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Voorzijde: toegang tot de atholi k
(foto: harmonie Eendracht is Macht)
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lOOjaar
Katholieke fan/aren te Okegem
ffistoriek van

Eendracht is Macht (1910-1940)
Jozef Van Der Speeten

In het vorige nummer kon u de geschiedenis lezen van de
Okegemse harmonie vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag.
In dit artikel gaan we terug naar de ontstaansgeschiedenis van de
'Katholieke Fanfaren'.

Inleiding
Fanfares en harmonies speelden de voorbije twee eeuwen een niet
weg te denken rol in het leven van stad en platteland. Bij feesten
en plechtighede� droeve en blij de gebeurtenissen, officiële
manifestaties
en
volkse
happenings
zorgden
de
muziekmaatschappijen steeds voor de passende omlijsting.
Tij dgenoten wisten alvast de muziekmaatschappij naar waarde te
schatten. En wanneer de plaatselijke notabelen de koppen bij
mekaar staken en een fanfare oprichtten, was het in de eerste
plaats omdat re in de muziekmaatschappij een ideaal middel
zagen om de weinige vrije tijd van de volksmassa in goede banen
te leiden. Zij waren er zich immers terdege van bewust dat de
fanfare niet alleen voorzag in de muzikale vorming van de
gewone man maar dat de prestatiedwang en de concurrentiegeest
tussen de fanfares onderling de spelers aanrette tot het creeren van
een soort alternatieve maatschappij.
Werd er door de burgerij voor een deel ingespeeld op de drang
naar z.elfontplooiing bij een deel van de bevolking en waren er
mecenassen
die de ontvoogding van hun dorpsgenoten
nastreefden. een aantal anderen z.agen in de fanfare ook een
mkldel om zichz.elf in de kij ker te plaatsen. Het hoeft on dan ook
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niet te verwonderen dat de muziekmaatschappijen werden
meegesleept in de politieke machtstrijd van een dorp of stad
Diezelfde verwevenheid tussen muziek en macht legde een
hypotheek
op
het
voortbestaan
van
een
aantal
muziekmaatschappij en. We zien dan ook steeds fanfares opstaan
en verdwijnen en dit tot aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog.
Na het gedwongen stilvallen van de fanfares in de jaren 1 940-50
werden de muziekmaatschappijen meegesleurd in de maalstroom
van de consumptiemaatschappij . Diegenen die hun activiteiten
hervatten, hadden vrij snel te kampen met een gebrek aan
belangstelling en dit zowel wat de rekrutering van de spelers als
wat de uitstraling in het socioculturele leven betreft. Het
overaanbod aan vrijetijdsactiviteiten, de oprukkende audiovisuele
media en het definitief doorbreken van de traditionele
samenleving ontnamen de fanfare haar vroegere functie. Ze was
ook niet langer de fanfare maar een vereniging naast zoveel
andere verenigingen. Het teloorgaan van haar vroegere functies
bracht met zich mee dat de fanfare stilaan ook uit de invloedssfeer
van de macht geraakte. Ze was immers niet langer het medium bij
uitstek om een bepaalde overtuiging de nodige kracht bij te zetten,
ze was niet langer meer het middel om een plaatselijke vete uit te
vechten. Zo zien we vandaag dat de zuiver politiek georiënteerd
muziekmaatschappijen vrijwel verdwenen zijn. Hun plaats werd
ingenomen door fanfares en ha.m;ionies waar honderd procent van
de energie gaat naar echte muziekbeoefening 1 •

1 D.

LAMARCQ, Honderdvijft
1 985, blz. 4-5.

De prille jaren na de stichting

Omdat we over het ontstaan van de Okegemse fanfare niets in
haar archief hebben terugvonden, baseren we ons op de bijdrage
van Benoit Van Vaerenbergh2•
In Okegem werd er in 1910 een fanfare gesticht. Die stichting liet
lang op zich wachten want in de naburige gemeenten bestond
reeds geruime tijd één of meerdere muziekmaatschappijen. Wat
was de aanleiding van de stichting van de fanfare? De
beweegredenen zijn moeilijk te achterhalen maar we durven toch
een paar veronderstellingen naar voren te brengen.
Zo bestond in Okegem reeds eind 19de eeuw een koormaatschappij

die Eendracht genoemd werd. Dat koor trad regelmatig op in het
schoollokaal van de Zusterschool "ten voordele van
Liefdadigheidswerken". Ze bracht niet alleen koorstukken maar
ook toneel. Bij de stichtende leden van de fanfare zij n heel wat
personen terug te vinden die deel uitmaakten van de
koormaatschappij. Een andere veronderstelling is de grote invloed
van Leonce Vincent die zich medio 1910 in Okegem kwam
vestigen en reeds enkele j aren contacten had met de leden van
schepencollege en gemeenteraad. Leonce Vincent, geboren in
Sint-Martens-Leerne in 1872, huwde te Pamel in 1907 met
Valentine Stockmans en vestigde zich in de Kwaadvaartstraat 17
te Pamel. Hij kocht te Okegem een vervallen hoeve die hij liet
afbreken en liet er een mooi herenhuis optrekken op de Rattenberg
(nu Leopoldstraat genoemd) waarin hij in 1910 ging wonen.
Hoe verliep nu de voorbereiding van de stichting? Heel wat
geînteresseerden staken de koppen bij elkaar en besloten na
enkele vergaderingen een muziekmaatschappij te stichten die geen
politiek karakter zou dragen. Er werd ook beslist dat de

' B. VAN V AER.ENBERûH en L. VERNAILLEN, De fanfare "Eendracht Is
Macht" Okegem, m Mededelingen Heemkrlng Okegem, 1, nr. 2, 1 982, blz. 5361.

Programma wm ht!t tonttlstuk 'Kj nn'aA'�nB'St
van dt koormaatschappl) Eendracht (J 96) (tudtl'i

muzieklessen zouden gegeven worden in het toenmalig
gemeentehuis dat in een leegstaande klas van de gemeenteschool
ingericht was. Als muziekmeester of dirigent werd Karel Van
Houtem van Pamel aangezocht die zou bij gestaan worden door
een collega van hem, namelijk Theofiel Geeroms. Karel Van
Houtem was de dirigent van de Pamelse fanfare "De ware
vrienden'' die gesticht was door een politieke partij , "Doempers"
genoemd. Theofiel Geeroms was dirigent van de fanfare van
Poelk die verbonden was met de politieke partij "de Mertens".
Dan was er in Pamel nog een derde fanfare "De Hopboeren" die
gesticht was door de politiekers van Ledeberg, in de volksmond
"Kasjers" genoemd
.

Dlrl1en1 Karel Van Houtem (In liet midden)
(/oio: Herman Van Herrewegl1en)
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Burgemeester Jan Van den Berghe kreeg de taak van voorzitter en

werd bijgestaan door ondervoorzitter Judo Van Holder,

schrijver

werd Leonce Vincent en penningmeester was Alexis Van Damme.
De

stichters,

die

beseften

dat

de

vermaakverenigingen na een tijdje door

meeste

kunst-

en

twist en tweedracht of

door gebrek aan toewijding en volharding tot machteloosheid
vervallen, gaven de vereniging de benaming

Eendracht is macht.

Ze gaven door deze leuze een zinspreuk en een levenswet mee.
Nu

kwam het er vooral op aan muziekliefhebbers

aan

te trekken

Oud-muzikanten afkomstig uit naburige gemeenten en wonende te
Okegem werden eerst aangesproken. Zij zouden de kern vormen
van de nieuwe fanfare. Het bestuur mocht zich na een tijdje
verheugen op heel wat Okegemnaars die geïnteresseerd waren en
zich lieten inschrijven. We citeren de namen van de aspirant
muzikanten of de pioniers van de fanfare: Baeyens Emiel
Baeyens Jan,
Baeyens Remi,
Brems Jean,
De Boitselier
Dominique, De Brabanter Cyriel, De Dier Jozef, De Werchin
Jozef,
Duyck Norbert,
Grijseels Severien
Minner Jozef
Minner Gustaaf, Ronsijn Remi, Van den Broeck Gustaaf Van
de Perre Amandus, Van de Perre Aloïs, Van der Speeten Modest,
Van der Speeten Omer, Van Isterdael Livinus, Van Vaerenbergh
Bernard,

Van Holsbeek Petrus,

Van Holsbeek

Philibe�

Vemaillen Albert, Vemaillen Edward en Vemaillen Frans.
In de loop van het jaar kon er gestart worden met de studi van d
notenleer. Er werd gebruik gemaakt van de schoolbord n waarop
de muzieknoten geschreven stonden. Eerst
rd r in
geoefend, daarna werd iedereen afzond rlijk ang pakt
sappige toneeltjes opleverde. Na enkele maanden goed geoe:ten
te hebben werden de nodige instrumenten aang acht Di
twi t
t
dan uitgedeeld en daarov r werd nogal
iedereen tevreden ge Id
m t zijn in trum t
repetities beginnen. M t behulp van d oud-muzikan
enkele maanden reed
n tapmars g p Id
rd .
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Een eerste tegenslag
enkele

maanden

Van Rolder op

trof

de jonge muziekmaatschappij. Amper

na de stichting overleed de ondervoorzitter Judo

30 januari 1 9 1 1. In allerijl werd een dodenmars

aangeleerd en dit met de medewerking van enkele muzikanten van
Pamel. De eerste uitstap was dus de begrafenis van Judo Van
Rolder. De fanfare bracht het er goed vanaf en met nieuwe moed

werd verder geoefend. Na enkele weken werd een nieuwe uitstap

in de gemeente gepland waarin de enige gekende stapmars
gespeeld werd. Dat was een grote gebeurtenis in het dorp. De
inwoners kwamen op de stoep staan om de muzikanten toe te
juichen. De kinderen liepen zingend en dansend uit vóór de groep
muzikanten en de intussen aangeworven leden of "members"
volgden samen met het bestuur. Deze uitstap had tot gevolg dat
heel wat jonge

manne n

zich kwamen aanbieden om spelend lid te

worden van de fanfare.
Het vooruitzicht op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober

1911 bracht een ommekeer teweeg in de historie van de fanfare.
De fanfare, die gesticht was als dorpsfanfare, kreeg een politieke
kleur en werd "Katholieke Fanfaren" genoemd. In Okegem werd
er
een Katholieke lijst en een "Christen Democratische"
(Daensistische) lijst ingediend. De muzikanten van de laatste lijst,
alhoewel al goed op dreef, verlieten de fanfare.
De
muziekmaatschappij
die
een
politiek
kleedje
had
aangetrokken, kon bijgevolg in het gemeentehuis zijn herhalingen
niet meer houden en ging over naar het nabij gelegen café van
August De Vos, die hiervoor speciale aanpassingen liet uitvoeren.
August De Vos, geboren in Borchtlombeek in 1858, huwde te
Okegem in 1 887 met Maria Katrina De Breemaecker, geboren in
1 848. Hij was de uitbater van de herberg Au repos des voyageurs
en was een goede kok die maaltijden bereidde voor

handelsreizigers en vooraanstaanden. De repetities van de
Katholieke fanfare werden er gehouden van 1911 tot 1914 en van
1 9 19 tot 1924. De verkiezingen van 15 oktober 1911 werden
7

meerderheid
behaalde en al de kandidaten van die lijst waren verkozen. De
Katholieke fanfare Eendracht is macht zal waarschijnlijk haar
uiterste best gedaan hebben en wat steun hebben bij gebracht
gewonnen door de Katholieke Partij die de volstrekte

Van

de

vooroorlogse

periode

is

er

bijna

geen

overgebleven. Amandus Van de Perre (1893 - 1990)

archief

die

tot de

groep pioniers-muzikanten van de fanfare behoorde, vertelde

dat
hij zijn eerste muzieklessen volgde in een door de fanfare
ingericht lokaal dat deel uitmaakte van een herberg uitgebaat door
August De Vos. Hij zei ook dat er regelmatig uitstappen gepland
werden naar Ninove, Pamel, Liedekerke, Denderhoutem wiens
fanfares dan op hun beurt naar Okegem kwamen, meestal

voor

wist nog te vertellen
dat .de repetities steeds rechtstaande gehouden werden met vóór
elke muzikant een verstelbare houten "pupitre" of lessenaar.
Amandus was na de Eerste Wereldoorlog reeds ver gevorderd in
de muziek en gaf vanaf 1919 notenleer aan de aspirant

concertuitvoeringen op het Dorpsplein. Hij

muzik.anten.

Het interbellum (1919-1940)

maar ze had af te
1 921
werden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
oor
de eerste maal mochten mannen en vrouwen ouder dan 21 jaar
deelnemen aan die verkiezingen. De uitslag van cli
rkiezingen
was rampzalig voor de Katholieke Partij : z behaald si h
van de 9 zetels. Grote triomfators waren de hri ten Demo raten
(of Daensisten) die 6 zetels in de wacht si pten. Jan an d
Berghe had zich geen kandidaat g t Id. D fanfare gaf d m
niet op en nieuwe jong
kandidaten bod n zich
d
niettegenstaande de Okegems politiek g omin
Daensisten.
In 1919 startte de "Katholieke Fanfaren" terug

rekenen met uitgedunde rangen na de oorlog. Op 21 april

8

J

Er dient ook nog vermeld dat de fanfare in die periode een mooie
x 1 80 cm
groot en is gemaakt van zijde die ingelegd is met borduurwerk en
waarvan de franjes in gouddraad zijn. Ze draagt als titel
grote vlag verwierf die nu nog bewaard wordt. Ze is 1 80

"Katholieke Fanfaren - Eendracht is Macht - Okegem 1910"3•

De vlag is duidelijk tweeledig opgebouwd, links staat Sint
Antonius-Abt met zijn varkentje. Hij houdt in zijn linkerhand een
kruisstok vast en in zijn rechterhand een evangelieboek. Onder de

beeltenis

zijn twee ineengestrengelde handen aangebracht als

symbool van de eendracht. Rechts staat een gekroonde klauwende
leeuw die
Onder

aan

het

de linkerzijde geflankeerd is door een lauriertak.
schild

bevinden

zich

een

paar

koperen

blaasinstrumenten verweven met een partituur. De vlag is door de

firma Billaux-Grossé te Brussel gemaakt.

De

-------

vlaa van de f: nfare uit 1910

' Het il opvallend dat destijds het woord 0Panfaren" reeds gebruikt wordt
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In de loop van 1 922 richtten de Christen Democraten een fanfare
op die "Volksfanfaren" genoemd werd. Ze konden reeds
beschikken over muzikanten die uit de "Katholieke Fanfaren"
gestapt waren en die de kern vormden van de nieuwe fanfare.
Aspirant-muzikanten boden zich bij de vleet aan en die
wedijverden met elkaar om zo vlug mogelijk de notenleer onder
de knie te krijgen. De partij hield haar wekelijkse repetities in de
grote kamer naast de gelagzaal van café In de Kroon in de
Kouterbaan. Als muziekmeester werd Theofiel Geeroms
aangeworven die ook dirigent was van de fanfare van de
Doempers te Poelk. Hij kwam elke week te voet van Poelk naar
de repetitie samen met Karel Van Houtem die enkele stappen
verder de Katholieke Fanfare dirigeerde in het café van Gustaaf
De . Vos. Beide muziekmaatschappijen waren tijdens het
interbellum werkelijk de uitstraling van de twee politieke partijen.
Aangezien de onderlinge krachtverhoudingen op dat ogenblik in
evenwicht waren, werden alle middelen (ook muzikale)
aangegrepen om elkaar de loef af te steken.
Om de Katholieke Fanfaren wat meer standing bij te brengen
werd een VZW opgericht en werden de statuten of standregels bij
akte van Meester Jozef Van den Berghe (notaris te Ninove) op 23
juni 1 923 vastgelegd. De statuten of 'reglementen van inwendige
orde vormen een plan van uitvoering van de werking an de
fanfare. Ze leren ons waar de muziekmaatschappij haar accenten
legt, wie het voor het zeggen heeft, in welke invloedssfeer ze
thuishoort, hoeveel er vergaderd of gerepeteerd wordt n ni t in
het minst de oprichtingsdatum van de maatschappij . Gewoonlijk
zijn ze ondertekend door de bestuursleden n verschaffen ze ons
zodoende naam en voornaam van de voorzitter
tari
penningmeester.
Zestien leden van het b stuur van d
aanwezig om hun goedk uring te g
10

atholi
naan d

Van den Berghe had opgesteld: Gustaaf De Vos, Alexis Van
Damme, Alfred Van Waeyenberghe, Leonce Vincent, Gustaaf
Vemaillen, Remi Baeyens, Romain Couck, Philemon Van de
Perre, Emiel Baeyens, Cyriel De Dier, Jozef De Dier, Severin
Grij seels, Jozef Minner, Frans Van Boxstael, Modest Van der
Speeten en Bernard Van Vaerenbergh.
De nieuwe vereniging had als voornaamste doel: het besturen,
verspreiden, ontwikkelen en ondersteunen van alle katholieke
werken in Okegem en omliggende gemeenten en het bezitten en
uitbaten van lokalen en hovingen tot die werken bestemd. De
beheerraad was samengesteld uit acht van voornoemde leden. In
de beheerraad kregen enkele leden een bijzondere functie: Gustaaf
De Vos werd als voorzitter aangeduid, Leonce Vincent als
schrijver (secretaris) en Gustaaf Vernaillen kreeg de post van
ontvanger. Gustaaf De Vos werd beheerder van de nieuwe
veremgmg.
Aan de nieuwe vereniging werden volgende roerende goederen

overgedragen:
- Een grote en kleine trommel met toebehoren
- Zesendertig koperen muziekinstrumenten met toebehoren
zijnde: vier trombonen, twee baritons, drie alto's een
bombardon, vier tuba's, vier pistons of cornets, twee
trompetten, een kleine bugel, vijftien gewone bugels
- Twaalf muzieklessenaars, vier fakkels
- Het nodige materiaal voor het oprichten van een kiosk.
Wat bijz.onder opvalt als we de naam l ijst van het bestuur van de
VZW bekijken is dat de naam van de eerste voorzitter Jan Van
den Berghe niet meer voorkomt. De nieuwe voorzitter van de
behe.erraad wordt Gustaaf De Vos. Wie was die man eigenlijk?
Gustaaf De Vos, geboren te Denderhoutem in 1 86 1 was
weduwnaar van Maria Clementine Roelandt (+ 1 89 1 ). Hij trouwde
opnieuw te
kegem in 1893 met Maria Cl ari sse Schoup,
handlChoenmaabter. Het koppel vestigde zi c h in het eerste huis
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van de Rattenberg (Leopoldstraat) waar hij en zijn vrouw
handschoenen uitgaven. Hij was schepen voor de Katholieke
Partij van 1 9 1 2 tot 1 92 1 , gemeenteraadslid van 1921 tot 1932 en
burgemeester van Okegem van 1 933 tot 1 934.
De pas opgerichte maatschappij begon opnieuw te bloeien en de
koppen werden bijeengestoken om een muziek- en feestzaal te
bouwen. Vooreerst moest er gekeken worden naar een geschikt
terrein. Op 1 7 september 1 924 verkocht Emilius Baeyens, die
gehuwd was met Maria V emaillen, een rechthoekig perceeltje
tuin, 1 are 72 centiare groot, aan de beheerraad van de v.z. w.
Katholieke Fanfaren voor de prijs van 560 fr. Een bijzondere
voorwaarde was dat de vereniging recht van doorgang kreeg langs
de ingangspoort ten westen van het huis Emiel Baeyens en over
"de koer" van het huis.
Nu kon er van start gegaan worden met de voorbereiding van de
bouw van de z.aal . Dit zou gebeuren met eigen krachten en
middelen van de vereniging en de leden. Maar koken kost geld en
de geldmiddelen moesten van ergens komen. De leden van de
beheerraad beslisten een lening uit te schrijven waarvan het
kapitaal samengesteld was uit nominatieve certificaten die geen
interest opbrachten.
Notaris Van den Berghe had in de notulen vastgelegd dat niemand
de terugbetaling kon opvorderen zodat de feestzaal eigendom
bleef van de VZW. In totaal tekenden 28 personen in op de
certificaten die de respectabele som van 1 7.550 fr. opbrachten.
Nadat alle administratieve formaliteiten vervuld waren werden
twee metsers aangesproken voor het optrek.ken van h t gebou .
Jan Baptist Asselman, in de volksmond Tist ont, vroeg al
metser geen al te hoge prijs en zou bijge taan worden do r Frans
Van de Perre, alias 'Soeêken de mesjer . Georg
an Damm
oud-muzikant en gemeentes c taiis trad op al archi t
rk( t
schrijnwerker terwijl v 1 and re l
n n
d n bij h t p
kosteloos hun diensten v rl

het

gebouw.

