haar
stiefzoon Frans, die een vrouw, 4 kinderen en 1 0 kleinkinderen
naliet. Dit was opnieuw een zware slag die ook zij n sporen
naliet. Gelukkig was er nog iets mooi voor haar weggelegd: de
63

familie kon het viergeslacht vieren nl. Judith, Ester, Sarah en
Johanna bij de geboorte van haar zoveelste achterkleinkind.
Sinds mei 2004 heeft Judith haar intrek genomen in Sint
Rafaël te Liedekerke. Zij heeft op haar kamer een zeer goede
buurvrouw Malvine, die echt bezorgd is om haar en ook een
beetj e over haar waakt. M aar Judith is ·nog altij d de schalkse
vrouw die graag lacht en grapj es maakt.
We wensen Judith van harte proficiat met haar honderdste
verj aardag en wensen haar nog vele gelukkige j aren in Sint
Rafaël

64
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7
B ROUWE RIJEN E N STOKERIJEN TE OKEGEM

Herman B rantegem
De mens heeft in alle tij den gezocht naar een drank die
niet alleen zij n dorst leste, maar waaraan hij ook plezier kon
beleven. Heel wat vindingrij kheid werd aan de dag gelegd voor
het bereiden van een drank die een zeker gevoel van welbehagen
gaf.
Zuiver water was, ook vóór de Industriële Revolutie, zeld
zaam. Thee, koffi e waren bij ons tot de 1 8

e eeuw praktisch

onbekend en hun verbruik zette zich slechts traag door nadat in
de

steden

koffiehuizen

waren

ingericht.
.
frisdranken ontbrak natuurlij k volkomen .

Het

hele

gamma

Net als nu dronk men in vroegere tijden bij de "goede
burgers" vooral wij n en bier en dit in grote hoeveelheden. Die
grote dorst wordt wellicht begrij p elijk als men denkt aan de
overweldigende hoeveelheden zout die in de voeding werden
aangewend. Met allerlei specerij en werd het eentonig menu sterk
gekruid

en

het

inzouten was

nagenoeg de enige gekende

bewaringsmethode voor vlees en vis.
Het overmatig drinken van wij n en bier was in de eeuwen een
middel om te bewij zen dat men "man" was. Drankgelagen waren
een welgekomen ontspanningsmogelij kheid in vroegere tij den.
Drinken was een vorm van gezelligheid en hierdoor werden de
talrij ke

drinkgelegenheden

brouwerij en

en

stokerij en

in

het

leven

in

ieder dorp

geroepen.

Talrijke

vormden zo

een

makkelijk nevenbedrij f.
Bier heeft een lange weg afgelegd alvorens het stadium te
bereiken zoals wij het vandaag kennen. Bij de volkeren die onze
7
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landen bewoonden toen de Romeinen onze streken veroverden

In de vroegste tijden zorgde elk huisgezin voor het nodige bier en

was bier de algemeen gebruikte drank.

iedereen werkte met zij n eigen procédé met de nodige specifieke

producten waarvan zij het geheim niet prij sgaven.
De Oud-Belgen brouwden een soort wit bier uit graangewassen
met toevoeging van komij n voor de smaak. Ze bewaarden het in
8
houten vaten en noemden het cervoise een benaming die

veldvruchten. In de Middeleeuwen gebeurde het kruiden door
verwij st naar de Romeinse godin Ceres, de godin van de

toevoeging van gruit.
Vanaf de

7e

eeuw werd vooral door de monniken op grote

schaal gebrouwen. Hun abdij en b eschikten over de gunstigste
middelen om bier te brouwen. Ze waren meestal gelegen langs
een waterloop waar zuiver water en het hout, nodig voor het
stoken van de ketels, volop aanwezig was.
Parallel met de abdijbrouwerij en ontwikkelden zich vanaf de

1 2e

eeuw praktisch in elk dorp of stad brouwerij en.
Het middeleeuws bier werd gebrouwen met mout en gruit. Gruit
was een mengsel van kruiden bestaande uit salie, duizendblad,
b loemetj es van de gagel (vlooienkruid), anij s, notebladeren en
peterselie. Gruit gaf pit en smaak, maar bevorderde nauwelij ks
de houdbaarheid van de bieren, hetgeen vooral in de zomer
problemen vormde en de ontwikkeling van de brouwindustrie
grotendeels belemmerde.
Reeds in de

12e

eeuw was de hande l in gruit een recht dat alleen

de vorst toekwam. Dit hield in dat niemand bier mocht brouwen
zonder gruit gekocht te hebben in het erkende grutehuis van de
gruterecht niet was voldaan. In Ninove stond dit "gruithuijs"

heer en dat geen bier mocht ingevoerd worden waarvan het

8

In het Romaanse taalgebied vervormde men de Latijnse term cervesia tot
het woord cervoise, dat nu nog voortleeft in het Spaanse cerveza. Het woord
bier is afgeleid van het Oudsaksische bere (graangewas).
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naast de burcht.
Er was ook nog het moutrecht te betalen. Mout is koren
(gerst) dat men heeft laten kiemen en daarna heeft laten drogen

In de loop van de 1 4e eeuw kwam het gebruik van hop m

om bier van te brouwen.

voege, en boette het gruitrecht aan belangrijkheid steeds verder
in. Daartegenover gingen de accijnzen op het gebrouwen bier een
grote rol spelen. De gruithuizen werden omgevormd tot kleine
belastingkantoren. Stilaan vormde deze belasting de voornaamste
inkomst van de stad omdat er meer en meer bier gedronken werd

In de 1 6e eeuw werd bij de bieraccijns nog een tapaccijns

door het overdadig gebruik van zout in de voeding.

gevoegd. Het b ier in vaten verkocht voor huiselij k gebruik viel
niet onder deze regel .
Tot in de

l S e eeuw werden de bieren naar hun meeste

kenmerken in enkele grote categorieën ingedeeld. Zo sprak men
gehopt bier w aarin

van hop- en kuitbieren. Kuitbier was een nogal dik, weinig
naast

gerst

en

havermout

een zekere

hoeveelheid ongemoute tarwe was verwerkt. Het verflauwde
voortdurend en men noemde het daarom "klein bier" . Vanaf de

1 6e eeuw voerde men zijn bier uit naar andere steden en werd het

genoemd naar de herkomst van de stad waar het gebrouwen was.
Het aantal . herberg-brouwerij en steeg aanzienlijk.

De

meeste brouwers waren tevens herbergiers, terwijl de gewone
herbergier meestal tapper of tavernier werd genoemd.

primitief ingericht. In het brouwhuis waren gewoonlijk de ijzeren
De toenmalige brouwerij en waren in die tijd zeer eenvoudig,

of koperen ingemetselde brouwketel, de brouwkuip ernaast, de
opgehangen koelbak en de grote gistkuip . De werkwijze was
eveneens primitief. Het water werd verwarmd in de ketel en
werd dan in de brouwkuip overgebracht, ofwel met emmers
o fwel langs een houten goot. Het mout werd daarna in de

brouwkuip gestort en met een roervorken bewerkt om de klonters
68

uit het beslag weg te werken.
Met behulp van stuilananden werd nu moutuittreksel in de
kookketel gebracht. Zo werd het mout verschil lende keren
bewerkt en won men uit één brouwsel ook verscheidene soorten
bier.
Het met hop gekookte wort ging dan in de houten koelbak, b leef
daar staan tot de volledige afkoeling gebeurd was en werd daarna
in de gistkuip gelaten. Hier werd het brouwsel met gist aangezet
en dan op tonnen gevuld.
Ten gevolge van de hevige beweging die door de gisting
ontstond, werd de gist uit de vaten gestort en samen met het
schuim opgevangen in kleine kuipj es, stortvaten geheten.
Kort nadat de hevige gisting uitgewerkt was, werd het bier
geklaard en uitgeleverd. De brouwer bewaarde zorgvuldig zij n
vakgeheimen. De brouwerij en vestigden zich bij voorkeur langs
de oever van een rivier omwi l le van de voornaamste grondstof,
het water. Dit water was immers zuiverder dan putwater.

