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DE RELATIE VROUW/HEER VAN
OKEGEM-IDEVOORDE EN DE INWONERS VAN
OKEGEM IN DE 17DE EEUW EN 1 8DE EEUW
Herman Van Isterdael
De Okegemse schepenen hebben in de M iddeleeuwen nooit
veel te maken gehad met de dorpsheer. De graaf van Vlaande
ren en later de landsheer zaten te ver weg om contact te
hebben met de inwoners . Okegem was trouwens maar een
miniem deel van het vorstelijk domein . De Vorst als dorpsheer
werd te Okegem vertegenwoordigd door de baljuw van Aalst .
De baljuw van Aalst benoemde onder meer de schepenen die
de heerlijkheid bestuurden en er ook recht spraken over de
mwoners .
Dat veranderde in het j aar 1 63 8 toen Glaude de Boussu de
heerlijkheid O kegem in leenpand kocht van de Vorst . Ze was
reeds vrouw van de heerlijkheid Idevoorde, een enclave te
Okegem , en had als verblij fplaats het kasteel te Liedekerke ! .
Vanaf ongeveer het midden van de 1 7de eeuw treffen we de
naam van de Vrouw of H eer van Okegem-Idevoorde regelmatig
aan in het overgebleven archief van de heerlijkheid en vooral
dan in de rekeningen. Veel archief is echter niet meer beschik
baar . De spreekwoordelij ke " tand des tijds" heeft lelijk
huisgehouden in het Okegems archief én in het archief van de
Heren en Vrouwen van Okegem . Maar toch pogen we op basis
van de schaarse teksten de relatie Vrouw of H eer van de
heerlijkheid Okegem met de schepenen en inwoners te achter-
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We spreken steeds o�er het kasteel te Liedekerke hoewel de burcht het kasteel op het grondgebied van Denderleeuw lag.
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halen. Waren de H eren/Vrouwen geliefd of gevreesd? Hadden
ze oog voor de belangen van de inwoners van hun heerlijkheid
of gingen hun eigen belangen voor?
In de zeventiende eeuw z ij n vrouwen bezitter van de heerlij k
heid Okegem-Idevoorde . Eerst Glaude de Boussu ( 1 638- 1 65 6)
en nadien haar nicht M aria Adriana de Boussu ( 1 65 6- 1 69 1 ) .
Het zij n twee ongehuwde adellij ke dames . H et navolgende
verhaal gaat ook en vooral over deze periode . In 1 672 werd
namelij k een wettelij ke dam opgeworpen tegen al te grote
aanspraken van H eren e n Vrouwen van heerlij kheden op de
financiële draagkracht van hun onderhorigen . H et z ij n vooral
de dorpsrekeningen die o ns inlichtingen verschaffen over het
geld van de Okegemse belastingbetaler dat in de zakken van de
bezitter van de heerlij kheid verdween . En dat verdwijnen
gebeurde op meer dan één manier .
In de achttiende eeuw v olgen de heren en vrouwen elkaar zo
vlug op dat er praktisch geen sprake meer is van enige band .
De heerlijkheden Okegem en Idevoorde werden in de loop van
de achttiende eeuw v ier maal gekocht en verkocht . Een
heerlij kheid was koopwaar waar een markt voor was . Rijk
geworden burgers kochten een heerlijkheid om een zekere
status te verwerven. N iet minder dan elf H eren en Vrouwen
volgden elkaar in de loop van de achttiende eeuw te Okegem
op . Bovendien leden de meeste bezitters van de heerlijkheid
aan een acute geldnood wat het respect ook al niet erg zal
bevorderd hebben .
De Vrouw van Okegem was allereerst de baas in haar heerlijk
heid . Zij benoemde en ontsloeg de baljuw (haar vertegenwoor
diger en politieofficier) en de schepenen (tegelijkertijd bestuur
ders en rechters) van O kegem naar eigen goeddunken. Deze
macht verplichtte potentiële Okegemse gezagsdragers om in de
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gunst van de Vrouw/Heer te komen en te blij ven. I ndien ze
uitverkoren w ilden worden als lid van de schepenbank om zo
deel te kunnen nemen aan de machtsuitoefening te Okegem
konden en mochten ze niet ingaan tegen de persoon die hen
benoemde . De dorpsrekeningen leveren ons de duidelij kste
aanwijzingen in welke mate de schepenen zich dienstbaar
opstelden tegenover de bezitters van de heerlij kheid .

Vervoerdiensten
De Vrouw deed beroep op Okegemse ingezetenen om vervoer
diensten voor haar te doen. Het is geen verplichting en de
betrokkenen worden vergoed voor de dienst. De kosten van de
vervoerdiensten worden echter wel afgewenteld op de Okegem
se gemeenschap en de betaling gebeurde met belastinggeld . De
Okegemse schepenen hieven immers jaarlijks een bepaalde som
als belasting om de kosten van het bestuur te dekken.
Meestal pendelden de Vrouwen tussen Liedekerke en Brussel ,
plaatsen waar de Vrouw verbleef. Te Okegem bezat de Vrouw
geen woning , het verblij f op de motte te Idevoorde was sinds
de 1 5de eeuw vervallen en verdwenen .
We sprokkelen uit de rekeningen: in 1 652 kreeg Cornelis De
Wenne 3 gulden voor een rit naar Brussel , in 1 65 9 leverde
Joos Waegeman de jonge, een paard voor vervoer naar
Brussel , in 1 66 1 ging Gillis Van Ginderdueren met een paard
de bagage afhalen van de V rouw te Brussel . Dergelij ke
uitgaven komen in praktisch alle rekeningen voor : 1 669, 1 670
(stenen gaan halen voor de Vrouw) , 1 67 1 ( 1 4 gulden 3 stuiver
kosten) .
In 1 672 vaardigde de vorst een reglement uit voor het bestuur
van de plattelandsdorpen . Daarin staat onder artikel 54 11 Soo wy
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van ghelijcken verbieden aen alle Heeren, ende Vrouwen vande
vooseyde opene steden ofte prochien, hemlieden insetenen te
doen doene voor hun eenighe croweyen, ofte redemptie van
diere, ten waere hebbende recht oft titel ter contranen, oft dat
d 'insetenen vrywilligh de selve croweyen wilden doen buyten
obligatie "2 . Het komt neer op het volgende : de dorpsheren of vrouwen mogen van hun inwoners geen diensten eisen tenzij
die in hun rechtstitels uitdrukkelij k vermeld worden.
Het mag u geen verwondering baren. Het 54ste artikel van het
reglement werd te O kegem niet toegepast. Jarenlange gebrui
ken verdwijnen niet van de ene op de andere dag . Het aantal
diensten voor de V rouw vermindert nochtans sterk en blij kbaar
wezen de schepenen de taak op kosten van de gemeenschap aan
de laagst biedende toe . D egene die het minst vroeg mocht de
dienst uitvoeren . Op 1 4 oktober 1 685 haalde men ' Mevrouw
deser prochie ' in B russel af. D it gebeurde eveneens op 4
februari 1 686 .
In de 1 8de eeuw z ij n dergelijke karweien te Okegem zo goed
als verdwenen . Eén keer vonden we nog zo ' n post in de
rekening. In 1 705 reed Jan De Boeck twee keer naar Charleroi
om kalk te halen ' ten behouve van den heer der prochie' . Het
kostte de inwoners van Okegem 1 8 gulden3 .
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Placcaetboecken van Vlaenderen, deel lIl, fO 353-367, Reglement van
den platten lande 30.07 . 1 672.
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Om enigszins een beeld te krijgen van de waarde van het geld
vergelijken we met de lonen. Een arbeider op het platteland verdiende toen
1 2 stuivers per dag zonder eten. Indien de baas voor eten zorgde kreeg de
arbeider de helft of 6 stuivers per dag. Indien we met het dagloon van 1 2
stuivers rekenen is 1 8 gulden gelijk aan 3 0 daglonen van een inwoner van
Okegem of ongeveer anderhalve maand loon.
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Maar het omgekeerde kwam ook voor. In 1 642 waren de
Okegemse schepenen in een proces verwikkeld tegen de
schepenen van D enderhoutem over de verdeling van kosten
voor logementen van militairen. Op 1 4 juli 1 642 moesten de
Okegemse schepenen aanwezig zijn op het proces te Gent. Ze
kregen de koets van de V rouw twee dagen ter beschikking om
naar Gent te reizen.

Geschenken
Het 49ste artikel van het "Reglement van den platten lande "
van 1 672 verbood verder alle soorten giften vanwege de
dorpsbesturen aan om het even wie en van welke stand ook.
Vóór 1 672 liep het op dit gebied soms de spuigaten uit .
Okegem was i n d e zeventiende eeuw op gebied van giften aan
de dorpsvrouw geen unicum . In alle dorpen en steden werden
de plaatselij ke H eren en Vrouwen met geschenken en vrij stel
lingen van belasting bedacht . Op sommige plaatsen gebeurde
dit nog in de tweede helft van de 1 8de eeuw en was direct
ingrijpen van de hogere overheid nodig om dit misbruik van
belastinggeld te stoppen .
In de dorpsrekening van het jaar 1 656 lezen we dat de toenma
l ige schepenen niet minder dan 202 , 5 gulden aan de Vrouw van
Okegem schonken. I n de rekening van dat j aar betaalden de
belastingplichtigen van Okegem in totaal 3408 gulden 1 6
stuiver aan belasting . D e geschonken som maakte dus iets
minder dan 6 % van de totale inkomsten uit. Het moet wel
gezegd , dergelij ke hoge som was uitzonderlij k . Ik vermoed dat
het te maken heeft met de aankoop van een kostelijk geschenk
en enige feestelijkheden bij het aantreden van Maria Adriana
de Boussu als nieuwe Vrouw van Okegem en Idevoorde . In
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1 692 schonk men b ij voorbeeld ook een paard aan de opvolger
van Maria Adriana de B oussu .
Giften rechtvaardigden de schepenen in de rekeningen steeds
als uitgave met verwij zing naar diensten die de Vrouw bewees
aan de " prochie " . Meestal zijn die diensten niet nader omschre
ven zodat we vermoeden dat het, in ieder geval na 1 672, om
verdoken g iften g ing .
I n 1 656 betaalden de schepenen 1 70 gulden4 in handen van
"Anne woonende in thuys van jonkvrouwe van Aussy tot
Liedekercke" . Ze hadden haar deze som beloofd voor een
" courtoisie " of geschenk indien ze erin slaagde de verblij fs
kosten van een kapitein en zijn gevolg te Okegem te venninde
ren . De Vrouw van Okegem stamde uit de hogere adel en had
blij kbaar relaties in de kringen die ervoor konden zorgen dat
dergelijke kosten beperkt bleven. De totale besparing voor de
O kegemse belastingbetaler kon ik spij tig genoeg niet bereke
nen. Indien er trouwens na die forse gift nog sprake kon zij n
van besparing ! I n datzelfde j aar werden op kosten van de
inwoners aan de V rouw nog 1 5 0 houten staken, 2 koppels
duiven en 1 00 kloppelingen (licht uitgeschudde schoven graan)
geleverd .
Een jaar zoals 1 659 l ij kt eerder normaal . Eén vervoerdienst
zoals hoger vernoemd en schenkingen van 1 voer hooi (5
gulden met het vervoer) , kippen (2 gulden 1 0 stuiver) en een
lam (4 gulden) .
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Onthouden we in ieder geval om de hoogte van deze som in te
schatten dat een landarbeider bruto 1 50 gulden per jaar kon verdienen. Deze
1 70 gulden is dus meer dan een jaarloon van de doorsnee Okegemnaar.
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In 1 670 gingen de weduwe Cornel is Straetman en de weduwe
Jan De Braeckeleer met haar zoon Jan naar Denderleeuw op
grond (in de w ijmenier) van de Vrouw werken. De lonen
werden betaald u it de kas van het dorp . De V rouw stuurde
werklui naar O kegem, vermoedelijk om aan haar hoeve te
werken. Deze vier mannen kregen toelating van de schepenen
om p inten te drinken in de herberg van Jan De Schrij ver op
kosten van de dorpskas .
Na 1 672 is op dit vlak eveneens niets veranderd . We sommen
op :
- 1 675 : vervoer van 1 voer haver naar Brussel (6 gulden) en
schenking van 2 lammeren voor diensten aan het dorp .
- 1 677 : schenking van 2 schapen ( 1 7 gulden) voor veelvuldige
diensten .
- 1 680 : schenking van 4 koppels kippen (2 gulden 1 6 stuiver) ,
een lam (3 gulden 1 2 stuiver) , een snoek en 2 vissen.
- 1 68 1 : schenking van 2 v issen (5 gulden) .
- 1 682 : schenking van een lam (3 gulden 1 2 stuiver) .
- 1 683 : schenking van 50 gulden voor veelvuldige diensten
toen het Franse leger te Okegem huishield o . a . voor het
schrijven van brieven en zenden van boden . In de marge van
deze uitgavenpost schreven de controleurs van de rekening dat
haar tussenkomsten gebeurden op verzoek van de Okegemse
schepenen en dat dit in de toekomst niet meer herhaald mocht
worden.
- 1 687: schenking van 2 v issen (3 gulden 2 stuiver) .
- 1 69 1 : schenking van 1 karper ( 1 gulden) .
- 1 692 : schenking van een paard ( 1 52 gulden 8 stuiver) aan
Karel Louis Antoon, graaf van Boussu . Ze doen deze gift aan
de heer voor bewezen diensten aan de ' prochie' en voor de
diensten 'die ze nog verhopen te genieten' .
. .
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De familieleden van M aria Adriana de Boussu, vrouw van
1 656 tot 1 69 1 , bedacht men soms ook met een of ander
geschenk . Ze deelden bovendien in het eerbetoon. Haar neef
graaf Filip de Boussu, geboren in 1 646 en reeds baron van
Liedekerke vanaf 1 65 6 , was te Okegem welbekend . Hij was
ook de vermoedel ij ke erfgenaam en opvolger van Maria
Adriana na haar overlij den. In 1 668 beloofde men Filip een
' courtoisie' o f geschenk voor verscheidene tussenkomsten die
hij deed te Aalst ten gunste van de Okegemse inwoners . H et
bedrag is in de rekening niet ingevuld . In 1 669 kreeg Filip 1 00
kloppelingen (5 gulden) als geschenk van de Okegemse
schepenen aangeboden. I n 1 67 1 kreeg hij er 350 ( 12 gulden 5
stuiver) . I n de achttiende eeuw z ij n de giften volledig uit de
rekeningen verdwene n .

Benoeming van nieuwe schepenen
D e benoeming van nieuwe schepenen leidde tot uitgaven. In het
reglement van 1 672, artikel 3 , werd het geven van geschenken
aan de heren o f vrouwen, op welke wijze ook, bij de vernieu
w ing van de schepenbank verboden. De schepenen zweerden
zelfs dat ze niets gaven, direct noch indirect , om het ambt te
verkrij gen. D it was een herhaling van een reglement uit het
j aar 1 627 .
In 1 668 werden in de rekening twee keer uitgaven aan de
Vrouw geboekt, in totaal voor 48 gulden. Tien gulden als
" courtoisie ordinaire " beloofd voor het vernieuwen van de
schepenbank e n 3 8 gulden zonder verdere uitleg . De dienstbo
den van Maria Adriana de Boussu deelden in de feestvreugde
te Okegem. D e kamerjuffrouw 'juffrouw de cieure ' en de
knecht Guilliam Beeckman krij gen iets in handen gestopt en
drinken mee met de pas benoemde schepenen (5 gulden 1 , 5
stuiver) .
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En na 1 672? Blij kbaar is er niet veel veranderd . Kwade
gewoonten l ij ken moeilij k uit te roeien. Op 1 augustus 1 68 8
betaalden de schepenen 4 8 gulden voor het vernieuwen van de
schepenbank, waarbij vermeld wordt dat de vorige schepenen
reeds vier jaar in functie waren en dat de Vrouw enige diensten
bewezen had om deze som te verrechtvaardigen.

Eerbetoon
Bij het overlijden van familieleden van de V rouw wordt ook te
Okegem gerouwd . I n 1 669 luidde de koster gedurende 22
dagen twee keer per dag de klokken voor wij len de gravin van
Boussu5 . In 1 685 wordt 24 dagen geluid door koster Jan
Vernaillen voor graaf Filip de Boussu , te beginnen vanaf 28
december6 . De uitgave van deze post wordt door de contro
leurs van de rekening met enig voorbehoud goedgekeurd . In
1 69 1 - 1 692 werd gedurende zes weken dagelij ks geluid na het
overlijden van M aria Adriana de Boussu , vrouw van Okegem .
Te Okegem verzorgde de pastoor eveneens een uitvaartdienst.

Belastingbetaling
Ieder die grond bewerkte en de oogst ervan binnenhaalde was
verplicht bij te dragen in de belastingen. Wanneer de Vrouw
of Heer van de heerlij kheid gronden in eigen gebruik hield
werd daarop ook belasting omgeslagen.

5

Oud gemeentearchief Okegem, nr. 22, dienstj aar 1 668 . Vermoedel ijk
heeft deze uitgave plaatsgehad in 1 669 .
6 Volgens stamreeksen . is Filip Louis de Hennin-Liétard overleden in
1 688.
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Vanaf 1 680 zien we een nefaste ontwikkeling op belastingge
bied . I n dat j aar werd voor de eerste keer de belasting op
gronden van de V rouw te Okegem als oninbare posten inge
schreven ( " in remis en " ) in de rekeningen. Het gaat om
belangrij ke oppervlakten . In 1 680 lag 5 bunder (6 hectare 1 5
are) vogelwei e n o nverpacht . Er kon geen belasting op geheven
worden . I n de j aren die volgden worden steeds de Aalstberg
( 1 0 dagwand of 3 hectare 7 are) en een weide in de V enningen
(45 roeden) vernoemd . Een eigenaardige zaak omdat we
bij voorbeeld vernemen dat in 1 685 de grond wel bewerkt werd
en dat een oogst b innengehaald werd . De auditeurs van de
rekening schrappen de post en geven terecht opdracht de
belasting te innen . Nadien laten ze de belasting passeren als
oninbaar nadat de bewerkers van de grond verklaard hadden
dat ze de grond niet in pacht bezaten maar hem bewerkten in
opdracht van de Vrouw van Okegem. Het moet eerlij k gezegd
worden, de gewo ne man kon op dergelij k begrip niet rekenen.
Mogelij ks enigszins verveeld met deze zaak voegden de
dienende schepenen dan een verklaring toe .
In 1 689 kreeg de Vrouw vrij stelling van belasting voor de
grote diensten voor de prochie in deze troebele tijden, in 1 690
'voor diensten' . Ondertussen verpachtte de Vrouw deze
gronden belastingvrij aan een pachter . Zo kon ze een pachter
aantrekken voor haar gronden en in ieder geval ook een hogere
pachtprij s krij gen. H et was dus een echt gesjoemel .
Na het overlij den van de Vrouw poogden de schepenen nog
achterstall ige belastingen te recupereren. Ze lieten zich
optekenen als schuldeisers en vroegen voorrang op alle andere
schuldeisers . I n 1 703 verkocht een curator de gronden. De
belasting op de voormalige gronden van de Vrouw is later
nooit meer als oninbare post in de rekeningen opgedoken!
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Stilleven met stoel (prijs van de pers te Lendelede in 1977) (Christiane Vemaillen)

Voorstelling van de schilderschool van Welle ( Ward Keymeulen)
Een eigen interpretatie van Aalst anno 1500 (naar een archieftekening uit de ](/e
eeuw). De linkergroep zijn de leden van school uit Welle, uiterst links de leraar
Roger Van Den Abbeele, vooraan zittend de schilder zelf en uiterst rechts Dirk
Martens als 'zwarte man '.

Ward Keymeulen aan het werk bij een Boeddhabeeld in ceramiek

Tekening van de Neerbeekstraat naar een oude zichtkaart (Gustaaf Renders)

Kerk van Ninove (Gustaaf Renders)

Deze wantoestanden verdwenen te Okegem volledig in de
achttiende eeuw met als enige u itzondering een karwei die in
1 705 nog uitgevoerd werd . Deze evolutie was een gevolg van
het verscherpte toezicht van de hogere overheid op de uitgaven
van de dorpsbesturen.

Betrokkenheid bij het dorpsleven
Een ander aspect is de betrokkenheid van de V rouw met het
leven te Okegem. Kwam ze veel naar Okegem? Daarover zijn
we niet ingelicht . H aar vertrouwensman en afgevaardigde te
Okegem was de baljuw. D eze moest uiteraard z ij n kosten niet
aanrekenen voor verplaatsingen naar de Vrouw . Wel weten we
dat de Vrouw regelmatig op de hoogte gehouden werd van
gebeurtenissen te O kegem . Vermoedelij k raadpleegde men
haar . Meermaals verzocht men haar tussenkomst om de lasten
die van hogerhand op de Okegemse bevolking gelegd werden
te verlichten .
Uitzonderlijk treffen we soms een uitgave aan in de rekeningen
die wij st op overleg tussen de schepenen en de Vrouw . In 1 677
en 1 688 stuurden de O kegemse schepenen officier Gillis Van
Audenroede naar Brussel om M evrouw te gaan spreken .
Het treft dat op sommige ogenblikken de rekeningen blij k
geven van enige emotie . Meestal zijn de posten onpersoonlij k :
' voor mevrauw ' , 'jonkvrouw deser prachie ' , ' aen mevrauwe ' .
In 1 659 staat er steeds 'onse mevrouwe ' , ' onse edele mevrou
we' . Kan dit verklaard worden door het feit dat Maria Adriana
recentelijk in 1 656 Vrouw van Okegem geworden was?
Klaarblijkelij k niet, want evenzo gebeurde nog twee keer in
1 677 en in 1 67 9 . Dit zij n echter de enige vermeldingen. Veel
rechtstreeks contact zal Maria Adriana de Boussu met de
Okegemnaren niet gehad hebben . In de brieven die ze richtte
15

aan de O kegemse schepenen gebruikte ze steeds de Franse taal .
Het laat vermoeden dat ze de taal van de inwoners van
Okegem niet machtig was .
In het uitgebreid verslag dat de pastoor van Okegem neerpende
over de luisterrijke overbrengin g in 1 72 1 van de relieken van
de heilige Antonius wordt met geen woord gerept over de
dorpsheer . Een teken dat hij op deze plechtigheid helemaal niet
aanwezIg was .

Slechte betalers
Een ander aspect van de verhouding Vrouw met de inwoners
van O kegem was de betaling van heerlij ke renten . Deze renten,
betalingen in natura en in geld , die op bepaalde percelen
geheven werden en niet konden afgelost worden, hebben
verscheidene inwoners van Okegem voor de rechtbank ge
bracht . Voor de j aren 1 676- 1 693 beschikken we over de rollen
van de rechtbank van O kegem . Welnu , de Vrouw van Okegem
voerde in deze j aren de meeste procedures voor de vierschaar
van O kegem .
Het laatste kwart van de 1 7de eeuw was een periode van
economische neergang d ie vooral veroorzaakt werd door de
menigvuldige oorlogen. Er waren oorlogen met Frankrij k in
1 672- 1 67 8 , 1 68 3 - 1 684 en 1 689- 1 697 . In deze oorlogsj aren,
met heen en weer trekkende legers die op kosten van het
platteland leefden en teerden, was levensbehoud en voedsel de
voornaamste bekommernis . Betaling van belastingen aan de
Vorst had daarenboven nog voorrang op alle andere uitgaven .
De betaling van heerlij ke renten aan de Vrouw werd uitgesteld
tot betere tijden . De belangrij kste renteheffers te Okegem
waren de Vrouw van O kegem en de abdij van Ninove . Beide
hebben voortdurend moeten procederen om de inwoners van
Okegem tot betaling te dwingen . De achterstallige betalingen
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waren in de meeste gevallen zo hoog opgelopen dat er niets
anders overbleef dan de grond waarop de rente gevestigd was
openbaar te verkopen. De meeste aangeklaagden legden z ich
neer bij het onvermijdelij ke . Ze waren grif akkoord om afstand
te doen van de bewuste grond. Ze probeerden in elk geval het
proces zo kort mogelij k te houden om de kosten niet verder op
te drijven. De renten waren een belangrij ke inkomstenbron van
de Vrouw van O kegem . Daarnaast had ze nog inkomsten uit
haar grondbezit te Okegem . Bovendien zat de Vrouw zelf in
slechte financiële papieren en werd ze vanaf 168 1 langs alle
zijden belaagd door schuldeisers . I n dergelij ke s ituatie was enig
mededogen voor haar schuldenaars op dat ogenblik uitgesloten .