Zo

kon

men

spreken van een grote
samenhorigheid naar de leuze op de vlag "Eendracht is macht".
van

Eind 1 925 was het gebouw voltooid en alles werd in het werk
gesteld om dezelfde winter nog te starten met een
toneelopvoering. Een toneelgilde werd opgericht en onder de
leiding van universitair Maurice Van Vaerenbergh werd het
toneelstuk Kleermakerslist opgevoerd. Heel de enscenering werd
door eigen volk in mekaar gestoken. Alle materiaal werd ontleend
bij de leden en de muzikanten zorgden voor de muzikale
begeleiding onder de kundige leiding van dirigent Karel Van
Houtem. De op voeringen waren succesvol en de goede
samenwerking van toneel en fanfare lokte telkens bomvolle
zalen4•
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober

1 926 behaalde de

Katholieke Partij terug de meerderheid met vijf zetels tegen vier.
Gedurende drie weken vóór de verkiezingen ging de fanfare op
stap met een hele troep volk erachter.

In heel wat burgerhuizen
werd er een ton bier ten beste gegeven5 • De overwinning van de
Katholieke Partij bracht een grote winst mee voor de Katholieke
Fanfare. Jonge muzikanten boden zich aan, nieuwe instrumenten
werden aangekocht en de kepies deden hun intrede in de groep.
Eind jaren 1 920 telde de fanfare vijftig spelend e leden. Jaarlijkse
muziekfestivals werden ingericht waaraan verschillende fanfares
uit de omtrek deelnamen. De Okegemse fanfares gingen dan als
wederdienst de feesten in die gemeenten helpen oplu isteren. Het
bestuur nodigde een z.eker aantal muziekmaatschappijen uit van
de omliggende gemeenten om op een wel bepaalde dag (meestal
grote of kleine kermis) een paar muziekstukken te spelen. Deze
manifestatie vond plaats op een kiosk die opgesteld werd op de

" Vanaf 1929 werden in de 1.881 gemengde toneelstukken opgevoerd door de
� u0oor eipn kracht" die geleid werd door Gustaaf De Roeck.
• U. VAN DEN SPIBOBL, D1 guchleden/1 van de Fanfare Eendracht /1 macht,
in '"""°' nr. 8, juni 1992, blz. 4-5,

Dorpsplaats naast de kapel of voor het huis van
Boitselier (waar nu het Snoeperken gehuisd is).

Firmin De

Imago, nr. 2, blz.

De fanfare musiceert op de dorpsplaats tijdens de jaren 1920
onder leiding van Karel Van Houtem (Foto:

12)

De Okegemse fanfare opende het muziekconcert met speciaal
ingestudeerde muziekstukken. De andere fanfares kwamen
vervolgens aan de beurt. Het concert was gratis n
ele
muziekliefhebbers kwamen op de kermis aan hun trekken. H t
spreekt voor zich dat beide fanfares muzie� ten inrichtten en
d
liefst op dezelfde dag. Er ontstond een grote rivalit it tu
beide partijen zodat de gemeenteraad e n besli ing m
t ffen.
In de raadszitting van 27 juni 1924 werd besli t dat d fanfares
tijdens de kermis elk afzond rlijk g
muzi
t m eb
an h t
tuur
inrichten. Ze mo sten de to t mming aanvrag
en wie eerst de aanvraag d d was d uitv rd r.

!':" �;i;m;--__...,......,Ql
_.,.!""!lii ==---ï
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muziekfeesten
De
stonden op 1 5 januari
1 934 opnieuw op de
dagorde
van
de
gemeenteraad. Daar
werd
dat
beslist
Volksfanfaren op de
"kleine kermis" van
d�lit)!)�Qi�!���� Okegem (de derde
zondag na Pinksteren)
een concert mocht
inrichten.
De
Katholieke
fanfare
moest zijn concert op
een
andere
dag
6
inrichten •
De Katholieke

Fanfaren "Eendracht
is macht" nam ook
deel aan de luister
rijke inhuldiging van
burgemeester Edgard
Van Oudenhoven op
24 april 1 924 te
Denderhoutem. Acht
fanfares uit de omtrek
stapten mee op in de
stoet.
Programma van de Inhuldiging van burgemeester Van Oudenhove
(arc/1/e/ harmonie)

in Mededelingen
15

De Katholieke fanfare verwelkomde ook Maurice Cornelis op
zondag 20 j uli 1 927 aan het station van Okegem. Hij had te
Leuven
zijn
einddiploma
van
licentiaat
in
de
Handelswetenschappen behaald en was de eerste Okegemse
universitaire gediplomeerde. Dat moest zeker in zijn geboortedorp
gevierd worden. De fanfare begeleidde hem naar zijn
geboortehuis te Eversem waar hij feestelij k onthaald werd door de
bewoners.
In 1 930 gaf Karel Van Houtem zij n ontslag en werd vervangen
door de Ninovieter Urbain Van Driessche die ook te Ninove
dirigent van een harmonie was. Hier volgt een korte biografie ...
Urbain Johannes Van Driessche werd geboren te Ninove op 13
december 1 90 1 . Vanaf zij n achtste jaar volgde hij reeds
muziekles. van 1 9 1 9 tot 1 940 speelde hij klarinet en hobo in de
Koninklij ke Harmonie te Ninove onder de leiding van dirigent
Ernest Anneessens en dirigent Firmin De Geeter die hij later te
Meerbeke zou opvolgen. Hij werd in 1 922 als eerste geklasseenl
in het examen bij het militair muziekkorps van het l 4de
Linieregiment. In 1 926 stichtte hij de Scoutssymfonie Excelsior te
Ninove. In 1 930 werd hij dirigent van Katholieke Fanfaren
"Eendracht is macht" te Okegem als opvolger van Karel Van
Houtem. Hij werd in 1 93 5 ook aangesteld als directeur'
(dirigent) van de Koninklij ke Harmonie Sint-Cecilia te Meerbeke
en volgde er Firmin De Geeter op. Hij had dus jarenlang een
drukke bezigheid in de muziekwereld. Urbain Van Driesscb
overleed te Ninove op 11 september 1958. Zijn zoon Firmin
van 1 993 tot 2007 spelend lid van de Koninklijke Hannoni
Eendracht is macht1•
'

7

Hulde aan de KoninlcJUlce Harmonie Sint-C ilia 18S2-19S2 (
16

tn.unu:ner)

'

i

J

Urbaln Van Drlessche (dirigent van 1930 tot 1955)
(foto: fam/l/e Van Drlessche)

eclliafeaten

Hoewel in de oudste geschri ften niets over muziekbeoefening te
vinden iB wordt Sint·Cecilia als patrones van de musici vereerd.
ü werd afgebeeld als engel met kroon van witte en rode rozen,
met orgel. viool of andere inst rumenten, met boek en palm, en
diepe wonden in de nek.

Waar een fanfare bestond, werden de muzikanten vroeg r op haar
feestdag (22 november) bij de bestuursleden en de bijzond rste
t7

gezetenen van de parochie verwacht, natuurlijk om eens duchtig te
kunnen 'smeren en teren'. Een vaatje bier was doorgaans voor hen
bij de herbergier besteld. Later gingen de muzikanten op haar
feestdag of op de daaropvolgende zondag eerst naar de mis in de
parochiekerk en daarna op stap naar de herbergen. 's Avonds
volgde dan een welverdiend avondmaal.
In de registers van de kanselmededelingen (nu verschijnen die in
het parochieblad Kerk en Leven) staan de Ceciliamisvieringen
aangeduid vanaf de jaren 1 927 tot 1 97 5 . Wij citeren hieruit. Op 22
november 1 928 was er een mis de profundis voor de afgestorven
leden van de muziekmaatschappij Volks/an/aren. Op 7 december
1 930 werd de hoogmis opgedragen ter ere van de Heilige Cecilia
met offer voor de leden van de Katholieke Fanfaren Eendracht is
macht. De volgende jaren kregen beide fanfares elk om beurt een
Ceciliamis. Pastoor Cnockaert noemt de Volksfanfaren telkens
met de leuze "Voor en door het Volk". In het jaar 1936 begonnen
beide fanfaren de Ceciliaviering met de misviering op 22 en 29
november. Zeer eigenaardig vinden we dat er vanaf 1938 tot 1952
geen misvieringen meer genoteerd staan in het register8•
De beide fanfaren namen in het interbellum ook regelmatig deel
aan de twee processies die ieder jaar gehouden werden namelijk
de Sacramentsprocessie (zondag na Sacramentsdag) en de
0.L.Vrouwprocessie op O.L.Vrouw-Hemelvaart (15 augustus).
Ik
De dirigenten zullen dan goed afgesproken hebben op
moment het hun beurt was om de processiemarsen te spelen.
Medio jaren 1 930 ontstond er enige heibel over de aandelen die in
1 925 uitgeschreven waren voor de bouw van de zaal. Oud
burgemeester Jan Van den Berghe wou de som van 3.000 fr. terug
die hij aan de VZW geleend had en ri p het
tuur naar d
vrederechter die de zaak diende te beslechten. D raad van t>ellteer
vergaderde hierover in december 1935 en besli
ro p
•

PAROCHIEARCHIBF OK.EOBM

042-043, K

en 1 94 1 - 1 9S2.
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lmededer

1 27-1940

tekenen tegen het vonnis. De algemene vergadering van 23
februari 1936 besliste dat de Firmin Buydens voorzitter werd van
de v.z w. Katholieke Fanfaren Eendracht is macht. Hij verving
Gustaaf De Vos die in de ogen van de fanfare verkeerde
beslissingen zou genomen hebben. Het bestuur van de VZW kon
opnieuw met een schone lei beginnen.
.

in 1935 stond een andere heuglijke manifestatie op het
programma: Leonce Vincent werd gevierd voor zijn zilveren
jubileum als schrij ver of secretaris van de Katholieke Fanfare. Een
functie die hij met hart en ziel uitgeoefend heeft. Hij was ook
secretaris
van de lij frentemaatschappij Sint-Jozefsbond. Hij
overleed te Okegem op 25 december 1 944.
Maar

Op het eind van de jaren 1 930 ging de werking van de Katholieke
fanfare zienderogen achteruit. Heel wat muzikanten werden
teruggeroepen naar het leger bij de algemene mobilisatie, want de
oorlog stond voor de deur.
We besluiten het eerste deel van de bijdrage met een triestig geval
dat veroorzaakt werd door Engelse soldaten op 1 7, 1 8 en 1 9 mei
1940. Uit vroeger onderzoek weten we reeds dat sommigen
hiervan vier burgers hebben gedood en her en der aan het
plunderen sloegen9• Hierin vermeldden we dat 1 2 1 gezinshoofden
schade opliepen tijdens het verblijf van de Engelse soldaten. We
wisten toen niet dat ook de Katholieke Fanfaren veel schade
opgelopen had tijdens die meidagen van 1 940. In het archief van
de fanfare ontdekten we enkele pagina s waarin opgetekend staat
wat er gebeurd was en willen dit bondig navertellen . . .
'

Op 17 januari 194 1 keerde voorzitter Firmin Buydens terug uit
krijgsgevangenschap en vernam van miel Baeyens, herbergier en
bewaarder van het lokaal van de fanfare gelegen te Okegem
Leopoldstraat 20, wat er precies gebeurd was. Voorzitter Firmin
Buydens is onmiddellijk ter plaatse gegaan en maakte een
9 J, VAN DE SP ET N, Okegem en Oksg1mnaars In W.0.-11. Schad11 aan
privégoeáeren, in Metktk//ngen Heem/ving Oksgem, 1 gei' jg, nr. 4.
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inventaris op van de verdwenen en beschadigde stukken. Hij
berekende ook dat de schade opliep tot 15.225 fr.

Firmin Buydens (voonitter van 1936 tot1954)
(foto: familie Buydoas)

Emiel Baeyens wist te vertellen dat Remi Baeyen op 20 m i d
vernielde speeltuigen en een trommel terugg bracht had cli op
zijn eigendom door Engelse soldaten stukg lagen waren . Emi
td t
bracht de stukken naar de muziekzaal terug en teld daar
er banken en pupiters verbrand waren. Hij zag ook d t d sold
die in de zaal geslap n hadd n g brui.k g m akt hadd
grote toneelgordijnen n di in tukk n g trokken h dd .
Baeyens wist te v rt 11 n dat ng l
olda n p 1 m · 1
zijn hof aan het spel n
n op d in trum
n
20

een poosje plezier gemaakt te hebben sloegen ze alles stuk. Toen
re vertrokken waren heeft hij de rommel naar de muziekzaal van
de maatschappij Eendracht is macht gebracht omdat hij
vermoedde dat alles vandaar afkomstig was, wat de baas van de
herberg bevestigde.
Veldwachter F rans Cornelis stelde in 1 945 een proces-verbaal op
dat gevoegd werd bij het formulier dat voorzitter Finnin Buydens
indiende bij de bevoegde instanties voor oorlogsschade. Wat was
er feitelijk vernield of beschadigd? We sommen op: een groot
toneelgordijn met toebehoren, twee kleine venstergordijnen, twee
kleine trommels, een kleine bugel, vijf grote bugels, een piston,
een trombone, drie klaroenen, een trompet van de cavalerie, een
trompet met pistons, een bombardon, veertien houten pupiters,
een b� vijf elektrische lampen en tien muziekstukken.
Het heeft heel wat moeite en jaren gekost vooraleer de
muziekmaatschappij een schadevergoeding kreeg. Eindelijk
deelde de Provinciale Directie van Openbare Werken en
Wederopbouw in 1957 mee dat aan de maatschappij een
vergoeding van 27 62 6 fr. werd toegekend. Zo eindigde de
vooroorlogse periode in mineur.
.
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Okegems nieuws in oude weekbladen
Herman Brantegem

De laatste jaren wordt er heel wat moeite gedaan om
archiefstukken ook online ter beschikking te stellen. Vooral de
periodieken worden voor het nageslacht bewaard en aan het grote
publiek ter beschikking gesteld door de publicatie op internet. Via
http://aalst.courant.nu/ kan u nu een grote collectie kranten uit
de regio doorzoeken en raadplegen. Het oudste stuk dateert van
1 836, het meest recente van 1 992. In totaal zijn er meer dan 100
verschillende
krantentitels
en
1 28.000
krantenpagina,s
doorzoekbaar. Bij wijze van smaakmaker geven we hier enkele
willekeurige maar smaakmakende artikels uit Okegem van tussen
de twee wereldoorlogen.
Geh eimzinnige zaak te Okegem

Een 18 jarig meisje vermoord
Zondag in den valavond, verliet de 18 jarige Maria Deman, wier
ouders herberg houden te Huysseghem, hare woning, om haren
verloofde, Adolf Dauw, van Meerbeke, een eindje uitgeleide te
doen.
Daar zij na een half uur zooals gewoonlijk niet thuis was en het
donker werd, ging hare moeder haar te gemoet, doch zonder
gevolg. Alleen vernam zij van personen die zij ontmoetten. dal
deze hulpgeroep en een revolverschot gehoord hadden.
Vol onrust begaf de moeder zich naar Meerb /re, naar d woning
van Dauw. Deze sliep. Samen met zijn vader. en vrouw Dtman
begafhij zich naar de plaats waar hij van Maria gesch id n
YOlver
Intusschen vernam men. dat een zakdoek en en
gevonden waren te Okegem nabij den Dend r. De zakdoek rd
herkend als toebehoorende aan Maria Deman. De JMllttltJJ"llta
n in d n De
werden verwittigd en na korte opzo ki
het lijk van het m isje opgehaald Zij was door 11 N

1

in het hoofd getroffen en daarna in het water geworpen geworden.
AdolfDauw werd voorloopig in hechtenis genomen in afwachting
der komst van het parket. Men vermoedt echter dat de
moordenaar een kerel moet zijn, die door het slachtoffer
afgewezen werd
(De Volksstem op 14 juli 1920)
Assisenhof van Oost-Vlaanderen

Woensdag moest verschijnen Albert Bourgeois, daglooner,
geboren te Okegem den 2 juli 1893, zoon van Karel-Lodewijk en
van Van Vaerenbergh Marie-Christine, gehuisvest te Okegem,
thans zonder gekende verblijfplaats in België.
In den nacht van zaterdag op zondag 2 6, 2 7 december 1914 rond 1
ure, werd de 77 jarige Anna Van den Eeckhout, weduwe A ugust
De Somer, die te Erpe woonde, nabij het dorp, met hare dochter
Rosa/ie De Somer gewekt door het aanhoudend geblaf van den
hond. Zij stond op en ging naar de voorplaats van het huis, welke
de keuken is, om te zien wat er gaande was. Daar gekomen,
bestatigde ze dat vier of vijf vreemde manspersonen een venster
der keuken opengebroken hadden en langs daar in huis
binnengekomen waren. De dochter Rosalie De Somer was
intussentijd door het gerucht wakker geworden en hoorende wat
er in de keuken plaats greep, sprong zij uit haar bed, trok de
buitenvenster open en begon om hulp te roepen. Daarop werd het
meisje mishandeld en in bedwang gehouden, terwijl de andere
booswichten de plaatsen van de woning doorzochten om hun
mi1dadig werk te verrichten. Zij ontvreemden twee tot drieduizend
frank in geld; ook namen zij klederen, lijnwaad, zilverwerk en
andere voorwerpen mede.
Eenige dagen nadat deze feiten hadden plaats gehad, werden de
weduwe De Somer op het krijgsgerecht te Aalst geroepen, alwaar
er ver1chetdene personen door de Duitse politie waren
aangehoutkn geweest voor verschil/ende misdrijven in de streek
%3

gepleegd. Onder deze laatsten bevond zich de beschuldigde,
Albert Bourgeois, als dan wonende te Okegem. Hij werd in
tegenwoordigheid gesteld van de twee slachtoffers en op stelligste
wijze herkend Al de opzoekingen gedaan om den beschuldigde te
ontdekken en aan te houden zijn tot hier toe vruchteloos gebleven.
In het jaar 1919 is hij naar Frankrijk vertrokken. Albert
Bourgeois is veroordeelt tot twintigjaar dwangarbeid

Albertus Bourgeois werd geboren te Okegem op 2n/1889 als
tweede zoon van Karel en Maria Van Vaerenberg wonende in de
Kouterbaan. Zij n zaak werd terug opgeroepen in 1926 voor het
Assisenhof nadat men zijn verblijfplaats in Frankrijk ontdekt had
en men hem uitgeleverd had. Hij werd er veroordeeld tot 17 jaar
dwangarbeid.
(D.e Volksstem op 8 juni 1 923)
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Voorzijde: toegang tot de Katholi k
(foto: harmonie Eendracht is Macht)
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Schindler in Okegem?
Een vergeten episode uit de Tweede Wereldoorlog

Patrick Praet

Na de bewogen doortocht van achtereenvolgens het Britse en het
Duitse leger in mei 1 940 heeft Okegem op het eerste gezicht geen
grote rol meer gespeeld in het verdere oorlogsverloop. Zoals in
elke gemeente waren er natuurlijk de vele individuele drama' s: de
krijgsgevangen soldaten en de tewerkgestelden in Duitsland, de
gevluchte jonge mannen in het zuiden van Frankrijk, de dagelijkse
beslommeringen om de eindjes aan elkaar te knopen, de
occasionele passages van Duitse soldaten, . 1 • Toch gebeurden
tijdens de oorlog dingen die door weinigen geweten waren . . . Zo
botsten we als bij toeval op een vermelding dat in Okegem in
1 942 40 à 50 Joden wuden tewerkgesteld geweest zijn, meer
bepaald in de toenmalige fabriek van Patrice De Schepper2 . Indien
.

1

.

Zie: J. VAN DER SPEETEN, Okegem en Okegemnaars in

Wereldoorlog 11, in

Mededelingen Heemkring Okegem, 1 5, 1 990, blz. 33-47, 60-72; 1 6, 1 99 1 , blz. 1 -

14; 1 8, 1 993, blz. 45-53; 1 9, 1 994, p . 73-86; 20, 1 995, blz. 4 1 -76. P . PRAET,

Mei

1940. Ontsnapt aan de dood te Okegem, in Mededelingen Heemkring

Okegem, 28, 2003, p. 97- 1 05.
2

Het bewuste document wordt geciteerd

in D. MICHMAN, Belgium and the
Jeruz.alem, 1 998, blz. 390. Het wordt
bewaard in de archieven van Yad Vashem, nr. 029/ 1 . De tekst luidt als volgt:

HoJocaU1t. Jews Be/glans Germans,

Le BOUl'gmàtre de la Commune d 'Okegem certifle par la présente ce qui suit:

1. L 'adminl6traJ/on communale d 'Okegem a pris conna/ssance de la conclusion

d'un bal/ entre M.