In 1 57 1 waren er twee brouwerij en te Okegem :
- Adrianus Van der Zalen had een hofstede met schuur, stal en

een brouwerij (c arnme). Het hele complex :verd op 1 6 pond
geschat en verder bezat hij 635 roeden grond in eigendom. Hij
was buitenpoorter van Aalst op
schepen van Okegem in
Beeckmans

6 november 1 563 en was

1 569- 1 57 1 . Hij was gehuwd met Joanna

en het gezin had tenminste één kind, J o anna

genaamd.
- Gillis Daneels was pachter op het hof te Voorde (naast de kerk)
en verhuurde een woning. Hij huurde nog een halve woning en
had een brouwerij . Hij pachtte

27.000 roeden en bezat 2. 1 00
roeden grond in eigendom. In 1 569- 1 57 1 was hij schepen van
Okegem. De brouwerij werd geschat op 6 pond huurwaarde.
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In de 1 7e eeuw vonden we volgende gegevens:

- De Weghe Adrianus was brouwer en herbergier. Hij huwde met
Passchasia Tae1mans en het gezin telde zeven kinderen. Beiden

In 1 65 1 kreeg Adrianus twee vaten tarwe als steun van de
armentafel van Okegem. In 1 652 bedroeg zij n bedrijfsgrootte
327 roeden.

werden op

2 1 feb ruari 1 645 buitenpoorter van Geraardsbergen.

7 oktober 1 625 met Cornelia Sonck. In 1 648 werd zijn
achterstallige pacht aan de armentafel in een lening omgezet. In
1 642 bedroeg zij n bedrij fsgrootte 1 1 52 roeden, in 1 652 648
roeden. Het gezin kreeg zes kinderen en Petrus stief op 1 7
j anuari 1 660.

- De Winne Petrus was eveneens herbergier-brouwer. Hij huwde
op

In de 1 8 e eeuw stelt men een achteruitgang in het bierverbruik

vast door het opkomende gebruik van koffie en thee en het
algemeen gebruik van goedkopere maar voor de gezondheid
schadelijke brandewijn die in alle herbergen te verkrij gen was.
De herbergen waren in de Middeleeuwen meer een term voor

krij gen. In kleine dorpen waren ze de vergaderpl aats voor het

huizen waar men kon overnachten of een onderkomen kon

wettelijk gezag. In deze herbergen werden ook de wettelij ke
aankondigingen uitgehangen nadat ze 's zondags

aan

de kerkdeur

waren voorgelezen. De herberg fungeerde ook als tijdelijke
overeenkomsten werden afgesloten. In deze herbergen werd het
gevangenis. Ze diende ook als vermaak en plaats waar allerlei

bier gebrouwen en in de gelagzaal verkocht.

Ze waren somber ingericht. De gasten zaten op krukj es, banken,
tonnen en schragen. Het waren vroeger donkere ruimten. De
muren waren kaal en onversierd. Een tapkast vond men er niet,
gezien het bier in stenen kruiken uit de kelder werd gehaald. In
de winter had men enkel licht van de open haard en in de zomer
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zat men buiten.
Men herkende de herberg aan zij n uithangbord of aan de stenen
pot boven de deur. Soms trof men beschi lderingen

aan

op de

muren meestal een wapenschild.
De huizen waren meestal
opgevuld met

lemen

gebouwd uit een houten skelet

wanden.

B akstenen

herbergen waren

zeldzaam.
Op het einde van de

pint. In de

1 ge eeuw werden de herbergen rijker

gestoffeerd. Men eiste een grotere luxe bij het nuttigen van zij n

1 g e eeuw b loeide het herbergwezen op zij n hoogte
punt. Er waren in ons l and niet minder dan 1 85 .000 herbergen,
dat was dus één herberg op 32 inwoners.
Een opso mming van de herbergen in vorige eeuw werd reeds

gegeven in Mededelingen Heemkring Okegem door Eugeen
Neukermans.
De herberg van toen was het centrum van het sociale leven en
diende als gemeentehuis, school, postkantoor, consultatie van
kwakzalvers en chirurgijnen. Men dronk er na de mis, bij een
geboorte, na een begrafenis, enz.
Tot aan het einde van de

1 8 e eeuw was bier bij ons de volksdrank

bij uitstek. Het was immers goedkoop en een onmiskenbaar
onderdeel van de volksvoeding. Brood gekookt in bier en honing
werd als enig belangrijk voedsel voor zuigelingen beschouwd.
Een kraamvrouw kreeg tot de

ge dag uitsluitend brood en bier.

Drinken was ook een vorm van gezelligheid en van ontspanning.
Naast het werkloon werd ook een som "drinkgeld"

aan

de

werklieden gegeven.
Herbergen in de

1 8e eeuw te Okegem:

- Snoeck Joannes geboren te Okegem op

30 oktober 1 744 en
gehuwd met Maria Reniers uit Pamel, hield sinds 1 776 de
herberg Den Hert open, in de volksmond de "ve!tmuyse"
ger:aamd. Deze herberg b,evond zich
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aan

de Kattestraat waar nu

j ans de herberg open. In

Celine Van Der Speeten woont. Vóór

1 774 hield J acob Schoon

1 8 1 3 woonde de weduwe Maria Reniers

no g altij d in de herberg.

- Vernail len Egidius, werkman en geboren te Okegem op

7

december

1 726, gehuwd met Elisabeth Bayens, was herbergier
tot 1 783 in het "Stenen huys" op het dorp. Ze namen in 1 757 de

In 1 765 bedroeg Egidius zij n bedrij fsgrootte 6 1 8,5 roeden, in
1 782 1 57 roeden.
Cornelis Bayens geboren op 25 j uli 1 688 en gehuwd met Maria
herberg en het bedrij f over van haar broer Cornelis B ayens.

dorp. In

Vetsuypens was voordien herbergier in het "Stenen huys" op het

1 740 liet hij de herberg en het bedrij f over aan zijn

dochter Maria die gehuwd was met Jan Ruys. Na hun vroegtijdig
overlij den nam Cornelis B ayens de zaak over en op Kerstavond

1 757 nam Gil lis Vernai llen de herberg en het bedrij f over.
- Tot circa 1 694 was Nicolaas Straetman er herbergier. Jan
Steppe, brouwer te Denderleeuw en eigenaar van de herberg, liet
de zaak over

aan

zijn dochter M argareta Steppe. Het was één v�
de weinige stenen huizen van Okegem en deze herberg was de
vergaderplaats
"Gemeentehuis"

van
van

de

schepenbank.

Okegem .

Het

Margareta

was

het

hertrouwde

eerste
nog

tweemaal, eerst met Cornelis Van den Eede en later met Jan
Moens. Zij werden de nieuwe bazen van de herberg.
- De Vuyst Petrus Antonius geboren te Aaigem op

27 december
1 743 en gehuwd met Adriana De Troyer, spinster, kwam op 0 1
mei 1 784 naar Okegem wonen en hield de herberg "De Swaene"
open op het dorp. Hij was gemeenteraadslid vanaf 1 803 tot 1 8 1 2.
In 1 784 richtte hij een verzoekschrift aan Louis Joseph De
Coninck, heer van Okegem, om een herberg te mogen open

houden. Hij kreeg toestemming en mocht een uithangbord "De
Swaene" uithangen.
- Van der Speeten Joannes was sedert

1 775 herbergier in de

herberg "Sint-Antonius" op het dorp. H ij kreeg daarvoor toelating
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van de heer van Okegem. Hij was geboren te Okegem op

1 1 mei

1 74 1 en huwde in 1 764 met Judoca De Winne. Hij was
gemeenteraadslid van 1 803 tot 1 8 1 2. Hij bezat naast de herberg
ook een deel van een hofstede te Eversem aan de Neerbeek. De
herberg werd overgenomen door Adrianus Van der Speeten die
gehuwd was met Maria J osepha Coppens.
- Rond

1 694 hield Jan De Schrij ver een herberg open

aan

het

kruispunt van de Fonteinstraat en de B ruggeweg. Gegevens over
de naam vonden we niet terug.
Tot in de

1 ge eeuw was bier brouwen ambachtelij k en hadden de

brouwers af te rekenen met technische moeilijkheden vooral het

In de 1 ge eeuw kwam hierin verandering door de wetenschap

zuur worden van het wort werd gevreesd.

pelijke ontdekkingen. Vooral de uitvinding van de stoommachi
ne was een grote verbetering voor het malen van het mout en het
pompen van het water. Koelsystemen zorgden ervoor dat in de
zomer ook kon gebrouwd worden.
België telde rond

1 900 ongeveer drieduizend tweehonderd

brouwerij en. Na de Eerste Wereldoorlog waren meer dan de helft
gesloten. De zware concurrentie van de stadsbrouwerij en deed de

In 1 832 werd er melding gemaakt van een brouwerij te Okegem

kleine brouwers de das om.