Betrokkenheid bij het bestuur
I n het jaar 1 766 daagde voor de eerste keer, en voor zover
bekend de enige keer, de dorpsheer op bij het afuoren van de
rekening van de kerkfabriek over het jaar 1 764 . De rekening
vertoont sporen van het actief ingrijpen van Anthon Jozef de
Castro , voogd van Françoise Emanuele de Camusel , Vrouw
van Okegem en Idevoorde . Waarschijnlij k is bij het afuoren
van de rekening , normaal een onderonsj e tussen pastoor,
schepenen, baljuw en ontvanger , door de dorpsheer menige
opmerking gemaakt en kritiek gespuid . Een ingrijpende
w ijziging is dat de rekening voortaan aangeboden wordt aan de
dorpsheer: zij n naam en titels worden in de aanhef van de
rekening opgesomd . De Castro is eveneens op de hoogte van
de voorschriften : in de marge laat hij optekenen dat de
rekening moet opgemaakt worden volgens de reglementen
terzake . De uitgaven nam hij duchtig onder de loep . De
pastoor moest bewij sstukken voorleggen voor sommen die hij
reeds tientallen jaren als naar gewoonte ontving . Andere
uitkeringen van de pastoor werden verminderd . Het salaris van
de griffier voor de opmaak en het schrijven van de rekening
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verminderde met een kwart. De auditierechten van burgemees
ter en schepenen halveerde hij tot het wettelijk voorgeschreven
bedrag . H et optreden van de dorpsheer ging te Okegem niet
onopgemerkt voorbij . A lle betrokkenen moesten inleveren. Het
gezag van de heer was zo groot dat de gezagsdragers niet
anders konden dan zijn bevelen op te volgen . Na verloop van
enkele j aren stegen, op enkele uitzonderingen na, de vergoedin
gen terug op het niveau van vóór 1 766 .

Contacten met de inwoners
De baljuw , vertegenwoordiger te Okegem van de heer of
vrouw , probeerde via dooppeters en doopmeters de band met
de plaatselijke heren aan te halen . Zo haalde Jacob Van de
Perre in 1 707 , 1 7 1 4 en 1 7 1 7 de heer van Okegem of zij n
echtgenote naar de kerk van Okegem als doopheffers van drie
van zijn kinderen.
Ook de latere balj uws u it de familie Hendrickx slaagden erin
de heer of zij n echtgenote als dooppeter of meter voor één van
hun kinderen te strikken. Zo was op 30 september 1 780
Constantia Carolina Theresia de C amusel d ' okegem, met
verblij fplaats Brussel, meter van het Carolus Benedictus zoon
van baljuw Jan Hendrickx .
De heer van het dorp nam ook het peterschap op zich van de
zevende z oon uit een gezin tenminste indien de andere zes nog
in leven w aren. Dergelij ke uitzonderlij ke gebeurtenis deed zich
voor te O kegem in 1 75 2 . Petrus Clotman en zijn echtgenote
hadden het geluk om een zevende zoon op de wereld te zetten.
Op 25 december trad de baljuw van Okegem op als dooppeter
in naam v an de heer van Okegem . Het kind werd Ferdinand
A lexander Cornelis genoemd naar de toenmalige heer Ferdi
nand Alexander Jozef de Camusel
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OKEGEMSE KUNSTSCHILDERS
Herman Brantegem
In Mededelingen Heemkring Okegem verscheen in jaargang
2007 , aflevering één, een artikel over Piet Vernaillen als kunst
schilder . We starten i n volgende bij drage met de overige
O kegemse kunstschilders in de kij ker te plaatsen. Kunstschil
ders die op een of andere wijze banden hebben met ons dorp .

Ward Keymeulen
Ward Keymeulen werd te Aalst geboren op 4 j anuari 1 944 als
vijfde kind uit een gezin van acht . Van kindsbeen werd hij
beïnvloed door het kunstenaarsmilieu ; de acht kinderen
oefenden immers vroegtijdig verschillende kunsttakken uit .
Begin de jaren vijftig van vorige eeuw volgde hij op zeven
jarige leeftijd met z ij n zuster met veel ijver de tekenlessen met
potlood en houtskool i n de kunstacademie van Aalst die toen
gevestigd was in het Oud-Hospitaal .
In 1 970 trad hij in het huwelij k met Annie Hoebeke uit
Aspelare en vestigde zich in 1 976 te Okegem in de Bosstraat,
nu Hofstad 24 . Ward werd weldra actief in het verenigingsle
ven van Okegem . H ij was bestuurslid en verantwoordelij k voor
het sportief gebeuren i n de Bond van Grote Gezinnen. Deze
taak breidde zich uit tot alle verenigingen aangesloten in het
Verbond Aalst, wat veel tijd in beslag nam. In 1 993 gaf hij
zijn ontslag en viel in een zogenaamd zwart gat. Het was op
aandringen van zij n vrouw dat hij begon te schilderen . Samen
met buurvrouw S imone Van der Straeten, volgde hij lessen
schilderen in een veremgmg van kunstschilders te Dender-
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leeuw, Atelier 5 8 genoemd . Leraar was Roger Van Den
Abbeele uit Welle1 •
I n het atelier werd maar één stij l van schilderen beoefend
namelij k het fij nschilderen. Het is eigenlij k een voortzetting
van het academisch en classicistische schilderen, een streven
naar een zo getrouw mogelij ke weergave van landschappen,
stillevens en portretten.
In 1 993 nam hij voor de eerste maal deel aan een expositie van
de vereniging die doorging in de brandweerkazerne te Dender
leeuw . De volgende j aren nam hij deel aan tentoonstellingen in
het Belfort te Aalst, de school in Welle en het Apostelken te
Aalst .
Ward is een vrij etij dsschilder . Zij n 80-tal werken zijn bij na
allemaal in privébezit of bij familieleden. Vanaf 1 995 schilder
de hij vooral familieportretten, vooral van zijn kinderen. Op
zoek naar nieuwe uitdagingen in 2003 kwam hij bij de kera
miek terecht . Zij n broer, die psycholoog was , had een kera
miekatelier voor zij n patiënten. Ze leerden er boetseren en
pottendraaien . De interesse was gewekt en Ward volgde een
volledige opleiding in de academie van Geraardsbergen, later
in die van Liedekerke waar hij lessen kreeg van de befaamde
Frank Steyaert2 .

1

Roger Van Den Abbeele ( 1 93 1 -2007) kunstschilder en restaurateur.
Werkte o . a. te Jette en Welle.
2 Frank Steyaert, Dendermondenaar, studeerde bouwkunde en keramiek
aan de academie van Aalst, keramiek en juweelkunst aan de Koninklijke
academie van Antwerpen en het Nationaal Hoger Instituut van Antwerpen.
Sinds 1 975 is h ij leraar keramiek aan diverse kunstscholen: Deinze,
Lokeren, Dendermonde en Liedekerke. Momenteel is hij leraar aan de
kunstacademie van Dendermonde en Liedekerke. H ij is sinds 1 986 lid van
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In 2004 stierf Wards broer en nam hij de werking van het
atelier in Hofstade over. Een zevental kunstenaars zijn nu nog
actief in het atelier. I n zijn huis kan men de handgevormde
potten, tuinbeelden en figuren bewonderen . Tentoonstellingen
van zijn werk hadden reeds plaats in de vereniging vrij e tijd
van de cultuurraad te Aalst en Denderleeuw .
Momenteel is Ward lesgever in tekenen en schilderen voor
vrije tijd in alle stijlen te Aalst in het " Trefpunt " waar naast
schilderen ook lessen over fotografie, weven en koken aan
volwassenen gegeven worden. S inds 2008 worden ook tekenen
en schilderen gegeven, ingericht door de deelsector vrije tijd
van de cultuurraad Aalst . Er zij n een drietal kunstenaars die de
mensen begeleiden in de eerste stappen van het tekenen en
schilderen.

Christiane Vernaillen
Christiane Vernaillen is te Ninove geboren op 7 september
1 946 . S inds haar prille j eugd is ze geboeid door tekenen en
schilderen . Bij zuster Christiane van de Zusters der H . H . Har
ten te N inove volgde ze privélessen in de teken- en schilder
kunst . Op 1 5 j uli 1 967 trad ze in het huwelijk met Freddy Van
Eeckhout . Het gezin vestigde zich in de Leopoldstraat .
In 1 973 exposeerde ze in Okegem voor het eerst haar schilde
rijen op een tentoonstelling die naar aanleiding van de Davids
fonds-Boekenbeurs werd ingericht . Het was meteen een groot
succes . Haar werken zijn vooral landschappen uit de streek van

de " International Academy of Ceramics" in Genève. H ield talrijke
tentoonstellingen in Europa, USA en Canada.
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N inove en kleurige bloemstukken . Ze geven een weerspiegeling
van haar eigenlij ke persoonl ij kheid en hebben een warm
coloriet. O ndertussen volgde ze als vrije leerlinge vier jaar les
aan de academie voor Schone Kunsten te Aalst .
In 1 975 exposeerde ze te Onkerzele en te Hasselt op het
Nationaal salon van de Post waar ze lovende kritiek kreeg .
1 977 was een belangrij k j aar voor Christiane . Ze nam deel aan
een wedstrij d-tentoonstel ling van schilder- en beeldhouwwerken
van kunstenaars-postbedienden te Lendelede . H aar werk
" Stilleven met stoel " werd er bekroond met de prij s van de
pers uit 73 tentoongestelde werken . Vic Anciaux overhandigde
haar de prij s (een kunstboek over Leonardo da Vinci) . Vanaf
dan is ze een veel gevraagde kunstenares en haar werken
worden zelfs in het buitenland tentoongesteld o . a . te Rij sel ,
Rome , H annover en Londen . In ons eigen land nam ze nog
deel aan tentoonstellingen te Lokeren ( 1 978) , Izegem ( 1 979) ,
Etikhove ( 1 979) , Bonheiden ( 1 979) , Haaltert ( 1 980) , Koksijde
( 1 98 1 ) , D iest ( 1 98 1 ) , Welle ( 1 984) en Okegem ( 1 99 1 ) .
In 1 985 creëerde Christiane een mooie ets van het oude Sint
Jozefskapelletj e . Het kapelletje moest plaats ruimen voor de
aanleg van de nieuwe woonwijk in de Professor Van Vaeren
bergstraat. Deze ets werd te koop aangeboden om het materiaal
te kunnen bekostigen voor de bouw van de nieuwe kapel .
Christiane Vernaillen illustreerde ook in Mededelingen Heem
kring Okegem ( 1 983) , een nummer dat handelde over kapellen
en kapelletjes te O kegem , met mooie pentekeningen van de nog
bestaande kapellen .
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Gustaaf Renders
Gustaaf Renders is te M eerbeke geboren op 2 1 januari 1 945 .
Hij huwde met Monique Montens uit Okegem en woont sinds
1 968 in de Kattestraat 3 7 A te Okegem . H ij volgde de lagere
school in het college te Ninove en had van kindsbeen af een
grote aanleg voor tekenen en schilderen. Meester Borremans
gaf hem in de jaren 1 95 3 een speciale vermelding voor een
olieverfschilderij . B ij het huwel ij k van een familielid in 1 983
maakte hij een mooie tekening en aangemoedigd door het
succes besloot hij verder te tekenen met potlood . Vooral
potloodtekeningen van O kegemse zichten, o . a . de Neerbeek
straat, de Kerk en de D uiventoren kwamen van zij n hand op
papIer .
Een eerste expositie kwam er in 1 983 op de Boekenbeurs
ingericht door het Davidsfonds . Het was een geweldig succes
en weldra kwamen groepstentoonstellingen te Appelterre ,
Denderleeuw , Pamel en Meerbeke . De pers bedacht hem met
lovende kritiek voor zij n tekeningen en aquarellen. I n de jaren
1 990 volgde hij privélessen bij Maurice Van den Abeele te
Denderleeuw en begon met de kunst van het schilderen . Zij n
werken zijn vooral realistische landschappen en stillevens met
alle pigmentkleuren. In Denderleeuw exposeerde hij meermaals
zijn schilderij en .
In de periode 1 985- 1 995 , als bestuurslid en voorzitter van het
Davidsfonds te Okegem, vervaardigde hij meermaals de affiche
en de uitnodigingen voor de culturele weekends en de concer
ten die het Davidsfonds inrichtte te Okegem .
Een periode van stilte volgde door het druk professioneel leven
maar in 2002 vond hij terug de tijd om de kunstvorm van
aquarellen te beoefen�n . In 2006 volgde hij lessen in de
academie te Ninove bij Rufin De Decker.
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Frans De Schepper
Frans De Schepper is te Outer geboren op 28 oktober 1 952 .
Het ouderlij k huis is nu een kinderboerderij in de wijk Eichem
te N inove . In de lagere school was Frans een zeer goed
tekenaar . Deze kunstgave gaf hem de inspiratie om pentekenin
gen van landschappen en gebouwen te tekenen . Zo zijn
tientallen werken van zij n hand in privébezit. H ij huwde met
Christa Timmermans en kocht een woning in 1 977 in de
Leopoldstraat 73 te O kegem, die hij smaakvol renoveerde .
Marie-Louise W itterzeel , een kunstschilderes uit de Nederwijk
te N inove , stimuleerde hem tot schilderen. Ze gaf hem
penselen, verf en doeken mee naar huis en Frans schilderde
zijn eerste werk (een zonsondergang) . Dit werk heeft nu nog
een belangrij ke plaats in z ijn huis. Zij n landschappen en
zonsondergangen zij n impressionistisch getint met warme
kleuren. H ij schildert vooral als hobby en volgde geen acade
mische lessen.
Piet Vernaillen en Christiane Vernaillen nodigden hem uit om
zijn werken ten toon te stellen op de Geschenkenbeurs 1 98 1
van het Davidsfonds te O kegem . De tekening op de uitnodiging
van de tentoonstelling o ntwierp hijzelf. Frans is nu enkele
maanden gepensioneerd ambtenaar en hoopt nu wat meer tijd
te hebben om z ij n hobby verder te kunnen uitoefenen .

Wordt vervolgd.
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TWEELINGEN TE OKEGEM1
Herman Brantegem
Het verschij nsel tweeling heeft de mensheid al van
oudsher bezig gehouden . Bovendien ben ikzelf ook gehuwd met
Magda Wouters , deel van een tweeling .
Over tweelingen vinden we verhalen terug in de
mythologie en de geschiedenis . Er is zelfs een sterrenbeeld , dat
die naam draagt . Tweeling zij n is heel bijzonder . Ongeveer 1
op 60 van de geboorten is een tweeling . Tweelingen hebben
een sterke band met elkaar omdat ze samen zij n opgegroeid .
Ze leren samen staan, lopen en praten . Er zij n talrijke fratsen
in omloop die tweelingen uithaalden in hun omgeving en op
school .
Een tweeling kan op twee manieren ontstaan . Een twee
eiige tweeling ontstaat na bevruchting van twee eicellen . Deze
tweeling kan hetzelfde geslacht hebben , maar het kan ook een
jongen en een meisje zij n . De baby ' s zijn chromosomaal niet
identiek aan elkaar . Ze lij ken niet meer op elkaar dan iedere
andere broer of zus doen, zowel qua uiterlij k als chromoso
maal . Bij twee-eiige tweelingen speelt een zekere mate van
erfelijkheid via de familie een rol . Zo zien we regelmatig te
Okegem tweelingen voorkomen bij de families De Boitselier en
De Duffeleer te Okegem .
Eeneiige tweelingen ontstaan uit één eicel die door één
zaadcel bevrucht wordt . Een ééneiige tweeling heeft altijd
hetzelfde geslacht en is chromosomaal helemaal identiek aan
elkaar . Ze lij ken als twee druppels water op elkaar .

1 Bronnen: Van Isterdael Herman, Families en personen te Okegem 12e
eeuw - 1 900 en Impegem 1.' 7 eeuw - 1 804, Aalst, Vlaamse Vereniging voor

Familiekunde - afdeling Aalst, 2003 ; Doopregisters parochie Okegem.
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De laatste decennia is het aantal twee-eiige tweelingen
toegenomen, het aantal ééneiige tweelingen bleef min of meer
constant . Er zijn wel enkele duidelij k aanwij sbare redenen voor
deze toename . In Zuiderse landen worden meer tweelingen
geboren dan in onze streken . Vrouwen die op latere leeftijd
nog kinderen op de wereld zetten hebben meer kans op het
baren van tweelingen . B ij oudere vrouwen gaan de eierstokken
slechter functioneren. In dat geval worden er vaak twee
eicellen geplaatst in de baarmoeder, waardoor er dus ook twee
effectief zouden kunnen volgroeien.
Sommige vrouwen raken erg moeilijk zwanger . Door
vruchtbaarheidsbehandelingen is er meer kans dat er meerdere
eicellen bevrucht worden. De kans op een tweeling is er dan
ook groter.
In de Okegemse volksmond is de verklaring voor het
baren van een tweeling veel eenvoudiger . Men zegt gewoon dat
de vader " met een tweeloop heeft geschoten " .
We stelden vast dat bij de meeste Okegemse families die
een tweeling hadden de vrouwen een hoge leeftijd hadden toen
ze in verwachting waren van een tweeling . Een andere
vaststelling is de vroege sterfte bij de kinderen . De gemiddelde
zwangerschapsduur bij een tweeling is 37 weken . Er kunnen
meer complicaties voorkomen zoals vroeggeboorte en het
achterblijven in de groei . Andere problemen die vaker voorko
men zij n een hoge bloeddruk en bloedarmoede .
S inds het Concilie van Trente ( 1 564) was de geestelijk
heid verplicht de dopen, huwelij ken en de overlijdens van de
gelovigen te registreren. Vanaf 1 60 1 werden te Okegem de
dopen genoteerd . Vanaf 1 6 1 6 tot 1 654 zijn de doopregisters te
Okegem verloren. We beperken ons tot een loutere lij st die niet
de pretentie heeft van volledig te zijn voor de negentiende
eeuw . De familieverwantschappen uitvlooien, ook langs
moederskant, leek ons te omslachtig . Wie het wil proberen
verwijzen we naar de hogergenoemde gezinsreconstructie. We
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vonden de volgende tweelingen in de doopregisters en in de
registers van de burgerlij ke stand :
De Winne Christiaan, zij n vrouw Maria Steppe baarde een
tweeling die levenloos ter wereld kwamen op 23/8/ 1 640.
Taelman Paschasia en Livina A nthonia, kinderen van Petrus en
van Barbara Taelman, gedoopt te Okegem op 1 9/6/ 1 655 .
Sonck Petrus en een meisje, dat geen naam kreeg en dadelij k
overleed , kinderen van Petrus en van M aria Schoonjans ,
geboren te Okegem met één dag verschil nl . op 1 8 en
1 9/5/ 1 660 .
Truf Engelbertus en Theodorus , kinderen van Judocus en van
Clara Janseghers , gedoopt te Okegem op 1 4/8/ 1 663 . Van
Engelbertus is verder niets geweten, Theodorus stierf op
27/3/ 1 690 .
Van Geet M argareta en Joannes , kinderen van Judocus en van
Petronilla Beeckman, gedoopt te Okegem op 1 3/ 1 0/ 1 663 . Ze
werden beiden drie dagen nadien begraven.
De Duffeleer Comelius en Joannes, kinderen van Passchier en
van Petronilla Beeckman, gedoopt te Okegem op 1 6/ 1 2/ 1 668 .
Joannes stierf op 26/ 1 / 1 669 . Cornelius huwde met Judoca
Schelfhaut en was brandewij nstoker . Hij stierf op 1 6/2/ 1 698 .
De Cock Niclaas en Joanna, kinderen van Petrus en van Anna
Straetman, gedoopt te Okegem op 26/ 1 2/ 1 68 1 . I n 1 729 stief
Niclaas , ongehuwd en werd begraven op kosten van de
armentafel . Joanna huwde in 1 7 1 5 met Antonius De Ruyter uit
Okegem . H ij was officier te O kegem van 173 1 tot 1 763 . Het
gezin had vijf kinderen. Joanna werd begraven op 26/ 1 0/ 1 74 1
te Okegem .
.
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Schoonj ans Franciscus en Maria, kinderen van Philippus en
van Joanna Goesens , gedoopt te Okegem op 3/5/ 1 687. Maria
werd religieuze bij de Ursulinnen te Brussel .
De Duffeleer Maria en Jo anna , kinderen van Joannes en van
Judoca Van Gheet , gedoopt te Okegem op 1 / 1 / 1 696 . Maria
overleed kort nadien. Joanna huwde met Franciscus De
Boitselier en werd begraven te Okegem op 1 /6/ 1 774 .
Verket Jacobus en Adrianus, kinderen van Christianus en van
Livina De Braeckeleer, gedoopt te Okegem op 2 1 mei 1 696.
Over hun verdere lotgevallen is niets bekend .
De Braeckeleer Margareta en Catharina, kinderen van Joannes
en van Anna Truf, gedoopt te O kegem op 1 9/ 1 2/ 1 706 . In 1 725
verzorgde de weduwe Anthon Truf met steun van de armenta
fel het arm kind Margareta tijdens haar ziekte . Catharina
huwde met Joannes Muylaert in 1 727 en woonde in Dender
houtem .
Steppe Judocus en Adrianus, kinderen van Joannes en van
Adriana Van den Bosch, gedoopt te Okegem op 9 februari
1 709 . Over hun verdere levensloop zijn geen gegevens bekend .
De Schrijver Margareta en Jo anna , kinderen van Willem en
van Anna Asselman, gedoopt te Okegem met één dag verschil
op 1 en 2 november 1 709 . Margareta huwde met Joannes Van
der Poorten. Van Joanna geen verdere gegevens .
De Winne Catharina en Joanna, kinderen van Adrianus en van
Judoca Quibon, gedoopt te Okegem op 7 juni 1 7 1 1 . Catharina
overleed als kind en Joanna huwde met Floris Bultreijs van
Pamel .