P. De Schepper, habltant de notre commune, et M Meyer

Tahakman, hab. Bruxelles St. Gilles, reprélentant d 'un groupe de

travall/eur1 llraélltu.

40 à 50

2. L 'objet du ball namentlonnée ut la mlle à la dl6posltlon du groupe d 'un
te"aln M,,,.cu/tlvé de deux hectara env. dans Ie but de Ie cult/ver par Ie groupe
da cultlvateur1 en quullon.
3. Ce turaln, n 'élant pm cu/t/vé, ju1qu 'à malnlenanl à cause du manque de la
ma/,,,.d 'auvre appropr/ée 1ur place, / 'Admln/1tratlon Communale a l 'lntenllon
25

dit verhaal inderdaad klopt, hoe moeten we dit dan inschatten?
Ging het hier om een vorm van economische collaboratie door De
Schepper of om een vermetel plan om een groot aantal Joden te
laten onderduiken? Het werd een speurtocht naar een vergeten
episode uit de geschiedenis van Okegem . . .
In 1 942 kwam de Jodenvervolging in België op kruissnelheid.
Sinds het begin van de oorlog werden de Joden reeds als
tweederangsburgers behandeld, maar van massale arrestaties of
razzia's kon men op dat ogenblik nog niet spreken. Wel maakten
allerlei verordeningen hen het leven zuur. Zo werden de Joden
vanaf 28 oktober 1 940 verplicht zich te laten registreren. Het
bijhouden van deze (gemeentelijke) registers werd toevertrouwd
aan een Judenrat ( Vereniging der Joden in België of VJB) die
diende als een aanspreekpunt tussen de nazi-bezetter en de Joden
in ·België. De VJB hoopte hiermee haar bevolking voor erger te
vrijwaren. In werkelijkheid speelde zij met haar nauwkeurige
administratieve werk de Duitsers het middel in handen om vanaf
de zomer van 1 942 systematische arrestaties en deportaties te
organiseren. Tijdens de periode 1 940-42 werden verschillende
verordeningen uitgevaardigd die stap voor stap het net rond de
Belgische Joden moesten sluiten.
Op 6 maart 1 942 werd een verordening uitgevaardigd die de
verplichte tewerkstelling voor Joden invoerde. Deze opeisingen
waren in theorie vooral gericht tegen zogenaamde asociale
elementen. Vanuit het naziperspectief was het logisch dat d
Joden hiervoor in aanmerking kwamen. Op 27 mei 1 942 werden
zij verplicht om de gele Jodenster te dragen. Deze rschillend
de favoriser / 'objet du bail en question en vie d 'augmenter la Slll'fc
notre commune.
4. L 'A dministration Communale a pris "°'" d.i la di""""rlNll
travailleura de respecter la Ordo anccs concer
l w fl
groupes separû du reste d.i la populi ion di notre C01M1
Fait à Okegem, Ie /Ojutllet 1942.
2S

anti-Joodse maatregelen stonden officieel in functie van de
tewerkstellingspolitiek van de nazi's. Op 1 1 juni was het
'wettelijk' kruier voor de dwangarbeid klaar. Officieel zouden de
Joden na een medische keuring tewerkgesteld worden. Dit kon
onder andere gebeuren in de steenkoolmijnen van Charleroi en
Luik, in kleine en grote bedrijven in Antwerpen en Brussel, of in
de grote werkkampen van Noord-Frankrijk (voor de bouw van de
Atlantikwall) en het oosten van het Reich. Enkele duizenden
mannen meldden zich van geen kwaad bewust aan in de
Dossinkazeme in Mechelen van waaruit zij naar Auschwitz
werden gedeporteerd3 • Vele Joden vertrouwden het zaakje echter
niet en probeerden aan de verplichte tewerkstelling te ontsnappen.
Zij kregen hiervoor de logistieke hulp van plaatselijke autoriteiten
en de VJB4• Hier begint de historie van de 'Okegemse Joden' . . .

De tewerkstelling van Joden in Okegem was het resultaat van een
akkoord tussen Patrice De Schepper en Meyer Tabakman, een
Jood uit Brussel. Het Okegemse gemeentebestuur was hiervan op
de hoogte en gaf hieraan haar goedkeuring. Het oorlogsbestuur
bestond op dat ogenblik uit Jozef De Roose (burgemeester), Jozef
Debbaut en Frederik Van der Speeten (schepenen). Wat hun
betrokkenheid in deze zaak is geweest is niet duidelijk. Alhoewel
ze vóór 1940 als lid van de Daensistische partij bekend stonden
voor hun Vlaamsgezindheid, kan men zeker niet zeggen dat ze
tijdens de oorlog een overdreven (of althans bewezen)
collaboratie-ijver aan de dag hebben gelegd. Tijdgenoten
omschrijven De Roose zelfs als iemand die op de eerste plaats
dacht aan het welzijn van de Okegemnaars . Wellicht heeft het
gemeentebestuur enkel akte genomen van het voornemen van
, Tussen 4 juli 1942 en 3 1 juli 1944 vertrokken 28 treinkonvooien naar
Aulcbwitz. Van de 25.000 gedeporteerden konden ongeveer 1 .200 mensen

de
oorlog overleven.
' P. S.EBEllECHTS. Spo//aJ/e en verplichte tewer"8telllng, in Gewillig Be/gil.
Ovuhlld en Jodenvervolging tljden1 de Tweede Wereldoorlog. Brussel, 2007,
blz. 434-444.
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Patrice De Schepper om de Joden op zijn terrein tewerk te stellen.
Het enige wat men eiste, was dat de Joodse arbeiders de
gemeentelijke verordeningen naleefden en zich niet mengden met
de rest van de bevolking. Dit laatste was volledig conform de
Duitse reglementering hierover (een verordening van 8 mei 1 942
bepaalde dat Joodse arbeiders gescheiden moesten werken van het
'Arisch personeel' )5 •
De tweede hoofdrolspeler is Patrice De Schepper ( 1 889- 1978).
Alhoewel de man gedurende tientallen jaren in Okegem woonde
en eigenaar was van het grootste bedrij f in de gemeente, is over
zijn handel en wandel vrij weinig gekend. De Schepper was
afkomstig uit Pamel en de jongere broer van Joz.ef De Schepper
die in 1 9 1 3 met Philemon Van der Kelen en Gustaaf Borginon in
de Fonteinstraat waren gestart met De Denderboer, een bedrijf dat
(chemische)
meststoffen
produceerde.
Nadien
wem
overgeschakeld op lucifers om zich nog vóór 1 940 toe te leggen
op industrieel kantwerk (de naam was intussen veranderd naar
Dentelles Lux). Na de dood van Jozef De Schepper zette Patrice
tijdens de oorlog de werkzaamheden verder met Maurice en
Alfred Van der Kelen, zoons van Philemon6• De dagelijkse leiding
van het bedrijf was echter in handen van Patrice die in de statige
woning naast de kerk ging wonen.
Alhoewel De Schepper één van de notabelen van het dorp was,
bleef hij voor velen een enigmatische figuur die zich ver hield van
de gemeentepolitiek en het verenigingsleven. Zijn persoonlijk
archief en het bedrij fsarchief van Dentel/ex Lux blijken erloren
zijn gegaan waardoor de precieze rol van D
chepper moeilijk in
te schatten valt. Naar zijn rol tijdens de Tweede
ereldoorlog
5

R. VAN DOORSELAER en J.-P. SCHRBIBBR. De CIU'Otorell

De vereniging van dejoden in B lgil tijdem di nai-baelting Ti lt. 2� blz.

1 60.
6 J. VAN DER SPEBTEN,

fabriek 'De Denderboer '

1 983, nr. 3, p. 1 2 1 - 1 49.
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kunnen we dan ook enkel gissen. Toch werpen de '50 Joden' een
nieuw licht op deze Okegemse industrieel. Was hij inderdaad
iemand die zich het lot van de Joden aantrok of was hij gewoon
op zoek naar goedkope arbeidskrachten?
Dat De Schepper tijdens de oorlog zijn bedrijf kon voortzetten en
zelfs exporteerde naar Duitsland is geen bewijs van Duitse
sympathieën. De meeste Belgische bedrijven draaiden tijdens de
oorlog immers gewoon verder. Deze beslissing was een gevolg
van de zogenaamde ' Galopindoctrine' , een verklaring van enkele
topindustriëlen ( 1 940) die stelden dat de Belgische bedrijfswereld
tijdens de oorlog best haar productie verder zette. Niet alleen
wilden zij op die manier het land behoeden voor een economische
ineenstorting, maar ook probeerden zij hiermee de deportatie van
arbeiders naar het oosten te vermijden en de voedselvoorziening
van het land te vrijwaren. Volgens de Galopindoctrine was handel
met de bezetter onvermijdelijk, op voorwaarde dat geen wapens
en munitie werden uitgevoerd. De grens tussen economische
collaboratie en deze 'politiek van het minste kwaad' is dan ook
bijzonder dun. Overigens blijkt uit onderzoek dat in de
textielsector meer dan in andere industri�le sectoren met nazi
Duitsland werd gehandeld. Heel wat confectiebedrijven kregen
orders van het Duitse leger7 • In het geval van Dentelles Lux kan
men bezwaarlijk stellen dat de uitvoer van kanten afzomingen van
gordijne� tapijten en lingerie als een zware collaboratiedaad kan
beschouwd worden. Wel moet het Okegemse bedrij f van in het
begin zeer goede contacten met de Duitse markt hebben
onderhouden. Patrice De Schepper kende Duitsland vrij goed en
bad er in 1 934 de Duitse mecanicien Erich Quambusch
aangeworven. Deze Quambusch kwam met zijn gezin in Okegem
wonen en was j arenlang ploegbaas in Dente/les Lux.
1

P. NEPOU, lndU1tr/IJe 'collaboratie ' In Be/gil. De Ga/oplndoctrine, de
Leuven,

emlnkbank en tk Belgllch6 lndU1tr/e l/jrknN de Tweede Wereldoorlog,
2DOO, blz. 23 1 ·256
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Een derde belangrijke speler in het ganse verhaal is Meyer
Tabakman, de man die het plan bij De Schepper aankaartte.
Tabakman ( 1 9 1 2- 1 944) was afkomstig uit Siedlce in Polen en
kwam in 1 927 in Brussel aan. Hij trouwde er met Rajzla Kibel die
ook uit Polen afkomstig was. De jonge Jood was van beroep
handelaar of leurder (de omschrijvingen variëren in de bronnen).
In elk geval staat vast dat hij ook na het uitbreken van de oorlog
dit beroep verder zette.
Tabakman was echter meer dan alleen een handelaar. De
Jodenvervolging dreef hem in het Brusselse verzet. We weten dat
hij in februari 1 942 werd gerekruteerd in de Mouvement National
Beige, een Belgisch-conservatieve verzetsbeweging die vooral in
Brussel actief was. Zijn commerciële activiteiten waren tegelijk
een dekmantel voor de
van
verspreiding
clandestiene blaadjes
(La Voix des Be/ges.
Le Flambeau. Notre
Parole)
hulp aan
ondergedoken
verzetslieden en Joden,
de aanmaak en de
verspreiding van valse
identiteitskaarten . . .
Meyer Tabakman was
iemand die in Brussel
heel wat conn ti
had n een man m t
m rd re
gezichten.
Zo was hij ni t all
acti f
binnen
h t
B lgi ch-ro ali ti
Meyer Tabakman (foto: Jood
u
Deportatie en V rzet
eb 1 n)
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van zionistische jongeren met een eerder links profiel op. In deze
milieus leefde heel sterk de gedachte dat Joodse jongeren na een
grondige ideologische en agrarische vorming in modelboerderijen
moesten voorbereid worden op een leven als kolonist in wat ooit
het beloofde land Israël zou heten8 • Zo weten we dat ook in Bomal
(provincie Luik) in 1 942 een 'modelboerderij ' werd opgericht9 .
Voortgaande op de formulering van het gemeentebestuur van
Okegem was het ook in onze gemeente de bedoeling om (althans
officieel) een dergelijke modelboerderij op te richten (d 'un terrain
non-cultivé de deux hectars env. dans Ie but de Ie cultiver par Ie
groupe des cultivateurs en question).
Uiteraard ging achter deze Joods-ideologische façade een ganse
machinerie schuil om zo veel mogelijk Joden te laten ontsnappen
aan de arrestaties en de verplichte tewerkstelling. Tij dens de
maanden juni en juli werden de 'vrijwillige' tewerkstellingen in
bedrij ven en bij projecten van openbaar nut door de Duitse
autoriteiten immers nog door de vingers gezien. De zomer van
1 942 vormde immers een kantelmoment in de behandeling van
het 'Jodenvraagstuk' . De bezetter was het er over eens dat de
Joden uit het straatbeeld moesten verdwijnen en verplicht moesten
tewerkgesteld worden. De vraag alleen was waar men ze best
kwijt kon. Voorlopig kneep men nog een oogje dicht voor
projecten zoals dat in Okegem.
De bez.etter rekende voor de uitvoering van de anti-Joodse
maatregelen
op de medewerking van de Belgische
gemeentebesturen. Ofschoon over deze kwestie bij historici heel
wat controverse bestaat, blijkt volgens recent onderzoek dat de
lokale besturen zeker geen overdreven ij ver aan de dag hebben
gelegd om aan de Jodenvervolging mee te werken. Dit was zeker
' Deze opleidingen (Hebreeuws: hachshara) kan
zien van de naoorlogse kibboetsen of kolonies.
9

men als de voorafspiegeling

R. VAN DOORSELA R en J.-P. SCHR.ElBER. De curatoren van het gello.
De vereniging van dejorkn In Be/gil tljden4 de nazi-bezetting, Tielt, 2004 , blz.
1 62- 1 63.

geen algemene regel want bijvoorbeeld in Antwerpen bestond
de stedelijke autoriteiten en de politie een grotere

bij

bereidheid dan

0
elders bestond om de anti-Joodse maatregelen uit te voeren 1 • In

Brussel waren de gemeentebesturen in elk geval wel vaak

vindingrijk om Joden aan de arrestaties te laten ontsnappen. Zo
behoedden de autoriteiten van Oudergem in juli

Joodse

1942 de

inwoners van de gemeente voor deportatie door ze

aan

het werk te

zetten op het gemeentelijk kerkhof 1 • De weerstand in Brussel

heeft onder andere te maken met de grotere verankering van

de
VJB in de hoofdstad. De Judenrat wendde al haar invloed bij de
Duitse autoriteiten aan om hun mensen te sparen. Binnen de
schoot van de VJB werd er overigens op 9 juli een Joodse Dienst
voor Reclassering en Plaatsing (JDRP) opgericht, een afdeling die
instond voor de tewerkstelling van Joden in bestaande fabrieken,
in . nieuw

opgerichte

werkplaatsen

voor

uitsluitend

Joodse

arbeidskrachten, of in nog op te richten landbouwcentra. Deze
laatste categorie werd zoals gezegd in de praktijk omgezet in
Bomal en moest dus ook navolging krijgen in Okegem.
toelating van het Okegems gemeentebestuur om een

aantal

De

Joden

op zijn grondgebied toe te laten kwam er één dag na de oprichting
van de JDRP. Het moest immers allemaal snel gaan want in deze

periode begon in Belgi� het net zich rond de Joden te sluiten.
Meyer Tabakman

speelde

een centrale

rol

gespeeld

in

zoektocht naar werk- en schuilplaatsen voor de Joden.
10

de
Dit

De meeste gemeentelijke politiediensten zouden in Belgie regelmatig een
formalistisch standpunt innemen. Zij baseerden zich vaak op de Belgische
wetgeving om niet op te treden tegen de Joden. Enigszins anders � dit in
Antwerpen waar volgens Lieven Saerens een latent antisemitisme
verantwoordelijk was voor een actieve medewerking van gemeen
tuur en
politie aan de Jodenrazzia 's. Zijn stelling werd onlangs in vraag gesteld door
Insa Meinen (De Shoah in Be/gil, Antwerpen, 20 1 1 ) die
lemtoont
de
Belgische autoriteiten (ook de Antwerpse) niet zo actief m
uitvoering van de Joodse verordeningen.
1 1 F. SEBERECHTS, Ql'I. cit. , blz. 448.

engagement had hij trouwens thuis meegekregen want zijn vader

Szrul-Israël was ook zeer actief binnen de Joodse gemeenschap in
Brussel. Meyer gebruikte zij n contacten binnen de V JB, de
zionistische beweging en het B elgische verzet om begin jlili een
groot aantal Joden in veiligheid te brengen. Er waren immers nog
heel wat mazen in het net. Als medewerker van de V JB kon men
gemakkelijker uit de klauwen van de Duitse politie blij ven. Zo is

VJB op 4 j uli 1 942 van het Duitse Arbeitsamt van
Brussel de toestemming kreeg om 56 Joden vrij te stellen van

bekend dat de

verplichte tewerkstelling. Het ging om personeel en leden van de
12
leiding van de organisatie • Het is goed mogelijk dat het deze
mensen (of een deel) waren waarvoor Meyer Tabakman tijdens de
daaropvolgende dagen een onderkomen in Okegem vond. Na de
goedkeuring door het Okegemse gemeentebestuur richtte hij op 1 2
juli met vier anderen (Turyer, Waysglus, Zaidman en een andere

Gru1 (SZIUl?) Tabakman, vermoedelijk zijn vader) een
vennootschap (association) op voor l 'exploitation d 'un terrain de
culture d 'une superficie de 2 hectares in Okegem waar dus enkele
13
tientallen Joden aan de slag konden • Op deze manier wou men
het ganse initiatief een wettelijk kader meegeven.
Dat Meyer Tabakman van plan was om een groep Joden te laten

in Okegem lijdt dus geen twij fel. Toch blijven nog
enkele vragen onbeantwoord . . Heeft deze tewerkstelling
inderdaad ook plaatsgevonden en zo ja, onder welke
omstandigheden? Hoe groot was de groep, waar hebben deze
mensen dan verbleven en hoe lang heeft dit verblijf geduurd?
Aangezien de Joden met niemand in contact mochten komen, was
de kans klein dat hun verblijf in Okegem ook bekend was.

onderduiken

.

12

11

!bid , blz. 44S.

ARCHJEF YAD VASHEM JERUZALEM, 0.29/4. Het gaat om een getypt
document pdatt.erd op 1 2 juli 1 942 (d1t il dus twee dagen na de goedkeuring
door bet OkepmN pmeentebettuur). De naam van Okegem is praktisch
onleesbaar maar il er achteraf bijgeschreven (dont Ie 1/ège soc/a/ 111 à
Ooke,Mm)

Navraag bij personen die de oorlog bewust

hebben meegemaakt,
leverde lange tij d geen resultaat op. Maar tij dens een interview

met Frans Van de Perre en Maria De Strooper kwam het gesprek
toevallig op de oorlog14• Frans

dat in de
zomermaanden juli-augustus van 1 942 wel degelijk een groep

wist

te vertellen

Joden in een zijgedeelte van het ouderlijke huis heeft verbleven.
Het huis van Frans' vader Odilon bevond zich op het einde van

de

Bruggeweg. Gelet op de gedwongen anonimiteit van de Joden in
de gemeente was dit huis wel bijzonder goed gekozen. Het straatj e
loopt immers dood en de woning had het voordeel dat de
arbeidskrachten gemakkelij k en ongezien op de fabrieksterreinen
van Patrice De Schepper (ongeveer 200 meter verder) konden
terechtkomen. Frans bevestigt dat De Schepper begin juli

1 942
aan zijn vader Odilon Van de Perre kwam vragen om een groep
Joodse arbeiders onderdak te geven. De industrieel drukte hem op
het hart dat niemand in Okegem hiervan iets mocht weten.
Volgens Frans ging het (slechts) om een 20-tal j onge mannen

hoogstens 30 j aar die hij enkel ' s avonds zag

wanneer

van

ze op de

zolder van de bij bouw kwamen slapen. De samenstelling en de

omvang van de groep veranderde regelmatig waaruit we kunnen
afleiden dat de Okegemse ' modelboerderij ' niet meer was dan een

tussenstop in een langere vluchtroute, een passage naar (veiliger)
oorden. De jonge mannen zochten geen contact met de familie

Van de Perre, ook niet voor voedingswaren want ze hadden naar
verluidt hun eten bij . Indien nodig konden ze zich met enkele
woorden Nederlands verstaanbaar maken maar voor d rest
spraken ze een vreemd taaltje waarschijnlijk het Jiddisch (90%

van de Joodse populatie in Belgiê

was tijdens de oorlog afkom tig

uit Oost-Europa waar een mengeling van Jiddi ch en Duits
gesproken).
Frans zag de mannen nk l
fabriek op te ruimen. in de
14

aan het werk om d
rkplaatsen zelf U-llll'IAft

Interview met Frans Van de Pene en Marl
JC

De

trooper, S n

10.

niet toegelaten Hij herinnert zich wel dat zij helemaal niet
gewoon waren om met landbouwgereedschap om te gaan (dit
bevestigt de stelling dat ze uit de stad afkomstig waren). Hoe lang
ze precies in Okegem hebben verbleven weten we niet, maar
vo lgens Frans was dit zeker niet langer dan één à twee maanden.
Plots waren ze verdwenen. Dit moet dan in de loop van augustus
1 942 geweest zijn. Dit is perfect verklaarbaar aangezien op dat
ogenblik de intensiteit van de razzia' s werden opgevoerd en de
eerste deportaties in België naar de vernietigingskampen van start
.

gingen.