�

"van zeer gerin e inrichting" op het dorp toebehorende aan Dhr
Pieter Boitselier .
Bierbrouwerij
Er bestaat een bierbrouwerij van zeer geringe inrichting, staande
op het dorp

nr.

435 sectie A, toebehorende aan Pieter Boitselier.
Zij is in middelmatige staat, heeft één brouwketel groot 8 vaten
en 50 kamm en, 1 kuip van 1 0 vaten en een koelbak. Zij wordt
9

Rij ksarchief Gent, Archief kadaster
Oost-Vlaanderen nr. 659 Okegem, 29
.
juni 1 832
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door de eigenaar zelf gebruikt. Het zuiver inkomen wordt
begroot op

24 florij nen.

Stokerij
Er bestaat een kleine stokerij buiten werking, toebehorend aan
dezelfde persoon. Ze heeft één ketel groot

2 vaten en 50 kammen

3 kuipen van 8 vaten en 1 0 kammen, alles van geringe
inrichting. Het zuiver inkomen wordt begroot op 20 florij nen.
en

Na de Eerste Wereldoorlog was het vooral Emmanuel De Mont
die gevestigd was op de Graanm arkt te Ninove die wekelijks

vaten bier ten huize leverde met een "tonnenkar". Het was bier
van

3 e zwaarte en men werd er eigenlijk niet dronken van. Het

alcoholisme

van j enever vierde

toen hoogtij .

De

verkoop

gebeurde in tonnen van

1 50 liter, halve tonnen, vierdekens en
zelfs achtstekens. Vele boeren gingen hun ± 1 8 liter vaa� e per
kruiwagen afhalen en thuis gekomen werd er een houten kraan
ingeslagen en kon men tappen.

1 9 1 4- 1 9 1 8 was er een tendens om lager bier
(BOCK) te brouwen. In Ninove was het S laghmuylder die rond
1 923 met "Helles" op de markt kwam. A. Du Four brouwde eerst
"Bock" en "Uitzet" en rond 1 930 "Wip". Het werd alleen in
vaten verkocht. De "Bock" werd rond 1 93 5 "Export" genoemd
en na 1 940 "Pils".

Na de oorlog

Brandewij n en graanj enever werden reeds gestookt en gedronken
in de

1 6e eeuw.

Brandewij n is een alcoholische drank verkregen door distillatie
van

gegiste

suikerhoudende

vloeistoffen.

Vroeger

vooral

verkregen door distillatie van wij n. Er wordt afgestookt tot een

35-40 % en voegt er kleine hoeveelheden

hoog alcohol-gehalte en later verdunde men het met water tot een
alcohol-gehalte van

l ichtzure stoffen aan toe.
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Jenever begint met rogge en gerst. Het drogen · en de zuiverheid

graansmaak te behouden. Als op de korrels schimme ls zitten kan

ervan is enorm belangrijk voor het stoken van de alcohol om de

er niet uitgestookt worden en is de alcohol onbruikbaar. Behalve

rogge is er ook mout nodig, dat is zomergerst en dient ontdaan te
worden van de kiemen. De gerst krij gt daardoor een zoetere
smaak. Essentieel, want de mout dient voor de versuikering) in
de stokerij wordt geen suiker verwerkt. De volgende stap is de
rogge en de mout te malen en in een mengkuip te storten om er
met

water

gekookt

te

worden.

Na

afkoeling

wordt

gist

toegevoegd en eens gegist wordt alles overgepompt naar de
stookkolom om er "afgestookt" te worden. Daar ontstaat alcohol .
Door een tweede afstoking verfijnt men het product. D e spoeling
die overblij ft gaat als voeding naar de koeien. Na afkoeling loopt
de alcohol naar houten vergaarbakken om nadien gefilterd de
flessen te vullen.

�

Het Oke ems archief licht ons in dat een zekere Jan De
Duffeleer

0

wonende in de Ninovestraat (Kattestraat) een erf had

achteraan palend aan de Venningen (waar nu de visvijvers zij n) .
Hij pachtte een onbewoond huis op de Hurst (achter pastorij en
de Dender) waar hij een stokerij had. Zij n vader Passchier die in

1 668 uit Ninove naar Okegem was verhuisd was eveneens
brandewijnstoker. Het kan dat deze de Hurst vroeger heeft
gepacht om er zij n bedrij f uit te oefenen. Jan zal het wellicht
overgenomen hebben na de dood van zij n vader circa
Passchier,

brandewijnstoker,

herbergier

werd

1 698.

geboren

te

Appelterre op

1 5 augustus 1 64 1 . Hij was gehuwd met Petronella
Beecman afkomstig uit Denderhoutem, geboren op 5 j anuari
1 633 en gestorven te Okegem in 1 679. Het gezin had zeven

10 VAN HERREWEGHEN G., Een Okegemse toenaam uit een Pamelse
plaatsnaam, in: Mededelingen Heemkring Okegem, 9ste jaargang, 1 984 nr. 1

p. 27-30.
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kinderen waarvan Cornelius (geboren Okegem 1 6 december
1 668) en Joannes brandewij nstoker werden.
Passchier was schepen van Okegem in 1 67 1 - 1 68 1 .
II
In 1 672 bedroeg zijn bedrij fsgrootte 9 1 0 roeden . In 1 672- 1 678
werd Christianus De Winne, een arme jongen, op kosten van de
armentafel uitbesteed bij Passchier De Duffeleer.
Joannes, geboren te Okegem op 1 mei 1 670, was gehuwd met
Judoca Van Geert. Het gezin had eveneens zeven kinderen.
In 1 7 1 5 had hij nog drie bunder en 1 80,5 roeden grond in
bewerking.
Joannes kreeg de noodlottige klop tij dens een herbergru
zie te Liedekerke. Hij is gestorven van een slag van Guilielmus
De Leeuw. Deze laatste werd op 24 maart 1 7 1 6 door de
leenmannen van Liedekerke levenslang verbannen uit Vlaande
ren op straf van de dood bij terugkeer, zij n bezittingen werden
gerechtelijk in beslag genomen.
Joannes heeft nog een tijdj e geleefd en stierf op 3 januari 1 7 1 6.
Hij was amper 45 j aar en liet een weduwe en vier kinderen
achter. De weduwe verdween uit het Okegems bestand in 1 7 1 7
en verhuisde naar een ander dorp. In 1 7 1 9 werd een kind van
hem verzorgd door een chirurgijn op kosten van de armentafeL
Het huis waar gestookt werd was wel onbewoond en onbe
schermd tegen diefstallen maar het was zo dat in dergelijke
bedrij fj es niet permanent werd gestookt maar wel op bepaalde
tij dstippen en met matige hoeveelheden.
Dat sluikstoken ook in die tijd gebeurde levert ons het bewijs dat
Jan op 20 januari 1 703 bekeurd werd samen met zijn broer
Adriaan door een zekere Adriaan Claessens.
Uit de aangifte van nalatenschap van 1 7 1 6 vernemen we dat het
hier niet ging om een belangrij ke stokerij . Enkele gegevens zijn
een bewij s hiervan.
1 1 1 roede is 30,74 m2; 1 bunder is 400 roeden
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Zijn weduwe Judoca Van Geert, dochter van Merten bleef over
met vier wezen: Jenne (20), Marie ( 1 9), Joos ( 1 3) en Laureys
( 1 1 ). De andere drie kinderen stierven zeer j ong.
Het woonhuis in de Ninovestraat had een oppervlakte van 80
roeden en hij bezat verder nog een meers van 1 dagwand in de
Venningen, pachtte grond van de abdij van Ninove, kweekte hop
en had een koe, een varken, vier hennen, een haan en zes
kiekskens. Achter het huis stonden drie olmkes en een kerselaar.
Men kan niet beweren dat Jan heel goede zaken gedaan had daar
hij de volgende schulden nog had: een brandewij nslang
(distilleerslang) en enkele graanleveringen voor de stokerij
dienden nog betaald te worden. Het blijkt een schuld van 84
guWen en 1 0 � stuivers te zijn.
Aan de stokerij herinneren o.a. volgende posten in de aangifte:
- een brandewijnketel, helm (distilleerkolf), slang en slangkuip
met emmer geschat op 3 7 gulden.
- 7 brandewijnstanden (kuipen) - 6 gulden
- 2 brandewijnvaten, een kuip, trechter, kleine trechters, een
borrevat (waterton), twee maatjes (inhoudsmaten voor j enever)
geschat op 4 gulden 1 0 stuiver.
- een gosselkuip 5 gulden.
- enige brandewij n - 3 gulden.
-