28

Van Pisoort Franciscus en Joannes, kinderen van Judocus en
van Maria De Duffeleer , gedoopt te Okegem op 26/ 1 2/ 1 734.
Franciscus huwde in 1 763 met Elisabeth Beeckman. H ij was
strodekker en stierf in 1 808 . Het gezin had zeven kinderen.
Joannes stierf op tweejarige leeftijd.
Grijseels Cornelius en Catharina, kinderen van Adrianus en
van Catharina Andries , gedoopt te O kegem op 20/ 1 / 1 739 .
Cornelius was landbouwer en huwde in 1 779 met Elisabeth
Cautaers . Catharina huwde drie keer, de eerste keer in 1 770
met Joannes Cautaert .
Beeckman Maria en Judoca, kinderen van Jacobus en van
Jo anna Verpaelst, gedoopt te 0 kegem op 3 november 1 74 1 .
Beiden overleden als kind namelij k 3 en 6 jaar oud .
Neukerman Maria Joanna en Judoca, kinderen van Judocus en
van Anna Hendrickx , gedoopt te Okegem op 1 2 oktober 1 748 .
Maria Joanna stierf na 9 dagen, Judoca trouwde met Judocus
Getteman en ging naar Meerbeke wonen .
Steppe Jacobus en Adrianus Josephus, kinderen van Petrus en
van Catharina Cordon, gedoopt te Okegem op 1 9 maart 1 749 .
Beiden leefden slechts 1 0 dagen.
Clotman Christianus en Joannes Baptista, kinderen van Petrus
en van Christina Carlier , gedoopt te Okegem op 25/3/ 1 753 .
Joannes Baptista werd begraven te Okegem op 07/6/ 1 778 en
bleef ongehuwd . Zijn broer huwde te Erembodegem en
overleed er op 08/4/ 1 79 1 .
Van den Hauwe Petrus en Maria Theresia, kinderen van
Cornelius en van Elisabeth De Leeuw , gedoopt te Okegem op
4 december 1 755 . Beiden trouwden.
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Vernaillen Gillis , zij n vrouw Elisabeth Baeyens baarde te
Okegem een tweeling die gedoopt werden op 1 2 januari 1 757 .
Ze overleden na de bevalling en kregen geen naam .
Vetsuypens Maria Joanna en Isabella Constantia, kinderen van
Petrus en van Anna Catharina De Breemaecker, gedoopt te
O kegem op 1 4 april 1 75 8 . M aria Joanna werd slechts 1 8 dagen
oud , Isabella Constantia trouwde met Joannes Baptista Haelter
man van Herlinkhove .
Van Londerseel Petrus Josephus en Maria Catharina, kinderen
van Thomas en van Judoca Van der Kelen, gedoopt te Okegem
op 1 5 oktober 1 760 . Over hun verdere levensloop zijn geen
gegevens bekend .
In het gezin werd nog een tweede tweeling geboren Anna
Catharina en Antonius Van Londerzeel , gedoopt te Okegem op
25 september 1 763 . Antonius overleed op 7 mei 1 765 . Van
Anna Catharina weten we slechts dat ze minstens 1 8 jaar werd .
De Boitselier Joannes en Guilielmus, kinderen van Antonius en
van Anna Maldrij , gedoopt te Okegem op 8 maart 1 763 .
Joannes verdronk in de Dender op tweejarige leeftijd . Guiliel
mus trouwde met A lexandrina Van der Speeten.
Baeyens Judoca en M ichaël, kinderen van Joannes en van
Catharina Schandevel , gedoopt te Okegem op 1 8 . 1 2 . 1 764 .
Judoca overleed na 1 4 maand, Michaël trouwde met Maria
Joanna Asselman .
De Schepper Judocus en Catharina, kinderen van Cornelius en
van Anna Straetman, gedoopt te Okegem op 3 1 januari 1 770.
Judocus leefde één jaar. Catharina huwde in 1 798 met Guiliel
mus Asselman .
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Timmermans Petrus , zij n vrouw Maria Catharina De Cock
baarde te Okegem een tweeling die op 7 november 1 770
gedoopt werden. Ze overleden na de bevalling en kregen geen
naam .
Van Droogenbosch Thomas en Maria-Joanna, kinderen van
Gillis en van Maria Petronilla Van Droogenbroeck, gedoopt te
Okegem op 1 8 februari 1 772 . Beiden stierven na vij f maand .
Hendrickx Cornelia Joanna en Anna Catharina, kinderen van
Joannes en van Petronilla Jacoba Van Havermaet, gedoopt te
Okegem op 2 december 1 774 . Comelia stierf op 1 6 november
1 853 , 78 jaar oud en ongehuwd . Tegen de oostelij ke muur van
de kerk te Okegem onder de calvaar staat de gezamenlij ke
grafsteen van haar en een broer en twee zusters , allen onge
huwd . Anna Catharina stierf na vier maand .
De Brabanter Antonius en Jacobus, kinderen van Joannes
Baptista en van Maria Anna Van den Bosch, gedoopt te
Okegem op 29 januari 1 777 . Beiden leefden slechts 1 dag .
Van de PeITe Maria Catharina en Joannes Baptista, kinderen
van Jacobus Antonius en van Elisabeth Lievens , gedoopt te
Okegem op 9 januari 1 778 . Maria stierf na vij f dagen en
Joannes na vier dagen.
Ghysels Catharina en Maria Joanna, kinderen van Judocus enb
van Anna Catharina Hendrickx , gedoopt te Okegem op 1 2
januari 1 782 . Catharina huwde met Josephus De Roeck en
stierf op 2 1 /6/ 1 83 5 . Maria Joanna stierf na 1 7 dagen.
Andries Judocus en Petronilla, kinderen van Joannes Philippus
en van Catharina De Vriendt, gedoopt te Okegem op 24 maart
1 78 1 . Beiden stierven' toen ze circa twee jaar oud waren.
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Van Isterdael Joannes en Joannes Baptista, kinderen van
Antonius en van Judoca Vemaillen, gedoopt te Okegem op 8
december 1 78 1 . Beiden stierven in december 1 78 1 , Joannes de
dag van zij n doop en Joannes Baptista op 1 1 december .
Ghysels Catharina en Maria Joanna, kinderen van Judocus en
van Anna Catharina Hendrickx, geboren op 1 2 januari 1 782.
Maria Joanna overleed na 1 7 dagen, Catharina huwde met
J osephus De Roeck .
De Boitselier A lexandrina en Joanna Philippina, kinderen van
Guilielmus en van A lexandrina Van der Speeten, geboren te
Borchtlombeek op 1 1 juni 1 78 6 . Beiden stierven na 1 2 en 1 3
maanden .
De Brabanter Franciscus en Maria, kinderen van Petrus
Joannes en van Joanna Galles , geboren op 6 juli 1 786. Beiden
overleden in het jaar 1 787 .
Van den Berghe Joanna Catharina en Elisabeth, kinderen van
Jacobus en van Jaanna Catharina Sergonie, geboren te Okegem
op 8 april 1 789. Joanna huwde met Jacobus Van de Perre op
29/7/ 1 8 1 3 . Elisabeth huwde met Petrus De Schrijver op
30/3/ 1 8 1 5 .
Van der Kelen Andreas en Gerardus , kinderen van Adrianus
Josephus en van Petronilla Van de Perre, geboren op 1 7
november 1 80 1 . Beiden overleden dezelfde dag .
Covens Henricus (geboren te Okegem op 22/ 1 1 / 1 79 1 ) gehuwd
met Anna Van Tricht uit Pamel hadden twee tweelingen:
1 ) Catharina Petronella en Joanna Judoca geboren te Okegem
op 1/8/ 1 8 1 6 . Catharina huwde in 1 85 1 met Carolus De
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Sadeleer, gemeentesecretaris te Erpe . Joanna stierf in 1 898
ongehuwd .
2) Carolus en Amelia, geboren te Okegem op 8/2/ 1 834 . Beiden
stierven op achtjarige leeftijd.
De Boitselier Dorothea en Lucia, kinderen van Joannes
Baptista en van Maria Joanna Snoeck, geboren te Okegem op
9 april 1 8 1 6 . Dorothea stierf na vierendertig dagen. Lucia na
vij fendertig dagen .
Van Isterdael Joannes Baptist en Joannes Theodorus, kinderen
van Gillis en van Cornelia Joanna Verbeken, geboren te
Okegem op 9 februari 1 8 1 7 . Joannes Baptist stierf op tweej ari
ge leeftijd en Joannes Theodorus na vij ftien dagen .
Van de Perre Josephus en Bemard , kinderen van Laurentius en
van Maria Theresia Vierende els , geboren te Okegem op 29
augustus 1 824 . Ze stierven na zeven en zes dagen.
Schoup Amandus en A lexandrina, kinderen van J oannes
Baptista en van Catharina Geeroms , geboren te Okegem op 3
april 1 828. Amandus huwde met Felicitas Pollet in 1 858 .
Alexandrina stierf ongehuwd te Okegem in 1 855 op zeventwin
tigjarige leeftij d .
Van Havermaet Albertus Josephus en Isabella Rosalia , kinderen
van Benedictus en van Isabella Haelterman, geboren te Okegem
op 1 4 februari 1 828. Albertus stierf op tweejarige leeftij d .
Isabella huwde in 1 856 met Joannes Berlengée van Ophasselt .
Eeckhout Virginia en Rosalia , kinderen van Petrus en van
Lucia Straetman, geboren te Okegem op 1 8 fabruari 1 83 6 .
Virginia stierf te Okegem op 1 6/3/ 1 836, zesentwintig dagen
oud . Rosalia huwde in 1 859 met Joannes Van Houtem van
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Pamel. In hetzelfde gezin werd nog een tweeling geboren
Amandus en Jan Baptist geboren te Okegem op 22/6/ 1 847 . Jan
Baptist huwde met Amelia Thesin in 1 884 . Amandus huwde
met Maria Sanin in 1 869 .
Pauwels Modestus Philippus en Leontina Renildis geboren te
Okegem op 26/8/ 1 83 6 . Modestus stierf na achttien maanden .
A sselman Maria Ludovica en Guilielmus Leopoldus geboren te
Okegem op 26/9/ 1 837 . Maria huwde in 1 867 met Petrus
Veirman en vestigde zich te Gent . Ze stierf in 1 9 1 2 . Guiliel
mus huwde met Rosalia Van de PeITe in 1 869 . Het gezin had
elf kinderen en woonde op de Rattenberg .
De Duffeleer Nathalia en Melanie geboren te Okegem op
8/ 1 0/ 1 845 . Nathalia huwde in 1 872 met Joannes Goubert . Het
gezin had vier kinderen . Nathalia stierf op 5/9/ 1 94 1 . Melanie
huwde in 1 877 met Joannes Hendrickx . Na zijn dood in 1 887
huwde ze een tweede maal met Joannes De Vidts uit Pame! .
Zij waren in 1 936 de oudste tweeling van België . Een broer,
Petrus had een dochter Maria Delphina die huwde met Felix
Wauters uit Pame! . Deze hadden een tweeling Edmond en
Gustaaf Wauters geboren in Okegem 9/ 1 2/ 1 904 . Edmond
Wauters huwde met Celine Van der Speeten en kregen een
tweeling Maria en Magda geboren te Okegem op 1 7/4/ 1 955 .
Van Vaerenbergh Maria Catharina en Joanna Katrina geboren
te Okegem op 1 4/8/ 1 866 . Maria, handschoenmaakster, baarde
te Okegem in 1 893 een natuurlij ke zoon Karel . Het kind werd
gewettigd door het huwelijk op 24/4/ 1 90 1 met Joannes
Steylemans . Joanna stierf na vier maanden .
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Van Holsbeek Maria Delphina en Anna Maria geboren te
Okegem op 2/5/ 1 855 . Maria stierf op 20/5/ 1 859, vier jaar oud .
Anna huwde in 1 889 met Joannes Priem uit Liedekerke.
Van den Haute Adèle en Fanny geboren te Okegem op
1 6/7/ 1 868 . Adèle huwde in 1 903 met Theofiel Faut uit
Zandbergen . Fanny huwde in 1 90 1 met M arinus Asselman . Ze
stierf in 1 95 1 .
De Boitselier Gustaaf en Hypolitus geboren te Okegem op
24/3/ 1 864 . Gustaaf, bijgenaamd Staaf Rubbens huwde met
Maria Theresia Van der Perre en hield een specerijenwinkel en
herberg open op het dorp tot de Eerste Wereldoorlog . Hij
handelde ook in landbouwvetten en kolen . Het gezin had zes
kinderen. Gustaaf stierf op 9/2/ 1 93 9 . Hypolitus bijgenaamd
Go 11 eken huwde met Maria Bourgois . H ij was kolenhandelaar
en hield voor 1 900 een herberg open op het dorp . Ze hadden
één kind . In hetzelfde gezin werd nog een tweeling geboren
Karel en Regina geboren te O kegem op 7/ 1 / 1 87 1 die beiden
stierven na 37 dagen.
Van der Speeten Petrus Amandus en Maria Catharina geboren
te Okegem op 22/9/ 1 876. Petrus huwde op 30/7/ 1 908 met
Maria Van der Speeten . Het gezin had drie kinderen . Petrus
stierf in 1 957. Maria Catharina huwde in 1 899 met Karel René
De Rijek. Ze stierf in 1 95 1 .
Cosijns Petrus en Josephus geboren te Okegem op 9/3/ 1 877 .
Beiden stierven na drie dagen.
Van der Speeten Josephus Franciscus en Maria Theresia
geboren te Okegem op 1 5/6/ 1 880 . Josephus huwde met Louise
Van Cutsem en stierf in Pamel in 1 96 8 . Maria was gehuwd
met Frederik Van de Perre en stierf te Okegem in 1 962 .
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Van den Haute Theophilus en Josephus geboren te Okegem op
1 /7 / 1 884. Josephus stierf na acht maand .
Eeckhout Jan Baptist, zij n vrouw Amelia Theresia Thesin
baarde op 7/ 1 0/ 1 890 een tweeling beide zoontjes, die echter
dezelfde dag overleden.
Vernaillen René en A lphonsius geboren te Okegem op
2 1 / 1 0/ 1 884 . A lphonsius stierf na vij f maanden . Run ouders
hielden de herberg De Congo open tot 1 925 .

Vanaf 1 900
Cobbaert Juliette en Magdalena geboren te Okegem op
1 /2/ 1 9 1 4 .
Van de Perre Maria Germain en Jozef Frans geboren op
7/ 1 / 1 927 .
Van der EIst Emma en Nelly geboren op 1 7/9/ 1 928 .
Goelens Delphine en Elisabeth Maria geboren op 20/ 1 0/ 1 932.
De Man Anna en Maria geboren op 29/4/ 1 934.
Van der Speeten Marie-Rose en Marie-Joanna geboren op
1 7/9/ 1 947 .
Wauters Maria en Magda geboren op 1 7/4/ 1 955 .
Van Isterdael Vera en Geert geboren op 1 2/ 1 0/ 1957.
De Boitselier Marc en Julien geboren op 27/7/ 1 95 8 .
D e Saeger Lucas Albertus en Marcus geboren op 1 9/ 1 / 1 959.
Veirman Nadine en Carine geboren op 9/7/ 1 959.
Vernaillen Philippus en Bartholomeus geboren op 2/6/ 1 960 .
Foquet Elisabeth en Andries geboren op 26/7/ 1 976 .
De Petter N athalie en Samuel geboren op 6/2/ 1 977.
De Bolle Iris en Christophe geboren op 7/ 1 1 1 1 98 1 .
D ' Roe Stijn en Kevin geboren op 29/9/ 1 985 .
Van Muylem Gert en Jolien geboren op 1 2/ 1 / 1 986.
Knipping Kj ell en Kaj geboren op 1 0/ 1 1 / 1 986 .
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Buydens Camille en Marie geboren op 28/2/ 1 990.
Wasteels Toon en Sam geboren op 1 4/3/ 1 990 .
Dams Kris en Dorien geboren op 5/7/ 1 995 .
Van der PeITen Robbe en Waut geboren op 1 5/912002 .
Mattens V iktor en Louise geboren op 22/7/2006 .
Vuylsteke Milan en Jasper geboren op 1 0/ 1 1 /2007 .
Van de PeITe Lena en Marte geboren op 25/5/2008 .

,
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Plechtige communiefoto van de tweeling Marie-Jeanne (l inks)
en Marie-Rose (rechts) Van der Speeten
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Aantekeningen bij de foto van de oudste tweeling De
Duffeleer
Op de foto op de kaft zien we Melanie en Nathalie De Duf
fel eer in gezelschap van hun broer Felix die ongehuwd was .
Zij waren in 1 936 de oudste tweeling van België en werden
geboren als vij fde en zesde kind uit een gezin van zes kinde
ren . Hun vader was Judocus De Duffeleer die knecht was te
Okegem en afkomstig was van Pame! . Hij huwde in 1 832
met Joanna Van den Berghe geboren te Okegem op
1 7/ 1 / 1 804 . Het gezin vestigde z ich op de Rattenbergstraat en
volgende kinderen werden geboren
- Joannes Baptist °Okegem 1 0/6/ 1 832 , gehuwd met Anna
Pauwels . Hij stierf te Pamel in 1 9 1 5 .
- Felix 0 Okegem 1 2/ 1 2/ 1 833 , stierf op vij fjarige leeftijd.
- Petrus Josephus 0 Okegem 1 4/4/ 1 83 7 , gehuwd met Catharina Van de Perre .
- Felix 0 Okegem 2/4/ 1 843 , ongehuwd overleden .
- Nathalie 0 Okegem 8/ 1 0/ 1 845 . Zij huwde met Joannes
Goubert in 1 872, landbouwer uit de Rattenbergstraat . Het
gezin had vier kinderen. Nathalie stierf te Okegem op 96j arige leeftijd .
M aria Elisa 0 Okegem 29/3 / 1 873
Barbara Florentina 0 Okegem 1 5/5/ 1 875
Melania Cesarina 0 Okegem 1 4/9/ 1 877
Maria Ida 0 Okegem 3 1 /3/ 1 88 1
- Melanie 0 Okegem 8/ 1 0/ 1 845 , landbouwster huwde in
1 877 met Joannes Hendrix ( 0 Okegem 1 6/3/ 1 808) , weduw
naar van Felicitas Van D amm e . Joannes Hendrix stierf in
1 880. Melanie huwde een tweede maal met Joannes De
Vidts uit Pamel . Ze stierf in 1 936, kinderloos . Melanie liet
de Sint-Antoniuskapel bouwen in 1 882 in de Fonteinstraat
nr . 2 1 .
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Stilleven (Simone Van der Straeten)

Stil leven bloemen (Erna Van Isterdael)

e

Staande van l inks naar rechts : Bj om Smet, Marc Moens, Gert Van 1
Vil le, Kristof Van Cauwenbergh, Bart Asselman, Stijn Van den Brol
Tom Van Laeren, Kenny Meuleman, Jurgen Cagnau, Davy De Coor
(onzichtbaar), J onathan Van Den H ouwe, Stefaan Dumon, Kris De �
Call iau

I.

ulien De Boitselier, Geert Sonck, Bruno Van Landuyt, David De
lly De Boitselier, Marc De Boitselier - Zittend van links naar rechts:
:him Eylenbosch (onzichtbaar), Joan P erez, O l ivier Lamme
�er - Liggend: Wim Van Zaelen, Jimmy Van Cauwenbergh, M arc

Liefde voor de muziek (Jan Clement)

Vrouwel ijk naakt (Maggy Ronsij n)

Melanie (Melle) was verzot op pruimtabak en aarzelde
niet om de gebruikte pruim die door haar gebuur en ver
familielid Omer Van der Speeten soms opzij gelegd werd
verder te "versj ieken " . Omer, een grappenmaker, had dat
spelletje in de gaten. H ij legde op een zekere dag zijn reeds
gebruikte " sj iek " op dezelfde plaats maar had deze eerst
goed in de peper gerold . Melle die niets vermoedde, greep
de pruim en stak ze onmiddellijk in de mond . De gezichten
die Melle , dan getrokken heeft waren niet te beschrij ven. De
guitige Omer die dat spelletj e van verre gadesloeg heeft
nooit méér plezier gekend .
De zusters Melanie en Nathalie , als ze eens in een goede
regenvlaag gelopen hadden wogen samen ongeveer 75 à 80
kilo , maar op hun 80-jarige leeftijd waren ze in de zomer
nog steeds werkzaam op de akkers van sommige boeren om
onkruid te wieden en aardappelen te rapen. Wanneer ze naar
hun werkzaamheden op Ninovekouter trokken gingen ze
nooit samen in elkaars nabijheid . N athalie ging voorop en
Melanie steeds een 1 0 à 1 5 meter daarachter, zonder ooit
één woord met elkaar te wisselen2 .

2

Gegevens wij len Benoît Van Varenberghe.
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OKEGEMSE KUNSTSCIDLDERS DEEL 2
Herman Brantegem

Jan Clement
Jan Clement is te O kegem op de Kattestraat geboren op 6
februari 1 949 . Zij n ouders waren Jef Clement en Philomene
Van der Speeten . Momenteel woont hij in de Pamelstraat
404 te Liedekerke .
In 1 974 volgde hij Hoger Secundair Kunstonderwij s ,
afdeling tekenkunst en finaliteit beeldende kunsten, richting
teken- , schilder- en grafische kunst aan de Stedelij ke Acade
mie te Aalst en in 1 998 volgde hij lessen kunstlassen bij
beeldend kunstenaar Jef De Cock te Aalst .
De kunstenaar is weinig van zeg en laat liever zij n
werk spreken zonder een grote uitleg aan te geven. A f en toe
komt hij met zij n werken naar buiten om het publiek er
kennis mee te laten maken. Het zij n grote en monumentale
doeken . Zij n etsen zij n eerder klein en fijn afgewerkt . Het is
voor hem een doorgedreven hobby , zeg maar een passie .
Olieverfschilderijen en grafisch werk geven veel variatie .
Wanneer hij voldaan is voor het ene , maakt hij een overstap
naar het andere . Valt een ets goed uit, dan kan een uitver
groting volgen op doek . Een grote leidraad vind je in het
werk van Jan Clement " vrouwelijke naakten " , omdat de
soepele lij nen en vormen nooit uitgeput raken. Niet altijd
evident, maar daardoor blij kt het een uitdaging .
Hij beperkt zich niet tot schilderen alleen maar zoekt
ook nog een uitweg in het creëren en afdrukken van etsen,
lino sneden , typografisch verzorgde teksten en kunstlassen . . ,
met in hoofdzaak als thema " Vrouw " . Op zich is de vrouw
in de kunst natuurlij k niet nieuw . Als je wandelt doorheen de
galerij en van de kunstgeschiedenis dan zie je dat zij het
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geliefkoosde model bij uitstek is. Zij werd geschilderd ,
getekend en meer recent gefotografeerd , bij voorkeur naakt .
Sinds de mens zich beeldend ging u itdrukken nam het naakt
figuur een bijzondere plaats in. Venus werd de godin van de
schoonheid en de liefde . Het schilderen en beeldhouwen van
het naaktfiguur betekende doorheen de eeuwen een manier
om de ideale vorm te bereiken. Het verlangen wordt gebaar,
wordt beeldende uiting. Als kunstenaar probeert hij door de
schepping langsheen die beeldende uiting het verlangen te
bevredigen. Het verlangen is de stuwkracht van zijn werk .
De toeschouwer kan eveneens dit verlangen aanvoelen . Een
link kan ontstaan waarbij hij zijn gevoel en verlangen kan
projecteren in de voorstelling . Het verlangen wordt gebaar
en beeldende uiting en uiteindelijk ook de verlangende blik
en een schoonheid voor het oog . De vloeiende sierlij ke lijn
van het vrouwelijk lichaam leent zich uitstekend hiervoor.
De kunstenaar tracht tevens een sfeer te scheppen van
innerlijke warmte . Het wezen hiervan ligt vervat in één
moment: levensvreugde , genot en rust samengebald tussen de
contouren van de vrouwelijke lijn, (wat een mooi compli
ment is voor de vrouw) . Voeg daar het element dans en
muziek aan toe , viool en cello . . . , waarvan de vorm eveneens
verwij st naar het vrouwelijk l ichaam . Het wordt meteen een
stil genieten: ItMuziek begint met stiltelt .
Zijn zelfportretten zijn een daad van zelfontleding ,
van willekeurige misvorming van het uiterlijke om ziel en
nieren bloot te leggen, de schepping van een spiegelbeeld
waarachter een echtere of een magische waarheid zich ver
schuilt . In eigen boezem gaan kij ken is niet gemakkelij k . Het
kan natuurlijk volstaan het zelfportret op te vatten als een
zuivere schilderoefening of als een u itdaging vanwege de
kunst: hoe kan in de tijd vastgelegd of vereeuwigd worden
wat veranderlijk en voorbijgaand is .
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Zelfportretten zij n ofwel eenvoudige documenten ter kennis
making met de fysische wezenheid van een kunstenaar wiens
werk ons boeit en interesseert . Het komt dan wel voor dat de
toeschouwer verbaasd is om de afstand die schijnt te liggen
tussen lichamelij k u itzicht en artistieke uiting . Het zijn visi
tekaartj es die niet alleen een naam prij sgeven, maar ook een
stijlopvatting , een psychologische inzicht, een harmoniëring
tussen kunst en kennis .
In het bijzonder staat het zelfportret misschien voor een
weinig behaagzucht, praalzucht, vrees voor ouderdom,
eerlijkheid , tijdsbeeld , herinnering aan het verleden . Kortom
een dagboek.
Naast het schilderen oefent Jan ook de kunst vaD het
kunstlassen uit . D ie werken zij n zuiver technisch opgebouwd
uit het samenlassen van staafjes inox met een doormeter van
3 mm o Door het toevoegen van inox-Iasdraad ontstaat het
geheel . Lasnaden en laspunten dragen bij als decoratief
element .
Enkele vermeldingen van de kunstenaar:
1 982 Prij s stad N inove voor Beeldende Kunsten- Vermelding van de Jury
1 990 Prij s stad N inove voor Beeldende Kunsten - Persprij s
1 9 9 1 Nationale Prij s Maurits Naessens te Meise - Laureaat
1 992 Haacht Kulturama - Persprij s
1 993 Anto D iez Prij s Bredene voor Schilderkunst - Selectie
Prij s stad N inove voor Grafiek - Selectie
1 994 Biënnale voor Grafiek Rotary Brugge
1 995 Kiezen voor Kunst- Selectie Nationale Tentoonstelling
Paleis voor Schone Kunsten Brussel
1 995 Kring voor Kunst en Kennis ASLK - Prij s van de
Directie
1 997 Kiezen voor Kunst- Selectie Nationale Tentoonstelling
Atomium Brussel
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2002 Prij s stad Ninove voor Beeldende Kunsten, discipline
Tekenen en Grafiek- Selectie
2007 Kunsttentoonstelling Simone de Nave salon Zenith
Gouden Handjes
2008 Kunsttentoonstelling Simone de Nave salon Zenith
Prij s Provincie West-Vlaanderen

Simone Van der Straeten
Simone is eveneens een geboren Okegemnaar . Zij zag het
levenslicht op 2 februari 1 947 en huwde met Dirk Couck.
Sinds 1 978 woont zij op Hofstad ill . 3 3 . Zij is de dochter
van " Piëken de vloerlegger en lulieken" . In haar jeugdj aren
was zij actief in het verenigingsleven van Okegem nl. de
VKAJ . Momenteel is zij bestuurslid van het Davidsfonds te
Okegem .
Ze had reeds vroeg een passie voor kunst en ging veel
schilderij tentoonstellingen bezoeken . Bij het bekij ken van die
kunstwerken kwam er iets in haar los . Ze was zich bewust
dat ze ook iets kunstvol kon voortbrengen en ging de schil
derkunst en het tekenen beoefenen.
Een twintigtal jaren geleden trad zij toe tot het atelier
vijftig in Denderleeuw waar zij de techniek van het tekenen,
etsen, werken met pastel en olieverf leerde . Roger Van den
Abeele bracht haar de techniek van het fijnschilderen bij .
Groepstentoonstell ingen volgden in de Brandweerkazerne te
Denderleeuw , het Apostelken te Aalst en in de school te
Welle .
Eénmaal nam ze deel aan een tentoonstelling te Okegem
ingericht door het Davidsfonds en de Bond van Grote Gezin
nen.
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Haar stillevens van bloemen en fruit voelen teder aan .
Ze onderstreept hoeveel tinten of schakeringen een bepaalde
kleur wel bevat . Haar werken zijn vooral in privébezit of bij
familie .
Momenteel is er een periode van stilte doordat zij een
andere kunst uitoefent , die van de fotografie .
We vemlelden tevens dat haar man Dirk sinds kort eveneens
de kunst omarmde en zich toelegt op aquarellen .