Alle details van de Joden

in

Okegem komen we wellicht nooit te

weten. Zijn ze gearresteerd in Okegem of hebben ze op tijd
kunnen ontsnappen? Hebben ze de oorlog overleefd? Een
grootschalige arrestatie in Okegem is natuurlijk mogelij k, maar dit
zou wellicht niet onopgemerkt gebeurd zijn. Vermoedelijk werden
zij vanuit Brussel getipt en vertrokken zij halsoverkop uit
Okegem. De kans is groot dat zij zoals vele anderen kort nadien
tegen de lamp liepen en naar de Dossinkazerne in Mechelen
werden gebracht.
Welke overwegingen bij Patrice De Schepper meespeelden blij ft
ook voer voor speculatie. De man is kinderloos overleden en liet
volgens onz.e informatie geen gegevens na. Het is overigens
weinig waarschijnlijk dat hij van deze ganse zaak ooit iets op
papier hee ft gezet. Toch formuleren we een hypothese.
Zoals reeds gezegd had hij met de rest van Okegem weinig
uitstaans. Hij was en bleef een Pamelaar die zij n arbeiders elders
ronselde (vooral uit lmpegem) en voor allerlei :zaken trok hij vaak
naar Brussel. Het was daar dat hij Meyer Tabak.man leerde
kennen, een handelaar met heel wat contacten in het Joodse
milieu. Tabakman was zich goed bewust van de dreiging die
hetmelf en andere Joden boven het hoofd hing en gebruikte zijn
handeltcontacten met De Schepper (beiden handelden in textiel).
De Okegem.se fabrieksbaas zag
in een mengeling van
-

H

mededogen en een nood aan goedkope arbeidskrachten
wel
graten in de tij delij ke tewerkstelling van enkele tientallen Joden.
Hij kende perfect de speelruimte die de bezetter in de maanden
juni-juli 1 942 op dit vlak toeliet Hij liet zich indekken door het
plaatselijke gemeentebestuur dat wel eiste dat deze zaak niet het
-

voorwerp van roddel zou worden. Toen de echte deportaties in
augustus van start gingen, werden de Okegem.se Joden

waarschij nlijk aangemaand om hun schuilplaats te verlaten. Dit
was ook wel nodig want de Duitsers waren officieel op de hoogte
van

de

Joodse

aanwezigheid.

Het

is

niet

uitgesloten

dat
oorlogsburgemeester De Roose hen heeft gewaarschuwd dat er
15
een arrestatie op handen was • In elk geval waren de Joden eind

augustus weg uit Okegem.

Voor De Schepper was het na de oorlog ' business as usual . Zo

meende Odilon Van de Perre na het vertrek van de Joden gebruik
te kunnen maken van het gereedschap en het hout dat zij hadden
achtergelaten. Dit was dan wel buiten De Schepper gerekend die
al het materiaal voor zichzelf opeiste.

In elk geval staat

dat
werken in Dente/les Lux een garantie was om niet als
vast

dwangarbeider naar Duitsland gestuurd te worden. Dit kan Maria
De Strooper (vrouw van

Frans

Van de Perre) bevestigen die als

was . a haar
Feldgendanne n
ei zo na naar
twee
ken

jonge arbeidster tij delij k in ' het fabriek' werkz.aam
ontslag door De Schepper werd ze door de
gearresteerd en voor verplichte tewerkstelling

Duitsland
gestuurd
(het
kostte
haar wel
gevangenisstraf in Sint-Gillis). De Schepper zette zijn industrie}

activiteiten tijdens de oorlog verder, wat hem in d ogen van
sommige Okegemnaars verdacht maakte. Na de oorlog werd op
luidt
zijn huis dan ook een hakenkruis geschilderd.
zouden achteraf excuses zij n

aang boden en

rd

zijn naam in

u Jozef De Roose was wel burgemeester met d gratie van
zijn di
emer• ge
volgens tijdgenoten niet meer dan een '
en toe waarschuwde voor gepl
d arre.stad (intervi m t Hel a Dil
Weeön, december 2009)

gemeente witgewassen16• Het staat vast dat er nooit een rechtszaak
voor economische collaboratie tegen De Schepper geopend is. Het
maakt hem dan ook tot nader order de ' Oskar Schindler van
Okegem' 1 7•
En Meyer Tabakman? Zijn levensloop leest als een spannende

roman (maar dan

wel met een slechte afloop). In j anuari

1 943

werd hij gearrestere d en kwam hij in de Dossinkazeme in

Mechelen terecht. Hij stond op de lij st voor het

' 1 9de

transport'

wist te ontsnappen (vanuit Mechelen of vanuit de rij dende
trein). In april 1 943 werd hij opnieuw aangehouden en in
t
Mechelen op het '20s e transport' geplaatst, het beruchte konvooi
waar door een actie van het verzet meer dan 200 mensen konden
maar

ontsnappen. Tabakman dook voor de rest van het j aar onder in

Brussel en zette zijn verzetsdaden verder. In december

1 943

liep

hij in Vorst opnieuw tegen de lamp. Na een nieuwe passage in

1 5 januari 1 944 aan het 23ste konvooi
toegevoegd. Zijn reis naar Auschwitz werd hem fataal , sindsdien

Mechelen werd hij op

werd niets meer van hem gehoord. . .

18•

Met dank 111111 Fram Van de Perre en Maria De Strooper voor de informatie.

16

Interview met Frans Van de

Perre en Maria De Strooper, 5 november 20 1 0.
17 Oskar Scbindler ( 1908- 1974) was een Sudeten-Duitse industrieel die tijdens
de oorlog in Krakau duizenden Joden tewerkstelde. Sommigen zien in hem een
weldoener die van zij n vriendschappelijke relaties met de nazi 's gebruik maakte
om hen van een deportatie naar één van de vernietigingskampen te redden.
Volgem anderen primeerden bij Schindler vooral opportunistische argumenten.
Zijn wedervaren raakte bij het grote publiek bekend door de film Schlndler 's list
Spielberg. 1993).
1 1.-P. SCHRElBER., Ibid.
Het doHier van Meyer Tabakman bevindt zich in de
DIENST VOOR OORLOOSSLACHTOPP RS, nr. 44336/ 1 662.

{Steven
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Okegemse seizoenarbeiders in Frankrijk
J01.e/ Van do Speeten

2011 kreeg als thema "Armoe troef' en stond in
het teken van de geschiedenis van de armoede. Ons land heeft in
de loop van zijn geschiedenis een reeks migratiegolven
meegemaakt: V lamingen trokken als seizoenarbeiders naar
Noord-Frankrijk of als mijnwerker naar Wallonië. Aan boord van
De Erfgoeddag

schepen van de Red Star-Line droomden velen luidop van de
welvaart in het verre Amerika.

In het interbellum liep de Vlaamse

emigratie of uitwijking sterk terug.
Heemkring Okegem vindt het passend wat dieper in te

thema en wijdt in dit nummer een bijdrage

aan

de

gaan op dit

Okegemnaren

die · als seizoenarbeiders naar Frankrijk trokken in de eerste helft

2oste eeuw. Seizoenarbeiders waren een bijna uitgestorven
ras van Vlamingen die "om den brode" voor enkele weken of
zelfs maanden van huis wegbleven om vooral in Frankrijk te gaan
werken. Vooraleer in te gaan op de Okegemse seizoenarbeiders
vinden we het passend de geschiedenis van de seizoenarbeid wat
uit te diepen en we laten ons daarvoor leiden door het boek van

van de

19
Bert Woestenborghs over dit onderwerp •

Van bittere noodzaak tot diepgewortelde traditie

is in Vlaanderen niet ontstaan uit een drang naar
avontuur. Het_Iag niet in de aard van de Vlaams plattelander om
verre horizonten te verkennen. Het blikveld van d ge
Vlaming beperkte zich meestal tot het nabwige dorp of d i
verder gelegen stad. D aarbij hield hij vast aan all rl i traditi
Seizoenarbeid

·

B. WOESTENBORGHS, " Vlaams arbtidi � in delt YNotde " </'ltoe ill
11'' en 2()'" eeuw Vlaamse seizo.narbeidi � tldi #nut /wood MOGtM
verdienen, Gent, 1993.
19

dikwijls rijk aan inhoud maar belemmerend voor de economische
ontwikkeling Het is tragisch te zeggen dat precies die honkvaste
en traditierijke Vlaming vanaf het midden van de 1 9 cte eeuw door
omstandigheden werd gedwongen om zijn economisch
gezichtsveld te verruimen. De situatie liet de talrij ke Vlaamse
,

.

plattelandsbewoners niet langer toe om totaal inspiratieloos toe te

zien hoe zijn labeurwerk steeds minder opbracht.
Velen vestigden zich in de stad met de hoop op werk in de sterk
groeiende

industrie. Anderen zagen geen toekomst meer in eigen
streek. Zij zochten hun heil in de emigratie naar de "Nieuwe
Wereld" waar 'Il! hoopten op ongekende rij kdommen. De meesten
bleven op het platteland en trachtten er met de beschikbare
middelen het beste van te maken. Seizoenarbeid was een van de
weinige mo gel ijkheden om tenminste voor enkele maanden per
jaar van een inkomen verzekerd te zijn.

De seizoensgebonden uitwijking is zich in Vlaanderen eigenlij k
pas in begin van de 1 9de eeuw gaan manifesteren. Vanuit de
noordelij ke streken van het huidige Henegouwen trokken jaarlijks
enkele honderden mensen naar het buitenland. Vooral de streek
rond Parijs met zijn grote graanvel de n oefende een zekere
aantrekkingskracht uit. Halfweg de 1 9ctc eeuw zou die beperkte
migratiebeweging plots uitdijen tot een massale volksverhuizing.
De reden hiervoor lag in het uitbreken van de vlascrisis waardoor
de huisnijverheid werd opgedoekt. De daarop vo lg ende
voedselcrisis werd veroorzaakt door de mislukte aardappel- en
anoo sten.
grag
Noord-Frankrijk dat zich met zijn textiel e n steenkoo lnijverhe id
ontwikkelde tot een machtige industri�le groeipool, werd
overspoeld door Vlaamse landarbeiders of handwerklieden. Toch
was er een gestaag groeiende groep Vlamingen, vooral afkomstig
uit het zuiden van Oost-Vlaanderen, die hoe langer hoe meer werk
zocht in de ranse landbouw.

Vlaanderen het
sterkst toenam tij <lens het laatste kwart van de 19cte eeuw.
Seizoenarbeid was niet langer meer de zaak van een enkel
individu of kleine minderheid. Ze groeide uit tot een
systematische trek die grote delen van de Vlaamse bevolking
Het is opvallend dat de tijdelijke uitwijking in

enkele maanden in beweging bracht.

Door frontlinie tij dens de Eerste Wereldoorlog was het

voor de

Vlaamse seizoenarbeiders vier jaar bijna onmogelijk om naar

Frankrijk te trekken. Na de oorlog moest het land letterlijk weer
worden opgebouwd. Zo vonden vanaf 1 920 ongeveer
Vlaamse seizoenarbeiders de weg naar

Frankrij k

30.000

terug. Maar ten

1930
nam de Franse regering drastische maatregelen om het aantal
gevolge van de economische crisis in het begin van de jaren
buitenlandse arbeiders te beperken.

De· oorlogsomstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog
verhinderden een geregelde en risicoloze

uitwij king waardoor

velen de reis niet meer ondernamen. In de eerste jaren na de
oorlog zou de seizoenarbeid vanuit Vlaanderen naar Frankrij k nog
eenmaal grote aantallen Vlamingen op de been brengen. Vanaf het
begin van de j aren 1 960 nam het aantal Vlaamse seizoenarbeiders
voorgoed af. Daar had de groeiende tewerkstelling in eigen streek
zeker iets mee te maken. De eigenlij ke reden lag in de sterk
toegenomen en steeds verder geperfectioneerde mechanisering. In
de eerste j aren leverden de machines nog geen betrouwbaar werk
en moesten de boeren nog een beroep doen op de Vlamingen.
Maar na verloop van tijd moest de dure handeparbeid het afleggen

tegen de machines.

Frankrijk als aantrekkingspool

gen t
Hoewel Vlami ngen overal gingen waar er
rk
Frankrijk duidelijk de voorkeur. 0 er h t alg m n bl
ongeveer ten noorden van Parij in d
rs plaa
isn Mam
departementen Nord, Pas-d - alai
.0

l

1

'

en Seine-et-Marne. De Vlamingen trokken vooral naar Brie, een
streek die de departementen Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Aisne en Haute-Marne omvat met Parij s als centrum. Ze trokken
ook naar Beauce (waar Zola zijn roman La Terre over de
boeren.zeden laat afspelen) tot in de omstreken van Lyon en
Morvan in Midden Frankrij k. In Basse-Brie en Brie-Pouilleuze
waren er boerderijen van 200 à 300 ha groot. In Haute-Brie waren
de grootste landbouwondernemingen: boerderijen van 400, 600,
800 ha waren geen uitzondering. In Bonneval dichtbij Meaux, lag
de grootste boerderij van Frankrij k meer dan 1 000 ha groot. Daar
werkten 60 Belgen: een tiental verbleven er het heel jaar door.
Beauce is het land van tarwe en suikerbieten20 •

De Vlaamse seizoenarbeiders zochten vooral werk en dat was in
Frankrijk in grote mate te vinden. Frankrijk was een land met
uitgestrekte vruchtbare gebieden die al eeuwen lang in cultuur
waren gebracht. Maar het was weinig bevolkt in tegenstelling tot
Vlaanderen. De nood aan bijkomende arbeidskrachten was dus
groot Daar kwam nog bij dat Frankrijk af te rekenen had met
ontvolking. De jongeren verlieten de landbouw om werk te
zoeken in de steden. Een bijkomend voordeel voor de Vlamingen
was de uitbouw van het spoorwegnet. Het gebruik van het spoor
om zich naar Frankrijk te verplaatsen werd aangemoedigd door de
invoering van het treinabonnement vanaf 1 870. Goedkoop
treinvervoer behoorde voo rtaan tot ieders mogelijkheden en er
werd massaal gebruik van gemaakt.
Tijdelijke 1eizoemgebonden uitwijking

Seizoenarbeid vereiste geen specifieke capaciteiten. Wie goed was
leverde in dez.elfde tijd veel meer en beter werk dan de andere die
het werk minder goed onder de knie had. De betal ing gebeurde
meestal niet per dag of per uur maar was per prestatie. Er werd
dus bard gewerkt om op een zo kort mogelijke tijd zoveel

,,, A. DE WINNE, Door arm Vlaanderen, Oent. 1.d., p. 1 1 4· 1 22.
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mogelij k te verdienen, zonder

de uren te tellen. De afgesloten

arbeidsovereenkomst tussen werkgever

en

werknemer

tij delijke aard. Het werkaanbod liep van ongeveer

was van

begin maart,

wanneer de steenbakkers er op uit trokken tot begin december of
zelfs later als de "mannen van den

ast" terugkwamen.

De meesten waren werkzaam als landbouwarbeiders en voor hen

begon het seizoen rond half mei en duurde tot half november.

Velen vertrokken rond mei om te helpen bij het bewerken van
bietenplanten. Begin j uli schakelden zij over op het
gras of het maaien van klaver. Anderen vonden ook

de
hooien van
werk in de

vlasoogst. Vanaf half j uli stond de oogst van graan op het
voorplan om eind september plaats te maken voor het rooien

van

de bieten. Ongeveer tegelij kertij d met de bietenrooiers gingen ook
de seizoenarbeiders in de suikerfabrieken aan de slag. Vanuit
Oost-Vlaanderen trokken ze naar de suikerfabrieken

in

het

noorden van Frankrijk. Naast de vaste steenbakkerijen bestonden
er tot begin de j aren 1 970 ook veldsteenbakkerijen. Dit waren

tij delij ke vestingen op het platteland, in de buurt van de grote
steden en daar was een grote vraag naar stenen en op die

manier

konden de transportkosten beperkt worden.
De campagne van het drogen van de cichorei was beperkter en
situeerde zich op geheel andere vlakken. Van de cichoreidroger
werd een vereiste vakkennis vereist. Het

was

een echte stiel die

dikwijls van vader op zoon werd doorgegeven. Het
typische

Vlaamse

aangelegenheid

en

het

waren

was een

alleen de

Vlamingen die de asten bevolkten. De droogplaatsen bevonden

Calais-Sint-Omer -Duinkerke.
omschrijving had wel een of meer van di

zich hoofdzakelijk in de driehoek
Elk dorp binnen die
asten.

De aanwerving
rs
We kunnen ons vandaag d dag nog nau lij
'
de tweede helft van d 19
uw n Vlaam landm

kon lezen of schrijven én geen Frans sprak, er in slaagde om
honderden kilometers van huis werk te zoeken en werk vond. Op
goed geluk trok hij er met enkele anderen op uit, bij elke boerderij
werk vragend tot re aan de slag konden. Zolang boer en
werknemer tevreden waren over de samenwerking werd die
jaarlijks verlengd. Was dat niet het geval dan trokken de
Vlamingen dieper Frankrijk in tot ze iets beters gevonden hadden.
Op die manier ontstond er een netwerk van adressen waar de
Vlaamse seizoenarbeiders terecht konden. Bij deze vorm van
werving volstond het gegeven woord van boer en ploegbaas om
elk jaar de aangegane afspraak na te komen. Het enige schriftelij k
bewijs was de jaarlijkse brief die de boer naar de ploegbaas
stuurde in het voorjaar. Daarop vermeldde hij het aantal hectaren
dat moest bewerkt worden, tegen welke voorwaarden en wanneer
hij de arbeiders verwachtte. Na de Eerste Wereldoorlog was dat
schriftelij k contract bij wet verplicht.

Reis
Voor vele seizoenarbeiders was de reis naar Frankrijk een meer
dan bijzonder gebeuren. Het was helemaal niet vanzelfsprekend
dat een dorpeling zulke afstanden aflegde. Afspraken over de te
volgen route waren belangrijk en nodig. Als bagage namen de
seizoenarbeiders slechts het noodzakelijkste mee (reservekleren,
ondergoed, een aantal nuttige gebruiksvoorwerpen en vooral veel
voedsel). De rokers zorgden ook voor tabak. Tenslotte had elke
seizoenarbeider zijn eigen alaam bij : als pik en p i khaak, hak of
schopje. Dit alles werd niet in een reiskoffer gestopt maar in een
typische tweez.ak, in Vlaanderen bekend onder de naam " bazatse".

Van oorsprong was het niets anders dan een peluwovertrek uit
gestreepte of geblokte tijk. In het midden was er een opening
zodat de zak langs twee zijden kon gevuld worden. Na hem enkele
malen te hebben omgeslagen zodat de opening zich automatisch
sloot , kon men die gemakke lijk over de schouder hangen.
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Het spreekt voor zich dat de manier van reiz.en in de loop der
j aren een grote evolutie valt waar te nemen. In de 1 � eeuw
hadden de landmensen alleen maar hun voeten ter beschikking als
transportmiddel. Lange dagmarsen op blote voeten of klompen
waren niet uitzonderlijk. Vanaf de eeuwwisseling was de trein het
middel bij uitstek. Door de vele stationnetjes op het Vlaam.se
platteland konden ze bij hun vertrek opstappen. Aan de
grensovergang werden ze door de douane streng gecontroleerd.
Hierna moesten ze nog via het immigratiekantoor te Tourcoing
passeren om er de nodige formaliteiten te vervullen. Wanneer de
grens en het immi gratiekantoor achter hen lagen kon de reis
worden hervat. Met de trein trokken de meesten dieper
lll .