12
Waegheman Petrus, brandewij nstoker •
Hij werd geboren te Okegem als zoon van Judocus en Barbara
Van der Meulen en huwde met Judoca De Brakeleer op 23
februari 1 6 1 8. Zij stierf op 23 december 1 632 en Petrus huwde
een tweede maal met Anna Mols. Petrus werd op 4 j anuari 1 630
12

VAN ISTERDAEL Herman, Families en personen te Okegem (Ninove)
12e eeuw
1 900 en Impegem (Liedekerke) 1 r eeuw 1 804, deel IJ p.' 777779, uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - afdeling
Aalst, 2003.
-

-
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of 1 63 1 buitenpoorter van Geraardsbergen 1 3 .
In 1 645 - 1 646 kon hij zij n schulden niet betalen en zijn
kinderen Guilli am , Adriaen en Nelle kregen in 1 647- 1 648
onderricht op kosten van de annentafel. In 1 663 betaalde de
annentafel de kledij van Guilliam, in 1 664 voor Gillis.
Chirurgijn Karel Mochaert werd in 1 667 betaald door de
annentafel van Okegem voor het verzorgen van een kind van
Petrus van een "poplexie" (bloeduitstorting). In 1 642 bedroeg
zij n bedrijfsgrootte 608 roeden, in 1 652 van de weduwe 53 1
roeden.
Zij n broer Judocus was eveneens stoker en was gehuwd met
Judoca Schoonj ans. Judocus was in 1 628 schepen van ldevoorde,
in 1 63 9- 1 640, 1 65 5 en 1 659- 1 66 1 schepen van Okegem. Hij was
meier in 1 662- 1 667. In 1 660 wordt hij onder de gegoede burgers
genoemd en was pachter tot 1 654 van het hof ''Te Voorde" van
de abdij van Ninove. Een akte van verkoop van een perceel land
van de erfgenamen Jacob De Winne gehuwd met Josina
Waegeman wegens achterstallige rente leert ons dat er een
brouwerij ofk amme en een steenput stond.
Pieter De Boitselier werd geboren in Pamel op de Hurst op 30
augustus 1 772 en was gehuwd met Maria-Victoria De Gendt.
Omstreeks 1 8 1 2 ruilden ze de Pamelse Hurst voor het Okegemse
Dorpsplein. Ze stonden er vermeld als landbouwers, herbergiers
en stokers want de stokerij was mee overgeheveld. De hoeve op
13

Buitenpoorters waren lieden die buiten de stad woonden maar dezelfde
rechten hadden als de poorters van de stad. Men begaf zich persoonlijk naar
a
het stadhuis en verscheen voor een stadsklerk en twee getuigen.
inschrijving van naam en woonplaats legde men een eed van getrouwheid af en
betaalde een bepaalde som en was men zo vrijgesteld van het recht van het
"beste hoofd" na zijn dood. Dit kon zijn het beste stuk vee, het beste meubel of
het beste kledingstuk. Men verkoos meestal Geraardsbergen boven Aalst
omwille van de betere voorwaarden.
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het Dorp moet een vrij belangrijke hoeve geweest zij n daar er nu
drie huizen op staan. Het pand Van D amme, de winkel Van
Isterdael en de schuur. Had de j eneverstokerij een naam?
Misschien "de Hurst" naar de plaats waar ze vandaan kwamen.
Hij was de zoon van De Boitselier Antonius (geboren 27 oktober
1 73 8 en overleden 9 oktober 1 8 1 9) die woonde op de Hurst en er
'
een herberg - j eneverstokerij had. Hij had een huis aan de Fon
teinstraat en verhuisde in 1 8 1 4 naar Ninove - Bakergem. Hij was
gehuwd met Anna Maldrij uit Pamel en het gezin had zeven
kinderen waarvan Petrus de jongste was.
Benedikt Van Haevennaet werd geboren op 29 mei 1 797 en
huwde in 1 826 met Isabelle Haeltennan. Hij huwde een tweede
maal na de dood van zij n vrouw in 1 830 met Sofia Walckiers die
vroegtijdig in 1 843 stierf. Een derde maal huwde hij met Johanna
Walraevens gestorven in 1 85 5 . In het bevolkingsregister van
1 847 staat hij als landbouwer en stoker opgetekend. Hij had vier
kinderen uit het eerste huwelijk waarvan er twee vroegtij dig
stierven en had geen mannelij ke opvolger. Benedikt was
burgemeester van Okegem in de periode van 1 822 tot 1 842.
De hoeve stond rechts van de kerk waar hij een stokerij had, later
heeft Patrice De Schepper daar gewoond. In 1 850 liet Benedikt
in de buurt van de hoevegebouwen een stokerij gebouw oprichten
en in 1 852 liet hij een verbouwing van het gebouwencomplex
uitvoeren. Hij liet een nieuw woonhuis optrekken afgezonderd
van de andere hoevegebouwen. In 1 882 liet Hemi De Ro, de
nieuwe eigenaar, de stokerij en enkele bijgebouwen afbreken.
Wij besluiten deze bijdrage met een recept om "goed bier" te
maken voor het huisgezin uit het boek "De geneesheer der
armen" van dokter Beauvillard (uitgave 1 930, Brussel p. 55)
Om 50 liter goed bier te maken neemt men 250 gram beste hop,
3 liter graan, 1 liter gerst

en

25 gram essebladeren. Om voldoe79

suiker en 3 lepels karamel of 2 knepen suikerij bij om te kleuren.

ning te bekomen doet men het bier in een ton en voegt er 1 , 5 kg
's A nderendaags voegt men er 25 gram bakkersgist en 2 knepen

grof zout bij. Men roert alles goed. Men vult de ton op mate dat
het bier het zout verwerkt en sluit enkele dagen nadien de ton en
laat het bier een maand rusten .
E rratà bij vorig n u mmer

We ontvingen een reactie van ere-lid Paul Timmermans te Gent
op het artikel "De klompenmakerij in Okegem" van de hand van
Herman Brantegem en verschenen in ons vorig nummer.
Ter informatie meld ik U dat m ijn overgrootouders Hermilianus

blz. 36, niet acht maar tien kinderen hadden. Hermilianus is ook

Neukermans en Clementia (Clementina) Broeckaert, vermeld op
nog "suisse " in de kerk geweest, hetgeen al eens vermeld werd in

de Mededelingen denk ik - en naar ik hoorde van mijn moeder
Margaretha Neukermans, was hij niet altijd de gemakkelijkste
"bij de uitoefening van zijn ambt "! . . .
Het misverstand over het aantal kinderen is waarschijnlijk
gebaseerd op het meesterlijk werk van Herman Van Isterdael dat
afsluit in 1 900 en dat dus de twee jongste zonen Aimé en Omer geboren na 1 900 - niet meer bevat. . . .
Van de huidige generaties zijn er niet zo heel veel meer terug te
vinden in Okegem.
Nog ter informatie: ik blijf de Mededelingen met evenveel
interesse lezen en - pour la petite histoire - ik heb nog niet
ontdekt waar de twee Neukermans 'en die zich in de 1 7e eeuw in
Okegem vestigden vandaan kwamen.
Met vriendelijke groet
Paul Timmermans
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' WIE EEN STAP OP MIJN GROND ZET, KRIJGT EEN
BIJL OP ZIJN KOP! '
D irk Musschoot