Maggy Ronsij n
M aggy is geboren te Okegem op 25 april 1 948. Zij is de
dochter van Maria Van der Speeten van uit den Hert en van
Oscar Ronsijn, " de chef-garde " .
In haar jeugd was zij in het zangkoor en ook leidster
bij de chiromeisj es tot zij trouwde in 1 967 met Roger Van
Eeckhout. Toen ruilde ze Okegem voor Ninove-Outer . Ze
stond op verscheidene plaatsen in N inove in de klas als
onderwij zeres tot ze in Aspelare een vaste benoeming kreeg .
Vanaf 1 970 volgde Maggy cursussen mengtechnieken
met olieverf bij zuster Christiane van de Zusters der Heilige
H arten waar ze veel olieverfschilderijen maakte naar de
natuur , vooral bloemen.
In 1 985 liet zij zich inschrijven in de academie van
Liedekerke en volgde er vele j aren tekenen en schilderen .
Daar komt ze in contact met de kunstenaar Daniel Daen3 uit
Sint-N iklaas . Zij vindt er haar mentor en grote voorbeeld

3

Daniel Daen is docent aan de academie beeldende kunst te Aalst.
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van wat echt kunst is en hoe j e actief en doorgedreven kunst
kunt beleven. Van dan af leeft Maggy met en voor de kunst.
In 1 990 richtte zij met andere kunstenaars de groep :
" De vijf van Liedekerke " op . D ie vij f zullen elkaar gunstig
beïnv loeden wat uitmondt in een eerste tentoonstelling in
1 992 in het oud stadhuis te Ninove. Gezien de positieve
respons volgt er in 1 994 een volgende tentoonstelling . Het
jaar daarop verzorgden ze met witte donderdag voor een
gesmaakte etalagetentoonstelling bij de Ninoofse midden
stand .
In de jaren negentig kenmerkt het werk van M aggy
zich vooral door een " gestueel " toetsgebruik (snelle vastleg
ging van indrukken) met een rustig koloriet, gebruikt als
kompositioneel element .
De werken van Maggy worden ook genomineerd op kunst
wedstrijden: zo wint zij in 1 990 de prij s van de stad Ninove
voor de beste Ninoofse inzending schilderen. In 1992 behaalt
ze terug een prij s , dit keer voor de discipline tekenen . On
dertussen krijgt zij de kans voor een solotentoonstelling bij
het Davidsfonds te Okegem . De wagen begint te rollen en de
tentoonstellingen worden een constante : Liedekerke , D il
beek, Aalst , Gooik, Galmaarden, N inove , Denderhoutem en ·
Outer . In Outer heeft zij verschillende tentoonstellingen
gehad . In 2002 en 2003 verzorgde zij met enkele Outerse
kunstenaars " Outer Art " waarmee zij de cultuurprij s 2003 in
de wacht sleepte . Vanaf de eeuwwisseling volgt zij haar
mentor Daen naar de academie van beeldende kunsten in
Aalst, daar zit Maggy nog altijd op atelier . Ze schildert er
naar levend model in een heel levendig koloriet .

.

.
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Erna Van Isterdael
Erna Van Isterdael is geboren te Meerbeke op 1 8 april 1 949 .
Zij is gehuwd met Karel De Graaf en woont sinds 1 982 in
de Professor Van Vaerenbergstraat nr . 37 .
Begin de jaren tachtig zag zij in het hotel De Kroon te
Ninove een schilderij hangen van kunstenaar Karel De
Bouw , die befaamd was voor zij n paardenkoppen en boeren
taferelen . Ze was zo verliefd op het schilderij dat zij zich
voornam om een schilderij met een paardenkop te schilderen
en het was meteen een succes. Ze schafte zich het nodige
schildersmateriaal aan en volgde de beginselen van het schil
deren bij Rufin De Decker van N inove en Karel De Schrij
ver uit Erembodegem . Later volgde ze lessen bij Jos Aan
raad te Oud Gastel in Nederland .
Erna schildert vooral stillevens vooral bloemen en
winterlandschappen . Haar stij l ligt dicht bij het fijnschilde
ren. Ze gebruikt veel kleuren .
Door het grote succes volgden verschillende tentoon
stellingen te Ninove , Aalst, Geraardsbergen, Galmaarden ,
Temse, Lokeren, Utrecht , Vlassenbroeck. Een geliefde
plaats waar ze regelmatig tentoonstelt is in de abdij te Affli
gem . Van 2 1 mei tot 7 juni 2009 hield Erna een tentoonstel
ling in het cultureel centrum Abdij Affligem. De Pers publi
ceerde het volgende : " Twintig jaar schildert Erna Van Ister
dael uit Okegem met voorliefde landschappen, bloemen en
stillevens en is nu aan haar vijftiende tentoonstelling toe in
het cultureel centrum van de abdij Affligem. Dus wordt het
van 2 1 mei tot 7juni een kunstjubileum in het centrum met
deze veel begaafde kunstenares. In haar werk zien we de
poëzie van de gewone dingen die zij vorm geeft. Licht, kleur,
rust en romantiek spelen een voorname rol in haar werk. Zij
is trouwens een leerlinge van Karel De Schrijver, afkomstig
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van Hekelgem, die zelf een grootmeester mag genoemd
worden van het stilleven.
In Okegem nam ze in 1 989 deel met een tentoonstel
ling van haar werken op de boekenbeurs ingericht door het
Davidsfonds .
ft

Harold Van de Perre4
Harold zag het levenslicht te N inove op 1 januari 1 93 7 . Het
gezin woonde op de Okegembaan maar Harold bracht zij n
kinderjaren grotendeels door te Okegem . Momenteel woont
hij te Dendermonde en is sinds een paar jaar gepensioneerd .
Tot 1 997 was hij leraar beeldende kunsten aan het
Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent . I n binnen- en buitenland
is hij befaamd als glasraamkunstenaar . Monumentale glasra
men naar zijn ontwerpen bevinden zich te Oudenaarde ,
Brugge, Gent, Dendermonde , Antwerpen, Lille, in de abdij
Koningsmunster in Duitsland en in de Kathedraal van de
Nederlandse Antillen . In Frankrijk, Duitsland , Nederland en
Rusland werden tentoonstellingen van zijn werk georgani
seerd .
Zijn tekeningen en pastels ontroeren en maken stil
door de waarachtigheid die ze uitstralen. Thema' s zijn het
landschap , de zee, de vrouw , het kind , het naakt en het
portret . Ze bevinden zich meestal in privécollecties in bin-

KBG Magazine, maand blad, jaargang 37 nr. 4 : Harold Van de Perre
man van alle tijden . Afbeeldingen van het werk van Harold kan men zien
op internet. Harold heeft er een eigen website: http// www .haroldvandeper
re.be. Hij heeft eveneens een pagina op wikipedia.
4
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nen- en buitenland . I n zij n aquarellen ontmoet men mythi
sche landschappen over Vlaanderen en bereisde landen .
In 1 996 werd Harold Van de Perre Cultureel Ambas
sadeur van de Vlaamse Regering . H ij droeg Vlaamse kunst
tot ver buiten de landsgrenzen en verrichtte heel wat cultu
reel werk te S int-Petersburg in Rusland . Hij werd er in 1 993
lid van de I nternationale Stichting " De Renaissance van Sint
Petersburg " . Als gastdocent gaf hij er les aan de Academie
voor Beeldende Kunsten, aan de Universiteit A . Herzen en
aan het Repin I nstituut . Hij richt in S int-Petersburg jaarlijkse
zomertentoonstellingen in met als thema " Vlaamse Kunst
Vandaag " en in Vlaanderen tentoonstellingen met als thema
" Russische Kunstenaars " . In 1 998 ontving Harold het ere
doctoraat aan de Universiteit A . Herzen te S int-Petersburg
voor zijn werk als kunstenaar, kunstpedagoog en culturele
bruggenbouwer .
Ook in eigen land kreeg hij naast zijn ambassadeur
schap erkenning . I n 2002 werd hij onderscheiden met " De
orde van de Vlaamse Leeuw " voor zijn bijdrage aan de
Vlaamse culturele uitstraling in binnen- en buitenland .
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Fe PANTERS OKEGEM VOETBALKAMPIOEN
2008-2009
Herman Brantegem
Op zaterdag 23 mei 2009 werden de spelers van de
Okegemse voetbalploeg Panters Okegem gehuldigd voor het
behalen van de kampioenstitel met een kampioenenbal in een
feesttent op het terrein in de H azeleerstraat.
In 1 963 werd de club opgericht en startte in een
competitie van beginnende clubs . Na drie jaar begon de club
in de Koninklij ke Belgische Voetbalbond en startte de com
petitie in derde provinciale Oost-Vlaanderen (4e provinciale
bestond nog niet) . De eerste titel werd behaald in 1 982. Er
waren toen 644 betalende toeschouwers en net als nu was de
laatste match beslissend . De Panters wonnen toen met 1 -0
tegen Sint-Maria-Lierde (Bonanza) . Het enige doelpunt
scoorde toen Luc Broquey .
Na 27 jaar zij n de Panters opnieuw kampioen in 4e
provinciale D Oost-Vlaanderen . De club van trainer Marc
Caillau begon niet als favoriet aan de competitie maar bleek
wel over de beste papieren te beschikken. De club stond het
ganse j aar aan de leiding en scoorde op de 28 matchen 1 1 8
maal , ze wonnen 24 keer, verloren 2 wedwtrijden en speel
den 2 keer gelijk. De laatste match tegen Haaltert zou beslis
send zijn voor de titel . Voor de mensen van Haaltert was de
match even belangrij k als voor Okegem . Zij investeerden
veel geld in de ploeg met het doel hogerop te geraken en
blijven nu achter zonder titel . De 400 toeschouwers hebben
een echte triller gezien . In de 92ste minuut scoorde Bjorn De
Smet het verlossende doelpunt . Wat er die zondag na de
match te zien was is met geen woorden te beschrijven . Het
was zeer pakkend om te zien hoe spelers , bestuursleden en
supporters elkaar in de armen vielen . De titel werd gevierd
tot laat in de nacht. .
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De promotie naar 3e Provinciale betekent voor verster
king zorgen . Het bestuur wierf reeds een negental nieuwe
spelers aan om toekomend jaar zich in 3e Provinciale te
kunne n handhaven. Trainer Caillau weet nog niet of hij
doorgaat met trainen. H ij kampt met gezondheidsproblemen.
H ij wil enkele weken rust en bedenktijd. H ij is nochtans een
buitenbeentj e . H ij weigert betaling en traint de club voor het
plezier en de eer . Het bestuur bedankt uiteraard de sponsors
voor hun steun en de medewerkers en spelers voor hun inzet
bij het behalen van de titel.
Vanwege de heemkring wensen we de hechte ploeg van
bestuursleden en spelers van harte proficiat !
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HERUITGA VE EN NIEUWE UITGAVE
Zoals u reeds meermaals in ons tijdschrift kon lezen werd in
2003 een boek uitgegeven over de Okegemse families die in
het verleden te Okegem leefden. Het werk in twee delen
draagt als titel :
Van Isterdael Herman, Families en personen te Okegem
(Ninove) (12e eeuw - 1 900) en Impegem (Liedekerke) (1 7e
eeuw - 1804) .
Het boek in twee delen werd toen door de Aalsterse Vereni
ging voor Familiekunde uitgegeven en niet door de Heem
kring van Okegem . Er is in ons tijdschrift enkel een korte
mededeling over de publicatie verschenen. Jaren later moe
ten we nog altijd horen dat men toen geïnteresseerd was
maar spijtig genoeg niet intekende. Nu komt er een tweede
kans .
Zes jaar na datum van uitgave werd het boek bijge
werkt tot 1910, het is verder aangevuld met gegevens uit
andere dorpen en er zijn enkele fouten verbeterd . Er komt
een tweede uitgave in het najaar . Het is en blijft voor iedere
Okegemse familie een onmisbaar naslagwerk voor wie be
langstelling heeft voor voor zij n voorouders . De uitgave in
het najaar maakt er trouwens een perfect nieuwjaarsgeschenk
van waarmee men iedereen kan verblijden . Wie belangstel
ling heeft kan dit nu reeds laten weten. Er volgt echter nog
verdere informatie . In elk geval zal de oplage heel erg be
perkt zijn.
Tegelijkertijd verschijnt er een nieuw werk van Herman Van
Isterdael : Families en personen te Liedekerke (16e eeuw 1804) .
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Herman Van Isterdael publiceerde reeds eerdere gezinsrecon
structies van Okegem en Iddergem en het nieuwe boek is op
- dezelfde w ijze samengesteld . Als u itgangspunt voor de
reconstructie van de gezinnen gebruikte hij de doop- , huwe
l ij ks- en overlijdensakten in de parochieregisters van Liede
kerke . Deze bleven bewaard vanaf het jaar 1 654 . Daar
worden dan akten en contracten (met samenvattingen 1 5871 675) , aangiften van nalatenschap , tell ingen, gegevens uit
processtukken, . . . kortom alle mogelijke gegevens uit het
archief van Liedekerke (en andere bestuursinstanties) die
informatie leveren over de families van Liedekerke aan
toegevoegd . Bovendien worden eveneens gegevens uit andere
dorpen in zover beschikbaar ook ingepast.
Het werk gaat niet verder dan tot het jaar 1 805 omdat een
werkgroep ter plaatse bezig is met de verwerking van de
gegevens van de burgerlijke stand in een database .
De moeilij kheden met het geschrift, de nalatigheid en
de talrij ke vergissingen van de Liedekerkse pastoors in de
redactie van de akten laten vermoeden dat veel familievor
sers te Liedekerke in hun opzoekingen zijn vastgelopen.
Ieder parochieregister bevat wel aanwij sbare fouten,
pastoors zij n ook maar mensen, maar de indruk bestaat dat
in de registers van Liedekerke veel meer fouten voorkomen
dan men kan verwachten . De pastoor en zijn onderpastoors
te Liedekerke kenden blijkbaar de inwoners niet zo goed bij
naam . De talrijke fouten die werden ontdekt bij de verwer
king van alle gegevens zijn in dit boek rechtgezet . In eerste
instantie leek het zelfs onmogelijk om een betrouwbare
gezinsreconstructie van de families van Liedekerke op te
maken .
Het resultaat van deze verwerking komt eveneens in
het najaar beschikbaar .
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Op het verkeerde spoor
Treinongelukken i n Okegem ( 1 855- 1 940)
Patriek Praet

Het is niet de eerste keer dat we worden opgeschrikt door het
bericht dat in Okegem iemand onder de trein is terechtgekomen.
Soms gaat het om een bewuste sprong naar de dood, soms is het
een gevolg van een onoplettendheid aan een onbewaakte overweg.
Ook in het verleden gebeurden een aantal jammerlijke ongelukken
met een voorbijrijdende trein . Via het digitale krantenarchief van
de Stad Aalst (aalst. courant. nu) konden we voor het einde van de
1 9de eeuw tot omstreeks 1 940 de meeste treinongevallen in onze
vroegere gemeente achterhalen } .

Een dorp van overwegen
Dat er in Okegem vrij regelmatig mensen door een trein worden
gegrepen, is natuurlij k niet verrassend. De spoorweg snij dt het
hart van het dorp in bij na twee gelij ke delen. Druk verkeer is dus
in Okegem onvermijdelijk. B ij de aanleg van de spoorlij n
' Dender- en Waes' in 1 85 5 waren er maar liefst tien (voet)wegen
die de lijn kruisten. De meeste kleine wegen werden afgeschaft
zodat in de tweede helft van de 20ste eeuw nog een viertal
belangrijke overgangen overbleven: de overwegen aan de
Kattestraat, de Leopoldstraat, de Hazeleerstraat en de
Fonteinstraat (de plaats die als de ' Aalstbenll' of ' Aalstberg' )
wordt aangeduid) .
Lange tij d werd het verkeer richting
) We maakten meer bepaald gebruik van Het Land van Ae/st (katholiek en nadien
Daensistisch), Den Denderbode (katholiek), Recht en Vrijheid (socialistisch), De Werkman
(Daensistisch) en De Volksslem (katholiek)
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Denderleeuw en Aalst nog afgeleid l angs de overweg aan de
Leopoldstraat (ter hoogte van café Sportwereld). Maar tij dens de
j aren 1 980 werd deze opgedoekt waardoor de overgang aan de
Kattestraat tot de grote verkeersslagader van Okegem uitgroeide.
De overgang in de Hazeleerstraat bestond reeds van bij de aanleg
van de spoorlij n maar werd lange tij d alleen door de plaatselij ke
landbouwers gebruikt. Aangezien hier aanvankelij k geen barelen
waren aangebracht, was het één van de gevaarlijkste punten van
de spoorweg in O kegem. Tenslotte was er nog de onbewaakte
overweg aan de ' Aalstberm' . In principe kon men langs hier
Denderleeuw en Iddergem bereiken, maar deze landweg werd
over het algemeen weinig gebruikt. De veiligheid werd op deze
vier plaatsen lange tij d gegarandeerd door seingevers of
bareelwachters in de zogenaamde ' routehuisjes' of ' toethuisj es, 2 .
Zij bedienden de barelen en bliezen op hun hoorn om de
bevolking voor een naderende trein te waarschuwen.
Hoeveel ongevallen er in Okegem langs de spoorlij n precies
gebeurden, valt niet precies na te gaan. I n elk geval staat vast dat
tij dens het interbellum de onveiligheid van de spoorlij n door het
gemeentebestuur, de bevolking en de plaatselij ke pers zwaar op de
korrel werd genomen. De kritiek kaderde in een breder
ongenoegen over de spoorwegen na de Eerste Wereldoorlog. De
' ij zeren weg' was op dat ogenblik nog een zuivere
staatsmaatschappij die bij de bevolking al j aren een droevige
reputatie bezat. De maatschappij was volledig gepolitiseerd en
bezat een logge en weinig efficiënte organisatie. De infrastructuur,
de opleiding van het personeel en de veiligheid lieten te wensen
over en werden vaak opgeofferd aan prestigeproj ecten (vb.
luxueuze stations). De toenemende kritiek leidde tot een
grootschalige reorganisatie van de Nationale Spoorwegen 3 . De
maatschappij werd in 1 926 omgevormd tot een autonoom
2

Aan de grens met N inove (aan de overkant van de Riefstraat) stond tot 1 955-56 ook een
routehuisje. Het had zijn nmctie reeds vóór 1 940 verloren.
3 G. VANTEMSCHE. Het interbelll/m, een scharnierperiode voor de Belgische spoorwegen
(1 9 1 9- 1 939). In Sporen in België. Leuven, 200 1 , blz. 1 53 .
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overheidsbedrij f, beter bekend als de N M B S (Nationale
Maatschappij der Belgisc he Spoorwegen) . Eén van de eerste
beleidsdaden van de nieuwe spoorwegmaatschappij was de
beslissing om heel wat overwegen niet meer met bareelwachters
te bemannen . Ook Okegem bleef hiervan niet gespaard4 . Het
ongenoegen was in Okegem vooral zeer groot over de gevaarlij ke
overgang nr. 54 in de Hazeleerstraat. D aarnaast was er nog de
kwestie van de onveilige ' kaaien' of opstapplaatsen . . .
AllO
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Deze N MBS-affiches van het midden van de
voor de onveilige spoorwegovergangen5

4

J.

eeuw moesten de reizigers waarschuwen

VAN DER SPEETEN. 1 3 1 jaar spoorwegen te Okegem, in Mededelingen Heemkring
Okegem, 1 986, jaargang 1 1 , lli'. 3, p. 74- 1 25. Een vervolg op dit artikel staat in Mededelingen
Heemkring Okegem, 1 987, jaargang 1 2, nr. 1 . blz. 1 -28.
5 G. VANTEMSSCHE, art. cito
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Perrons
Een eerste (bekend) ongeluk met een trein op het grondgebied van
Okegem deed zich voor i n 1 882. Het slac htoffer was August Van
Laeren die op dat ogenbl ik bareelwachter met nachtdienst was. De
ongel ukkige kwam met zij n voet onder de trein terecht en het
l ic haamsdeel moest nadien in het ' gasthuis' van N inove worden
afgezet6 . Over de precieze omstandigheden kunnen we enkel
g issen, maar aangezien Van Laeren werkman was, moet het
ongeval wel l ic ht gebeurd zij n bij het laden en lossen i n de buurt
van het perron.
D e ' kaaien' waren tij dens het i nterbellum niet meer aangepast aan
de toenemende lengte van de treinen en het groeiend aantal
reizigers. Men mag niet vergeten dat de ' Dender-Waes' een
typische pendellij n was d ie steeds meer passagiers vervoerde (via
D enderleeuw naar Brussel of via Geraardsbergen naar het
Henegouwse steenkoolbe kken). Okegemse pendelaars morden al
langer over de korte opstapplaatsen. Hun standpunt werd tij dens
de j aren 1 920 ook vertol kt door de nieuwe, k leine socialistische
afdeling in het dorp die het gemeentebestuur regelmatig wees op
de onveiligheid van de perrons. H et bestuur kon hieraan natuurlij k
weinig veranderen aangezien zij h iervoor volledig afhankel ij k was
van de ' Sectie Weg en Werken ' van de Nationale Spoorwegen die
de zaak liet aanslepen. De socialistische krant Recht en Vrijheid
c iteert de Okegemse stationschef die reeds i n 1 92 1 'had gevraagd
om de reizigerskaaien van 1 70 meter op 2 1 0 te brengen De man
voegt er aan toe 'dat sinds 1 9 1 4 geen veranderingen aan de
kaaien zijn aangebracht ,7 .
'.