Frankrijk

Lo.gies
Seizoenarbeiders besteedden bijzonder wermg aandacht aan
voeding, rust en ontspanning. Voor hen telden alleen het werk en
het te verdienen loon, al de rest was van ondergeschikt belang.
Veel werkgevers grepen deze houding aan als een excuus voor de
vaak erbarmelijke werk- en leefomstandigheden van de
seizoenarbeiders. Dit leidde soms tot werkelijk chrijnende
mensonwaardige toestanden.
De boer voorzag voor de landarbeiders een schuur een hooizolder
of in het slechtste geval een uitgekuiste stal. Pas na de Twe.�e
Werèldoorlog kwam hierin verbetering door de tuss nkomst van
be
de
vakbonden.
Voor
de
syndicaten
waren
levensvoorwaarden een van de eerste bekommernissen in hun
r
strijd voor de seizoenarbeiders. Belangrijkst hulpmidd l }li
aantal
was het geschreven contract. Op di manier kond
bepalingen vastgelegd word n.

Voeding
Het dagelijks menu van de seizoenarbeiders tijdens de campagne
was zeer eenvoudig en monotoon. Landarbeiders die tegen de
volle kost waren aangenomen hadden meestal meer afwisseling.
De kwaliteit van de maaltij d hing dan af van de ijver van de
boerin. Waren zij bij een kleine boer gehuisvest dan mochten die
enkele arbeiders met hem mee-eten. Op grote boerderij en werkten
de grotere groepen arbeiders tegen halve kost. De boer leverde
hen ' s morgens koffie, overdag water, bier of wijn, en ' s avonds
aardappelen.

Rust en ontspanning
Van enige ontspannende activiteit was nauwelijks sprake . Meestal
waren de seizoenarbeiders ' s avonds te moe om nog iets te
ondernemen. Tijdens een gewone werkdag bleven de rustpauzes
beperkt tot een tweetal in de voormiddag, een langere tij <lens de
middag en nog twee in de loop van de namiddag. Wan.neer het
werk voorspoedig verliep, bleef de zondag voorbehouden om te
rusten. Vanuit kerkelijke kringen werd er sterk de nadruk gelegd
dat de arbeiders de gelegenheid kregen om een misviering te
kunnen bijwonen. Maar de Vlaming die thuis zo getrouw naar de
kerk ging, hield dat ver van huis moeilijk vol. Veel hing af van de
sfeer tussen de ploeggenoten en de ingesteldheid van de
ploegbaas. Meestal werd er ' s z.ondags nog wel in de voormiddag
gewerkt, de rest van de dag brachten de arbeiders door met wat te
rusten, wat sokken en ondergoed te wassen of een wandelingetje
rondom de boerderij te maken. Ook het schrijven van een brief
naar huis of het doornemen van de toegestuurde krant behoorde
tot de vaste activiteiten. Natuurlijk mocht het bezoek aan het
dorpscafé niet ontbreken. Als vanzelf troffen de Vlaamse
arbeiders die er in de buurt werkten, er elkaar om wat bij te praten
en een pintje te pakken.
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Het loon
De Vlaamse seizoenarbeiders trokken zo ver van huis om geld te
verdienen. Het loon was bijna altijd afhankelij k van de geleverde
prestaties. Voor de landarbeiders betekende dat een vaste prij s per
hectare. De cichoreidrogers kregen een vergoeding voor elke 7.3k
van 1 00 kg gedroogde wortels. Ook de graandorsers werden
meestal betaald volgens deze maat. De verdiensten van de
steenbakkers hingen af van het aantal gebakken stenen, per
duizend of tienduizend stuks .

Er moet niet aan getwijfeld worden dat een goede seizoenarbeider
die op een behoorlijke manier zijn werk deed tegen een normale
vergoeding meer dan zijn boterham verdiende. Tot vóór de Eerste
Wereldoorlog ontving een seizoenarbeider in Frankrijk tot
driemaal meer per dag dan een arbeider in Vlaanderen voor
hetzelfde werk. Een landarbeider in Frankrijk kon ongeveer 400
frank overhouden na een campagne die liep van mei tot oktober.
De steenbakkers verdienden over het algemeen iets meer omdat ze
beter werden betaald en omdat hun campagne langer duurde.
Tijdens het interbellum stegen de lonen maar zakte de verhouding
tegenover de Belgische lonen tot ze rond 1 930 ongeveer gelijk
was.

Seizoenarbeid: een haat-liefde verhouding
De seizoenarbeiders stonden binnen de kleine dorpsgemeenschap
onderaan de sociale ladder. Met een zekere gelatenheid
ondergingen ze hun lot. Toch oefende seizoenarbeid op len

zekere aantrekkingskracht uit waardoor ze in het voorjaar te&
reikhalzend uitkeken naar de start van d campagn D jaarlij
i naar
trek gaf kleur aan de troost loze sl ur van alledag.
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en familieleden die eenzelfde doel nastreefden: op zo kort
mogelijke tijd veel geld verdienen.
In de loop der jaren hebben verschillende personen en organisaties

zich ingezet voor de belangen van de seizoenarbeiders. De
arbeiders in de vreemde waren min of meer verstoken van
organisatorische hulp van buitenaf. Een zekere terughoudendheid
van henzelf heeft hiertoe bij gedragen. Deze bevolkingsgroep was
het niet gewoon dat er voor haar iets werd ondernomen. De
seizoenarbeiders waren moeilijk te vatten in organisaties en
verenigingen want ze waren sterk op zichzelf gericht en lieten
zich nauwelijks in met wat er in de wereld gebeurde.
Terwijl de seizoenarbeiders zelf nauwelijks enig initiatief
ondernamen ter verbetering van hun situatie bleef ook het
politieke engagement beperkt. De kerk was begin 19<le eeuw dé
grote promotor van de "werken" voor seizoenarbeiders. Het
"Werk der Fransmans" zorgde voor de geestelijke en stoffelijke
hulp voor de seizoenarbeiders.
Seizoenarbeiders uit Okegem

Merkwaardig genoeg is er in het gemeentearchief van Okegem
bitter weinig infonnatie over dit thema terug te vinden. Ook
monde linge bronnen schieten op dit vlak te kort. Toch moeten er
enkele mannen geweest zijn die de moed opbrachten om als
seiz.oenarbe iders in Frankrijk te gaan werken. Want in het
notulenboek van de gemeenteraad vonden we de volgende
beslissing: •op aanvraag van de kantonale inspecteur besliste de
gemunteraad op 7 januari dat er een cursus in de Franse taal zal
ingericht worden voor de werk.lieden die zich naar Frankrij k
begeven om bij de boeren te gaan werken. Aan meester De Neve
zal gevraagd worden deze leerganf te geven in d klas van d
gemeenteschool, mits vergoeding' 2 Of dit initiatief eni g succes
•

ii
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NTEARCHIEF OKEO M, Notulen van de gemeenteraad,
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toch

kende hebben we niet achterhaald. Misschien moeten er
enkele

liefhebbers

geweest

zijn,

want

in

vraagt het

1 905

gemeentebestuur een tiental boekjes aan die uitgegeven zijn door

het ministerie van Buitenlandse zaken. In dit boekje vonden

de

werklieden die naar Frankrijk gingen de nodige inlichtingen over
het verblij f in dat land.
Eén persoon willen we toch wel vermelden: Andreas Frans Van
Snick die met zijn hele gezin naar Frankrijk trok. Frans Van Snick
werd in Okegem geboren op 1 4 maart 1 89 1 als vijfde kind van
Domien Van Snick en Maria Clementina Van der Maeren. Na zijn
leerplicht

te

hebben

vervuld

moest

hij

als

dagloner

gaan

was

bij verdienen voor het gezin. In augustus 1 9 14 - de oorlog

toen al enkele weken begonnen - vluchtte hij samen met zijn
vrouw en een 20-tal j onge mannen naar Frankrijk om uit de
handen van het Duitse leger te ontsnappen. Frans die in Pamel
gehuwd was met Hortense Ophalvens had reeds een zoontje
Philemon (geboren op 22 j anuari 1 9 1 3). Vóór hun vlucht hadden
ze hem bij de ouders van zijn vrouw in Pamel achtergelaten

waar

hij vier j aar de beste zorgen kreeg. Op 1 maart 1 9 1 5 besliste de
Belgische regering in Le Havre dat alle Belgen van 1 8 tot 25

jaar

die niet onder de wapens waren en in onbezet België Frankrijk of

van de
vormen. De

Engeland verbleven, opgeroepen werden voor de duur
oorlog. Ze zouden de bijzondere lichting

1915

meesten werden voor hun opleiding naar opleidingskampen
overgebracht. Na enkele maanden opleiding werden

ze

bij de

Van Sni
van h t front

regimenten ingelij fd en naar het front gestuurd. Fran
ontsnapte aan deze beslissing want hij verbleef v r
in Thaon-les-Vosges (Noordoost-Frankrijk).

Daar werd op 5

november 1 9 1 6 zijn tweede zoon geboren die d naam Jan

Oogh

kreeg. Een pittig detail was dat Joann
Okegemnaar op dat ogenblik in Frankrij

de

belt

and

pe r van d j�m

werd.

Op het einde van de oorlog kwam h t gezin
Okegem. Vader n

mo

d r ging n hun z
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ntj

Phil

an
n

n

onmiddellijk ophalen in Pamel. Opvallend was dat Jan Albert
(Jeannot) alleen Frans sprak en dus niet met zijn broer kon
converseren. Maar geen nood. De ganse familie Van Snick
vertrok op 25 februari 1 920 terug naar Frankrijk en verbleef bij
een boer in Boistent, departement Pas-de-Calais. Daar leerde zoon
Philemon vlug de Franse taal . Hun verblijf in Frankrijk was maar
van korte duur, zij keerden terug naar Okegem waar op 1 oktober
1 922 Philemon werd ingeschreven in het schoolregister van de
gemeenteschool 1 .

' Met dank aan Marcella
Jeannot,

Van Snick die heel wat vertelde over haar vader

INHOUD
Schindler in Okegem? Een vergeten episode uit de Tweede
Wereldoorlog
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Voorzij de: De hoev n aan het gin van d huidige K.a1ttes1traa
omstreeks 1 620 met aan de
t rkant van d traa
de kerk n ter hoogt van d wagen d h fs
Vemaillen woond .

De familie Vernaillen te Okegem en
omstreken vóór 1 796 (deel 2)
Herman Van lsterdael
Zoals in de eerste aflevering over de familie Vernaillen zijn

hier opnieuw de gezinnen weergegeven met nadruk op het
Oost-Vlaam se gebied in de streek van Ninove. Bij de Okegemse
gezinnen zetten we een aantal gegevens uit archiefbronnen om
in tekst. Voor de gezinnen buiten Okegem is dit eveneens
mogelijk maar in dit geval niet gebeurd. Bedoeling is de
mogelijkheden van het Okegems archief te schetsen voor een
betere kennis van de voorouders, zonder daarom reeds
uitputtend
te
werken.
Om
tot
een
volwaardige
familiegeschiedenis te komen moet men in elk geval nog
bijkomend elk gezin in het plaatselijk, regionaal en landelijk
leefkader van zijn tijd plaatsen•.
Vernaillen Judocus huwde te Ninove op 27.08. 1 637 Susanna
Van den Bossche, plots overleden te Ninove op 25.03 . 1 662
vennoedel ijk tevoren weduwe van Judocus Haesaert. Getuigen bij
het huwelijk : Livinus Van den Bossche en Joannes Libaert. Van
deze Joos hebben we geen verdere inlichtingen. We konden ook
zijn herkomst niet achterhalen.
Vernaillen (Van der aillen) Adrianu koster, woonde aan de
Neerbeek te Okegem, overleden 26.09. 1 647 (volgens het
parochieregister overleden in augustus 1 64 7), zoon van Gisbertus,
huwde te Outer op 28 november 1 63 7 met Barbara Taelman
,

1 Voor de bronnen van de familietak Vemaillen in Okegem vcrwijz.cn wc naar
VAN ISTERDA.EL Herman. Fam//Ju en per1onen te Okegem (Ninove (12"* eeuw
- 1909) en lmpegem (Llederkerke) (1 7"6 eeuw - J 804). 2 delen. Okegem,

Heemkring. 2009.
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(Taelman) gedoopt te Ninove op 07 .08. 1 6 1 7 dochter van Egidius
en van Cornelia Breckman/Brouckmans. Getuigen bij het huwelijk:
Engelbertus Van de Waeterloop en Adrianus Taelman. Zijn vrouw
woonde bij het huwelijk te Outer-Herlinkhove en keerde nadien
met haar tweede echtgenoot terug naar haar geboortedorp Barbara
hertrouwde te Okegem op 22 september 1 648 met Pieter Taelman,
zoon van Adriaen.
.

- Adriana, overleden op
1 0.03. 1 639, 3 dagen oud.

09.03 . 1 63 9,

begraven Okegem op

- Cornelia, geboren circa 1 640, huwde te Outer op 24.08 . 1 662 met
Joannes De Mol, zoon van Joannes. Getuigen bij het huwelijk:
Joannes De Mol senior, Niclaes De Mol en Maria Vemaelden;
Cornelia hertrouwde te Okegem op 20.01 . 1 682 met Joannes
Wasteels. Cornelia Vernailen, weduwe Jan De Mol, te Okegem
werd buitenpoorter van Aalst op 29 . 1 1 . 1 680.
- Judoca, geboren circa 1 64 1 , overleden Okegem
begraven Okegem 30.08. 1 66 1 , ongehuwd.

27.08. 1 66 1

- Maria, geboren circa 1 644, begraven Ninove 1 6.08. 1 709
ondertrouw te Okegem 08.0 1 . 1 665, huwde te Okegem op
04.02. 1 665 met Petrus Fransman van Ninove. Getuigen bij het
huwelijk: koster Petrus Vernaelden en Joannes De Mol. Maria
hertrouwde te Ninove op 1 4.05 . 1 679 met Gaspar De Poorter (De
Pooter). Getuigen bij het huwelijk: Guilielmus Bruylant en
Michaël Maes.
- Petronilla, geboren circa 1 646 overleden zonder nakom lingen.
Adriaen Vemaillen, zoon van Ghysbrecht, te Ok gem werd op 23
augustus 1 64 7 ingeschreven als buitenpoorter van Geraardsbergen.
Het buitenpoorterschap van de steden alst en Oeraards
h
tal van voordelen voor de buitenlied n op h t platteland di zich
niet metterwoonst in de stad wilden v tig
nd
Z
andere ontslagen van erfeni cht
n ond
.

$0

stadsschepenen wanneer

re voor een of andere rechtbank gedaagd

werden.
Adriaen en zijn broer Joos volgden hun vader op als koster en
schoolmeester. Volgens het verslag van de deken van Ninove in
1 642 was zijn broer Joos koster van Okegem2 • In 1 644 diende

Adriaen klacht in bij de Raad van Vlaanderen tegen zij n broer Joos

en de baljuw van Okegem die hem het kosterschap wilden
3
ontnemen. Hij trok veertien dagen nadien zij n klacht in .
Vermoedelijk sloten Adriaen en zijn broer een compromis over de
bediening van koster-schoolmeester. Adriaen werd in

1 644- 1 645

betaald door de armentafel voor het onderhouden van het uurwerk
van de kerk en voor het onderwijren van de arme kinderen. Voor
het houden van school betaalde de armentafel hem

15

gulden

jaarlijks en voor zijn onderwij s aan de arme kinderen kreeg hij er
nog

5

gulden bovenop. De weduwe van zij n broer Joos Vemaillen

ontving in

1 658

nog

6

gulden voor het wassen van linnen in

gebruik in de kerk.
In

1 642

Okegem

bedroeg de bedrijfsgrootte van Adriaen Vemaillen te

425

( l ,3067ha) , in 1 652 bewerkte de
pachtte in 1 647 1 87 roeden land te

roeden

3 30 roeden. Hij
van de annentafel van Okegem.

weduwe nog
Herlinkhove

Godfried Van den Elshout noteerde tij dens zij n
pastoorschap in de jaren 1 654 tot 1 666 de toenmalige gezinnen van
Okegem met de namen van de inwoners-communicanten (dit
waren degenen die verplicht waren jaarlij ks hun paasplicht te
vervullen) . Deze pl icht hield in dat ieder met Pasen te biechten en
ter communie moest gaan. Het getal achter de naam verwijst naar
het jaar waarbij 1 654 het nummer 1 kreeg. In deze lijst staat: Petrus
Taelman 2.3.4 migravit in outre uxor Barbara Taelmans 1 .2.3.4.6

Pastoor

Cornelia Vemaillen 3
z

Rljbarchief Oent Fonds Bildom nr. MS.
' IUjklardUefLeuven. Oemcentelijk oud archicf Liedekerke-Denderl euw
nummer 205 folio 32.

Maria Vemaillen 6
Met de codes opgelost leest dit als volgt: Petrus Taelman hield te
Okegem zijn Pasen in 1 655, 1 656 en 1 657. Het gezin verhuisde
naar Outer-Herlinkhove. Zijn echtgenote Barbara Taelmans hield
te Okegem haar Pasen in 1 654, 1 655, 1 656, 1 657 en 1 659. Tot het
gezin behoorden Cornelia Vernaillen, die in 1 656 voor het eerste
keer haar Pasen hield, en Maria Vernaillen die in 1 659 voor het
eerst ter communie ging. En inderdaad in november 1 660 werd hun
eerste kind te Outer gedoopt.

Overlijdensakte van Adriaen Vernaülen, zonder verlllJ!lding WUI

kosterschap! Verder staat er: gesterkt door de sacramenten van � url,
de uitvaartdienst werd gedaan op 6 septembu.