Herwig Agneessens zag hoe na de oorlog woedende mensen
zijn ouderlijke huis belegerden
Herwig Agneessens was negen toen op een ochtend het huis
van de familie met hakenkruisen beschilderd bleek te zijn.
Even later ' verdween' zijn vader, en verbrandde moeder
allerlei papieren. Toen op een dag een honderdtal opgewonden
mensen voor het huis van de familie Agneessens om vader J ef
kwamen eisen, besefte de jonge Herwig dat er iets ernstigs aan
de hand moest zijn. Maar wat?
We woonden toen in Okegem, een dorp dat fel verdeeld was
door de gemeentepolitiek. In Okegem was in 1 893 de Christene
V olkspartij opgericht; de oude tegenstelling tussen de daensis
ten en de katholieken speelde meer dan veertig jaar later nog
heel erg . Het merendeel van de daensisten was voor de oorlog
in het Vlaams-nationalisme terechtgekomen , en daardoor
tijdens de oorlog in de collaboratie .
Mijn vader was lid van het V laams Nationalistisch Verbond ,
het VNV .
HU was bediende bU de Postcheque in Brussel . Officieel was
hij ' schrijver' . Dat hij kon schrijven, bleek ook thuis . Nu en
dan kwamen bij ons ongeletterde mensen aan de deur die aan
vader, ze noemden hem meneer Jef, kwamen vragen om in hun
plaats een brief te schrijven. Tijdens de oorlog werd vader
controleur bij de D ienst Ravitaillering . De boeren moesten een
deel van hun opbrengst afstaan aan vastgestelde prijzen. De
Duitsers wilden daarmee de voedselschaarste voor zijn en
woekerprijzen tegengaan. Voedsel is een machtig wapen, in
elke oorlog . Zonder eten kun je geen oorlog voeren. Soldaten
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met een lege maag zij n nooit goede soldaten, en gewone
mensen met een lege maag komen snel in opstand.
Vader was een cultuurmens. H ij was laureaat van de toneel
school in Gent. H ij acteerde en was regisseur, onder meer bij
de Aloude Rederij kerskamer De Catharinisten in Aalst. Wij
hadden thuis een eigen bibliotheek. Veel kunstboeken, veel
boeken van het Davidsfonds.
Mensen kwamen bij ons thuis boeken ontlenen. ' Wat lees je
graag, ' vroeg mij n vader dan. En hij gaf de mensen een boek
mee waarvan hij vermoedde dat het hun wel iets zou zeggen.
M ij n ouders waren flaminganten, van voor de oorlog al . Toch
moest ik al op zeer jonge leeftijd Franstalige boekjes lezen:
Roitelet. Vader vond het belangrij k dat we Frans kenden.
We woonden op de Rattenberg , de latere Leopoldstraat. Het is
een van de twee straten die recht naar het dorp liepen. We
woonden in een laag boerenhuis. De zijkant van ons huis stond
naar de straatkant gericht. Naast ons woonden mij n grootou
ders aan moeders kant. Grootvader was slager en hij was de
eigenaar van die twee huizen: het zijne en het onze.
Het was augustus en de bevrij ding was op komst. Vader en
moeder waren zenuwachtig. Er liepen mensen in en uit. Vader
en moeder fluisterden.
' Wat scheelt er? '
' Er scheelt niets, j ongen. '
Ik sliep slecht in die dagen. Soms hoorde ik ' s nachts gestom
mel en stemmen. Was dat binnen of buiten? Op een ochtend
was er groot tumult. Het was buiten.
' Ge moet dat nu zien ! '
Vader en moeder waren in alle staten. Op de blinde achterge
vel van ons huis hadden ze hakenkruisen geschilderd. Haken
kruisen, ik wist wat ze betekenden, ik wist waar ze voor
stonden. Maar ik begreep niet wat ze op ons huis stonden te
doen.
'Waarom staan die hakenkruisen daar? '
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' Help ons liever om ze weer weg te krijgen. '
En dus kalkte ik mee. Maar die hakenkruisen waren met teer
geschilderd . Als de kalk droog was, kwamen die kruisen er
weer door. En dan moest ik opnieuw kalken . Kal ken en
kalken, tot ze weg waren.
Kort nadien begon moeder papieren te verbranden . De Leuven
se stoof knetterde dat het een plezier was .
' Moeder, wat doe je? '
' Papieren verbranden, jongen. Papieren verbranden. '
' Waarom? '
' Dat zal ik jou later wel eens uitleggen. '
Papier verbranden? Wie verbrandde er nu papier? Papier was
duur!
Op school schreven we op leien. Papier was iets voor het rij k
volk . Of voor heel speciale gelegenheden. En zeker duur
papier. Als we al eens papier kregen, dan wa's het pulppapier .
Als je daar met een ballonpen op schreef, bleef je haperen en
liep de inkt uit. En maakte je vlekken. Papier hebben, was
ongewoon, En papier verbranden. . . Ik snapte er niets van. En
het maakte me ongerust.
Nog enkele dagen later begonnen mij n ouders van alles het
huis uit te dragen. Alles dat waarde had, ging weg : schilderij
en, etsen, beeldjes . . .
De buren hielpen ons .
Ons tuinpad l iep dood op de muur van onze achterburen, de
gezusters Duyck. D ie woonden aan de Kattestraat. De gezus
ters Duyck waren goede vriendinnen van mijn moeder. En oo�:
de gezusters Duyck waren van het witte kamp . Toch waren het
precies zij die tegen mijn moeder hadden gezegd : ' Emma, ze
zijn bezig huizen in brand te steken. Ge zoudt beter uw
voorzorgen nemen. ' En dus brachten mijn ouders al hun
waardevolle .spullen bij de achterburen. Maar ik begreep dat
toen nog allemaal niet.
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' Moeder, wat gebeurt er? '
' Ge moet dat allemaal niet vragen manneke . Ik zal u dat later
wel eens uitleggen . Later. Ik heb daar nu geen tijd voor . '
Ik herinner mij mij n vader en mijn moeder als een mooi
koppel . Ik kan mij niet herinneren dat ik ze ooit ruzie heb zien
maken . Maar op een avond , twee dagen voor de bevrijding ,
verhief mij n moeder haar stem. Ze stonden allebei in de
woonkamer .
'Jef, heel de oorlog heb ik u gevolgd . Nu gaat gij doen wat ik
u zeg . Ge gaat onderduiken! '
' Onderduiken? Dat kan ik toch niet doen! Wat gaan de mensen
zeggen? Dat ik een lafaard ben , dat ik als de ratten het zinkend
schip verlaat? Waarom moet ik onderduiken? Ik heb toch niets
misdaan? '
Toen werd ik echt bang . Ik hoorde woorden als bevrijding en
Witte Brigade en ik hoorde dat er mensen opgepakt werden en
afgeranseld . Dat er huizen geplunderd en in brand gestoken
werden . Meer en meer kreeg ik het gevoel dat er twee kampen
waren die tegenover elkaar stonden en dat wij in het slechte
kamp zaten . Dat gevoel had ik.
Maar hoe het precies in elkaar stak, daar had ik het raden naar .
Het was de tijd dat ouders hun kinderen niet uitlegden hoe
dingen in elkaar staken .
Die ochtend was vader weg .
' Waar is vader? '
' Vader is weg . '
' Waar naartoe? '
' Dat weten we niet . '
Ik mocht absoluut niet weten dat vader ondergedoken was bij
familie in Herfelingen bij Galmaarden . Pas later zou moeder
mij dat vertellen. Moeders vriendinnen, de gezusters Duyck,
hadden gezegd dat de bevrijding en wat daarmee gepaard ging
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niet zo zachtaardig zouden verlopen als mij n ouders wel
dachten. Mijn ouders dachten: wij hebben niemand kwaad
gedaan, waarom zou dan iemand ons kwaad doen? M aar de
sfeer werd almaar grimmiger, zo grimmig dat vader is
ondergedoken.
Van in ons huis aan de Rattenberg konden wij het dorp zien
liggen.
Als de Gestapo razzia' s hield, op zoek naar jonge mensen die
weigerden in Duitsland te gaan werken, zagen wij ze op het
dorpsplein aankomen. Dan stuurden vader en moeder mij weg
om die jongens te waarschuwen. Langs binnenwegeitjes
waarlangs vreemden zo de weg kwijt raakten, rende ik naar de
Kattestraat.
'Ik moet van moeder komen zeggen dat de Gestapo in ' t dorp
is ! '
' Da' s heel goed, mannetje. Merci ! '
Van in ons huis zag ik op een dag een menigte uitzinnige
mensen aankomen. Roepend en tierend . We konden ze zien en
we konden ze horen. Moeder ging in het deurgat staan. Het
had allemaal iets heel dreigends . Er hing spanning in de lucht,
het was een spanning die ik niet kon duiden. Maar het was
zeker geen prettige spanning . Ook mij n grootvader kwam naar
buiten . Ik had toen al De Leeuw van V laanderen gelezen. Wel ,
grootvader stond daar als Jan Breydel. Hij droeg een lederen
band en had daar al zij n slagersmessen tussen gestoken. Hij
had zijn slagersbij l in zijn handen. Grootvader ging dreigend
op het tuinpad staan, halfweg het huis en de straat. Zij n benen
wijd open en zijn armen links en rechts bij zijn messen.
De menigte stopt voor ons huis .
ooraan tt �Jen annen met geweren.
. Hez ent! ga \. PZIJ ! '
. ,