6

7

Het Land van Aelst, ] 2 februari 1 882.
Recht en Vrijheid, 1 7 januari 1 926. De krant voegt er nog aan toe: 'bij het afstappen van een

trein, die niet volledig aan de kaai stond, is een reiziger gekwetst. Door deze bijzondere
omstandigheid komt het nu aan het l icht dat er nooit is gewerkt tot het verlengen der
reizigerskaaien '.
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Er waren natuurlij k niet alleen de kleine opstapplaatsen. Ook de
reizigers zelf schatten bij het op- of afstappen het gevaar van een
rij dende trein onvoldoende in. En vermoedelij k kneep ook het
treinpersoneel wel een oogj e dicht wanneer iemand in extremis
nog op of van de trein wou springen. Deuren hadden toen
natuurlij k nog geen automatisch veiligheidssysteem en werden
nog manueel bediend. Op die manier kwam bij voorbeeld in 1 906
ene mevrouw Caron op een o ngelukkige manier onder het
treinstel terecht: ' Daar den trein reeds ingang was, miste Madame
Caron de voortrede en viel tusschen den arduinen boord van de
makadam en de rigge Is, met den linker arm onder de wielen.
Madame Caron had de tegenwoordigheid van geest genoeg om
zich gansch tegen den makadam te dringen, anders was zij gansch
vermorzeld en gemaald. Toch werd de linker arm afgereden en de
rechter uit het not geslagen. De kloeke vrouw stond recht zonder
hulp en begaf zich alleen naar de wachtzaal, waar zij in
bezwijming viel. De verpletterde arm is maandag afgezet ,8.
Sommige personen zochten soms wel heel bewust het gevaar op.
Zo vond er in 1 9 1 2 in de onmiddellij ke nabij heid van het station
een dramatisch ongeval plaats. Den Denderbode brengt verslag uit
van een pendelarbeider (Jan B aeyens) die nog haastig de
spoorweg wou oversteken: 'Dinsdag, rond 4 Y:z ure, had te
Okegem in de statie een schrikkelijk ongeluk plaats. Bij de
aankomst van den trein 2649 in de statie, in bestemming voor
Denderleeuw, kwam een der talrijke werklieden, die zich
dagelijksch naar Brussel begeven, een weinig te laat. Om zijnen
weg te verkorten, liep hij over den spoorweg overgang, juist op
het oogenblik dat de "werkmanstrein " aanstoomde. Door een
misstap viel hij op de riggels en werd door de locomotiefgevat en
door de wielen vermorzeld. (. . .) De bloedige overblijfselen van
den ongelukkige werden in eenen linnen zak gedaan en naar het
dodenhuis overgebracht ' 9. Volgens De Volksstem bevond de
8

9

Den Denderbode, J 9 juli J 906.
Ibid. , 2 1 januari 1 9 1 2.
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ongelukkige zich reeds op trein en 'stuikte Baeyens er af, rolde
onder de wielen en werd de beide beenen afgereden , I D .

Hazeleerstraat
De gevaarlij kste spoorwegovergang in Okegem was ongetwij feld
deze in de Hazeleerstraat. Tussen de twee wereldoorlogen werden
in de richting van Guldenboom de eerste huizen opgetrokken. Zo
evolueerde de Hazeleerstraat van een eenvoudige landweg naar
een steeds drukker bereden baan. Daarbij werd tij dens de grote
herstructurering omstreeks 1 92 6 het baanwachtershuisj e zelfs
opgedoekt. D e gevolgen laten zich raden. De onbewaakte
overweg in de Hazeleerstraat werd een dodelij ke plek. We geven
twee voorbeelden . . .
I n de zomer van 1 93 0 reed de niets vermoedende Jozef Baeyens
met paard en kar over de onbewaakte bareel van de
Hazeleerstraat: 'Toen het gespan op het spoor stond, kwam een
trein uit Geraardsbergen aangestoomd. De voerman, die het
gevaar bemerkt had sprong van zijne kar en kwam juist onder de
lokomotief terecht. Hij werd in stukken gereden. Het paard dat
juist over het spoor was, werd niet getroffen, doch het voertuig
werd gansch verbrijzeld I I . De ongelukkige werd nog naar het
ziekenhuis in Geraardsbergen gebracht maar overleed nog
dezel fde dag.
I n 1 93 5 was er een soortgelij k voorval, gelukkig met een betere
afloop. 'Rond 5 u 3 0 was de genaamde Jozef Van Cotthem,
landbouwer te Okegem, aan het beren op zijn land aldaar
gelegen. Toen hij met paard en kar de baan aan den onbewaakte
overweg wilde oversteken, werd het tuig door den trein
Denderleeuw-Ninove-Geeraarsbergen, welke om 5 u 30
10
11

De Werkman, 1 9 januari 1 9 1 2.
De Volksstem, 1 5 juni 1 930.
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Denderleeuw verlaat, gevat met het ongelukkig gevolg dat het
paard op slag dood was. De kar werd verscheidene meters
meegesleurd en is helemaal aan stukken gereten. De landbouwer
kwam er gelukkig ongedeerd vanaf'. N iet zonder reden kopte de
krant het artikel met de titel : 'Het gevaar der onbewaakte
overwegen , 1 2

Ongelukken in duistere omstandigheden
Sommige ongelukken werden nooit helemaal uitgeklaard en
waren in die tij d voer voor speculaties. Zo was er in 1 92 8 in
O kegem heel wat beroering over de vondst van een onthoofd l ij k :
' Dinsdagmorgen werd langs de spoorbaan Ninove-Aalst een
ijselijke ontdekking gedaan. Treinreizigers hadden in 't
voorbijrijden bemerkt dat, op een vierhonderd meters van de
statie van Okegem, aan den kant van Ninove, een lichaam op 'f
spoor lag. Het personeel dier statie werd verwittigd en spoedde
zich ter plaats. Men vond er een man die het hoofd letterlijk
afgereden was , 1 3 . Al snel bleek dat het ging om een gekend
politicus uit de streek. Het slachtoffer was Paul Vande Steen, de
socialistische schepen van F inanciën en Openbaar Onderwij s en
tevens provincieraadslid van de Belgische Werkliedenpartij . D e
dood van een dergelij k bekende persoon gaf natuurlij k aanleiding
tot allerlei gissingen, maar het onderzoek van het Parket hield het
uiteindelij k bij een tragisch ongeluk : 'Naar onderzoek is gebleken,
dat hij zijn trein heeft gemist, want hij zou over den bareel hebben
gesprongen en daar een val hebben gedaan, welke voor gevolg
had dat zijn horlogie was gebroken en de knuikels aan de
rechterhand waren gekwetst. Hij zou dan verder te voet langs het
spoor gegaan hebben, naar Ninove en tussen Okegem en Ninove
zoowat 5 à 6 honderd meters buiten de statie door een trein zijn
verrast. 's Morgens is het lijk door den stoker van den eersten
12
13

ibid. ,

24 mei 1 93 5 .
Ibid. , 2 6 jan. 1 928.
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trein opgemerkt en men heeft alsdan het droevig voorval
vastgesteldl4 .
Een gelij kaardige onvoorzichtigheid leidde ook in 1 926 tot een
tragisch ongeva l. Het slachtoffer was deze keer de 26-j arige
Georges Merc1oc. H ij werd 'op een 200tal meter van de statie,
door de duisternis misleid, door een trein verrast en overreden.
De dood was oogenblikkelijk. Dit voorval heeft in heel de
gemeente een groote ontroering verwekt ,1 5 . Waar precies het
drama zich afspeelde is niet duidelijk. Even dramatisch was het
dodelij k ongeval van Albert Van M ieghem die tij dens een koude
februarinacht langs de spoorweg te voet van Ninove naar Okegem
terugkeerde: 'A lbert Van Mieghem, wonende bij zijn vader, keerde
zondagmorgen omstreeks 1 u. 30 huiswaarts. Daar het slecht
weder was en de veldbaan naar Okegem in slechten toestand is
door de geweldige regens,
beging de jongeling de
onvoorzichtigheid op de spoorbaan te gaan. Uit de richting van
Okegem kwam op dit oogenblik een goederentrein gereden die hij
niet moet bemerkt hebben, want tusschen het huisje van Karel De
Deyn en de Kamoeide werd de jonge man door den trein gegrepen
en vermorzeld ,16.

Besluit
I n totaal vonden we voor de periode ca. 1 8 80- 1 940 acht
treinincidenten op het grondgebied van Okegem terug; vij f
hiervan waren met dodelij ke afloop. Aangezien deze telling
gebeurde op basis van (onvolledig) krantenmateriaal lagen deze
c ij fers in de praktij k wellicht hoger. Men kan in elk geval niet
ontkennen dat er in Okegem - net zoals elders in Vlaanderen
overigens - een ernstig veil igheidsprobleem bestond. Vooral de
14
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Recht en Vrijheid, 29 j anuari 1 928.
De VolksSlem, 6 november 1 926.
Ibid. ,

27 februari 1 939. Het ongeval moet plaatsgevonden hebben op de landweg Inngs de
spoorweg op de grens tussen Okegem en Ninove.
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situatie aan de Hazeleerstraat was eigenlij k wraakroepend. Het
stemt tot nadenken dat deze overgang pas in 1 95 3 - na lang
aandringen van het gemeentebestuur - een geluid- en
lichtsignalisatie kreeg. De situatie werd pas prangend wanneer de
overweg niet alleen meer toegang gaf tot de velden en de akkers
maar ook voor de toenemende bewoning. Men kan de situatie
vergelij ken met de overweg aan de Aalstberm die pas op het einde
van de vorige eeuw slagbomen kreeg. Het kon niet verhinderen
dat een paar jaar geleden een j ogster op deze plaats door een
aanstormende trein om het leven kwam . . .

65

' De b urgemeester is dood ! '
Besch ouwingen bij h et overlij den
van burgem eester Covens ( 1 892)
Patriek Praet

Men kan het zic h vandaag nog amper voorstellen maar op het
einde van de 1 9d e eeuw was de aard van het nieuws en haar
c irculatie onder de bewoners van een kleine gemeente totaal
anders dan vandaag. I n die tij d dus geen constante
informatiestromen zoals tv, radio, nieuwssites, blogs, e-mails, . . .
Omstreeks 1 900 verliep de nieuwsstroom nog vaak met de
snelheid van de mondelinge overlevering. Het nieuws was meestal
afkomstig uit de gemeente zel f en nieuwtj es uit de naburige
gemeenten of uit de rest van het land sij pelden maar heel traag
door in deze gesloten dorpsgemeenschap . Het blij ft natuurlij k
gissen wat mensen i n die tij d bezig hield . Maar we vermoeden dat
de aard van de gesprekken enigszins anders was. Een nieuw
verkozen Amerikaanse president o f een fmanciële crisis? Wellicht
kwam deze onderwerpen maar ter sprake bij de regelmatige lezers
van de (nationale) dag- en weekbladen. Een mislukte oogst, een
naderend onweer, de volgende kermis of een overlij den
behoorden zeker tot de vaste gespreksonderwerpen van elke dag.
Het overlij den van een bekend persoon in de gemeente ging
natuurlij k druk over de tong. Dit was zeker het geval met de
plotse dood van burgemeester Eduard Covens in 1 892. Covens
werd in Ninove in 1 834 geboren als zoon van Jean-Baptiste en
Maria-Victoria De Boitselier. Hij was het type burgemeester zoals
er toen veel waren in V laanderen: katho liek, actief in
verschil lende godsvruchtige organisaties, afkomstig uit een
welstel lend landbouwers gezin en dorpsnotabel door afkomst. De
familie Covens was gepokt en gemazeld in de Okegemse pol itiek.
Zij n grootvader Cornelius Josephus was schepen en later adj unct
van de burgemeester tij dens de Franse periode. Zij n oom
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Hendricus was gemeenteraadslid van 1 848 tot 1 857. Z ij n neef
Germanus werd op jonge leeftijd burgemeester in 1 85 8 en bleef
dit tot zijn verhuis naar Pamel in 1 863 . Enkel vader Jean Baptist
bekleedde geen politiek ambt. 1 7
Edouard werd i n 1 86 1 schepen e n i n 1 864 (op 30-j arige leeftij d ! )
burgemeester van Okegem. H ij bleef het tot zij n dood op 1 8 j ul i
1 892. Zijn heengaan was totaal onverwacht e n het feit dat dit
samenviel met de dood van enkele andere personen in dezelfde
periode maakte dat hierover in Okegem gedurende dagen door de
mensen gesproken. I n het weekblad De Werkman verscheen
hierover een bij zonder artikel dat een hallucinant (en b ij na
hilarisch) beeld geeft over deze gebeurtenis. We willen de lezer de
inhoud hiervan niet onthouden l 8 :

Onze gemeente is gisteren in rep en roer gebracht door het
volgende gebeurde.
Onze achtbare Burgemeester Ed. Covens was 's morgens nog om
5 uren op zijnen koer en rond zijn huis, op eens vond men hem
liggen op den grond, men gaat zien hij is dood . . . Aanstonds was
heel de gemeente te been het woord was, de Burgemeester is
dood! Ja, de Burgemeester is dood.
Een jongeling Amand Baeyens, van in de 3 0 jaren, gaat er voorbij
met zijne koeien ter weide, hij vertelt het gebeurde aan een
Ouderling van 84 jaren die ook de koeien wachte, eensklaps gaat
hij, de jongeling, 3 à 4 stappen verder, hij valt, men neemt hem op
en geeft geen tekens van leven meer, men loopt om den Pastoor,
alles was te laat. De Ouderling, verschrikt van het gebeurde, valt
eensklaps, doch was maar in bezwijming, men draagt hem in een
naburig huis waar hij de noodige zorgen ontvangen heeft, en nog
in den voormiddag is kunnen naar huis geleid worden. Ge kunt
H. VAN ISTERDAEL, Families en persanen te Okegem (Ninave) Fre eeuw - 1 900 en
1mpegem (Liedekerke) 1 re eeuw - 1804. Aalst, 2003.
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Overzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1 792 tat / 9 70 en van okt. 1 9 76 als
deelgemeente van Groal-Ninave. Heemkring Okegem Annalen 1 976. (Okegem, 1 976).
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67

denken welken troebel en geloop er in het dorp was, terwijl er nog
gezeid werd, er is wederom eenen dood, weg gedragen, maar dit
was een vreemden lap, die bijna hem dood gedronken had en is
een ledig huis geleid is. Ik moet ook er bijvoegen dat in onze
kleine gemeente sedert eenige maanden van 3 subiete dooden te
bestatigen zijn, en op m inder dan 2 jaren 7 kortstondig gestorven
zijn, welk zelden op een groote gemeente voorvalt.
Een bedenking bij de overlij dens in deze periode . Amand Baeyens
was geen j ongeling van ' in de 3 0 j aren' , maar was i n
werkelij kheid 4 2 j aar bij zij n dood op 1 8 j ul i . De andere ' subiete
dooden' zij n vermoedel ij k F ranciscus Wittenberg (6 j ul i 1 892, 79
j aar) en Judoca Straetman (8 j ul i 1 8 92, 8 5 j aar) 1 9 . De leeftij d van
beide vrouwen l ij kt ons niet direct een aanduiding om te spreken
van onverwachte overlij dens. Het neemt niet weg dat de snelle
opeenvolging van sterftes uitzonderlij k was. Het zou al te
voortvarend zij n om een verband te l eggen met de choleraopstoot
en de relatieve i nkomensdaling op het V laamse platteland die zich
in 1 892 voordeden. Andere bronnen over Okegem wijzen op het
eerste gezicht niet op een spectaculaire verarming van de
bevolking. Een toevallige samenloop van overlijdens l igt eerder
voor de hand.
We voegen er nog aan toe dat Jan Covens zij n overleden neef
Edward tij dens een maand verving als dienstdoend burgemeester.
Het Konink lij k Besluit van 1 7 augustus 1 892 stelde diens
achterneef J an Jozef Vandenberghe aan als nieuwe burgemeester.
En zo bleef alles weer mooi i n de familie . . .

19
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M u ura n kers, schampstenen en
paardenringen te O kegem
Herman Brantegem

Wanneer wij een tochtj e door ons dorp maken zien wij dat bijna
dagelij ks oude gebouwen verbouwd of gesloopt worden en oude
elementen aan straten verdwij nen. I n deze bijdrage willen wij
enkele aspecten van ons straatmeubilair behandelen20 .
Muurankers
Bij de gebouwen die tot kort vóór de Tweede Wereldoorlog
werden gebouwd zij n één van de zichtbaarste details de
muurankers, ook wel gevel ankers genoemd. De oudste dateren
zelfs uit de 1 3 e - 1 4e eeuw.
Een muuranker verbindt de balken van een balklaag of van een
kopconstructie met de gevel om te voorkomen dat de muren, als
gevolg van de hoogte en de belasting, zij de lings zouden knikken
of wij ken. De doorlopende balken werden met hun uiteinden in de
muur gelegd en ingemetseld. Aan beide koppen werden
muurankers bevestigd, zodat men ze niet alleen in de voorgevel
van het gebouw aantreft, maar ook aan de achterzij de .
Men onderscheidt drie soorten op grond van het gebruikte
materiaal : houten, smeedijzeren en gietijzeren ankers. De oudste
zijn de houten. Ze werden voornamel ij k toegepast in de
leembouw. I n die bouwwijze zij n de balken zelf "verankerd": de
moerbalken of trekbalken steken met een pen door de stij len heen
en worden daar met een wig vastgehouden. We vonden nog oude
muurankers in de gevel van het huis bewoond door Jeanne De
Brabanter (Kattestraat nr. 3 9) .
20

GERJTS, J., Straatmeubilair, een verwaarloosde Heemkundige rijkdom, in Ons Heem,
1 993, nr. 3.
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Verreweg de grootste groep muurankers zij n de gesmede ankers,
die door de dorpssmid werden vervaardigd. I n het geheel van het
straatmeubilair zij n de muurankers uitgegroeid tot sierlij ke
kunstvoorwerpen. H et meest voorkomende smeedijzeren
muuranker is het zogenaamde schooranker, dat uit twee delen
bestaat namelij k de veer en de schieter of schoot. De veer is
gemaakt van een vierkante staaf die aan één kant plat is
uitgesmeed en voorzien van spij kergaten. D it plat gedeelte werd
door middel van smeedij zeren ankernagels aan de balk bevestigd.
Het andere uiteinde van de veer steekt door de gevelmuur. Aan
dat einde is een vierkantig oog gesmeed. Door dat oog is de
schieter of schoor aangebracht. Een aangesmeed uitsteeksel of
neus belet dat de schoot naar beneden zakt. De bovenkant van de
schoot vertoont vaak een lelievormige versiering. Zulke
muurankers worden sierankers genoemd. Mooie voorbeelden
vinden wij te Okegem in het stationsgebouw, dat opgetrokken is
op het einde van de 1 ge eeuw en versierd met dergelij ke
sierankers. De zij gevel kant Borreweg van het huis nr . 5 in de
Kouterbaan en het huis in de Fonteinstraat nr. 23 hebben eveneens
mooie sierankers. Het hoevecomplex Hazeleerstraat bewoond
door Godelieve V an der Speeten bevat talrij ke oude muurankers.
De schoot van een muuranker is soms uitgevoerd als cij fer of
letter, waardoor een j aartal, een monogram of de initialen van de
bouwheer ontstaat. De winkel uitgebaat door Frank Van I sterdael
V ernail len (Jan Okeghemstraat) draagt het j aartal 1 902 gevonnd
door muurankers. I n de zij gevel van de oude woonst Aimé Van
Boxtael-Van der Gucht is het j aartal 1 782 gevormd door
muurankers. Dergelij ke muurankers die een jaartal vormen zijn
uiteraard belangrij k voor het dateren van een gebouw.
D e derde soort muurankers zij n de gietij zeren ankers die op het
e inde van de 1 ge eeuw voorkomen. Men bleef echter de voorkeur
geven aan de smeedij zeren ankers in de bouwnijverheid. Tenslotte
vermelden wij nog een veel voorkomende versiering nanlelijk het
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Andrieskruis, voorzien van één of meer horizontale streepjes
onder en boven het kruis en een ander teken, bij voorbeeld de tak
die overeenkomst vertoont met de levensboom.

Muuranker in de vorm van een 8 in de
vroegere woning van Aimé Van Boxtael
in de Fonteinstraat

Muuranker o p het hoek:hulS
en de Borreweg

Schamppalen en schampstenen
Aan stoepen bij huizen die op een hoek l iggen of aan i nrij poorten
van hoeven treft men soms schuinsgeplaatste paaltj es of stenen
aan. Men spreekt dan van schamppalen of schampstenen. Het
Groot Woordenboek der Nederlandse taal geeft de volgende
verklaring aan schamppaal : een paal die een hoek van een
gebouw, een brugleuning, een boom, een deurpost beschermt
tegen aanrij ding. I n het algemeen heeft men te doen met zware
keien of hardstenen palen, die meestal een vaste plaats hebben aan
weerszijden van toegangspoorten van boerderijen en meestal meer
hoog dan breed zijn. Ze zij n in een schuine stand geplaatst zodat
zij voor de voertuigen een glij dende functie konden vervullen. De
wielen van de karren waren vroeger voorzien van smeedijzeren
repen. Als de paardenknecht de trekdieren zodanig mende dat de
bocht te kort genomen werd, zodat de uitstekende wielnaven de
muur of de poort dreigden te raken en te beschadigen, dan deed de
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schamp steen het voertuig op de veil ige plaats
Schampstenen waren dus onmisbaar bij elke inrit.

glij den.

De schampstenen vervulden hun functie zolang het vervoer in de
landbouwbedrij ven met paarden geschiedde. Ze vormden als het
ware een onbreekbare eenheid met het dier, kar en hoeve. Met de
i nvoering van de mechanisatie na de Tweede Werel doorlog en de
vervanging van de paarden door tractoren bleken de schampstenen
overbodig te zij n geworden en werden meestal opgeruimd.
De fotoreeks Herinneringen aan Okegem annalen 1 9 78 geeft ons
een mooie foto van de schamppalen die geplaatst waren aan het
hek dat toegang gaf aan het magazij n en het rangeerstation van het
stationsgebouw. Momenteel bevinden de twee palen zich nog ter
p laatse. Aan de ingang van het hof van de gebroeders Baeyens
Guldenboom 3 bevinden zich twee schamppalen die afkomstig
zij n van de overweg nr. 5 5 L eopoldstraat-Stationsplein.
De paardenring
Het klei nste voorwerp dat onder het straatmeubilair wordt
aangetroffen is de paardenring. Het was een zeer nuttig instrument
aan de muur, meestal aan de voorgevel van een woonhuis. Hij
werd doorgaans op één of twee meter hoogte aan het gebouw
aangebracht vooral aan hoeven, herbergen, station en
bedrij fsgebouwen. De ring was aan de muur vastgemaakt door
middel van een ankerij zer. Aan de ring werden de paarden met
hun leidsel vastgemaakt, terwij l de bereider ervan in de woning of
op het erf vertoefde. Het was in feite een parkeergelegenheid voor
het paard. Het aanbinden van het l eidsel door de ring vergde enige
handigheid in het leggen van knopen.
We vonden te Okegem dergelij ke ringen aan de ingang van de
gebouwen l inks van het vroegere hof Van Holder in de
Fonteinstraat en aan het huis bewoond door Sylvain Van Isterdael,
dat vroeger de herberg was waar de daensistische partij is gesticht.
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Moeder, van waar komen wij ?
Paut Timmermans

Stamboomonderzoek (genealogie) i s een populair tij dverdrij f
geworden) vooral voor oudere mensen. Een bezoekj e aan de
leeszaal van een van de vestigingen van het Rij ksarchief kan j e
daar snel van overtuigen. M ij n passie voor genealogie broedt al
sinds mij n tienertij d, maar kon pas opvlammen na mij n
pensionering. Nog bijna dagelij ks betreur i k het dat ik mij n
grootouders niet meer en beter gerichte vragen over de fami l ie heb
kunnen stellen; maar helaas) iedere mens die sterft is een museum
dat brandt . . .