Het gezin van Petrus Taelman en Barbara Tadmans 1>0/gens di
aantekeningen van pastoor Van den Elslto11L

Beijken Taelmans weduwe van Adriaen diend d aangifte van
nalatenschap in bij de schepenen van Ok g m. Op 1 3 d.ecem(Jc:r
1 64 7 werd het stuk in het schepenhuis van Okegem gecontrol
Adriaen Vemaillen erfde van zijn ouders vier Deflcet'm
namelijk 50 roeden lochting met
huur grenzend nnvi�
de Nienoffstrate en ten zuiden aan d Oori
m

perceel woog een hypotheek van 22 stuivers4 interest jaarlijks aan
de erfgenamen Cornelis Goossens. Op het perceel drukte ook een
jaarlijkse last van een veertel5 tarwe, een veertel haver en het derde
van een kapoen aan de abdij van Ninove en het derde van 5
Aalsterse vaten tarwe aan de armentafel van 0kegem. Het tweede
perceel was 60 roeden land oostwaarts grenzend aan de meers van
de armentafel van Iddergem. Het derde perceel had een
oppervlakte van 80 roeden land grenzend aan de straat leidend naar
de Baekerghem en aan het perceel van de armentafel van Okegem.
Het vierde perceel was 60 roeden meers grenzend west aan de
straat. Tijdens hun huwelijk verwierven ze nog twee percelen
waaronder de hofstede met een oppervlakte van 50,5 roeden. Het
was trouwens dez.e hofstede waar de overledene stierf, en het
geheel omvatte een huis, een stal en een varkenskot. Van de
armentafel namen z.e 27 roeden grond in cijnspacht grenzend aan
het Cauterken en zuid aan de Beeckstrate, waarop 500 hopstaken
stonden, gekocht van Gillis Taelman, vader van de weduwe. Jeron
De Pape had hierin nog een z.eker deel. Het tweede perceel dat het
echtpaar kocht was 40 roeden lochting tegen het Cauterken en de
Beeckstraete.
Na het

overlijden noteerden en schatten de voogden alles wat in
huis aanwezig was. De inboedel bestond uit een schrynhauten
buffet, een schrynhauten koetse, een schrynhauten kiste, een witte
van een stuiver kunnen we het best inschatten via het loon van een
ongeschoold arbeider. Die verdiende toen 1 2 stuiver per dag werk. Kreeg hij
gedurende de dag te eten van zij n baas, dan was het loon de hel ft namelijk 6
stuiven per dag. De waarde van het voedsel van één persoon was dus de helft van

" De waarde

zijn loon.
s

De inhoud van een viertel. graan.maat van Ninove, was 1 6 liter, de havennaat
was één derde groter. Acht viertels of meukens was een zak. De Aalsterse
graanmaat werd "vat" genoemd en had een inhoud van 2 1 ,33 liter. Een kapoen is
een gnneden haan. De1.e last in natura kon omgezet worden in geld. De
adwopsom werd jaarlijks vastgelegd op buis van de marktprijzen. Eén dorde
wijlt erop dat het perceel afgesplitst il van een groter geheel. De roede als
oppervlaktemaat il 30,7456 m2, 'O roeden il dUJ l ' are 37 ca en 28 dma.
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tafel, een schapraeij, 3 hauten stoelen, 2 cleyn stoelkens, een
setelstoel, een scherjbert met het mes, een vleesch stande, een
botervat met de staff, een cuypken, 2 cleyn cuypkens, melckeemer,
cleermande, 2 grauw manden, 3 cleyne mandekens, een
naeymandeken, 3 curfven, een wieghe, een spinnewiel met
spinnerock, 5 haspen, een spoelwiel met garewinde, 20 babynen, 3
schietspoelen, 5 weverscammen, 2 wevers ghetauwen, een
wascuype, 15 melckteelen, een saenpot, 2 tobben, 3 bierpotten, 2
etteelkens, 3 haute schotelen, 2 eerden schotelen, een smautpotken,
een azynpotken, een boterschotel, een dosyn roye taillooren, 6
witte taillooren, 1 0 tinne schotelen, 2 commekens, 3 tenne (tinnen)
lepelen, 2 tenne sautvaeten, een hauten sautvat, 8 hauten lepels,
een grote ekele, een lichtvat, 4 ketelkens, 3 watercannen, 3
cleerborstelen, een schaere, 2 messen, een candelaer, 2 beddenr
met 2 hooftpeulms, 4 oorcussens, 2 sittecussens, een groen sarge,
een witte sarge, een cleyn kirulersaeghe, 3 ketelen, 2 aekers, een
yseren panne, een suypenpanneken, een yseren pofken, een hael
met heyse, een brandeleer, een quaeden rooster, een quaet haumes,
een schuppe, cuyelschuppe (spade om te kuilen), meshaeck, picke
deghen, een eeren becken, 9 biecorven, een c/eyn saegsken, een
schildery, een dorse, 2 seeptonnekens, 1 50 naeghe/s, een
vleesblock, een hopsack, 2 meelsacken, 3 pinten zeem, een grote
haspe, 2 weejftempels, een cruijbus. Daarna volgen de opsomming
van de kledij en ander textiel.

Verder werd er aangetroffen: 36 pond ghesoden vies chen garen.
40 bundelen vlas, 1 1 viertelen erten, een partij roomsche boonen. 3
viertelen aujuyn, een deel rogghenstroy met een deel cnippe n.
een deel hoy toemaet, 18 tierlinghen cooren, het m t in den hof;
alle hop met een partye hert, het lof en wortelen, een i rNI oud
lynsaet, 6 lynsaetbrooden, 75 rogghenstroy, 25 b� Is ut tro .
41 pont verckenvleesch, 28 pont hespen l ch. 41 pond
rentvleesch, 2 steenen boter, een eroppot � irooppot) SO ltawlt.
een party cooren, 2 viertelen tarw , di n tronck op
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costerymeersch waarvan hij de opbrengst deelde met Joos
Vernaillen.

Het vee in de stallen: 2 coeyen, een jaerlinck caljf, 3 hoenderen
met de haen. Hij hield eveneens bijen wat de honing in het huis
verklaard. We laten de lezers verder zelf achterhalen wat er
allemaal in huis aanwezig was.
Afsluitend maakten de aanwezigen een contract over de verdere
opvoeding van de wezen. De weduwe beloofde de wezen te
houden en onderhouden tot ze allen de leeftijd van 1 7 jaar bereikt
bruiden of "totter tyt toe dat dezelve zullen ghecomen wesen tot
gheapprobeerden (goedgekeurde) staet, soo wel sieck als ghesont,
cleeden, ghereeden behoorelyck en taemelyck naer haerlieder
staet, mitsgaders wassen, vringhen, cuysschen ende reynighen ende
de zelve te laeten scholen gaen totter tyt toe dat de zelve
behoorelyck connen lesen gheprente (gedrukte boeken lezen), ende
schrijven ende daerenboven de zelve laeten te kinderbedde gaen
ende feesten daer die gheroepen ende ghebeden sullen worden
sonder ha.er/ieder cost (mogen naar feesten gaan zonder dat ze
daarvoor de kosten moeten dragen van bijvoorbeeld een geschenk)
. . .

De waarde van de inboedel, dus zonder de waarde van de gronden
in rekening te brengen, bedroeg 1 275 gulden 1 1 ,5 stuiver. Adriaen
had zich tijdens zijn leven opgewerkt.
de inboedel was Adriaen tegel ij kertijd koster, landbouwer en

wever. Het gezin haalde uit spinnen en weven (twee weefgetouwen)

Volgens

een bijkomend inkomen. O pmerkelijk in deze inboedel is de
afwezigheid van boeken en enige verwijzing naar het houden van
schoo l . We weten immers uit de rekeningen van de armentafel dat
Adriaen daarvoor een vergoeding kreeg.

Adriaen dee lde de inkomsten uit de kosterij met zijn broer Joos.
Hoeveel

verwijzen

verdiende een koster en wie betaa lde

hem?

Daarvoor

naar twee artikels die reeds eerder in het tijdschrift

verschenen en die uitgebreid ingaan op de verdiensten verbonden
het kosterschap6 •

aan

Slotformule van de aangifte van nalatenschap van Adriaen Vernaillm. De
weduwe tekende samen met haar vader Güils Taelnuur. Joos Vemailll!ll
en Cornelis Taelman tekenden als voogden van de kinderen. De aJttktt
handtekeningen zijn van baljuw Jan Cortvrindt, burgemttSter Reyn
Schoonjans en van schepen Danill Van Huijldrock.

6

VAN HERREWEGHEN Gerard, Miclti I .Ru)M'. /cos

1 754, in: Mededelingen Heemlcring Oàgenrjg. 7, 1982

te CJk«fleM
p. 1·38• V

SPEETEN Jozef, Bijdrage tot di parodtiegescltitldi is, in: M1ctecte10.wen
Heemkring Okegem jg. 1 2, 1 987, p. 1 03-104.
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Het decanaal verslag van hetjaar 1642 met vermelding van Judocus
Vernaülen als koster en als beheerder van de armentafel

Vernaillen (Vernailden, Vernaelden, Van der Naelden)
Joannes, overleden te Okegem op 28.02. 1 66 1 , begraven te
Okegem op 0 1 .03 . 1 66 1 , zoo n van Judocus en van Maria
Beec� huwde te Okegem op 02. 1 1 . 1 647 met Elisabeth Wiens
(Wieem, Wiée, De We), geboren circa 1 6 1 4 overleden te Okegem
in januari 1 704, 90 jaar oud. Getuigen bij het huwelijk: Judocus en
Adrianus Vemaillen. De aanwezigheid van twee doopgetuigen van
Ninove wijst erop dat Elisabeth mogelijks van Ninove afkomstig
is. Elisabeth hertrouwde in november 1 66 1 met Adrianus Van
Oudenrode.
- Adrianus, gedoopt Okegem 20.09. 1 654 (Adrianus Van Boterdael,

poortbaljuw van Ninove - Joanna Gansemans), overleden te
Okegem in november 1 668 aan de pest, 1 3 à 1 4 jaar oud, sepu/tus
in fundo materno.

- Joanna Catharina, gedoopt te Okegem op 2 1 .05. 1 658 (Judocus
Step - Catharina Verbraecken, Ninove), overleden op 02.05. 1 662,
begraven te Okegem op 03 .05 . 1 662, 5 jaar oud.
- Joannes, huwde met Barbara Wachtelaer

_,J;i;.

de voorschriften van hd

Huwelijksakte van Joannes Vernaillen en Elisabeth Wiens, ingez,egend
door pastoor Augustinus De Clerck volgens

concilie van Trente.
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Overlijdensakte van Joannes van

Jan Vemaillen, zoon van Joos, te Okegem l iet zich op 2 1 oktober 1 647
inschrijven als buitenpoorter van Geraardsbergen
1 656 was hij schuldenaar van een lening van
armentafel, een schuld die tevoren ten laste
zoon van Pieter.

are

ca). In
6 gulden jaarlijks aan d

In 1 662- 1 664 bedroeg zijn bedrij fsgrootte 244 roeden (75
was

van Jan De

2

enne,

In 1 648-1 649 werden Engelse soldaten te Okegem ingekwartierd.
inwoners kregen soldaten te herbergen. In de dorpsrekening an l
1 649 wordt Jan Vemailden vergoed omdat bij h m en bij
l
Cardoen gedurende 1 9 dagen
n soldaat logeerd Sam n m t Gilli
•

Van Ginderdeuren en Cornelis De Wenn
vergoeding voor het houd n van
n ng l

g hij

ruiter.

bij

m

Vernaillen Egidius zoon van Rogier en van Maria Damen, huwde
met Judoca Laureys. Woonden te Iddergem. In 1 666 had Gillis
Vernaillen 658,5 roeden grond, inbegrepen een hofstede van 5 1
roeden, in gebruik. In 1 694 waren de gronden van Gillis in gebruik
van Pieter De Leeuw (470,5 roeden en de hofstede), Anthon
Droeshaut (48 roeden), Pieter De Winne (de oude) (24 roeden),
Adriaen De Dier zoon van Adriaen

had het paar geen kinderen.

(1 1 6

roeden). Vermoedelij k

* Bronnen over dit gnin:
-

Akte van lening van 9 gulden jaarliJ°ks aangegaan door Rogier Vemaillen, zoon

van

Niclaes, en zijn zoon Gillis Vemaillen, zoon van Rogier, b ij wij len Anthoin
Kints, koopman in laken te Aalst, wordt nu verhoogd tot 2 1 gulden jaarlijks
(Gemeentelijk oud archief Liedekerke-Denderleeuw 02.09. 1 659 nummer 207
folio 23}.
Akte van lening van 20 sch. gr. jaarlijks aangegaan door Gillis Vemail len, zoon
van Rogier, te Iddergem gehuwd met Josina Laureys bij de weduwe en erfg.
Jaspar Kint (Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem nwnmer 1 1 1 1 folio
37, 1 3.01 . 1 667}.
-

Van der aelde (Van der Nailde) Petrus, gedoopt Denderhoutem
25.07. 1 629, overleden Denderhoutem 0 1 .02. 1 684 zoon van
Joanne s en van Maria Guens, ondertrouw te Haaltert 23 .05 . 1 652 en
huwelij k te Haaltert 1 3 .06. 1 652 met Maria Meganck, gedoopt
Haaltert 1 8.05 . 1 628, overleden Denderhoutem 23.03 . 1 690 dochter
van Adrianus en van Cornelia Goossens. Getuigen bij de
ondertrouw: Egidius Van der Naelde en Egidius Guns; bij het

huwelijk: Egidius Van der Naelde en Nicolaus De Sinaye.

- Maria,

gedoopt Haaltert 1 6.02. 1 653 (Adrianus Meganck - Maria

Guns)
- Cornelia, gedoopt Denderhoutem 20.06. 1 656 (Joannes Van der
Namen - Cornelia Goossens)
- Joannes, gedoopt Denderhoutem 26.05 . 1 661 (Joannes Van der
Naillen - Petronilla De Sadeleer) huwde met Anna Van der
Straeten.
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-

Comelius,

gedoopt

Denderhoutem

02.06. 1 664

(Adrianus

Meganck - Petronilla De Sadeleer)

Vemaillen (Vemaelden) Adrianus zoon van Judocus en van
Maria Beeckman, huwde te Okegem op 2 oktober 1 653 met
Joanna Gansemans (Gansmans), geboren te Tollembeek,
overleden te Okegem op 3 0 augustus 1 677. Getuigen bij het
huwelijk: Petrus V emaillen en Catharina Gansmans.
- Maria, gedoopt Okegem 02. 1 1 . 1 654 (Claudius Raspoet

zoon van
Antonius, Impegem - Maria Beecmans, grootmoeder), huwde te
Okegem op 02.05. 1 677 met Adrianus Goesens, gedoopt Iddergem
04.09. 1 646, zoon van Judocus en van Margareta Vaermans.
Getuigen bij het huwelijk: Joannes Vemaille en Judocus Van den
Berghe.

Adrianus

hertrouwde

met

Elisabeth

Step,

geboren

Iddergem circa 1 677, overleden Okegem 1 4. 1 0. 1 692, dochter
Joannes en van Judoca Goessens.

van

- Michaël, gedoopt Okegem 24.04. 1 65 7 (Micha�l

Ganseman,
geboren Tollembeek woont te Appelterre - Anthonia Van
Boterdael, Ninove), huwde met Maria Raes. Verhuisde naar
Denderleeuw.

Gansem.ans,
Tollembeek - Joanna De Marche, Tollembeek) overleden vóór

- Gasparus, gedoopt Okegem 1 6.05 . 1 660

(Gasparus

1 672.
- Petrus, geboren 1 6.04. 1 663, gedoopt Okegem 1 8.04. 1 663 (Petrus
Vemaelden, koster - Livina Vemaelden) overleden op 20. 1 0. 1 668.

Adriaen Vemaeylden, zoon van Joos te O� gem liet zich op 26
december 1 65 7 registreren als buitenpoorter van Geraardsbergen. In
1 67 1 bedroeg zijn bedrijfsgrootte 2 1 3 roeden in 1 672 332 roed
in
1 673 - 1 674 5 1 2 roeden. Adriaen d ed in 1 676
tocht n
Tollembeek in opdracht van de schepen n. Hij
g uit d dnl'ft��n�
daarvoor een vergoeding van 9 stuiver.

Zoals alle inwoners leverde Adriaen Vemaillen hooi en hout aan het
Franse leger te Gavere. Hij leverde een zeer kleine hoeveelheid
namelijk 1 4 bundelen van 20 pond gewicht en ontving daarvoor 2
gulden 1 6 stuiver (rekening Okegem dienstjaar 1 684).
In de lijst van paashouders van Okegem van 1 654- 1 666 staat het gezin
vermeld als: Adriaen Vemaillen 3.6.8. 1 2 uxor Joanna Gansemans
2.3.4.5.6.7.9. 1 2. In de inwonerslijst van Okegem van 1 67 1 staat er
Adrianus Vemaillen uxor Joanna Gansemans met als kinderen Maria
en Michael.

Het gezin wals weergegeven in de telling van

de in woners van 1 6 71. Uxor

is echtgenoot, profes is Latijn voor kinderen.

Vernaelden Petrus, koster, overl ed en Okegem 02.05 . 1 667, zoon
van Judocus en van Maria Beeckman, ondertrouw te Okegem
1 4.07. 1 658, huwde te Okegem op 22.08. 1 658 met Barbara
Wagbemans, dochter van Judocus en van Barbara Van der
Meuten. Getuigen bij het huwelijk: haar vader Judocus Wagheman
en zijn broer Joannes Vemaelden. Barbara hertrouwde in februari
1 67 1 met Henricus De Boeck
- Judocus, geboren 30.03 . 1 660, gedoopt Okegem 0 2. 04 1 660
(Judocus Wagheman, grootvader - Judoca Waghemans, dochter
van Judocus, zuster) (de moeder wordt hier Barbara Beeckmans
genoemd) huwde met Catharina De Rouck.
- � geboren 28.02. 1 66 1 , gedoopt kegem 0 1 .03 . 1 66 1
(Jacobus Beeckman, broer van Maria
Maria Beeckmans,
.

-
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grootmoeder), overleden Okegem 25 .0 8 . 1 668 7 jaar oud, begraven
Okegem op het kerkhof in de kinderwne.
- Jacobus, geboren 09.06. 1 664, gedoopt Okegem 1 0.06. 1 664
(Jacobus De Winne - Joanna Gansemans)
,

Petrus was koster van 1 652 tot zijn overlijden. Hij was geen
schoolmeester. In 1 655 werd namelijk Joos De Strycker benoemd
als schoolmeester.
In de jaren 1 657-1 665 krijgt hij j aarlijks 24 pond parisis of 1 2
gulden van de armentafel voor het onderhouden van het
torenuurwerk van de kerk. In 1 663 werd hem daarvoor 1 3 gulden
1 0 stuivers uitbetaald. De schepenen merkten op, en lieten dit in de
marge bijschrijven, dat hij slechts recht had op 1 2 gulden per jaar.
Zijn vrouw ontving in 1 664- 1 667 6 gulden jaarlijks om het
lijnwaad van de kerk te wassen. In 1 665 was de koster ziek,
Cornelis De Wenne ging in zijn plaats de hosties te Ninove halen.
Joos De Strycker verving hem als koster tij dens zijn ziekte. Na zijn
overlijden, in 1 667 werd hij als koster vervangen door Joos De
Strycker die de benoeming kreeg van de Vrouw van Okegem.
Na zijn overlijden, in de jaren 1 67 1 - 1 678 kan de armentafel een
deel van een rente ten laste van de weduwe Petrus Vemaillen niet
meer innen. Het gezin heeft echt geen weelde. Chirurgien Pieter
Mochaert van Ninove verwrgde in 1 677 op kosten van de
armentafel het been (een grote "ulceratie" in het been) van Joos
Vernaillen, zoon van Pieter, "synde eenen armen jongelinck".
In 1 672 staat in het belastingkohier op naam van Petrus emaillen
nog een bedrijfsgrootte van 309 roeden 1 3 voeten.
In de lijst van paashouders van Okegem van 1 654-1 666 taat h t
gezin vermeld als: Petrus Vemaillen custos 7 uxor Barbara
Waghemans 6.7.8.9. 1 1 . 1 2. Jodoca traetman 8. 1 0
ond in d
periode 1 66 1 - 1 663 bij het gezin in vermoedelijk al m ·d.

Overlijdensakte van Petrus Vernaillen, koster, op 2 mei 166 7. Hij werd
op het kerkhofmet uitvaartdienst. De "St" links is de afkorting
van "solviJ" wat in het Nederlands betaald betekent. De pastoor was

begraven

betaald voor zijn dienst.

Bronnen over dit gezin:
- Akte van vedroop van 83 roeden hoplochting, oost aan de Plaetse en west het
Seijs� door Adriaan De Wenne aan Pieter Vemaillen. Hendrik De Boeck koopt
uiteindelijk het perceel als bloedverwant, 25.0 1 . 1 664 (Gemeentelijk oud archief
Okegem nummer 8 1/5).
- Proces van Hendrik De Boeck tegen Adriaan Vemaillen over het opmaken van
een wezenrekening over de wezen van wijlen Pieter Vemaillen gehuwd met
Barbara Waegemans. Barbara hertrouwde met Hendrik De Boeck, 1 680
(Gemeentelijk oud archief Okegem nummer 77 folio 25verso).