René , dat was mijn grootvader . Ik stond twee meter van hem
verwijderd . Moeder bleef in de deur van ons huis staan . De
mannen richtten hun geweer niet op grootvader . Ze hielden hun
wapens schuin, naar de grond gericht . Het waren weerstanders .
Grootvader verhief zijn stem. ' Dit is hier mij n grond . Ik ga
hier niet weg ! De eerste die een stap op mijn grond zet, krijgt
een bij l in zij n kop ! '
' Maar, René , wij komen niet voor u ! '
' Dat kan mij niet schelen . '
Er werd geroepen en gejoeld. Het ene moment was ik bang ,
het andere had ik het gevoel dat ik midden in een spannende
film zat . Ik was getuige van iets waarvan ik op dat moment de
betekenis nog niet snapte. Maar één ding voelde ik wel : hier
gebeurde iets belangrijks!
' René, wij zij n gewapend! '
Grootvader week geen duimbreed .
' Schiet mij dan dood :'
Ik zag die mannen aarzelen. Helemaal achteraan stond een
kerel die we kenden . H U heette Dominique D . l En hij nam het
woord .
'We staan hier nu aan het huis van een zwarte . . . '
Er klonk awoert-geroep .
, . . . . maar de beste . . . '
' Awoert! '
, . . . . van de zwarten, wil ik zeggen . '
Toen gebeurde er iets heel bijzonders. Moeder stapte het trapje
aan onze voordeur af, liep het tuinpad naar beneden, duwde de
mannen met de geweren opzij en liep dwars door de menigte
naar Dominique D . Toe .
' Dominique ' , zei ze, 'daar zal ik u altijd dankbaar voor zijn. '
Moeder draaide zich om en liep door de menigte terug naar het
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tuinpad. De lont was uit het kruitvat. Voorlopig toch. De
mensen dropen af. Iemand riep nog : 'We komen terug! '
We gingen terug naar binnen en we barricadeerden de deuren
en de ràmen. Moeder vreesde dat ze ons huis in brand zouden
komen steken. Voor de allereerste keer waren we doodsbang.
Niemand deed die nacht een oog dicht.
' Moeder, ik hoor voetstappen. '
'Ja, jongen. Ik hoor ze ook. '
Maar moeder wist van wie die voetstappen waren. Onze buren
hadden een soort burgerwacht gevormd om te voorkomen dat
ze ons huis in brand kwamen steken. Het was een mooie vorm
van solidariteit.
Enkele dagen later, het was laat op de avond, was vader weer
thuis. Plots en onaangekondigd . H ij droeg een lange mantel.
Het doet me nog altijd denken aan de reclame van Sandeman,
de portwijn. Ik was sprakeloos . Eerst was vader weg , nu was
hij terug . Ik vroeg niets meer, want ik wist dat er toch geen
antwoorden zouden komen. Vader en moeder fluisterden de
hele tijd. Die nacht heeft vader b ij ons thuis geslapen. Maar
toen ik ' s ochtends wakker werd, was hij weer weg.
' Waar is vader, '
'Vader zit in de gevangenis. '
Dat was een klap in mij n gezicht. Vader in de gevangenis? Wat
had hij dan misdaan? Zou ik hem ooit nog terugzien?
De volgende dag kregen we een huiszoeking. Iemand moet
vader toen bij ons hebben gezien. V ier mannen van de weer
stand, de champetter op kop , doorzochten ons hui . Moeder zei
dat het vergeefse moeite was, dat vader '7lch al lil inove
gevangen t ad gegeven Maar ze lui terden met .
tdf I \ oor ct boeker h.ast zagen die mannen het beeld
04
van Hendnk Conscience 'itaan.
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' Zelfs Adolf HitIer staat hier! '
Toen doorzochten ze alle boeken.
' Gevonden! '
' Wat? '
' Hier : Brieven uit Sovjet-Rusland . Dat gaat in het dossier ,
mevrouwtj e ! ' Dat brieven uit Sovjet-Rusland een roman was uit
de keurreeks van het Davidsfonds uit 1 934, was niet bij hen
opgekomen.
Ik zag vader terug in het ziekenhuis van Ninove . Hij was
gevangen gehouden in een oude lampenfabriek. Daar moest hij
op de koude betonnen vloer slapen . Voor de oorlog was bij
hem een nier weggenomen, nu had hij een nierontsteking .
Daar lag hij , in een hagelwit bed . Er hingen gordijnen aan
beide kanten van het bed . Aan de ene kant stond een zuster,
aan de andere kant een man van de Witte Brigade . Hij droeg
een armband en had een geweer. We kregen tien minuten. Tien
minuten bij de man van wie we dachten dat hij stervende was .
Moeder weende . Maar vader herstelde en verhuisde naar
Geraardsbergen , daarna naar de Wollestraat in Gent en ten
slotte naar het Kamp van Lokeren .
Vader heeft tien maanden vastgezeten . Daarna hebben ze hem
veroordeeld wegens lidmaatschap van het VNV , dat officieel
een ' staatsgevaarlijke groepering ' was . Niemand heeft tegen
hem getuigd . Vader heeft tien maanden gekregen, precies de
duur van zijn ' voorhechtenis . ' Toen hij werd vrijgelaten, mocht
hij niet naar Okegem terugkomen. Een geluk dat hij toen
opnieuw terecht kon bij onze familie in Herfelingen. Eén keer
per week gingen we daar bij hem op bezoek . Dat was een hele
expeditie toen. Eerst te voet of met de trein naar Ninove,
daarna met de boerentram naar Leerbeek, en dan overstappen
op de tram naar Edingen. We waren er een hele voormiddag
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mee bezig. Maar ik keek naar die ontmoetingen uit als naar de
komst van Sinterklaas.
Moeder heeft nooit kunnen begrijpen wat men ons heeft
aangedaan. In de menigte die voor ons huis stond had ze
mensen herkend die bij mij n vader kwamen om brieven te
schrijven . Moeder zei achteraf vaak: 'Wij kenden alle witten
van het dorp . Nooit hebben wij iemand verraden of kwaad
gedaan. '
En ik, ik was voortaan het kind van een zwarte . Op 1 1
november 1 945 , meer dan een j aar na de bevrijding , moesten
wij met de klas' naar de l l -novemberherdenking in de kerk van
Okegem . Om bij de kerk te komen, moest je eerst door een
hek in de kerkhofmuur , en dan het pad op tot aan de kerkdeur.
Bij het hek stonden mannen van de Witte Brigade . Zij pikten
er de zwarte kinderen uit. Ook mij .
' Gij hebt hier niets te zoeken' , zeiden ze .
De gebeurtenissen van toen hebben een grote indruk gemaakt
op Herwig Agneessens ( ° 1 935) . Vader Jef Agneessens vond na
zij n vrij lating werk in een atelier in Brussel . Hij werd opnieuw
ziek en stierf op 8 juni 1 947 . Zij n vrouw Emma bleef achter
met vijf kinderen.

9

Trouwfoto ' s van Jozef Agneessens en Maria Emma De Ryck
van 1 7 mei 1 93 4 (eigendom familie Agneessens)
Centraal op de bovenste foto zitten Karel René
De Rijek,
Okegem 23 . 03 . 1 876 t Okegem 3 1 . 03 . 1 95 1 zn
Franciscus en van Maria Catharina Goubert en Maria Carolina
Van der Speeten Okegem 22 . 09 . 1 876 t Okegem 05 . 1 2 . 1 95 1
dr Joannes Severinus en van Carolina Van der Speeten .
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Foto ' s van de woning Leopoldstraat 8 (eigendom familie
Agneessens)
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Foto van Emma De Rij ck en haar kinderen na het overl ijden
van Jozef Agneessens (eigendom fami l ie Agneessens)

V ooraan van links naar rechts :
Maria , Emma, D irk en H ans
achteraan: Wim en Herwig
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Foto van de 5 kinderen Agneessens op stap naar de kerk
(eigendom familie Agneessens)
Van links naar rechts : Hans , Wim, Dirk, Herwig en Maria

.

. .

93

' ..,.