Stamboomonderzoek - waaro m ?
Daar kan ik eigenlijk geen zinnig antwoord op geven; genealogie
is een ongeneeslij k virus. Toch wil ik een poging wagen: ten
eerste wil ik weten waar ik vandaan kom, waar m ij n diepste
geografische, sociale en fami l iewortels liggen ; ten tweede wil ik
beter begrijpen in welke soms verschrikkelijke omstandigheden
mijn voorouders - zelfs nog een goede honderd j aar geleden moesten zien te overleven ; ten derde - en dat i s eigenlij k een
combinatie van wat voorafgaat - ben ik zeer geboeid door lokale
geschiedenis, en wil ik mij n voorouders in de context van hun
dorp en regio kunnen plaatsen ; ten vierde wil ik beter begrij pen
dat onrecht, hebzucht) haat en wreedheid van alle tij den zijn; dat
er altijd mensen geweest zij n die dachten dat ze beter waren dan
anderen) en dat ze daarom het recht meenden te hebben om
anderen tot de grootste miserie) en zelfs tot de dood te
veroordelen. Maar tezel fdertij d wordt overduidelij k aangetoond
dat de mens) zelfs onder de meest uitzichtloze omstandigheden)
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toch de l iefde vond om verder te hopen en te bouwen. Zoniet
waren we hier niet geweest.
Wanneer j e ver genoeg teruggaat in de tij d vind j e
noodzakel ij kerwijze dat we allemaal een zeer groot aantal
gemeenschappelij ke voorouders hebben - dat is pure wiskunde.
En in iedere stamboom zij n minstens enkele rotslechte mensen en
zo genoemde "edelen" te vinden naast een onoverzichtelij ke zee
van eenvoudige, gewone en goede mensen2 1 . D it is het diepste
inzicht dat stamboomonderzoek mij bij bracht: de tij d is de grote
gelij kmaker. N iemand is beter dan een ander omwil le van zij n of
haar geboorte. Koningen stammen af van slaven ; gewone
mensen, zoals j ullie en ik, hebben koningen of "hoge adel" in hun
kwartierstaae2 .
Het is ook boeiend om zien hoe i n een paar generaties welstand
kan groeien uit armoede; hoe - soms extreme - macht en rij kdom
in een paar generaties kan verpulveren, en hoe de meeste mensen
generatie na generatie, in bittere armoede, moesten overleven
zonder enig uitzicht op een beter lot in deze wereld. Eigenlij k leidt
genealogisch onderzoek tot een bij na religieuze ervaring die
bevestigt wat we vroeger allemaal wel nog geleerd hebben : dat
we in zekere zin allen broeders en zusters zij n. Waarom kunnen
we daar dan ook niet naar leven?

21

Het is confronterend te weten dat, in het diep verankerde klassensysteem van vroeger,
sommige van mijn zogezegd "edele" voorouders voor de overgrote meerderheid van mijn in
hun tijd levende voorouders niet meer dan minachting, onverschilligheid, of in het allerbeste
geval, medelijden konden opbrengen. Spijtig genoeg heb ik daar minstens één concreet
voorbeeld van in mijn kwartierstaat.
22
De kwartierstaat is een opstelling van genealogische gegevens van alle voorouders
(mannelijk en vrouwelijk) van een bepaald persoon, en geeft dus het volledigste overzicht van
de voorouders van de persoon in kwestie.
Velen kunnen die stelling niet bewijzen, niet omdat ze niet juist is, maar omdat de
documenten die de genealogische link hadden kunnen aantonen in de loop van de
geschiedenis verdwenen zijn.
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Stamboomonderzoek - hoe?
Sorry voor de stadhuiswoorden, maar stamboomonderzoek staat
of valt met de gedetailleerde en zorgvuldige analyse van primaire
bronnen. Dat zijn de oorspronkelij ke gegevens die rechtstreeks uit
de originele documenten worden geput en die - meestal maar niet
altij d - in de archieven worden bewaard .
Wanneer met secundaire bronnen - dat zij n al door iemand anders
bewerkte gegevens - gewerkt wordt is het absoluut noodzakelij k
d e gegevens altij d na te checken e n te confirmeren met primaire
bronnen. Dat is de eerste en allerbelangrij kste regel die een groot
deel van de liefhebbers straal negeren.
Mede dank zij het internet groeien de gemakkelij k beschikbare
gegevens snel aan. Vele mensen maken stambomen of
lokale
kwartierstaten,
schrij ven
gezinsreconstructies,
geschiedenissen enz. en laten anderen daar mee van genieten. Op
zichzelf is dat zonder meer prachtig, maar iedere onderzoeker
weet dat hij of zij alle gegevens aan de bron moet checken, een
gebod dat slechts weinige liefhebbers - meestal bij gebrek aan
tij d, soms uit pure intellectuele l uiheid - kunnen of willen
naleven2 3 .
Op dit ogenblik bevat mijn eigen stamboomonderzoek ongeveer
6.000 personen. Daar zitten een pak dubbels in, mede omdat het
soms niet altij d eenvoudig is om uit te vissen welke van de
bijvoorbeeld vij f naam- en tij dgenoten in een bepaald dorp
getuige was bij een huwelij k of een doop. Het is dus meer dan
waarschijnlijk dat ik meerdere "Joannes Timmermans" in mij n
database heb opgetekend, waarvan bij nader onderzoek zal blij ken
dat die een en dezelfde persoon waren.

23

In een ideale wereld is een secundaire bron niet meer dan een te volgen piste, die de
onderzoeker zelf nog volledig moet uitwerken.
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Maar dat is niet de boodschap die ik hier wil benadrukken. Het
aantal personen dat ik zelf door rechtstreeks bronnenonderzoek in
mij n stamboom heb ingevoerd is hoogstens 250, een miniem deel
van de totale omvang van mij n database. Gelukkig heb ik mij
kunnen steunen op zeer betrouwbare secundaire bronnen,
voornamelij k gezinsreconstructies die op basis van de
oorspronkel ij ke
documenten
werden
uitgewerkt
door
beroepsarchivarissen, door historici, en door bevlogen amateurs.
M aar ook deze specialisten maken soms verkeerde inschattingen24
en zelfs in de beste publicaties staan tikfouten.
D aarenboven bestaan er steeds meer ongecontroleerde en
oncontroleerbare publicaties van al dan niet betrouwbare
secondaire bronnen, waar om het even wie om het even wat op het
i nternet kan gooien. Het van oorsprong Franse Geneanet is een
schoolvoorbeeld. D aar vind j e naast gedegen analyses totaal
,,
onbetrouwbare "krabbelarijen 2 5 . En deze bronnen worden
gekopieerd, afgeschreven, overgetikt en nog maar eens
gekopieerd, zonder enige controle of onderzoek. Eén fout in een
bepaalde bron kan zo over het ganse internet verspreid worden26 .
Primaire bronnen zij n dus essentieel, maar wie heeft de tij d en kan
de moeite opbrengen om dagen, maanden, en soms zelfs j aren aan
een stuk duizenden akten en registers door te nemen, dikwij ls
geschreven in bij na onleesbaar oud schrift en in slecht Kerklatij n;
24

Zelfs primaire bronnen zijn niet altijd betrouwbaar. Het is algemeen bekend dat de
geschiedenis geschreven wordt door de overwinnaars en dat - in de tijd voor het concilie van
Trente (en dus voor de parochieregisters) - door vele families, waarvan de nanlen doorheen de
geschiedschrijving wel tot ons gekomen zijn, valse stambomen werden opgesteld om
verwantschap met de groten der aarde aan te tonen. Kleine landadel of poorters die ineens
verwantschap "bewezen" met de hogere adel om daar hopelijk beter van te worden.
Tussen haakj es: de periode voor het begin van de parochieregisters kan een onoverkomelijke
hinderpaal vomlen voor het uitwerken van een kwartierstaat. Indien je niet het geluk hebt
ergens aan een historisch bekende familie te kunnen linken (bij voorbeeld pachters, poorters
of adel), dan eindigt de kwartierstaat met de registers . . .
2S
En wanneer je kijkt naar het taalgebruik van vele anlateurs kan je alleen maar grote zorgen
hebben over de door hen bijeengesprokkelde gegevens.
26
Dat is, spijtig genoeg, bijna dagelijkse kost.
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documenten die alleen beschikbaar en toegankel ij k zij n op
microfilm. Spijtig genoeg zij n d ie films dan d ikwij ls ook nog
versleten, half onleesbaar, vol krabben enz. En gezien
stamboomonderzoek een steeds meer verspreide hobby is van
oudere mensen wiens gezichtsvermogen en mobiliteit ook niet
meer zijn wat ze ooit waren, en die ook niet noodzakelij k kort bij
de voor hen relevante archieven wonen, zij n velen bijna verplicht
om het bij seclmdaire bronnen te houden, met alle gevaren van
dien . . .

Kleine oorzaken
. . . kunnen grote gevolgen hebben. Ook in de genealogie. Indien ik
een kind aan een foutieve ouder l ink - wanneer ik mij dus vergis
betreffende zijn/haar vader en/of moeder - gaat een stuk van mij n
kwartierstaat d e mist in. E n hoe verder ik terugga in het verleden,
hoe groter de kans wordt dat ik een fout maak (maar hoe kleiner
ook de impact op het geheel is) . Twee tij d- en naamgenoten in
eenzelfde dorp kunnen gemakkel ij k omgewisseld worden indien
er onvoldoende gegevens beschikbaar zij n om ze van elkaar te
onderscheiden. Het feit dat in de 1 6e, 1 7e en 1 8e eeuw dikwij ls
gegoocheld moet worden met doopgetuigen om de j uiste
afstamming te vinden bevestigt dat standpunt.
Indien ik een fout maak in de vij fde generatie - mezelf natuurlij k
niet meegerekend - i s 1 /32ste van mij n kwartierstaat foutief; i n de
zesde generatie 1 /64ste enz. En daarbij komt nog het
onloochenbare feit - waar de meeste amateurs bij na nooit bij
stilstaan - dat de moeder van een kind over het algemeen met
zekerheid gekend is. Met de vader is dat wel anders : er bestaan
uiteenlopende schattingen over het percentage gevallen waar de
wettige vader niet de n�tuurlij ke vader is. Sommige extreme
schattingen beweren dat voor één kind op tien de wettige vader
niet de natuurlijke vader was.
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Een volledige kwartierstaat opstellen is aan niemand gegeven:
vroeger of later verdwij nen de meeste takken van de kwartierstaat
in de mist der tij den. M aar zelfs voor de bekende en
gedocumenteerde takken is er i n vele gevallen geen absolute
zekerheid dat de gegeven afstamming ook de j uiste is.

Dank
D e betrouwbaarheid van d e opgedolven gegevens is dus van het
allerhoogste belang voor eenieder die een familiegeschiedenis of
een genealogie wil opstellen. Maar zoals ik het al heb gemel d is
het niet aan iedereen gegeven alle relevante primaire gegevens
met een fijne kam te doorzoeken. E n zelfs indien dat al mogel ij k
zou zij n dan nog is een gedegen vorming nodig om die gegevens
op een correcte wij ze te interpreteren. Het is soms pij nlij k om zien
hoe
in
genealogische
"chat" -groepen
de
hedendaagse
omstandigheden op het verleden worden geproj ecteerd.
D aarom is het voor ons amateurs een echte zegen dat bevlogen en
competente liefhebbers, professionele geschiedkundigen en
archivarissen het spitwerk voor ons doen door bijvoorbeeld het
voorbereiden,
de
uitwerking
en
de
publicatie
van
gezinsreconstructies .
I k heb het geluk gehad dat in de streek waar mij n diepste en
meeste wortels l iggen, de streek rond Ninove27 en het
P aj ottenland, meerdere bevlogen mensen aan het werk (geweest)
zijn. Ik zal mij beperken tot hen die de grootste bij dragen geleverd
hebben tot het uitwerken van mij n kwartierstaat.

27

Eigenaardig genoeg heb ik nog geen enkele voorouder in N inove zelf ontdekt, maar wat
niet is kan nog komen.
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I n de eerste plaats denk ik aan Gerard Van Herreweghen met zij n
talloze publicaties over de geschiedenis en de families van Pamel
en Roosdaal, en die dat ook op een meesterlij ke wijze kan
neerpennen2 8 29 . Misschien was ik zonder zij n voorbeeld en zij n
inspiratie na mij n pensionering nooit actief beginnen zoeken,
maar gelukkig had ik, dank zij zijn boeiende bij dragen, het virus
toen al lang en zwaar te pakken.
I k denk ook aan de gezinsreconstructie voor Pamel van Rita Van
Isveldeo . Deze studie is voor mij van het allergrootste belang
geweest: ik wil hier ook vermelden dat Rita Van I sveldt mij , nog
voor de publicatie van haar onderzoek, de volledige tak van de
familie De V idts - mij n moeders moeder was een De Vidts toegezonden heeft.
Maar mijn allerbelangrij kste bron is zonder meer de
gezinsreconstructie van Okegem 3 1 door rij ksarch ivaris Dr.
Herman Van I sterdael . Deze tweedel ige publicatie, waarvan nu
een tweede vervolledigde en verbeterde uitgave wordt
aangekondigd, is zonder meer een voorbeeld in het geme. Herman
Van Isterdael schreef niet alleen een uiterst gedetailleerde en
grondig uitgeplozen gezinsreconstructie, maar vervolledigde het
werk nog met een verwijzing naar alle andere bronnen waarin de
betroffen families vermeld werden. Het geheel geeft een
uitzonderlij ke en betrouwbare input voor eenieder die
geïnteresseerd is in de lokale geschiedenis enJof die verwant is
met alle families die in Okegem l even of geleefd hebben.
28

Zijn werk is gepubl iceerd in meerdere gespecialiseerde tijdschriften maar ook en vooral in
het Davidsfondsklokje .
29 Weinig gemeenten kunnen zich beroemen op een man de gedegen, encyclopedische kennis
van Gerard Van Herreweghen. Het volstaat om het werk van Gerard te toetsen de moeite die
men zich soms moet getroosten om enkele gegevens over minder "gelukkige" gemeenten
bijeen te scharrelen, om ten volle te waarderen wat hij voor zijn dorp en zijn mensen gedaan
heeft.
30 Gezinsreconsfrllctie gemeente Pafl!e1 1 622 - 1 799; idem 1 792 - 1 900; uitgegeven door Het
Liedekerks Heemkundig Genootschap, respectievelijk in 2008 en in 2004.
31

Families en Personen te Okegem (Ninove) 1 2" eeuw - 1900 en Impegem (Liedekerke) 1 7"
1 804, uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Afdel ing Aalst,
eeuw
-

2003.
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N aast die topprestaties zij n er - voor andere gemeenten van de
streek - natuurlij k ook iets m inder perfecte en iets minder
uitgevlooide bronnen; maar zelfs die bronnen zij n het resultaat
van de grote inzet en van de beschikbaarhei d van hun auteurs en
hebben mij geholpen om belangrij ke stappen in de uitwerking van
mij n kwartierstaat te zetten. Maar wanneer j e d ie bronnen
vergelij kt met het werk van Herman dan zie j e toch een behoorlij k
kwaliteitsverschil. Herman maakte een coherente en boeiende
synthese van alle beschikbare gegevens. Anderen beperkten zich
tot het uitwerken van de parochieregisters zonder bij komend
sp eurwerk3 2 .
M aar men mag een gegeven paard niet in de bek kij ken: ik val in
herhaling, maar het is een feit dat ik, zonder de input van de
voornoemde personen en van alle andere, niet specifiek vermelde
bronnen, op dit ogenblik nog geen tiende zou gevonden hebben
van wat ik nu al over mij n voorouders weet. Daarom: mij n
hartelij ke e n welgemeende dank aan allen ! Maar we mogen toch
stellen dat wij in Okegem echt verwend zijn. Voor allen d ie
geïnteresseerd zij n in de lokale geschiedenis van Okegem, maar
vooral in het opstellen van fami liegeschiedenissen en voor
stamboomonderzoek is het werk van Herman Van I sterdael een
must. I k heb de nieuwe uitgave alvast besteld !

Paul Timmermans,
9040 Gent 33

32

En zo gebewt het wel eens dat soms behoorlijk duidelijke linken tussen ouders en kinderen
de mist ingaan of niet eens venneld worden.
33 Ik heb nog geen website met mijn kwartierstaat gepubliceerd. Belangstellenden kunnen mij
altijd contacteren op m ijn e-mail adres: etpatim@yahoo.coIU.
Voor de geïnteresseerden geef ik de familienamen in mijn kwartierstaat in de vierde generatie
en in alfabetische volgorde: Asselman, Broeckaert, Goessens, De Vidts (2 x), Meg� ck,
Muylaert, Neukennans, Ravijst, Van den Houte, Van de Perre, Van der leyen, Vlammck.
Timmem1ans.
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Op het verkeerde spoor. Treinongelukken in Okegem ( 1 85 5- 1 940)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
Patrick Praet

' De burgemeester is dood ! ' Beschouwingen bij het overlij den van
burgemeester Covens ( 1 8 92)
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Socialist
in een katholieke gemeente
Patriek Prae!

Tot de fusie van de gemeenten in 1 9 77 droeg de gemeentepolitiek
van Okegem steeds een katholieke stempel: het gemeentehuis was
er in handen van de Katholieke Partij (na 1 945 de Katholieke
Volkspartij of KVP genoemd), enkel onderbroken door de
Christen Democraten of Daensisten (1 921 -26) en de Christelijke
Volkspartij of c VP (na 1 953-1 9 70). Minder gekend is dat er in
Okegem ook een socialistische partij heeft bestaan. Door een
actieve werking van vakbond en ziekenfonds probeerden de
socialisten tussen de twee wereldoorlogen het katholieke
monopolie in de gemeente te doorbreken.

1 . Dorpspolitiek in Belgisch perspectief

1

Tot het einde van de 1 9de eeuw was er in Okegem van een
politieke machtsstrij d tussen verschillende paliij en nauwelij ks
sprake. De zetels van gemeenteraad en college werden in de
praktijk verdeeld onder enkele kathol ieke dorpsnotabelen die ook
familiaal met elkaar verbonden waren. De L iberale Partij - op dat
ogenblik de enige oppositiepartij van het land - kreeg zoals in de
meeste landel ij ke gemeenten van V laanderen ook in Okegem geen
voet aan de grond. De verscheurende Schoolstrij d ( 1 879- 1 884)
had haar machtspositie op nationaal vlak overigens grotendeels
gebroken. En ook de in 1 885 opgerichte socialistische paliij
(Belgische Werkliedenpartij of B WP) kon voorl opig het tij niet
I

:

Zie ook Overzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1 792 tot 1 9 70 en
van oktober 1976 als deelgemeente van Groot-Ninove. Annalen 1 976 Heemkring
. Okegem.
8i

keren. De jonge arbeiderspartij vond voorlopig haar aanhang
vooral i n de stedel ij ke geïndustrialiseerde gebieden in Wallonië en
in Gent. In een gezagsgetrouw en gelovig milieu zoals Okegem
werd het socialisme echter als een goddeloze pol itieke
onderneming gezien. Ook het n ieuw ingevoerde algemeen
meervoudig stemrecht ( 1 893) bracht voor de socialisten op
plaatsel ijk vlak weinig soelaas aangezien de criteria voor
bij komende stemmen vooral in het voordeel speelden van het
traditionele kiespubliek van de Katholieken (boeren en
gezinshoofden) .
In 1 9 1 8 leek de wereld wel veranderd. Oude regimes stortten i n
elkaar en nieuwe krachten betraden het politieke podium. Vooral
de socialisten konden overal op een groeiende aanhang rekenen.
Veel had te maken met hun houding tij dens de oorlog. Ondanks
hun principieel paci fisme van vóór de oorlog hadden zij zich (ook
in B elgië) in 1 9 1 4 als goede patriotten achter koning en vaderland
geschaard . Sociali stische leiders beseften onmiddel l ij k na de
oorlog dat zij in een sterke positie stonden om enkele belangrijke
eisen door te drukken (algemeen stemrecht, sociale wetgeving). I n
België werd de B WP ' beloond ' door haar opname i n een regering
van ' nationale unie ' . Eén van de belangrij kste verwezenlij kingen
van deze regering was de invoering van het algemeen enkelvoudig
stemrecht dat aan elke man vanaf 2 1 j aar een stem gaf ( 1 9 1 9).
De gevolgen van het nieuwe stemrecht waren niet te overzien
voor de Belgische politiek. De B WP brak nu voorgoed door in de
verschil lende
beleidsniveaus
van
het
land.
B ij
de
parlementsverkiezingen van 1 92 5 werd zij zelfs nipt de grootste
paliij van het land. Nu kon zij in de regering zelf aan de slag om
enkele zeer belangrij ke sociale wetten door te drukken. Het werd
dé bloeiperiode van de soc ialistische zui l : gelij kgezinde
vakbonden, mutual iteiten, coöperaties, spaarkassen, cultmele n
sportverenigingen werden als een dicht net over het hele land
gespannen. Vele social isten meenden dat zij op die manier hun
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machtspositie konden consolideren. Tegen de verwachtingen in
konden de socialisten niet profiteren van de zware economische
crisis van de jaren 1 93 0 waardoor de Katholieke Partij in de
vooroorlogse periode opnieuw de grootste partij werd.
De goed uitgebouwde socialistische zuil vonnde nog gedurende
decennia de levensverzekering voor de machtspositie van de
BWP. De partij had veel te danken aan militanten die de boer op
gingen om tot in de kleinste gemeenten leden voor één van de
organisaties te winnen. De sterke verzuiling van het land zorgde
er voor dat het l idmaatschap van bij voorbeeld de mutualiteit de
leden ook aan de partij en haar deelorganisaties verbond .