Van der Naillen Egidius, gedoopt Denderhoutem 1 7.03 . 1 6 1 9,
zoon van Joannes en van Maria Guens, huwde te Denderhoutem op
04.02. 1 659 met Anna
Coppens, gedoopt Denderhoutem
1 4. 1 0. 1 636, dochter van Jacobus en van Anna Callebaut. Getuigen
bij het huwelijk: Egidius Guns en Joannes Van der Naillen.
- Maria, gedoopt Denderhoutem 1 6.02. 1 659 (Petrus De Pau
-

Maria Guns)

- Petronilla, gedoopt Denderhoutem 05.03 . 1 660 (Petrus Van
Muylem - Petronilla Coppens)
- Adriana Van der Naellen, gedoopt Steenhuize 03 .0 1 . 1 663
(Ludovicus Daens
Maria Goens). De moeder wordt hier
Petronilla Coppens genoemd.
- Joannes, gedoopt Denderhoutem 23 .06. 1 665 (Joannes Van der
Naillen - Margareta Coppens)
-

63

Vernaillen (Vernaille) Joannes, koster, pachter geweest op het
Hof Trabuys, dit was het pachthof in bezit van de Vrouw van
Okegem, overleden te Okegem 0 1 . 1 2. 1 7 1 1 , zoon van Joannes en
van Elisabeth Wiens, ondertrouw te Pamel 1 9.0 1 . 1 669, huwde te
Okegem op 05.02. 1 669 met Barbara Wachtelaer (Wachtelaere),
geboren circa 1 642 overleden Okegem op 09.0 1 . 1 699, dochter van
Franciscus en van Anna Van Oudenrode en tevoren weduwe
Adrianus Straetman die begraven werd te Okegem op 27.07. 1 668.
Getuigen bij het huwelijk: Nicolaus De Mol en Philippus De
Weghe.
In de inwonerslij st van Okegem van 1 67 1 staat het gezin vermeld
als: Joannes Vemaillen uxor Barbara Wachtelaer met als kinderen
Adrianus 3 jaar en Petrus.
- Adrianus, gedoopt Okegem 1 1 .05. 1 670 (Adrianus Vernaillen Anthonia Cleymaet i.n.v. Elisabeth Wien), koster te Boelare
huwde met Catharina Dhane.
- Petrus, gedoopt Okegem 25.0 1 . 1 672 (Petrus Wachtelaer - Joanna
De Wenne) (het kind werd eerst gedoopt door de vroedvrouw)
overleden vóór mei 1 699.
- Joannes, gedoopt Okegem november 1 673 (Joannes De trijcker
- Elisabeth Wien), overleden vóór mei 1 699.
- Elisabeth, gedoopt Okegem 28.05 . 1 675 (Adrianus Van den Pene
- Elisabeth Wié) begraven Okegem 1 7.02. 1 733 circa 60 jaar oud,
huwde te Okegem 03.05 . 1 699 met Comelius Hendricks, begraven
Okegem 29. 1 1 . 1 750, zoon van Comelius en van Maria De egh
- Judocus, gedoopt Okegem 1 8.08. 1 680 (Judocus Beeckman Joanna Raspout), huwde met Petronilla Flocqué en Anna aria De
Dau.
- Maria, gedoopt Okegem 23 . 1 2. 1 682 (Nicolaus De ol - aria
Van Senay), overleden vóór mei 1 699.
- Egidius, gedoopt Okegem 1 9.02. 1 685 (Egidius
Anna ---), overleden vóór mei 1 699

Jan was van 1 679 tot 1 7 1 1 , weliswaar met een korte onderbreking,
schepen van Okegem. Zijn eerste benoeming als schepen dateert
van 26 mei 1 679. Hij legde de eed af als schepen in handen van
meier Beeckman op 3 1 mei 1 679. Dezelfde dag nog op de eerste
zitting van de nieuw samengestelde schepenbank kenden
burgemeester Adriaen Van de Perre en de andere schepenen aan
koster Jan V emaillen een eenmalige vergoeding toe van 7 gulden
"midts hij ghedurende dese voorgaende troublen van syne
ordinaire rechten niet en
heeft ghetrocken .
Door
oorlogsomstandigheden had hij zijn normale inkomsten verbonden
aan het ambt van koster niet kunnen innen.
"

In 1 670 was hij beheerder van de armentafel van Okegem. In 1 703

werd Jan betaald voor
armentafel.

het innen van de kleine renten van de

Hij was van circa 1 676-1 677 tot zij n overlij den in 1 7 1 1 koster. De
deken van Ninove noteerde in 1 688 de naam van de koster niet
maar schreef over deze dat hij zijn taak goed vervulde. In het
verslag van de deken, opgemaakt in 1 693, is Joannes Vemaillen
vernoemd als koster. Over zijn werk en dienst schreef de deken
7
toen geen oordeeI .
Net zoals bij zijn voorgangers ontving zij n vrouw jaarlijks van de
beheerder van de kerk.fabriek 1 2 pond parisis of 6 gu lden voor het
wassen van het lij nwaad van de kerk. De koster kreeg jaarlijks een
vergoeding voor het halen van de miswijn te Ninove of te Prunel.
In 1 686 ontving hij uit de dorpskas 5 gulden 1 0 stuiver "voor
synen aerbeyt van tluyden . Hij luidde de klokken vanaf 28
december 1685 gedurende 24 dagen als eerbetoon na het overlijden
van graaf Philip de Bossu, heer van de baronie Liedekerke
Denderleeuw. De andere schepenen lieten de uitgave in de
rekening passeren met de opmerking dat dit in de toekomst zich
niet meer moest herhalen. Het eerbetoon was voorbehouden aan de
eigen vrouw van Okegem zoals bleek na het overlijden van Maria
"

' llijklardiiefOent Pondl Bildom nr. MS.
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Adriana de Boussu in 1 69 1 . Voor landsvorsten werd na hun
overlijden te Okegem ook een mis opgedragen voor hun zielenrust.
In 1 689 gaf men aan de koster 3 gulden uit de dorpskas voor zij n
dienst in het celebreren van de uitvaart van de koningin van Spanje
en in 1 69 1 verdiende de koster 6 gulden voor zijn recht van de
uitvaart van de edele vrouw van Okegem en met het luiden van de
klokken gedurende zes weken.
In 1 675- 1 686 en vermoedelijk ook later hield hij onregelmatig een
school open, in 1 707- 1 708 wordt hij vernoemd als schoolmeester.
Volgens de rekening van de armentafel van 1 674 ontving hij van
de beheerder van de armentafel 6 gulden voor het houden van
school gedurende het jaar 1 675. In 1 676 bedroeg zijn vergoeding
voor het houden van school 5 gulden 5 stuiver. In het jaar 1 680
werd er bijvoorbeeld te Okegem geen school gehouden. De deken
schreef in zijn verslag anno 1 688 dat de kinderen van Okegem
school liepen in Iddergem, Ninove en Pamel.
Jan was buitenpoorter van Geraardsbergen. Zijn inschrijving
vonden we niet terug maar bij het overlijden van zijn vrouw was
hij nog 24 stuiver schuldig aan achterstallig poorterij geld.
Hij woonde aan de Kattestraat. In 1 671 - 1 674 bedroeg zijn
bedrijfsgrootte 380 roeden. In 1 695 was zijn bedrijf 1 059 5 roeden
groot, in 1 696 1 3 97 roeden. Dit was het hoogst aantal roeden dat
ooit bewerkte. In het jaar 1 700 had hij nog 887 5 roeden grond in
gebruik. In 1 695 had hij in gebruik te Okegem uit hoofd van zijn
ambt als koster 3 7 1 , 1 5 roeden (35 % ), in pacht 300 3 roeden (2 3
%) en in eigendom 389 roeden (36,7 %). Zonder d hofsted m
te rekenen had hij van de beschikbare grond één derd
'd
twee derden akkergrond in gebruik.
In 1 69 5 had hij volgende p re len grond in g bruik:
n°: 47 (kadastrale kaart numm
649 649 bi d l
0)
kostereije van Okeghem met een partij landt opdi n m al1aca1111V
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paleruie noort t 'voorgaeruie oost de strate suijt . . . west Jan de bock
groot 234 roeden Jan vernaillien Coster gebruijker

n°: 54 (656, 657, 658) Seigneur fransois van Boterdael met een
partije landt opden meulecauter palende noort t'voorgaende oost
de strate suijt Jan de Bouck west het naervolgende groot = 86
roeden . In 1 697 zei hij de pacht op.
n°: 63 (61 8(?), 6 1 9, 620, 62 1 ) Jan vernaillien met een partijken
landt aende neerbeke comende west het voorgaende oost
t'naervolgende noort de straete suyt den uutwegh groot metten
wegh 33 roeden soruier den wegh = 32 roeden
n°: 2 1 6 ( 1 74, 1 76, deel 1 75) Jan vander naillien Coster syn
hofstede palende suyt oost de twee voorgaende noort west
tnaervolgende noort oost Jaques de wenne suyt west de strate naer
ninove groot = 53 roeden
n°: 2 1 9 ( 1 66, 1 67, 1 68) Seigneur . . . Laport met eenen lochtinck
palende oost t'voorgaende west tnaervolgende suyt de strate noort
niclaes de mol ende struifbol es groot = 40 roeden
n°: 238 (226) Jan vander naillien een partije leen palende noort
oost de voorgaende suyt oost de strate suyt west de naervolgende
noort west de tripen groot metten wegh 130 roeden sonder wegh =
1 29 roeden
n°: 248 ( 1 52) Seigneur Henderick La port met een partije landt
opden venisbergh palende west het voorgaende noort de strate oost
tnaervolgende suyt het kuren goet van Okeghem ende andere = 95
roeden Jan vemaillien pachter
n°: 254 (92, 93, 94) Jan vernaillien coster met een partije landt
palende west de voorgaende noort de strate oost t'naervolgende
suijt den hooricx mersch es groot = 76 1 12 roeden
n°: 268 ( 1 07, 1 08) Den Armen de kercke pastoreije ende costereye
metten hoortcx mersch palende noort peeter van santen Jan van
Gtnderdeuren de weduwe Heyndertck vanden waterloop Jan de
mol Joos ende Jan vernailllen oost de uutwegh van de me� chen
1uyt weit de naervolgende groot met dhelfl van de uutwegh 1 24
roeden 1onder den uutwegh noch groot • 1 1 9 roeden
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°
n :

270 (1 1 1 ) Den kostereije mersch met een partije genaemt den
kostereye mersch palende noort oost het voorgaeruie noort Joos
Beeckman suijt west het naervolgende suyt oost den uutwegh groot
99 112 roeden metten uutwegh den se/ven gecort blijft 97 112
roeden Jan vernaillien gebruyker
°
n : 293 (26) Jan vander naillien met eenen mersch paleruie suijt
west tvoorgaende noort west de uutwegh noort oost de twee
naervolgende suyt oost mijn heer Gheijsse groot met dhelft vanden
uutwegh 1 00 roeden gecort den uutwegh= 97 112 roeden

Uittreksel uit de kadastrale legger van O•

van Jan V1111all/i " llll'INlfltUS
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Als schepen van Okegem had Jan een grotere verantwoordelijkheid

ten aanzien van de dorpsgemeenschap. Naast de gewone
vergaderingen van de schepenen werd hem regelmatig gevraagd
om diensten uit te voeren voor het dorp. Jan Vemaillen werd op het
einde van de 1 7'1e eeuw uit de dorpskas vergoed voor volgende
leveringen en diensten :
- 1 684. 1 1 . 14: een compagnie Spanjaarden op weg naar
Dendermonde logeerden een dag en een nacht te Okegem. Jan
Vemaillen ontving 20 stuiver voor het herbergen van één soldaat
(rek. dienstjaar 1 683- 1 684).
- 1 684. 1 2.0 1 : leveringen van hooi en hout aan het Franse leger te
Gavere. Jan Vernaillen leverde 1 0 viertelen haver (4 gulden), 40
bundelen hooi van 20 pond gewicht (8 gulden 4 stuiver). Hij hielp
negen keer bij het binden van het hooi dat het dorp moest leveren
en kreeg daarvoor 2 gulden (rek. dienstjaar 1 684).
- 1 685, zomer: levering van 66 bundelen hooi van 1 0 pond gewicht
voor de paarden van de soldaten die te Okegem verbleven aan 2
stuiver per bundel maakte 6 gulden 1 2 stuiver (rek. dienstjaar
1 685).
- 1 690.06.02: na bevel van het bestuur van het Land van Aalst
leverde hij hoo i aan militairen te Liedekerke, ieder ration gerekend
aan 4,5 stuiver betaalde men 5 gulden 8 stuivers aan Jan en Joos
Vemaillen voor 24 rations (rek. dienstjaar 1 690).
- 1 690. 1 1 .26: levering op bevel van het bestuur van het Land van
Aalst van 400 bundelen hooi - van 1 2 pond ieder - op het kasteel te
Zandbergen: 1 2 gulden aan Gillis Moens voor 50 bundelen, de heer
pastoor 36, de meier 7, en Jan Vernaillen ook 7 bundelen, zonder
vervoer (rek. dienstjaar 1 690).
- 1691.00.00: bevel van het bestuur van het Land van Aalst om 300
busselen hooi, van 9 pond ieder, per dag te leveren te Aalst; er is
geleverd 8 voeren van 1 50 bundelen en men betaalde: 5 gulden 1 9
stuiver aan Jan Vemaillen voor 53 bundelen (rek. dienstjaar 1 69 1 ).
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- 1 692. 1 1 . 1 8: 1 2,5 stuiver aan Jan Vernaillen voor levering van een
brood aan een partij soldaten (rek. dienstjaar 1 693-1 694).
- 1 692.08.22 : levering van 1 0 keurlingen (werklieden) voor het
leger te Outer waarvan men maar 9 leverde. Vertrokken 22.08 en
teruggekomen 24.08, is 3 dagen; zijn geweest: 36 stuiver aan Jan
Vemaillen (rek. dienstjaar 1 692).
- 1 694.07.27: beschrijving van het bestuur van het Land van AaJst
om 800 bundelen hooi van ieder 1 7 pond te leveren in het magazijn
te Aalst: betaald 1 5 gulden aan Jan V ernaillen voor 1 00 bundelen
(rek. dienstj aar 1 694).
- 1 694.08.3 1 : beschrijving van het bestuur van het Land van Aalst
om 800 rations haver te leveren in het magazijn van Aalst waarvan
de 24 rations maken een Aalsterse 7.ak: betaald 5 gulden aan Jan
Vemaillen voor 1 71lk (rek. dienstjaar 1 694).
- 1 694.09.20: brief van het bestuur van het Land van Aalst om
keurlingen te leveren om te werken aan de stad Diksmuide. Gaan
werken van 23 .09 tot 1 0. 1 0, gedurende 1 8 dagen en trekken ieder
1 8 gulden: de zoon van Jan Vemaillen (rek. dienstjaar 1693-1 694
rek. dienstjaar 1 694).
- 1 694. 1 0. 1 6: beschrijving van het bestuur van het Land van Aalst
levering van keurlingen om te werken aan de fortificaties van de
stad Ninove: betaald 32 stuiver aan Jan Vemaillen voor 4 dagen
(rek. dienstjaar 1 694).
- 1 695.02.09: bevel van commandant Valenzar om keurlingen te
leveren te Ninove om ijs te breken: 8 stuiver aan Jan Vernaillen
voor 1 dag (rek. dienstjaar 1 694).
- 84 roeden land aan de Holstraete gebruikt bij Jacobus van
Havermaete zijn onbewerkt geweest, in de marge werd dit
geschrapt en de belastingontvanger moest d
m innen van Jan
Vemaillen die tselve hier present heeft geacc 1J ert ( . dienstj
1 694).
- 1 695.09.05 : 23 stuiver voor v
erd
te Ninove door meier burgem
militairen (rek. dj . 1694).
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De kwitantie (1679) geschreven en getekend door Jan Vemaellen dat hij 7
gulden uit de dorps/cos ontvangen heeft voor derving van inkomsten verbonden

aan het kosterschap.

Op 22 mei 1 699 bracht Jan Vernaellen (hij schreef altijd zelf zijn
naam als Vernaellen) de aangifte van nalatenschap van zijn vrouw
binnen bij de schepenen van Okegem en legde samen met de
voogden de eed af dat deze aangifte waarheidsgetrouw was. In de
aangifte verklaarde Jan dat Barbara Wachtelaer van haar ouders
niets erfde en dat het paar ook samen geen gronden kocht. Barbara
overleed in een woonhuis bestaande uit een achtervloer, keuken
en kamer (met een stal). Het huis was afkomstig uit de erfenis van
zijn ouders en zijn moeder bezat nog de helft. Ze woonden enige
tijd op het Hof te Trabuys als pachters van de vrouw van Okegem,
hij was namelijk op het ogenblik van het overlijden van Barbara
nog achterstallige pacht schuldig en hoopte op enige
kwijtschelding.
Vemaellen bez.at 400 hopstaken. De veestapel bestond uit een
witte koe, een kalf, 5 bennen en een haan, en een varken. Ze gaven
beiden tijdens het leven van Barbara aan hun dochter Elisabeth een
koe voor haar trouwe dienst. Jan Vemaillen bezat ook een
weefgetouw en op het weversgetouw hing een onafgewerkt laken
van 40 ellen lang.
Aan meubelen stonden er in huis: een schrapaey, een tafel, een

Jan

botervat, een cuypken, dranckheemer, stoelen, 2 yseren potten,

panne, een roo1ter, lange, hael, 1chuppe braecke, meshaecq, ketel,
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2 melckheemers, een tinnen commeken, al het aardewerk en
geleyerd werk namelijk een saenpot, kenne, schotels, tee/en, verder
een pluymbedde met een witte saerge, hooftpullingen,
slaeplaeckens en andere toebehoren, een moilde met een
broodbert, een kiste van morve haute, biercanne, asper, seysen,
spinnewiel, een wan, 2 vlegels, 2 reecken, vleescuype, enige kleine
stukskens en andere prondelingen. Men trof een deel slecht hooi
aan, al het stro en 5 voeren mest werden geprezen.
De voedselvoorraad bestond uit 1 2 viertelen ongedorsen koren, 3
hespen, 5 à 6 stukken varkensvlees.
Op het veld stond 3 dagwand koren, 1 ,5 dagwand zomervruchten
als haver, gerst en bonen. De landen waren weinig gemest Verder
lag een onbepaalde hoeveelheid land braak.
De weduwnaar beschikte over 42 gulden contant in geld De
meeste schulden in de nalatenschap waren achterstallige
belastingen en pachten. Na enig rekenwerk kwam men tot de
vaststelling dat er een batig saldo van 302 gulden 8 stuiver
beschikbaar was. Opnieuw is er nergens in de inboedel enige
verwijzing naar het houden van school of naar het bezit van
boeken. Jan was tij dens zijn leven koster, landbouwer en wever. Er
was na het overlijden van zij n vrouw nog een batig saldo maar
eigenlijk stond het gezin na 30 jaar labeur even ver als bij het begin
van hun huwelijk. De inboedel oogt eerder armoedig maar honger
hebben ze zeker niet geleden. In mei was de voorraad voedsel nog
ruim voldoende tot de volgende oogst. Ze hebben in elk geval niets
kunnen verwerven en het paar ging na de tegenslag op het pachthof
terug bij zijn moeder inwonen. Ongetwijfeld waren de hard
daarvoor
u
oorlogsjaren van het einde van de 1 7e
verantwoordelijk.
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Eenû pagina van Ik aanglfû van nala1en1cl1ap van Barbara Wac/1/e/aer. Het
papier leed zware 1c/1atk waardoor er lnformade verloren ging.

n (ook Vernaillen)
drianu , overleden Iddergem
b eme (ook D'b emen), geboren
04.0 1 . 1697, huwde met
Verna
circa

1623, overleden Iddergem 05.03 . 1 704, dochter van Adrianus
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en tevoren weduwe Mattheus Scheirlinck. Jacques Raes
bedrijf over.
*

nam

het

Bronnen over dit gezin:

- Akte van lening van 6 gulden jaarlijks

aangegaan door Adriaen Vemaellen
weduwe Antoene Van
Goetuom (Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem nmnmer 1 1 14 folio
gehuwd met Marie Daemen bij Cathelijne Scheerlinck

96, nummer 1 1 6 1 , 07.03 . 1 680).

-Akte van schenking van 48 roeden hofstede en haar

bezittingen door Marie

Erembodegem numm er 1 1 20 folio 298, 29.08. 1 70 1 ;

ook Gemeentelijk oud

Damen weduwe Matthys Scheirlinck en weduwe van Adriaen Vemaillen aan baar
zoon Petrus Scheirlinck zoon van Matthys en aan haar dochter Baibara
Scheirlinck gehuwd met Jacques Raes (Gemeentelijk oud archief Meierij
archief Welle-Iddergem nummer 749).