Enkele kanttekeningen bij het verhaal " Wie een stap op
mijn grond zet, krij gt een bij l in zijn kop"
Jozef Van der Speeten

D it verhaal is een van de twintig stukjes die in het boek
" België bevrijd" staan en opgetekend is door D irk Musschoot
in 2004 . De acteur is journalist bij Het Nieuwsblad en heeft
ook nog andere werken op zijn naam staan o . a . De Vlamingen
op de Titanic , Wij gaan naar Amerika (2002) , En toen kwam
de vijand .
Er zit één grote gemene deler in de boeken van Musschoot: ze
zij n opgebouwd vanuit verhalen van de mensen zelf en
getuigen van een eerlij ke en professionele research .
D it is alweer een boek over de oorlog , het zoveelste al en wie
zit daar nu nog op te wachten? In zij n " Woord vooraf" geeft
de auteur daarop een duidelij k antwoord .
H ij stelt dat de meeste uitgaven over de Tweede Wereldoorlog
louter beschrijvend zij n , feiten op een rijtje. De meeste auteurs
brengen een relaas met de nodige beschouwingen. Er wordt
echter voorbijgegaan aan wat de gewone man in die dagen
meemaakte . Zij n uitgangspunt is de gewone mensen herkenbaar
maken in locaties en situaties .
Verhalen uit de mensen halen en luisteren naar dat verhaal .
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog hebben veel
mensen toen dingen meegemaakt die ze nooit van hun leven
nog vergeten. Niet alleen die twintig getuigen in het boek maar
ook zovele anderen nog die zwijgen . Voor de enen betekenden
die dagen de "bevrijding " voor de anderen helemaal iets
anders . In dit boek laat de auteur elke getuige vooral zij n/haar
verhaal vertellen. Het boek heeft de auteur ontzettend veel
research gekost. H ij wou het vooreerst chronologisch houden.
Het verloopt tussen 6 mei 1 944, de landing in Normandië, en
mei 1 945 , de capitulatie van de Duitsers . Anderzijds wou hij
ook een geografische spreiding .
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Na het uitschrijven stuurde hij alle getuigen-vertellers hun
verhaal toe en vroeg om hun akkoord . De schrijver kreeg van
de meeste het vertrouwen en moest nu er voor zorgen dat dit
niet werd beschaamd.
H ij besluit zijn voorwoord met een aanwijzin g voor de' lezer en
stelt dat de verhalen in het boek gekleurd zij n . Ze werden
verteld door mensen uit verscheiden e kampen zestig jaar na de
feiten. Hij beseft ook dat de herinneringen al eens vervagen en
de dingen niet helemaal gebeurd zij n zoals we denken dat ze
zijn gebeurd . . H ij vindt het desondanks belangrijk dat ze
worden verteld . Want de naoorlogse generaties hebben er geen
idee van wat gewone mensen toen hebben meegemaakt .
Hoe Dirk Musschoot bij Herwig Agneessens terecht kwam is
ook een klein verhaal . Nadat de auteur zijn teksten had
opgestuurd naar de vertellers , haakten er enkele af en wilden
niet dat hun verhaal in het boek verscheen. Er moesten dus nog
een paar vertellers aangesproken worden .
Joris De Kegel van Kerksken die zij n medewerking had
verleend aan het boek " Vlamingen op de Titanic " was een
oude kennis van D irk Musschoot en werd aangesproken . Die
verteld � aan Dirk dat hij iemand zeer goed kende die als kind
iets zeer erg had meegemaakt met de bevrijding . Toevallig was
die iemand Herwig Agneessens , een zeer goede kennis van
Joris met wIe hij reeds vele jaren bevriend was . Herwig werd
door het tweetal aangesproken en stemde toe het verhaal over
te doen . Hij heeft deze gebeurtenis verteld zonder haat of wrok
en het verhaal werd door de auteur sereen neergeschreven.
Bij het lezen van het verhaal is me echter iets opgevallen
waarvan ' ik een andere versie hoorde , De persoon die eigenlijk
voorkomen heeft dat er ongelukken zouden gebeurd zijn is
seminarist Edmond Van de Perre . Hij woonde in de buurt en
had het geschreeuw en gehuil gehoord . Hij kon met ellkele
overtuigende woorden de opgezweepte menigte doen inzien dat
zij het recht niet moesten in handen nemen. Na enige aarzel ing
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trokken zij zich terug en zo liep het nog goed af voor de
familie Agneessens . Dit gebeuren heb ik verscheidene malen
gehoord uit de mond van E . H . Edmond Van de Perre .
Een kort levensverhaal van de verteller

Herwig Agneessens is geboren te Aalst op 26 juli 1 935 als
oudste kind van het echtpaar Ludovicus Jozef ( 1 904- 1 947) en
Maria Emma De Rijck (geboren 1 904 overleden 1 980) die
te Okegem huwden op 1 7 mei 1 934 . Het gezin breidde uit met
nog drie jongens Wim (geboren Aalst 1 936) , Hans (geboren
Okegem 1 94 1 ) , Dirk (geboren Ninove 1 944) en één meisje
Maria (geboren Aalst 1 939) . Na hun huwelijk gingen ze te
Aalst wonen en vestigden zich pas eind 1 939 voorgoed te
Okegem .
Herwig liep school te Okegem in de zustersschool tot hij zijn
eerste communie gedaan had . Op 1 september 1 943 werd hij
ingeschreven als leerling van de gemeenteschool waar hij tot 1 6
juli 1 947 verbleef en kreeg er onderricht van de onderwijzers
Edmond Van Nerom , Dominique De Schrijver en Ernest Van
Neygen .
Vanaf september 1 947 was hij leerling van het Sint-Aloysius
col lege waar hij eerst nog het 7e leerjaar volgde als voorberei
ding op de humaniorastudiën . Hij koos voor de Grieks-Latijnse
richting die hij maar gedeeltelijk in Ninove kon volgen en
studeerde dan verder in het Sint-Catharinacollege te Geraards
bergen . Hij had als klasgenoot te Okegem, te Ninove en te
Geraardsbergen Jan De Deyn.
N adat hij zijn diploma middelbaar onderwijs behaald had werd
hij oruniddellijk tewerkgesteld in de Kredietbank te Brussel .
Hij huwde in 1 963 met Ad inda Sonck van Denderhoutem. Het
echtpaar werd met twee meisjes gezegend , Geertrui en Els. Na
heel wat jaren dienst beëindigde hij die functie in 1 992 . Nu
-
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kon hij genieten van een welverdiend pensioen en zich uitleven
in zijn hobby ' s .
In 2000 kon hij een lang gekoesterde droom waarmaken nl . op
bedevaart gaan naar CompostelIa en de Camino (het laatste
stuk vanaf de Frans-Spaanse grens) te voet afleggen. Een lange
voorbereiding ging hieraan vooraf. Twee vrienden vergezelden
hem op zijn voettocht en zijn broers Hans en Dirk legden de
weg af met de mobilhome waarin ze konden overnachten na
een zware voettocht . De bedevaarders vertrokken te Dender
leeuw op 28 april 2000 , en de voettocht duurde van 1 mei tot
3 1 mei . Ze waren op 4 juni terug thuis, en hadden de papieren,
stempels en Sint-Jakobsschelpen bij .
Hij werkte daarna een hele tijd aan zijn reisverslag dat pas dit
jaar te boek werd gesteld .
Herwig overleed te Aalst op 1 april 2005 .

97

Foto van de eerste klas ( 1 926- 1 927) van juffrouw Germaine
Broeckaert , geboren 1 8 mei 1 90 1 . Ze werd op 1 oktober 1 926
benoemd , nam ontslag in 1 958 en overleed te Lede op 2 1 juni
1 979 .
(eigendom Lieve De Deyn)

Van links naar rechts :
I e rij vooraan: Angele Van de Perre , Madeleine Van Snick,
Suzanne De Smet (moeder en dochter kwamen van Pollare) ,
Edith Van der Speeten, Maria Van Eeckhout , Juliette De
Boitselier, Petrus Amandus Vernaillen, Marcel Cobbaert,
Marcel Vernaillen , Kamiel Vernaillen, Josephus Sonck (?)
2e rij : Alma Wauters (van de Kaai Pamel) , Maria Arij s , Lisa
Asselman , Maria De B ruyn, Maria Verbeken, Maria Sonck,
Aimé of Albert Gies , Felix Franciscus Arents , Petrus Bour
geois, Camillus Justinus De Brabanter (?) , Justus Neukermans
3e rij : Alma Baeyens , Camilla Van der Speeten, Ida Gies ,
Suzanne Minner, Louise De Boitselier, Paul Neukermans ,
Frans Van de Perre , Marcel De Dier, . . . Agneessens en zijn
broer Frans Agneessens
bovenste rij : Suzanne Van der Speeten, Agnes De Dier, Odile
Van de Velde, . . . . , Mariette Wittenberg, Camilla Van der
Speeten, Germaine Van Isterdael
(de namen werden achterhaald door Suzanne Van der Speeten
en Piet Vernaillen)
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Enkele bedenkingen bij de klasfoto 1926-1927
Suzanne Van der Speeten