2. Het socialistisch experiment in Okegem
De werking van de socialisten in Okegem tussen de twee
wereldoorlogen is illustratief voor de nationale doorbraak van de
BWP. De partij kon hiervoor vooral rekenen op August Van Der
Weeën, een spoorwegbediende die met zij n gezin in de
Leopoldstraat woonde. August was afkomstig uit Denderleeuw
waar op dat ogenblik reeds een socialistische afdeling bestond.
Samen met enkele gelij kgezinden volgde hij de beproefde
methode: de oprichting van een mutual iteits- en vakbondsafdeling
die moest uitmonden in een volwaardige socialistische
partij afdeling. De bedoeling was om in 1 93 2 voor het eerst deel te
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Ziekenfonds
Alles begon met de stichting van een afdeling van het
socialistische ziekenfonds Bond Moyson2 . De oprichting
'
De Bond Moyson ontstond in 1 875 als een vrijzinnig ziekenfonds. Op het
einde van de 1 9de eeuw evolueerde deze bond naar een socialistische
ziekenfonds, eerst van de Gentse social isten. Later werd het ook de naam van

2
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gebeurde op Hemelvaartdag 1 7 mei 1 928 om 1 0. 3 0 u. in de
herberg ' Den Bascui l ' van Frans (Sis) Vernaillen rechtover het
station (dit café zou nog jaren de pleisterplaats van de Okegemse
socialisten zij n) 3 . We kunnen enkel gissen of men op deze manier
de clu'istelijke arbeidersbeweging (die op Hemelvaart Rerum
Novarum viert) wou provoceren. Officieel trad de ziekenbond in
werking vanaf 1 j uni 1 928 4 • De verantwoordelij ken waren August
Saeger, een
De
Der Weeën en Jean-Baptiste
Van
broodbakkersgast uit Eversem. Arthur De Saeger, zoon van
Daniel, was de bode aan huis voor de leden. B ij de oprichting
waren reeds 1 5 gezinnen aangesloten. De ambitie was groot want
eind 1 928 hoopte men reeds op 5 0 gezinnen 5 . Blij kbaar moet de
ledenwerving toch minder vlot verlopen zijn want in de
socialistische krant Recht en Vrijheid werd tij dens de
daaropvolgende maanden voortdurend opgeroepen om de
ledenwerving niet te laten verslappen.
De Okegemse afdeling kon tijdens haar beginperiode op de
nodige morele en logistieke steun van haar ' moederafdeling' uit
Denderleeuw rekenen. Het secretariaat was er gevestigd in het
Achturenhuis in de Stationstraat. In het startj aar 1 928 lieten de
Denderleeuwse socialisten niet na om de. kameraden van Okegem
een hart onder de riem te steken. Zo hield Pro sper de Bruyn,
volksvertegenwoordiger en stichter van de socialistische partij van
Denderleeuw, op 1 5 jul i 1 928 een meeting 6 . De aanleiding was de
' kruisplanting' op het graf van militant Daniel De Saeger: 'Zelden
andere soc ialistische mutual iteiten in Vlaanderen. De naam verwijst naar Emiel
Moyson ( 1 838- 1 868), een democratisch en Vlaamsgezind publicist in Gent
wiens op het einde van zijn jonge leven sympathie voor het socialisme had
gekregen . Moyson groeide voor het Gentse socialisme dan ook snel u it tot een
myth ische figuur. De Bond Moyson was gevestigd in ' Ons huis ofte Bond
Moyson' op de Vrijdagmarkt in Gent (ingehuld igd in 1 902) en was eigendom
van de coöperatie ' Vooruit'.
3 Rec h t e n vrijheid, 6 mei 1 928.
4 ibid. , 1 3 mei 1 92 8 .
5 Ibid. , 1 j u l i 1 92 8 .
6 [bid. , 22 j u l i 1 928.
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zagen de menschen van Okegem zoo een toeloop van volk. De
socialistische fanfare "De Werker " van Denderleeuw luisterde de
plechtigheid op. Door den aanhoudende regen was het on711. ogelijk
geworden de openluchtmeeting doen door te gaan. De vrienden
van Okegem doortrokken al de straten gevolgd door van een
massa vrouwen en mannen. 't Zal een goede dag geweest zijn
voor de partij ' 7 •

A ugust Van der Weeën
(foto: R. Gheenens H. Van der Weeën )
-

De oprichting van een sociali stische afdeling werd in het
katholieke Okegem natuurlij k met argwaan bekeken , niet all een
door de twee bestaande ' partij en maar ook door de toenmal ige
7 Ibid. , 6 mei 1 92 8 .
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pastoor Cnockaert: Dat de propaganda der socialisten in Okegem
de tegenstrevers erg peutert bewijst de stelselmatige bekamping
van onze katholieke bewaarders. 'Recht en Vrijheid' ligt in 't
bijzonder zwaar op de maag van den heer pastoor. De gewone
rondhalingen om St. -Pieter penning, geven hem de gelegenheid de
Jntizen af te snuffelen. A lhoewel ons vrouwtjes toch nog zoo goed
zijn hem te gelooven en zijn werk te steunen maakt hij misbruik
van den stoel der waarheid om de socialisten en hunne bladen af
te schilderen als misdadigers en schriften die het volk "tot alles in
staat zouden brengen8 . Zoals ook na 1 945 werd dorpspolitiek in
Okegem op het scherp van de snee gevoerd. Helena Van der
Weeën (dochter van August) herinnert zich nog dat vele mensen
bij de redevoeringen van Prosper De Bruyne hun rolluiken naar
beneden lieten.
Tij dens deze beginperiode was het enthousiasme bij de
initiatiefnemers in elk geval zeer groot. Ze organiseerden
regelmatig huisbezoeken om nieuwe leden te ronselen. Men l iet
blijkbaar geen gelegenhei d voorbijgaan om zich op de Okegemse
kaart te profileren. B ij het overlij den van één van de leden (Petrus
Phariseau) eind 1 92 8 werd er naar aanleiding van de kruisplanting
op d iens graf een plechtigheid georganiseerd waarbij (andermaal)
de fanfare van Denderleeuw van de partij was. Ook de nationale
politicus Pro sper de Bruyn kwam regelmatig naar Okegem terug
voor een speech over één of ander maatschappelij k onderwerp 9 .
Deze hoge frequentie van pol itieke redevoeringen is niet zo
verwonderlij k want tij dens deze periode waren politieke
massameetings zeer in trek bij de bevolking en de omvang ervan
bepaalde ook het succes van de po liticus en zij n partij 1 0 .

8

2 5 november 1 92 8 .
<) Ibid. , 2 0 j u l i 1 930.
10
Zo sprak in Okegem in 1 928 bij voorbeeld ook de katholieke senator De
C lercq over de vermindering van de belastingen, zie De Volkssfem, 1 4 december
1 928.
Ibid. ,
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Vakbond

Omstreeks 1 93 0 begon August Van Der Weeën ook met een
syndicale werking in Okegem. Wie 3,60 fr. betaalde werd lid van
de socialistische vakbond en had recht op een vergoeding bij
werkstaking, werkloosheid en ziekte. Voorts kon men rekenen op
steun bij een werkongeval en bij betwistingen op het werk 1 1 .
N aar aanleiding van de oprichting van een eigen vakbond raakten
de relaties met het katholieke gemeentebestuur helemaal verziekt.
Aanleiding was de beslissing van het college om namens de
gemeente geen uitkering te verlenen aan de socialistische
ziekenbond (wat wel gebeurde aan de bonden van de katholieken
en de christendemocraten). Of hiervoor een gegronde of wettel ij ke
reden bestond konden we niet achterhalen. Volgens de socialisten
hadden beide partijen onderling afgesproken om het begrote
bedrag (5500 fr.) onder hun beide ziekenbonden te verdelen l 2 . De
leiding van Denderleeuw werd ingeschakeld en een brief van
senator De Bruyn, waarin werd gedreigd dat desnoods de hogere
overheden hieromtrent zouden ingelicht worden, moet toch wel
indruk gemaakt hebben want een week later werd een delegatie
ontvangen op de gemeenteraad. De toelage aan de socialisten
werd uiteindelij k toegestaan 1 3 .

Een ander twistpunt was de socialistische vraag om naar het
voorbeeld van omliggende gemeenten een bij komende vergoeding
aan de werklozen uit te betalen. Alles heeft natuurlij k te maken
met de internationale economische crisis die vanaf 1 93 0 ook
Europa in zijn greep had 14 . De O kegemse socialisten kregen op
II

Ibid. , 1 5 november 1 93 1 .
Ibid. , 20 september 1 93 1 .
1 3 lbid. , 27 september 1 93 1 .
14
Recht en Vrijheid schrij ft h ie�over op 1 1 oktober 1 93 1 :
'hedendaags in deze geweldige krisistijd ondervinden de voondtziende
werklieden meer dan ooit welk nut het heeft aangesloten te zijn (sic) bij de
12
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hun vraag een negatief antwoord van de toenmalige burgemeester
Jan Vanden Berghe. Deze had zelfs geweigerd de vraag voor te
leggen aan het gemeentebestuur. S indsdien was ook de relatie met
de katholieken volledig verziekt : 'Dit feit zal door de arbeiders
van Okegem goed onthouden worden. Van de Katholieken is
slechts te bekomen honger en ellende. Die heeren volgen het
woord van den Paus: leest en bid om de crisis op te lossen. Spijtig
genoeg dat daarmee de hongerige magen der werkloozen en hun
kinderen niet gevuld worden J 1 5 .

Naar het gemeentehuis?

Eenmaal men via ziekenfonds en vakbond vaste voet aan de grond
had gekregen, meenden de sociali sten dat de tij d rijp was om deel
te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1 93 2 . Men
rekenende op minstens één zetel. De stuwende kracht was
andermaal August Van der Weeën die kopman werd van de
socialistische lij st. Andere kandidaten waren Gustaaf Nuyts, Karel
Verbeken, Jan Baptist De Saeger, Elias De Craim, Jan Baptist
Van de Perre, Ghislain De Smet, Gustaaf Van Snick en Jozef
Sonck. Het resultaat (95 stemmen) was echter ontgoochelend
want ondanks een volledige lij st raakte geen enkele kandidaat
verkozen 1 6 .
In 1 93 8 slaagde men er zelfs niet meer i n om een volledige lij st te
fonneren (enkel August Van der Weeën, Alfons Minner, Alexis
vakbonden. De Staat en de Provincie steunen mild de werk/oozen. Sommige
vooruitziende gemeentebesturen geven een bijslag bij werkloosheid van wege de
gemeente. Wij zijn zoo vrij Ued. Te vragen om in uwe eerstkomende
gemeenteraadszitting van wege het gemeentebestuur, een bij/eg voor de
lVerk/oo::.e vereenigde arbeiders uwer gemeente te stemmen '.
1 5 ibid. , 25 oktober 1 93 1 .
1 6 Over::.icht van de gemeenteraadsverkiezingen van i 792 tot i 970 en van
oktober / 9 76 als deelgellleente van Groot-Ninove. Annalen 1 9 76 Heemkring
Okegel71.
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Watripont, Felix De Braekeleer, Ghislain De Smet) en was de
verkiezingsuitslag zo nodig nog dramatischer (5 7 stemmen).
Hoe groot de socialistische aanhang in Okegem op dat ogenblik
precies was, valt natuurlij k moeilij k te meten. We beschikken
over één lij st aangesloten leden bij de Ziekenbond 17 . Zij bevat de
volgende namen:
Ghislain De Smet (Rattenberg, 4 leden)
Gustaaf Van Snick (Rattenberg, 4)
Jan B . De Saeger (Eversem, 6)
Joseph Sonck (Bosstraat, 8)
August Van Der Weeën (Ratten berg , 3 )
Alfons Minner (Eversem, 4)
Carolus Cosijns (Rattenberg, 2)
Elvis De Craim (Eversem, 6)
Rufin Van Schelvergem (Eversem, 3 )
Alfred Vetsuypens (Eversem, 7)
Amandus Van de PelTe (Rattenberg, 4)
Leon Straetmans (Kattestraat 4)
Eduardus Sonck (Eversem, 6)
Petrus Cosijns (Rattenberg, 2)
Felix De Braekeleer (Katte straat 2)
Frederik De Leenheer (Kouterbaan, 4)
Weduwe Triest (Eversem, 4)
Philemon Matthij s (Rattenberg, 4)
Marcel Verbeken (Eversem, 4)
Henricus De Man (Eversem, 3)
Hippoliet Wittenbergh (Katte straat, 6)
Maurits De Craim (Eversem, 4)
Jan De N eve (Bosstraat, 3 )
Marcel Cyriel Vetsuypens (Eversem, 3 )
Alfred Veinnan (Bosstraat, 4)
17 MODERN GEMEENTEARC H I EF OKEGEM. Socialistische Ziekenbond
"Emiel Moyson " gewest Dender/eeuw en omtrek. Ledenlijst over / 930, leden de

gemeente Okegem bewonende.
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Richard De Luyck (Rattenberg, 5 )
Oscar Triest (Eversem, 3 )
Albert D e Man (Eversem, 3 )
Maurits Van Den Brande (Katte straat, 3 )
Petrus Phariseau (Dorpplaats, 4)
Uit de l ij st blij kt dat de Okegemse Bond Moyson in 1 93 0 3 0
gezinnen of 1 04 leden telde, wel iswaar een toename maar toch
wel een eind onder de verwachtingen in 1 92 8 . Het cij fer komt
ongeveer overeen met het stemmenaantal voor de partij in 1 932.
Het leert ons dat de socialistische achterban in Okegem een kleine
maar hondstrouwe groep was. Wie bij het ziekenfonds of de
vakbond aangesloten was stemde ook voor de partij .

De gespannen relatie met de Christen Democraten

Men zou verwachten dat de twee oppositiepartijen (Christen
Democraten en socialisten) de handen in elkaar zouden slaan om
de kathol ieke dominantie in Okegem te breken. Net zoals de B WP
was de Christene Volkspartij aanvankelij k een anti
establishmentpartij met een antiburgerlij k, progressief en
democratisch karakter. Ook eisten de daensisten onder andere het
algemeen enkelvoudig stemrecht, de democratisering van het
onderwij s en een rechtvaardige verdeling van de belastingen
(enkel op het vlak van het taalgebruik hadden zij van in het begin
een meer Vlaamsgezind profiel). M et andere woorden, socialisten
en christendemocraten visten ca. 1 900 nagenoeg in een zelfde
kiesvij ver. Maar, in de politiek leidt dit niet noodzakelijk tot een
natuurlij k bondgenootschap. Ook in Okegem gunden beide
fracties elkaar het licht niet in de ogen en in de weekbladen van de
Denderstreek werd er dan ook een hevige woordenstrijd gevoerd.
De verklaringen voor de wederzij dse verwijten liggen igenlij k
voor de hand. Er was op de eerste plaats d verschill nde plaats
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die beide partijen aan de religie toekenden. Verder sleurden de
socialisten nog steeds een revolutionair imago met zich mee dat
door de kleinburgerlijke aanhang van de daensisten niet werd
gesmaakt. De communistische machtsgreep in Rusland ( 1 9 1 7) en
de Spaanse Burgeroorlog ( 1 93 6-39) had het wantrouwen
tegenover links zeker niet doen afnemen. Europa maakte tij dens
deze periode een sterke polarisering mee tussen extreemrechts en
extreemli nks. De vroegere Daenspartij nam hierin een duidelij ke
positie in. Haar democratisch prognumna kreeg steeds meer een
Vlaamse en rechts-radicale ondertoon. Op nationaal vlak werkten
ze na de Eerste Wereldoorlog nauw samen met de Vlaamsgezinde
Fronterspartij om in 1 93 3 grotendeels opgeslorpt te worden in het
VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond). Priester Daens had zich
well icht niet meer herkend in deze partij . . .
I n Okegem lieten de socialisten niet na om de christendemocraten
' Fronters' te noemen en hen te j ennen dat zij helemaal niet de
verdedigers van de arbeiders waren . Socialisten richtten hun pij len
blij kbaar nog liever op de Fronters/christendemocraten in plaats
van op de Katholieken, op dat ogenblik theoretisch toch de meer
conservatieven. De smeulende rivaliteit werd in Okegem de
wedij ver nog aangewakkerd door de reactie van de Christen
Democraten op de oprichting van een socialistische ziekenbond.
De aanleiding hiervoor moet - tenminste volgens de socialistische
versie - een ' vuil manifestj e van de fronters ' geweest zij n 1 8 .
H ierin werden de ' socialistische arbeiders voorgesteld als
onbewuste Vlamingen' .
De reactie van Recht en Vrijheid liet niet op zich wachten. Een
artikel van juni 1 928 legde onnliddell ij k het pij npunt bloot tussen
socialisten en Fronters bloot: wij willen niet 'onder den hiel
liggen van de fronters fabriekanten en werkgevers van Okegel11,
die den vlaamschen arbeider of werkster nog doen vroelen voor
een hongerloon. Vlaamsch voor alles, den Belgiek er onder is de
18

Recht en Vrijheid, 8 jun i 1 92 8 .
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fj·ontersleuzel1. Voorwaar 't zou plezant zijn vlaming uit een stuk
te wezen, doch met een hongerige maag . Het bevestigt in elk
geval dat ook in Okegem de daensisten een bocht naar het
Vlaams-nationalisme hadden gemaakt. En de krant voegt er een
week later nog aan toe : ' Waarachtig die jongens wanen zich nog
in den goeden ouden tijd, als d 'arbeiders maar goedschiks Gods
water over Gods akker lieten loopen, maar die tijd is uit, 't
arbeidende volk wil vooruit, wil zich zelve loswerken van alle
bedelarij, van alle vernedering. Door solidariteit maken we van
ons Okegemsche werklieden vrije menschen. Door de macht van
honderd duizenden vroeters samen vereenigt in de machtige
socialistische nationale federatie van ziekenbonden, zijn we
bestand tegen de grootste moeilijke tijdperken. 't Is wat ons
werlg'ongens van Okegem voelen. Niet in een halfcentjesbond
willen ze blijven, trots al den laster en geknoe (sic) zal men de
socialistische gedachte niet uitroeien /9.
'

De Christen Democraten l ieten evenmin na om de soc ialisten van
repliek te dienen. Naar aanleiding van de oprichting van een
Vlaamsch-Nationale
Wacht20
in
Okegem
schreef de
' daensistische' krant De Werkman in 1 928 zeer laatdunkend over
de socialisten. I n deze periode werd in Okegem door een
daensistische toneelgroep de satirische komedie ' Twaalf w'en
social ist opgevoerd 2 1 • Ook de strubbelingen over een toelage aan
de socialistische vakbond (zie boven) tonen aan dat de
clu'istendemocraten in Okegem liever eieren voor hun geld kozen
en met de katho lieken afspraken maakten.

I C)
10

Rec h t en Vrijheid,

1 7 juni 1 92 8 .

De V l aamsch-N ationale Wacht was een groepering die tijdens V laams
nationale manifestaties optraden met een zwarte pet op het hoofd en gewapend
l iepen met een knuppel (Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse beweging, 1 998
dee l 3 , b lz. 3393).
�
- I De Werkman, 1 8 m aart 1 92 8 .
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Na de oorlog

Na 1 945 namen de socialisten nog driemaal deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen. In 1 946 kon men geen volledige lij st
vonnen en bleef men ver beneden het quorum om een zetel te
behalen. Nadat August Van der Weeën uit de politiek was gestapt
leken de socialisten in Okegem van de kaart te verdwij nen. Maar
na een afwezigheid in 1 952 waren zij opnieuw van de partij . Zij
hervonden een tweede adem dank zij de werking van Roger
Gheenens en Petrus Van der Weeën (respectievelij k schoonzoon
en zoon van August Van der Weeën). Zo konden zij bij de
verkiezingen van 1 95 8 oprueuw hun vooroorlogs niveau
benaderen. Op dat ogenblik
was er in Okegem ook een
l iberale fractie actief. Ro
ger Gheenens besefte dat
socialisten (Belgische Soci
alistische Partij ) en l ibera
len (Partij voor Vrij heid en
V o Ol'uitgang) enkel met
een k31iellij st er in konden
slagen om één of twee
gemeenteraadszetels te ver
krij gen. Het experiment gaf
niet het gewenste resultaat.
Het kartel haalde geen
enkele zetel. Sindsdien
Roger Gheenens
diende de B S P in Okegem
geen lij st meer in 22 .

22

Overzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1 792 lof 1 9 70 en van
oktober 1 9 76 als deelgemeente van Groof-Ninove. Annalen 1 9 76 Heemkring
Okegem.
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Met n a a m en toenaam
Roger Van Eeckhollt en Jozef Van der Speeten

Bij de geboorte krij gt ieder mens een naam, overal en in alle
tij den. Met die naam onderscheidt h ij zich van de anderen.
Aanvankelij k had die naam meer zin omdat hij ook een wens voor
het leven inhield (bij voorbeeld Benedictus of de gezegende,
Johannes als verwij zing naar de gelij knamige apostel). In de
praktij k werden deze namen echter weinig gehanteerd. Vooral in
de informele kring (bij voorbeeld de dorpsschool of
werkgemeenschap) hield men er niet van de familienaam te
gebru iken omdat hij veel te offi cieel en te stroef is. H ij wordt
meestal vervormd en daarom wordt voor een pittige toenaam of
bijnaam gekozen.
Toenamen of bij namen zij n strikt genomen van weinig openbaar
nut, maar zijn toch niet onzinnig. Ze kunnen vaak personen uit
elkaar houden met een gelij kluidende naam. De voornaamste
reden van de toe- of bijnaamgeving is dat de gever hiervan iets
opval lend tot uiting wil geven. Niet zelden zij n dat ongunstige
kenmerken bij voorbeeld fysische of psychische eigenaardigheden.
We wi llen ook opmerken dat er een duidelij k verschil bestaat
tussen toenaam en bij naam. Een toenaam wordt aan de voornaan1
of familienaam van een persoon toegevoegd om deze in prijzende
of misprijzende zin te kwalificeren of om hen te onderscheiden.
Een bijnaam wordt in de plaats gegeven voor de eigenlij ke of
doopnaam op grond van een kenmerkende eigenschap, veelal als
spotnaam.
Opmerkel ij k is het gezegde "met naam en toenaam over iemand
verte l l en" d.w.z. voll edig zeggen wat men weet zonder iets te
verzwij gen, in al le bijzonderheden.
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De geschiedenis van de naamgeving kan men als volgt
samenvatten.
- Eeuwenlang had de mens slechts één naam bv. Adam, Eva,
Mozes, Jezus, Pilatus, Plato, Boduognat, Ambiorix enz.
Later is men hem met de voornaam gaan noemen omdat er
een tweede naam was bij gekomen. Toch is die voornaam nu
nog de meest persoonlij ke naam.
Al vroeg zij n daarnaast de toenamen ontstaan bv. Jezus de
Nazarener, Karel de Grote, Karel de Kale, Robrecht de Fries.
Die toenamen waren nog niet erfelij k, ze tekenden al leen de
man in kwestie. De zonen en dochters werden wel met een
andere naam bedacht.
- Vanaf de l 3e _ 1 4e eeuw worden die oorspronkel ij ke
toenamen bij ons erfelij k. Ze gaan over van vader op zoon.
Het werden geslacht- of familienamen officieel verbonden
met de VOOlnaam. I n tegenstelling daarmee noemde men ze
ook achternamen.
De oorsprong van deze achternaam kan van velerlei aard z� n. Hij
kan verwijzen naar de afstanuning van vaders- of moederszij de
bv. Peeters, Janssens, Baten, Lenen. Het kan ook een geografische
_
naam zijn en duiden op de herkomst (bv. De Mecheleer, Van
Paemel, Van Eenanle) . Hiertoe mogen alle familienamen worden
gerekend waarin een dorps- of gehuchtnaam, een herberg of
huisnaam, of een hoevenaam verscholen zit. Een derde soort
familienaam gaat terug op innerlij ke of uiterlij ke menselij ke
eigenschappen bv. De Bruyne, De Corte, De Coene . . . Een vierde
groep familienamen werd ontleend aan het voorvaderlijk beroep,
bv. De Smet, De Wever, De Schepper . . . .
Ieder mens had nu een officiële voor- en achternaam. Toch bleef
de oeroude traditie bestaan om mensen of fami lies nog met een
andere volkse toenaam te bedenken. Vooral op het platteland ging
men op een pittoreske manier te werk. Tot vóór een vij ftigtal j aren
was de spontaan gegroeide toenaam zelfs beter gekend dan de
familienaam. De overgeërfde familienaam was goed voor het
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gemeentehuis. De volkse toenaam voor de persoon of familie was
de enige gebruikelij ke manier om iemand thuis te wij zen. Nu dit
aspect van de familiegeschiedenis is teloor gegaan wordt het tij d
dat de schij nwerpers er eens op gericht staan23 .
Op volgende pagina' s vind j e een opsomming van toenamen en
bij namen die vooral in de eerste helft van de vorige eeuw gegeven
werden aan bepaalde Okegemnaars. We hebben ze ingedeeld in
rubrieken naargelang de herkomst en beginnen de reeks met
toenamen die op een beroepsbezigheid wijzen. De tweede reeks
toenamen benoemt vooral afstamming (bv. van moeder, vader of
een ander familielid) en ook de plaats van herkomst (bv.
gemeente, herberg . . . ) . I n een derde reeks komen de bij namen aan
bod die we met een zekere schroom opgetekend hebben. We zijn
ons bewust van het feit dat deze reeks onvolledig is en vragen met
aandrang uw opmerkingen of aanvullingen door te sturen. We
wensen u alvast veel leesplezier.