Het was een graadklas . Op de foto staan zowel kinderen
van het 2e leerjaar " Grote Kant" , als die van het I e leerjaar
" kleine kant " .
Voor de jongens was het eerste leerjaar een voorbereiding tot
de Eerste Communie . Vanaf het tweede leerjaar vertrokken de
jongens naar de gemeenteschoo l .
Na de p lechtige communie ( 1 1 jaar) bleven de meisjes
tot hun 1 4 jaar in de zusterschool . Enkelen gingen naar het
Instituut Heilige Harten te Ninove . Zo kwamen 4 leerlingen uit
deze klas in het 7e leerjaar terecht bij juffrouw Hortense
Mertens van Meerbeke namel ijk: Maria Van Eeckhout, Edith
Van der Speeten, Suzanne M inner en Suzanne Van der
Speeten . Al kwamen deze kinderen uit de dorpsschool , te
Ninove deden ze het goed .
De j ongens mochten toen al verder studeren en gingen
naar Sint-Aloysius te Ninove .
Bij mij n weten vatte niemand uit deze klas hogere
studies aan. Wel kwamen er bij de meisjes (uitzonderlij k) 4 die
het tot onderwijzeres brachten : Maria De Bruyn is kleuterleid
ster geworden , Agnes De D ier en Suzanne Van der Speeten
werden onderwijzeres . Edith Van der Speeten werd klooster
ling en is later zelfs directrice van de Vrije School te Dender
windeke geworden .
Bij juffrouw Germaine Broeckaert leerden we lezen
volgens de letters van het alfabet. Ik herinner me nog de platen
aan de muur. Lei en griffel waren ons schrij fgerief.

l O(

Foto van leerlingen van de afdeling normaalschool in " het
zusterhuis " te Ninove . De normaalschool werd in 1 9 1 5 gesticht
en werd gesloten in 1 920 . De leertijd bedroeg drie jaar . Omdat
de school niet erkend werd moesten de laatstejaars examen
afleggen voor de centrale jury . Twee leerlingen op de foto zijn
afkomstig van Okegem namelijk Eulalie Heiremans (bovenste
rij 2e van links) en Germaine Broeckaert (midden in de eerste
rij) . Eulalie legde geen examen af en Germaine werd gediplo
meerd in 1 9 1 9 (foto familiearchief Broeckaert) .
(eigendom Lieve De Deyn)
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Klasfoto van Germaine Broeckaert ca. 1 945- 1 946
(eigendom Lieve De Deyn)
Rij links , van l inks naar rechts , van voor naar achter
Lucie Becqué - Jul ia Van Eeckhoudt, Denise De Boitselier Maria Van der Speeten, Marie Louise De Smet - Maria
Servranckx , ?
2e rij : Maria Cornelis - Julienne Van den Brande , Leontine
Van der Veken - Leonarda Gies , Yvette Schoon - Sonja
Baeyens , Arlette Bourgeois - Godelieve Ancaer
3e rij : Maria Van Laethem - Christiane Van der Perre, ? Francine Van Eeckhoudt, Rachel Montens - Yvette Bascour, ?
- Solange Van de Spiegel , Rita De Man - Marie Jeanne Van
den Bossche
4e rij rechterkant : Christiane Vernaillen - Roza Van Schel ver
gem, Yolande Van Damme - Jeanne Becqué, Annie Van der
Donckt - Jeanne Cornelis , Marie Jeanne Van de Perre Germaine Adriaens , J acqueline Van der Veken - Philomena
Van der EIst
De foto werd reeds eerder gepubliceerd in het boek " 900 jaar
Okegem " . H ier werden enkele namen toegevoegd . De namen
werden achterhaald door Christiane Van der Perre en Christia
ne Vernaillen
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Klasfoto van 3e en 4e graad van de gemeenteschool schooljaar
1 946- 1 947 met onderwijzer Ernest Van Neygen (eigendom
familie Agneessens)

Van links naar rechts :
Bovenaan: Wil ly Beeckman, Arthur Veirman, Herwig Ag
neesssens , Richard Vleeschouwer

middenste rij : Gilbert of Hubert Baeyens, Leon Becqué , Alfons
Heiremans , Frans Van Schelvergem, Wim Agneessens,
Maurits Neukermans

Vooraan : Roger Van de Perre , Gilbert Cobbaert, Cesar
Vernaillen, Gustaaf De Coninck, Cesar Van Eeckhaut, Jan De
Deyn
(de namen werden achterhaald, door Jozef Van der Speeten)

()
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ERELEDEN WERKJAAR 2005

Het bestuur dankt alle leden en al deze navolgende ereleden in
het bijzonder zeer hartelijk voor hun milde steun. Wij wensen
jullie allen een vreugdevol en hoopvol 2006 .
Van der Perre Christiane , Okegem
Timmermans Paul , Sint-Amandsberg
Van Isterdael Walter, Sint -Katherina-Lombeek
Vernaillen Rita , Ninove
De Ridder Marcel , Denderleeuw
De Roeck Rudi , Roosdaal
Vernaillen D irk, Nazareth
Van Isterdael Jan, Okegem
Van Snick Gilbert -De Bodt, Okegem
Van Snick Roger, Meerbeke
Vernaillen Joris , Okegem
Anthoens Achiel , Okegem
Baeyens Odilon , De Pinte
Boriau Albert - Van Audenhove, Okegem
Buydens Herman, Okegem
Couck Jan, Ninove
De Dobbeleer André, Okegem
De Kimpe Willy , Okegem
De Leeneer Celestina, Okegem
D ' Hooge - Wittenberg Greta, Drongen
Eylenbosch Cyriel , Okegem
Herssens Oscar, Ninove
Schietecatte Marie-José, Ninove
Servranckx Luc - Van Isterdael, Okegem
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Sonck Steven, Roosdaal
Strubbe Neron - Hellinckx, Ninove
Van Laeren Maria, Brussel
Vernaillen Achiel - Van den Spiegel, Okegem
Appelmans Victor, Okegem
Asscherickx Guido, Denderleeuw
Cosij ns Maurits - Staels, Okegem
De Brabanter Marcel , Okegem
Servranckx - Stamm e leer André, Okegem
Triest Achilles - Van Gucht, Liedekerke
Van der Speeten Marie-Thérèse, H asselt
Van der Weeën - Jacobs Eliane, Okegem
Agneessens Wim - Van de Velde,. Antwerpen
Ardans Jan, Okegem
Asscherickx Frieda, Kortrijk
Beeckman Jeanne , Okegem
Debbaut Gilbert, Okegem
De Boitselier Willy , Okegem
De Bruyn - Baeyens Florent , Denderleeuw
De Clus Jacques , Okegem
De Coster Paul , Ninove
De Deyn Jan, Kruibeke
De Dier Etienne, Okegem
Delagey Paula, Okegem
De Leeuw Jean, Okegem
Derideaux Lodewijk, Roosdaal
De Roeck Hugo - Gies , St . -Kwintens-Lennik
De Roose Marcel , Okegem
De Strijker Desiré, Okegem
Fonteyn - Broeckaert Herman, Roosdaal
Fosselle Leo - Van den Bosch , Aalst
Gies Cyriel, Brakel
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Gies Etienne, S int-Katherina-Lombeek
Gies Jan , Brugge
Grij seels Roger , N inove
Hellinckx - Van de Velde , Okegem
Helpers Gilbert, Okegem
Helpers Raymond , Liedekerke
Janssens Jozefien, Okegem
Janssens Roger, Brussel
Lambrecht Eddy - Wauters , Okegem
Ledegen André , Okegem
Linthout - Van Schelvergem , Okegem
Minner Alfons - Redant, Okegem
Moens Louis , Okegem
Pauwels - De Smet, Aspelare
Potloot Liliane , Okegem
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 William , Okegem
Van Boxstael Maria , Okegem
Van Cauteren Marc - Vernaillen, Okegem
Van Damme Yolande, Okegem
Van den Borre Marc , Gent
Van den Bosch P . , Liedekerke
Van den Bossche Simone, Okegem
Van den Spiegel Georges , Okegem
Van de Perre Gilbert - Delagey , Okegem
Van de Perre Rudolf - Daman, Affligem
Van der Speeten Edith, E . Z . , Ninove
Van der Speeten Philomena, Okegem
Van der Speeten Rosa, Groot-Bijgaarden
Van de Velde Odila, Liedekerke
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