Beroepsnamen

Stang de mannenmauker (mandenmaker) Constant Van den
Spiegel
Beireken de sjoffaasemaan (plaatser van centrale verwarming)
Al bert N euckermans
Pieë de kolemarsjang (kolenhandelaar) Petrus Vernaillen
Pieë de boeëmekapper (boomkapper) Petrus De Roose
Sisken de koesjeleir (veehandelaar) Franciscus Vijverman
Tier kallier (wagenmaker) Arthur Cornelis
Ivo Schèèper (schaapherder) Ivo Staels
Cesar de voerman Cesar De Smet
Tonen den bieënaver (beenhouwer) Alfons De Smet
Ka711iel den boy (briefdrager) Kamiel Beeckman
=

=

=

=

=

=

=

=

=
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Jeanette de biervraa (bieruitzetster) Jeanette Van Eeckhout
Patrice van 't fabriek Patrice De Schepper
Florine de boenjeles (vroedvrouw) Florina Goubert
Cyriel de muziekmieëster (leider van de fanfare) Cyriel Jacobs
Soeëken de mesjer (metser) Franciscus Van de PeITe
Pieëken de vloerlegger Petrus Van der Straeten
Stant de melkmaan (melkverkoper aan huis) Constant
Evenepoel
Pieë de fakteur (briefdrager) Petrus Bourgeois
Speir de gazettemaan (krantenverkoper) Pro sper Van Eeckhout
Maria de gazettevraa (krantenverkoopster) M aria Van Eeckhout
Beir de gazettemaan (krantenverkoper) Albert De Brabanter
Tist de jauger (j ager) Jan Baptist Van I sterdael
Sjaaln de zwisj (kerkbalj uw) Karel Van der Speeten
Beireken de velaumaker (fietshersteller) Albert Servranckx
Silvénj de verver (schilder) Sylvain Van I sterdael
Staaf de kester (koster) Gustaaf Vernaillen
Wénjt de kloefkapper (klompenmaker) Joannes Neuckermans
Waar de schroiënwerker (schrij nwerker) Edward Van Vreckem
Remong de klieërmauker (kleermaker) Raymond De Neys
Risjarken de taksiemaan (taxichauffeur) Richard Vleeschauwer
Beir den bakker (bakker) Albert Vanden B roeck
Paula de kwaffeus (coiffeuse) Paula Van Schelvergem
Fransken de stoksjampetter (helper van de veldwachter tij dens de
Tweede Wereldoorlog) Frans Pauwels
Willy ellektriek (hersteller van elektrische apparaten) Willy
Rombout
Gomaar de kompernoeljekweker (paddestoelkweker) Gommaar
Vemaillen
Meeken de sjappeur (chapelegger) Aimé Van Berlamont
Firmin de stieënkapper (steenhouwer) Firmin De Boitselier
Skaar de sjefgarde (treinconducteur) Oscar Ronsij n
Dizzeken de poelier (poeldenier
die pluimvee kocht en verkocht)
.
Desiré V emaillen
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Florang de schipper Florent Van Audenaarde gehuwd met Van
Snick Adelina
Eddegaar van de stoeësse (stationsklerk) Edgard Neuckermans
=

=

Afstammingsnamen (moeder- vader- plaats)

Pieë van Rijsnkes (Pieë is genoemd naar de stamvader Laureys
(Laurentinus) Petrus Baeyens Z ij n vader Johannes werd Wannes
den Engelenbaas genoemd. H ij was uitbater van het café In den
Engel.
Omer van lémmes (Omers grootvader heette Guiliëlmus) Omer
Van der Speeten
Je! (Gerard) van bézze (bézze is afgeleid van Benjamin) Jozef
(Gerard) Van der Perre
A driënne van 't koolpitterken (mij nwerker) Adrienne Van
Droogenbroeck gehuwd met Frans Van Snickt
Fong van Leirens Alfons Van der EIst (Leirens is waarschij nlij k
afkomstig van H ilaire of Valere). H ilaire betekent de vrolij ke. De
leiren was een extrovert persoon, een grapj as of iemand die af en
toe de boel op stelten zette)
E lies Kérremélle Elizabeth Van der Speeten (haar vader Omer
was snoepfabrikant)
Triene ooët 't Spoeljtn ( ' t Spoelj tn was een café op de
Kouterbaan) Catharina Gies
Soeë ooët 't Sterreken (café op de Kattestraat) Francis Cobbaert
Cyriel van Krol (de moeder van Cyriel had krulhaar) Cyriel Van
der Speeten
Marcel van Gézzeken (?) Marcel De Brabanter
Jeanne van Marie van Kortrijk (Marie was de echtgenote van
Jozef Servranckx en heette Callu Maria, geboren te Kuurne)
Jeanne Servranckx
Gerard van Remi kozoiëns (kozij n) Gerard Baeyens
Mariette van Boerkes (café op de hoek Fonteinstraat en
Bruggeweg) Mariette Gies
=

=

=

=

=
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Zwétte Romanie Lea De Boitselier (haar moedere heette
Romanie)
Sissen ooët de Congo (café op de Leopoldstraat) Francis
Vernaillen
Asjil van Kézj 'ns (afgeleid van Casemir) Achiel Van Snick
Fred van Pattie Alfred Veirman
Maria (I'reezeken) van Dauseleirs (Hazeleer) Maria Van der
Speeten (Theresia Haezeleer was de echtgenote van Jozef Van der
Speeten die de cichoreiproductie verder zette na de dood van
Francis Wittenberg)
Maurits van Vosken Tist (vader Jan Baptist was rosharig)
Maurits De Saeger
Kamiel van Pieë Poelk (petrus was afkomstig van Poelk (Pamel)
Kamiel De Saeger
Beir (Cyriel, Maria) van groeëte vaur (toenaam van vader Francis
die een grote gestalte had) Albert Cyriel x Maria Van Muylem
Dil oeët 'n ètj (De Hert was de naam van een café op de
Kattestraat) Odilon Van der Speeten
Lowie (Wénf)) van de kloejkapper Lowie (Joannes)
N euckermans
Fong van de wee/ ede weduwe van Jozef Van der Speeten (+
1 9 1 5) was Marceline Van der Maelen) Alfons Van der Speeten
Lowie van 't Vléms (H)ooës (Het Vlaamsch Huis was een café in
de Kouterbaan) Louis Van Holsbeek
Elies (Marcel, Honoré, Simonne) ooët de Katholieke Zaul (café op
de Leopoldstraat)
Leine Pieë Vétj (vader was Petrus Vetsuypens) Helena
Vetsuypens
Omer van Bertis (vader was Hubertus Van Laeren) Omer Van
Laeren
Franske van Dikke Smet (Jozef Pauwels werkte als smid in de
fabriek van Patrice De Schepper) Frans Pauwels
Ida van 't Swisken (vader was suisse) I da Baeyens
Victor van de sjampétter (Edward was veldwachter en grootvader
van Edward en Willy) Victor De Boitselier
=

=
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Beir Stanse Machiel (Machiel was de vader van Albert en Stanse
was de moeder een boenj elés. Machiel is een vervorming van
M ichiel) Albert B aeyens
Waar Tobie (Tobias was de grootvader van Edward) Edward
Bourgeois
A chiel van Brierens Achiel Van der Speeten
Maria van Wiezisken (vader was Alois) Maria Van de PeITe
Frans van A délleken (moeder was Adèle De B rabanter) Frans
Van Holsbeek
Jefvan Rikus (vader heette Henricus) Jozef Goessens
Fong van L inne van Gèèl (Alfons is genoemd naar de moeder
Angelina Van Geel) Alfons Bourgeois
Beir van Kaar (is afgeleid van O scaar) Albert Janssens
Gistj 'n van Manisken (Germanus was de vader) August Van de
PeITe
Sjalen van L isken (genoemd naar Elisa Van der Speeten) Karel
Van I sterdael
Clara van L issen (echtgenote Frans Vernaillen) Clara Van den
Bossche
Elies van Léng (genoemd naar vader Ghislain Van der Speeten)
Elisa Van der Speeten
Roger (Elise) van 't Zwisjken (kleine suisse of kerkbaljuw)
Roger (Elise) Cobbaert
Juliette van Toonen (bijnaam van vader Alfons) Juliette De
Smedt
Yolande van nieven boer (Gustaaf Scheerlinck vestigde zich na de
Tweede Wereldoorlog op het hof van Omer Van der Speeten)
yolande Scheerlinck
Zjèf (Pauia, Alfons, Julienne, Annie) van Daaneken (genoemd
naar vader Daniël Van den Brande) Jef Van den Brande
Madame Patrice (echtgenote Patrice De Schepper) Tibbaut
Susanne
Nétteken van Tirken Aroiës (Arthur Arij s) Antoinette De
Brabander
=

=

=

=
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Wannes van Niesken (bij naam van vader Severien Van der
Speeten) Joannes Van der Speeten
Zjéfvan Van Kottemes (genoemd naar moeder Van Cotthem
Louise) Jozef Van der Speeten
Maria (Gerarda) van n 'auen késter (koster Jozef Hubert De Troy
werd in 1 944 opgevolgd door Gustaaf Vemaillen) Maria
(Gerarda) De Troy
Mandisken van Sofieken Skoep (Maria Sofia Schoup was de
moeder) Amandus Van de Perre
Free van Klemans (Clemence De Boitselier was de moeder)
Frederik De Leenheer
'n Dikken van 'n drageer (vervorming van het Franse woord
dragueur of baggerman) Jozef Nuyts
Doren van Lisjia 's (Lucia was de moeder) Isidoor Baeyens
Bernard van Linjes (Berlinda Van de Perre was de moeder van
Bemard) Bernard Van Vaerenbergh
Finne en Stinne Kato (vervormde naam van Katrien Van de Perre,
echtgenote van Bernard B roeckaert) Emestine en Jozefien
Broekaert
Pieëken van Koobekes (grootvader heette Jacobus) Petrus
Grij seels
Stanse Dorus (Constance kreeg de naam van haar man Theodoor
bij . Ze konden het niet zonder e lkaar stellen en stierven beiden in
dezelfde week begin mei 1 940) Constantia De Vuyst x Willem
Theodoor Van der Speeten
Sjalen van Janus Duim (werd genoemd naar zij n nonkel Petrus
Amandus Duym die gehuwd was met Joanna Straetmans) Karel
Straetmans
Albert van Treeze Smet (moeder was Theresia De Smet) Albert
Straetmans
Jef, Florine, Jette van Peejemans (plaats waar peeën (cichorei)
bereid werden) Jozef, Florinne, Henriette Wittenberg
Soeë van Sédde Véster (Sedde is vervorming van Sidonia, V éster
is de verkorting van Sylve ster, grootvader van zijn moeder Van
Der Kelen) Frans Helpers
=

=
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Witten Taaf(gehuwd met Stinne van Mie van Linjes of Celestine
Vemaillen) August Steenhout
Ernest van Ivo Schèpers Emest Staels
Finneken van de Gaa Klok (naam van een café De Gouden Klok)
Serafien Segers
Finneken van 'n Dosj (Herbert Quambusch (Duitser»
Josephine
Naert
Manis van Wénjt va Jettekes (vader Joannes en moeder Henriette
Straetmans) Germanus Van der Perre
Julia (Irma - Bertha) va Wénnekes Irma Van der Meulen
Beir van Sieken (vader was Alexis) Albert Van I sterdael
Maria Mol (was geboren te Mol) gehuwd met Kamilleke Zwauger
(Kamiel Vemaillen) Maria Luypaerts
Jerome van Dénse (komt van moeder Prudentia) Jerome Van
den Broeck
Jerommeken van den désmelen (dorsmolen) Jerome Van de
Perre
Remong va Boentj ' n (Boen) Raymond Van I sterdael
Marcel ooët den bos (woonde in het laatste huis van de
Broekstraat dicht bij het bos) Marcel Vemaillen
Soeë (Eema) va Loeben (toenaam van vader René De Rij ck)
Francis (Emma) De Rij c k
Lowie van de Donsjenzaul (zaal van de Christen Democraten
(Daensisten) Louis Van Holsbeek
Twénjt 'n va Gistjn va Maniskes (komt van Augustinus en
Germanus) Antoine Van de Perre
Zjustin van Tinneke Laun (De Laen?) Justin (?)
Felix va Maaken Bos (moeder Maria Van I sterdael was vroeg
weduwe) Felix Van den Bosch
Arie van mantekes (mantekes is afgeleid van Emmanuel, vader
van Arie) Henri Van den Broeck
Paul van 't vosken (vader Alexis was waarschijnlij k rosharig)
Paul Van Isterdael
Polliet van Féln auën (vader was Felix) Hypoli t Minn r
=

=

=

=

=
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René van Pieë Klaus (Pieter was de vader en Nicolaas was de
grootvader) = René Baeyens
Fong van Teitens (?) = Alfons Anthoens
Irma van Dénse (afgeleid van Prudentia (Goubert) x Gustaaf Van
de Broeck) = Irrna Van den Broeck
Marcel van Triene Pong (Catharina Dupont x Gustaaf Van
BeHingen) = Marcel Van BeHingen
Fliesse va 'n Nees = Felicia De Boitselier x Gustaaf Vernaillen
Fred van Bellazie (Bellazie (=Pelagia) Asselman was de moeder)
= Alfred Van der Speeten
Pieë van Mélle (genoemd naar moeder Melanie) = Petrus
Cobbaert
Jules van 'n Tieten = Jules Schoon x Thérèse De Luyck
De Witten van Brierens (uitbater van café In de Kroon) = Van der
Speeten
Mil van Boerens = Emiel Baeyens
Pieë ooët 't Spoelt) 'n = Petrus Gies x Maria Leona B ecqué
De Witten ooët 't Spoelt) 'n (uitbater van het kleinste café uit
Okegem) = Frans Gies x Maria Van de Pene
Daaneken van Stanseken (Stanseken (Constantia) Van der
Straeten was de moeder) = Daniel Van den B rande

Bij namen

Bij namen waren soms een vervorming van de voor- of
familienaam, soms verwezen ze naar een typisch kenmerk van de
persoon. Vaak kunnen we echter enkel maar gissen naar de
verklaring waarom iemand een bepaalde bij naam kreeg.
De slikker = Achiel Veirrnan
Dikke Vonne = I vonne Verbeecken
Triene Moes} (moeder van !vf aurice Cosyns) = Catherine Gies
Pieë Moei (vader van Jef) = Petrus Debbaut
Do petat (Do is de roepnaam van Judocus) = Judocus Vernaillen
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Gust van Stoffer August Minner
Den brédden (had nogal een dikke buik) Alfons Vleeschouwer
De majaur Frans Eylenbosch
N 'aat 'n (slank en mager van gestalte) Albert Vernaillen
De pooët Louis Ancaer
Kal/eken (normaal afgeleid van Catharina) Henri Van den
Broeck
De witten dauf(David) David Van Eeckhout
De floeren (droeg meestal een fluwelen broek) Romain Couck
Staaf Ribbes Gustaaf De Boitse l ier
Zjul Suzanne van tiet 'n Jules Suzanne Schoon
Van A mmeliekes (afgeleid van Anlelia) Van I sterdael . .
Del/e Wèsj Adela Van der Speeten gehuwd met Remi Ronsij n
Jef Poiëp (pij p) Jozef Clement
Madame Sakosj Mariette De Troyer
Klaksken 7
De Sarma (7) René Botte
Fliesse Gérre Felicitas Baeten x Becqué Gustaaf
Poeze-nie Elviere Maria Van der Paelst x Achilles Van der EIst
Skoeën Victorine V ictorine Lorang x Vetsuypens Cyriel
JefLoeëd Jozef Nuyts gehuwd met L ievens Celestine
Lisa Sponsj Maria Elisa Van Schelvergem gehuwd met Felix
Vernaillen
Pater Wannes (Hij was een eenzaat had lang haar en lange baard.
Een persoon waarvan de kinderen schrik hadden) Joannes
B aeyens
De Kétten (Korte) Frans Van der Speeten gehuwd met Felicitas
't Stokvisken vrouw van Minner August
Zatte Pieë Petrus Lorang
Katrien zjol/oië (confituur) Katrien De Leeuw
Kabotj Rufin De Clerck
Tier de Keet (bierhandelaar) Arthur De Boitselier
De Monnekoo Henri Wellekens
Stinne Stésj Celestine Lievens gehuwd met JozefNuyts
Vosse Pieë Petrus Van Eeckhout
=

=
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Maria Poep ?
Zjanette Joeper Joanna De Coninck
Tarzan (grote sterke man) Marcel Cobbaert
Dikke Wis ? x Rufin Meert
Paula Pénsj Paula Van Craenenbroeck
Vien van kaffeebézze Livinus Van I sterdael
Pèt} Petrus De Backer
't Koolpitterken (mij nwerker) Victor Van Droogenbroeck x
Provo st I rma
Den Bisj Eddy Vleeschouwer
Goleken Hypol iet De Boitselier
Pieë Kerreballe Petrus Asselman
Fong Koet} (had altij d een peukj e van een sigaret in de mond)
Alfons Becqué
Petét} 'n Albert M inner
Sténger Frans Van Houtem
De Kik Jozef N uyts
Linneke Poes Celina Vernail len x Alfons Van de Perre
Sizaroo Cicero De Coninck x Evelina Ghij sels
De pooët Louis Ancaer
Maria Jéppen x Jozef Cornelis M aria De Duffeleer
Bausken Denis Appelmans
Finne van Slooës (Slooësken) Josephine Nuyts
Den Blak (oud-burgemeester) Jan Van den Berghe
Beireke Prot Albert Van de Perre
Sjaaln Masjik Karel Ghij sels
Marie Plénsjee Maria Boschaert x Frans Becque
Sjaaln den Bok Karel Grijseels
Soeë Vermeiren Soeë Cobbaert
Triene Pong Catharina Dupont
Martha Pridde Martha Van de Perre x Ghislain De Smet
Kamiel de Mooës (postbediende, grootste gezin van Okegem)
Lodewij k Ghij sels
Sterke Fong Alfons Geyst x Sylvie Goelens
Maria Moesj (muts) Maria De Cremer
=

=

=

=
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Beir Moes} (voddenopkoper) Albert De Cremer
De Reuën (rode) (caféuitbater) = Omer De Cremer x Gabrielle
Vrancken
Leisken = Jan De Boitselier
De witte Visker = Germanus Van der Donck
Dikken Dauf= Frans Van Eeckhout x F lorine Goubert
Boentj 'n (vader Raymond) = Alexis Van Isterdael
Doren Kala = I sidoor Van de Perre
Doren den Bok (hield geitenbok) = I sidoor Van Houtem
Fong Octavie A vou = Alfons Van Eeckhout
Stoesjken = August de Schrijver
Néstjen = Ernest Van Neygen (onderwij zer gemeenteschool)
Tistjen Koen'e (Jan Baptist Van de Perre)
Staaf Klaus = Gustaaf Bicqué
Linne Poet = Juliana B rewee
Gabbeken Gabriel Haeseleer (bouwer van de kapel op het Dorp)
Pachter = Frans Van den Houwe
Melle Kéng = Melanie De Duffeleer
Staaf Vétj = Gustaaf Vetsuypens
=

-

Rust in vrede?
Allerheiligen 1 novem ber 2009
HermaIl Vall Isterdael

Een langslap er ben ik niet. Wie tij dens de weekdag n 's ochtends
vroeg naar het werk vertrekt kan in het week nd dez dagelij k
gewoonte niet negeren.
Ik stond dus op zondag iets na 7 uur bij de plaats lijk bakker om
een boterkoek met rozij nen n een brood te kop n. Daar ta je ni t
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alleen. Er zijn nog vroege vogels die hun dagelijks brood heel vers
van de bakker willen kopen.
Bij de afrekening van mij n aankopen besloot ik plots om mijn
vader en moeder en mij n beide grootouders eens in alle vroegte
gedag gaan te zeggen. Even later stapte ik op het zo goed als
verlaten kerkhof. Eén jongeman vertrok toen ik aankwam. Ik liep
er alleen.
Dag moeder, dag vader, dag meter. . . Ik struinde langs de graven
van de pas overledenen. I k herken op foto's mensen die ik gekend
heb. Herinneringen flitsen door mij n geest. I k zie graven van
mensen van wie ik zelfs niet wist dat ze overleden waren. Een
zekere weemoed groeit in mij .
Plots wordt mij n aandacht getrokken door een mij onbekende
jonge kerel die met grote stappen ergens naar het midden van het
kerkhof stapt. Tot mijn grote verbazing grijpt hij er een grote pot
gele bloemen vast. H ij snelt met de bloempot in zijn armen en met
even grote stappen terug naar de uitgang. Wat is die van plan? Een
bloempot verplaatsen? Een bloempot stelen?
Ik volg ineens aandachtig zijn gangen. H ij kruist de ingang van het
kerkhof en gaat recht op de overvolle container met restanten van
eerdere allerheiligendagen. Hij duwt er de prachtige pot chrysanten
omgekeerd tegen de grond en geeft er nog enige nij dige duwen
aan. De pot bloemen moet kapot, zoveel is zeker.
Daarop vlucht hij naar buiten, een auto start en vertrekt. . .
Het gebeuren brengt me van mijn stuk. Wie doet nu zoiets, waarom
doet men zoiets? Vragen waarop ik geen antwoord weet. . .
Een andere jonge man komt even later op het kerkhof gestapt, een
moeder en dochter brengen nog gauw een prachtig bloemstuk. De
start van een dag waarop de herinnering aan overledenen het
kerkhof doet vollopen.
I k ga naar huis.
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Een m erkwaardige tweeling
I n het vorige nummer kon u een artikel lezen over Melanie en
N athalie De Duffeleer, in 1 93 6 de oudste tweeling van België.
D eze gebeurtenis ging in de Denderstreek niet onopgemerkt
voorbij . Zoveel moge blij ken uit het artikel van De Volksstem dat
reeds op 2 1 april 1 93 5 verscheen24 . Beide vrouwen waren op dat
ogenblik 89 j aar en dus nog geen 90 j aar zoals de titel suggereert.

Een 90-jarige tweeling. Merkwaardig jubileum te Okegem
Okegem mag roemen op een zeldzaam bezit van een
negentigjarige tweeling, namelijk de zusters Nata/ie en Melanie
De Duffe Ie er.
Zij werden op 8 october 1 845 geboren en worden dit jaar dus
negentig jaar. Vanaf hun twaalfde jaar waren zij verplicht hun
ouders bij te staan, bij de uitbating van hun pachthoeve, die zij
echter, door hun noeste arbeid in eigendom wisten te verkrijgen.
Kort na elkaar huwden zij.
Natalie trouwde met J Goeberdt (Goubert) en had vier kinderen,
waarvan er een kort geleden plotseling gestorven is. Melanie
huwde met een zieken man, wiens toestand steeds verergerde,
zoodanig dat hij op het laatst niets meer kon doen en het is dan,
dat zij met de pijp voor haar man te ontsteken, zelf ook rooken
heeft geleerd. Beide vrouwen zijn nu echter weduwen.
Nadat zij hun goederen hadden verdeeld onder de vier kinderen,
zijn zij weer op de oude hoeve gaan wonen. De tweelingen doen
nog steeds hun werk op de hoeve.
Zondags zijn zij een kwartier voor de andere geloovigen in de
kerk en houden daar stoelen vrij voor de familieleden en
kennissen. Zij gaan dikwijls wandelen en aarzelen niet, te voet
naar Ninove te gaan.
Binnenkort zal een groot feest gevierd worden, ter eere van den
tweeling, die reeds heeft beloofd het bal te openen, dat te deze
feestelijke gelegenheid zal gegeven worden.
24

De Vo/ksstem, 2 1 april 1 935.
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E RELEDEN werkjaar 2009
Onze hartel ij ke dank gaat naar de ereleden d ie dit j aar opnieuw een
inspanning leverden om de werking van de H eemkring te steunen. Het
is voor ons een echte aanmoed iging !

Van der Perre Christiane, Okegem
B uydens-Moeremans, Okegem
De Dobbeleer, Okegem
Timmermans Pau l, Gent
Van Isterdael Walter, St.-Kat.-Lombeek
Vernai l len R ita, N i nove
De Vos Rudy - Matthijs, Okegem
P ijcke Jeanni ne, Okegem
Van der Speeten Maria, Dilbeek
Van Eeckhout W i l ly, N i nove
De Smedt-Van Isterdael
Van Snick Gilbert, Okegem
Van Snick Roger, Ninove-Meerbeke
Vernail len-Gies, Affl igem
Vernai l len Joris, Okegem
Van I sterdael Jan, Okegem
Asscherickx Guido, Denderleeuw
Bayens Odi lon, De P inte
Boriau A lbert, Okegem
De Kimpe W i l ly, Okegem
De Leeneer Celestina, Okegem
De Mecheleer, Denderleeuw
De Roeck Frieda, Dworp
De Roeck Rudy, Roosdaal
Eylenbosch Cyriel - Bayens, Okegem
Gies Jan - Van Der Veken, Brugge
.
Herssens Oscar, Ninove
Praet Lucien - Van de Perre, Okegem
Schietecatte Marie-José, N inove
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Socialist in een katholieke gemeente
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Patrick Praet

Met naam en toenaam
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Roger V an Eeckhout en Jozef Van der Speeten
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Herman Van Isterdael

Een merkwaardige tweeling (aanvulling)

Ereleden 2009
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