Vernaillen Cornelius, overleden Okegem op 26.06. 1 675, circa
3 0 jaar oud, ondertrouw te Okegem 03.02. 1 669, huwde te
Okegem op 24.02. 1 669 met Elisabeth De Cock. Getuigen bij de
ondertrouw: Philippus De Wege en Jacobus Van Uijlenbroeck· bij
het huwelijk: Philippus De Weghe en Joanne s De Strycker
- Adrianus, gedoopt Okegem 1 0.09. 1 674 'Adrianus Van de Pene,
zoon van Jacobus - ---)
Cornelis diende als knecht bij Adriaan Van de Pene en
verongelukte bij het mergelsteken8
In 1 674 kreeg Cornelis omwille van zijn armoede een aalmoes van
de armentafel. In 1 675 kreeg de weduwe verdere steun van d
armentafel. Cornelis werd trouwens in 1 675 op kosten van d
armentafel begraven.
In 1 671 bedroeg zijn bedrijfsgrootte 87 roeden, in 1 672 35 roeden
en in 1 673- 1 674 79 roeden.
In de inwonerslijst van Okegem van 1 67 1 taat slechts h t
volgende: Cornelis Vernaillen uxor Elisab tb D ock.
Wordt vervolgd

8 VAN ISTERDABL H" Onpval tt Dhl'lfl. in:
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Brandrampen in Okegem
tijdens de 1 9de eeuw
Herman Brantegem

Sinds de mens zich met allerhande bouwsels omringde was het
brandgevaar een dreigende vijand voor hem en zijn omgeving. De
woningen waren meestal vroeger opgetrokken in leem en de
daken bedekt met stro wat een gemakkelijke prooi was voor het
uitbreken van een brand. De mensen werkten vroeger ook veel
met vuur in huis en meestal op een onveilige manier. De
vuurhaard was open in het huis en het koken gebeurde via een
haal boven het vuur. Wanneer een paar vonken overvlogen naar
een brandbaar materiaal had men kans dat het een brand
veroorz.aakte .
Het brood bakken gebeurde in een bakoven waarbij het
brandgevaar z.eer groot was. Na het heet stoken van de oven
dienden nog gloeiende kolen uitgetrokken te worden die veel
gensters verwekten. Het Koninklijk besluit van 29 januari 1 863
bevatte een reeks onderrichtingen voor het bouwen van een
bakoven die men strikt moest naleven. Er werd een minimum
afstand bepaald tussen woonhuis en bakhuis en het dak van het
bakhuis diende uit niet-brandbaar materiaal vervaardigd te zijn.
Vroeger was het in de meeste gevallen onmogelijk een brand met
succes te bestrijden. Van een brandweer was geen sprake. De
oprichting van de Ninoo fse brandweer dateert van 1 879, nochtans
bezat de stad reeds in het begin van de 1 se eeuw een brandspuit
In 1 7 1 8 besloten de schepenen een spuit te kopen. J.B.
Sturtewagen, heer van Okegem en burgemeester van Ninove,
kocht de spuit te Brussel.
.

Het blussen van een brand in de dorpen bestond uit een keten van

naburige helpers, waarbij emmers water werden doorgegeven naar
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de brandhaard. Dit water haalde men uit de naburige waterputten
of sloten. Zo was er een waterplas of put gelegen in een groot
gedeelte van de "Plaats" die vroeger diende als drenkplaats van
dieren en eveneens diende voor branden te bestrijden in de
omgeving van de dorpplaats. Met de aanleg van de spoorlijn werd
beslist deze poel te vullen met grond die door de
Spoorwegmaatschappij ter beschikking werd gesteld in 1 854.

De oudste vermelding van een brand te Okegem dateert uit de l 6e
eeuw onder het pastoorschap van Goessens Jacobus. De
Beeldenstorm ( 1 566) en zijn nasleep waren verwoestend voor
onze inwoners. Uit de decanale verslagen in onze streken
vernemen we dat de meeste kerken werden vernield in deze
periode. In 1 592 was het kerkgebouw door brand geteisterd en de
pastorie helemaal uitgebrand. Soortgelijke vermeldingen vinden
we in 1 593 en 1 5959•

Van een brandverzekering was er vroeger nauwelijks sprake. Zo
geeft de telling van 1 846 dat er van de 1 27 bewoonbare huizen in
Okegem slechts 2 1 tegen brand verzekerd zijn.

In de 1 9e eeuw signaleerde de secretaris de brand.rampen aan de
provincie en kregen de slachtoffers een "hulpgeld om hun
getroffen woning herbouwen. Zo vonden we in de registers van
uitgaande briefwisseling ( 1 855- 1 92 1 ) de afschriften van de
ingestuurde berichten van de brand.rampen. De o rige
brandrampen (tot 1 940) vonden wij in het digitaal krantenarchief
van de stad Aalst1 0•
Eversem 3 april 1855

In het gehucht Eversem ontstond brand in d
en met stro gedekte huisj s to behorend aan
9

VAN ISTERDAEL H., Families en p �en te 0
1909) en Impegem (Lieder rke) ( 1 7' uw 1 804). Ok•�n.
1 0 http : //aalst.courant.nu/
-
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Perre

(bewoond

door Adriaan De Vuyst), Pieter Van
Droogenbroeck en de kinderen van Jan-Baptist Van der Elst. De
inboedel ging in de vlammen op en niets was verzekerd. De
schade schatte men op ongeveer 3 .000 Fr. De oorzaak was
ongekend maar er waren geen vermoedens van kwaadwilligheid.
Beekstraat 1 januari 1 877
De woning van Johannes Van de Perre - De Weys Felicitas.
Beekstraat 12 mei 1 882
De woning toebehorende aan het armbestuur en bewoond door
Jozef Ghijsels weduwnaar van Isabella De Laen (00k.2 1 -06- 1 838
+ Ok. 1 5-04- 1 866).
Beekstraat 14 oktober 1883
In de Beekstraat de woning van Vernaillen Jozef gehuwd met
Lucia De Jonghe.
9 augu hu 1885
Het woonhuis van herbergier Van Snick Casimir gehuwd met
Euphrasia Minner. Het huis was in steen gebouwd en met pannen
bedekt en verzekerd.

Beekstraat 23 december 1885
Drie woningen met aanbouw. Twee huizen behoorden toe aan
Lodewij k en Frans De Roeck, één was door hem bewoond, het
andere door Catharina De Schrij ver. Het derde huis was bewoond
door Domien De Roeck, landbouwer. De huizen waren van
gemengde bouwaard en dekking. Ze waren tegen brand verzekerd.
Het verlies van gebouw en inboedel werd op 5.400 Fr. geschat.

Beelkltra t 12 febru ri 18 6
Een huiJ toebehorende aan Constant

aeyens en bewoond door
Adolf Beec kman. Er was een koordenfabriek in gevestigd. Adolf
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eer hij
wegging had hij deuren en vensters goed gesloten. Rond 1 7 uur
brak de brand uit. Het gebouw was vervaardigd in steen en voor
3 .000 Fr. verzekerd. De inboedel (meubelen en machinen) waren
voor 20.000 Fr. verzekerd.

Beeckman was vertrokken met de trein van

1 4.40

uur en

Eversem 7 maart 1 886
Het huis toebehorende aan Domien Triest, koopman in vodden en
vellenkoper te Eversem. Het huis was gebouwd in hout en leem en
bedekt met stro. Het was verzekerd voor
werd geschat op

2.750

Fr. en de

schade

2.000 Fr.

Eversem 1 januari 1 887
De huizen toebehorende

aan Jan Verhelst en Rosalie Bické

(bewoond door Henriette Van de Perre) gelegen langs de spoorlijn

af. Het huis van Verhelst was verzekerd
voor 1 .000 Fr. en de schade liep op tot 1 .000 Fr. Het huis van
Rosalie Bické was eveneens verzekerd voor 1 .000 Fr.

te Eversem brandden

Dorp 3 december 1888
Drie huizen. Het ging over het huis van Herzeel Judocus wonende
op de Plaats en paardenknecht te Okegem en het huis en de

schuur

aan Jan en Lodewijk Van Eeckhout. De huizen
waren nog gebouwd in leem en bedekt met stro. Hier kwamen een
varken en een koe in het vuur om. Het gemeentehuis van Okegem
toebehorende

werd ook door de hevige brand aangetast en de m ubelen die er
zich in bevonden, evenals de archieven van de gemeent konden
worden gered. De burgemeester was op de plaats van d ramp.
Om 1 1 uur werden de pompiers van inov per tel gram
verwittigd en het is dank aan hun hulp dat d brand zich ni t
n
uitbreiden naar de andere huiz n. D
chad
De eigendom van Herzeel was voor 2.000 Fr.
Het gemeentehui was in die tijd g
gebouw op de hoek Dorp- outerb an
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pt p 4.000 Fr.
erzek: rd.
l

tigd in h t nu afg.ebrokEm
nd d
oorh n

Rosa Nuyts.

Het

gemeentehuis

was

door

de

maatschappij

L'Escaut voor de som van 3 .000 Fr. verzekerd.
In Herinneringen aan Okegem, Annalen 1978 staat een foto van
de Dorpplaats 1 905- 1 9 1 0 met links vooraan het heropgebouwde
huisje van Van Eeckhout Jean-Baptist.

Kattestraat 19 april 1 899
Twee woningen. Bij het redden van de meubelen werd Francis
Van der Speeten getroffen door een muur die instortte en eronder

bedolven. Adolf Snoeck was zo moedig dat hij door de vl ammen
sprong en Francis Van der Speeten kon verlossen uit zijn netelige

toestand.

De gemeente vroeg aan de minister een beloning met

een ereteken voor deze moedige redder.
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AANKONDIGING PUBLICATIE
Na de gezinsreconstructies van Okegem, Iddergem en Liedekerke
legt Herman Van Isterdael op dit ogenblik de laatste hand aan de
gezinsreconstructie van Denderleeuw ( 1 5 7 1 -1 833). Dit waardevol
naslagwerk verschijnt in december.
De studie is gebaseerd op drie bronnen. Op de eerste plaats zijn er
natuurlijk de parochieregisters. Alhoewel dit reeds vanaf 1 563
verplicht was, noteerden de pastoors van Denderleeuw pas vanaf
1 602 de huwelijken, vanaf 1 603 de doopsels en vanaf 1 629 de
overlij dens of begravingen van hun parochianen. Maar
parochieregisters geven in de akten slechts beknopte informatie.
Als aanvulling werd daarom ook het archief van de vroegere
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw gebruikt: aangiften van
nalatenschappen, akten en contracten (tot 1 675), processtukken en
tellingen. Tenslotte zijn er vanaf 1 796 nog de registers van de
burgerlijke stand (vermelding van geboorten, huwelijken en
overlijdens), werd bijgehouden door gemeentelijke ambtenaren. De
burgerlijke stand zorgde voor een dubbele registratie naast de
parochieregisters. Deze laatste verloren wel hun wettelijke
bewijskracht.
Wie de vorige publicaties van Herman Van Isterdael kent, weet wat
hij mag verwachten: een nauwkeurige verwerking van alle
gegevens met als surplus omvangrij ke bijkomende informatie over
de gezinnen.
Hoe bestellen?
Het boek verschijnt in de maand december 201 1 . H t lt 1 230
bladzijden en wordt uitgegeven in drie delen in 4 formaat
De voorintekenprijs bedraagt 60 Euro (+ 1 0
uro
verzendingskosten) Intekenen kan door h t bedrag
torten p
rekeningnummer 979-6404 1 40- 1 1
van
Lu
Leopoldstraat 1 27 N inov m t verm lding
d
Voorintekenaars word n lat r uitgen digd m hun
.

"
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INHOUD
De familie Vemaillen te Okegem en omstreken (deel 2)

. . . . . . . . . .
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Herman Van Isterdael
Brand.rampen in Okegem
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Okegemse mij nwerkers in de 20ste eeuw
'Jozef Van der Speeten

Met deze bijdrage willen wij op de eerste plaats hulde brengen
aan de mijnwerkers of kompels en het zware werk dat zij in
dikwij l s mensonwaardige omstandigheden hebben verricht. Wij
willen verder de sfeer tekenen waarin het leven van deze mensen
verliep. Het was een niet zo prettig leven: heel vroeg opstaan, een
lange reis, de mijn in voor minstens acht uur, terug naar de trein
en naar huis. Op dit ogenblik zijn ze allen gepensioneerd of
overleden. Maar hun verleden als mijnwerkers raken ze niet kwijt.
Vooraleer we de Okegemse mijnwerkers of 'koolpitters'
opsommen willen we het eerst in het kort hebben over de zwarte
geschiedenis van de steenkoolontginning. 1

De steenkoolnijverheid in België
In de 1 8de eeuw volgde de regering van de Oostenrijkse
Nederlanden
het
voorbeeld
van
Engeland
dat
snel
industrialiseerde. Zij bevorderde alle takken van de nijverheid,
onder meer door het aanleggen van de nodige wegen en kanalen.
De behoefte aan steenkool nam toe, de mijntechniek en de
productie verbeterde. Vanaf de eerste jaren van de l 9dc eeuw werd
de steenkool een basisbehoefte voor de nijverheid.
' We maakten hiervoor dankbaar gebruik van het voortreffelijk werk van H.
VAN OORMAEL, WIJ zijn de fo11emannen, ander niets (uitgegeven door de
V.Z.W. De Mijnwerker in 1 99 1 ), en van de bijdragen van J. REYGA RT en M.
MATnlYS, Pa}ollenlantise mljnwerkera voor W.O / te Vollezele en naburige
gemunten, in Hel oude land van Edingen en omgeving, jg. 1 992, nr. 4 p. 2 1 9240; ja. 1 993, nr. 4, p. 258-268.
. •
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De productie opdrijven werd een leuze. Na de crisis die op de
revolutie van 1 83 0 en de afscheiding van Nederland volgde,
kwam ons land in het midden van de jaren 1 840 in een industriële
stroomversnelling. In die periode groeide de mijnbouw tot de
industriesector met de meeste arbeiders.
De overtollige plattelandsbevolking werd naar de industrie
"gezogen" zonder de nodige maatregelen te nemen om ze op te
vangen zodat de sociale situatie erger werd dan ooit tevoren.
In 1 843 schatte men de arbeidsduur op 1 2 uur per dag, zonder
verplaatsing. Men werkte zes dagen per week zonder enige vorm
van betaalde vakantie. Het zou tot 1 886 duren vooraleer de
wetgever zich met de reglementering van de arbeid zou inlaten. In
de volgende j aren kwamen een aantal sociale wetten tot stand,
vooral in verband met de kinderarbeid in de mijnen.
Door de aangroei van de bevolking, waaruit ook een
versnippering van de landbouwbedrij ven volgde was er minder
werkgelegenheid op het platteland. De ' uittocht nam steeds grote
afmetingen aan: uitwijking naar Amerika, seizoenarbeid naar
Frankrijk, vlucht naar de stad en de industriebekkens. In zijn boek
Arm Wallonië vertelt de Humo-journalist Pascal Verbeken over de
de
honderdduizenden Vlamingen die midden l 9
eeuw in h t
geïndustrialiseerde Wallonië op zoek gingen naar een beter leven.
De eerste golf Vlamingen emigreerde naar Wallonie tussen 1 40
en 1 850. Dit was het decennium van de grot hongersnood in
Vlaanderen evenals van de tyfus n de chol ra. én op ze
Vlamingen kreeg een of andere vonn van bij tand. Een ni u
voedselcrisis in 1 885 bracht een tw d massa!
du n
Walloni� op gang.
In de periode dat Augu te
Vlaanderen ( 1 902-03) door Vlaand
derde industrH!l regio
r
reld
Verenigde taten.
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Wallonië betekende niet alleen de redding voor Vlaanderen, de
industriële bassins rond de Haine, de Samber en de Maas werden
later het beloofde land van arm Italië, arm Oost-Europa, arm
Spanje, arm Griekenland, arm Marokko, en arm Turkije. De
Vlaamse migranten in La Louvière stroomden toe uit alle
provincies, met een oververtegenwoordiging van de meest nabije
gewesten zoals het Paj ottenland en de Denderstreek. Om aan deze
pendelarbeid tegemoet te komen werd het goedkopere
spoorabonnement ingevoerd, eerst binnen een straal van 25 km
en geleidelijk steeds verder tot 1 00 km in 1 892.
De pendelarbeid kende een grote vlucht. Steeds meer arbeiders
trokken elke dag naar de steenkoolmij nen en behielden toch het
voordeel thuis te blijven wonen. Eén van de spoorlijnen die toen
werden aangelegd was de lij n 1 23 die Gent met ' s-Gravenbrakel
(Braine-le-Comte) verbond. In 1 866 waren de werken klaar en
we rd de lijn voor het verkeer van goederen en reizigers
opengesteld Hoewel de trein ook door andere reizigers werd
gebruikt, diende hij in hoofdzaak voor de honderden mijnwerkers
die dagelijks de lange reis naar en van de mijn moesten afleggen.
En spoedig sprak men daarom van de "fossetrein".
.

De crisis die de Belgische economie tussen 1 90 1 en 1 903 trof
werd de start voor nieuwe soc ial e verwezenl ij kheden o.m.
ouderdomspensioen ( 1 900), algemeen stemrecht ( 1 902), de
zondagsrust ( 1 905). Voor de mijnwerkers was 1 9 1 1 een
belangrijk jaar: elk ondergronds werk werd verboden voor
vrouwen en voor jongens onder de 1 4 jaar. Bovendien werd aan
elke mijnwerker een pensioen gewaarborgd op 60 jaar. Na de
Eerste Wereldoorlog
werden verdere sociale verbeteringen
aangebracht. In 1 92 1 werd de werkdag op maximum acht uur
gebracht en de werkweek werd op 48 uur vastgelegd. In 1 930
volgde het systeem v an d e gezinstoelagen (kindergeld) voor alle
loontrekkenden. Ten slotte kwam in 1 936 de 7-urige w rkdag
voor mijnwerkers en dokwerkers in voege.
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Na de Tweede Wereldoorlog werd de kolenproductie weer op
peil gebracht door premier Achilles Van Acker. Stookolie en
elektrische energie werden geduchte concurrenten terwijl de
kostprij s van onze steenkool te hoog lag in vergelij king met het
buitenland. Vanaf de j aren 1 950 begon de neergang. Een groot
aantal voordelen waarvan de mijnwerkers konden genieten kon dit
niet verhinderen (een bij komende loonpremie en vakantiedagen,
gratis treintickets voor de vakantie, een vervroegd pensioen,
goedkope leningen voor het kopen of bouwen van een huis,
vrij stelling van legerdienst, . . . ) .
Daarbij werd een grootse campagne begonnen om het beroep van
mijnwerker bij het grote publiek in een gunstig daglicht te stellen.
De 'kolenslag' werd gevoerd met affiches, propagandafilms,
artikels in dag- en weekbladen, ... Omdat men vreesde dat de
wervingscampagne haar doel niet zou bereiken werd met Italië
een akkoord gesloten voor een ' levering van 50.000 mijnwerkers .
Al die maatregelen leverden niets op. In drie j aar tijd van 1 953 tot

1 955, sloten veertien vestingen. Het aantal mijnwerkers in
Wallonië viel tussen 1 950 en 1 96 1 terug van 1 03.000 tot amper
39.000. De ramp in de mij n van Bois-du-Cusier in Marcinelle op
8 augustus 1 956, waar 292 doden te betreuren vielen bracht een
psychologische schok teweeg die de vlucht uit de mijn alleen
maar kon verhaasten. Vanaf 1 958 werd het
aal
steenkoolbekken systematisch ontmanteld. De algem ne 1aking
die Walloniê in februari 1 959 verlamde evenals de actie tegen d
ni t
"eenheidswet" in 1 960- 1 96 1 konden het onvermijd lij
afwenden. In 1 98 1 sloot de laatste Waal mijn haar poorten.

mijn was industriêle archeologie g word n n d
of 'koolpitters' behoorden tot de g chi d ni .
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Het leven van de mijnwerker
De Vlamingen in de Waalse mijnen kwamen vooral uit het zuiden
_
van Brabant, van Oost- en West-Vlaanderen en van langs de
taalgrens. Vanuit onze streken trokken ze langs de spoorlijn
Geraardsbergen - Edingen - Haine-Saint-Pierre naar de mijnen
van het Centrum: Bois-du-Luc, Maurage, Saint-Vaast, Strépy
Bracquegnies. Uit de streek van Geraardsbergen en Brakel waren
de mij nwerkers meer op de Borinage afgestemd.

De plaats van werken werd meestal bepaald door familie of
vriendschapsbanden. Een nieuw aangeworven mij nwerker ging
mee met vader, broer, oom of vrienden ter plaatse. Ook de vraag
waar men het meest verdiende was bepalend, evenals de afstand
tot de woonplaats .
Het voorrecht van ' met de dag' te werken was enkel weggelegd
voor diegenen die vóór halfzes ' s morgens in de mij n konden
geraken om van zes tot twee te werken in de morgenpost.
Om tien over halfzes

's avonds moest iedereen voor de

nachtploeg omgekleed z ijn, klaar om af te dalen in de mij n.
Gehaas t werd een lamp gehaald waarop hetzelfde nummer stond

als de ' medaille' die als identiteitskaart fungeerde. Het nummer
stond bij de 'marqueur' opgetekend zodat die altijd kon
controleren wie beneden was en wie ontbrak.
De kompels van de morgenpost werkten in de productie. Zij
maakten kolen, voerden ze onderhoudswerken uit als mecanicien
of elektricien of werkten in het transport. Gemakkel ij ker werk was
lange tijd voor Waalse arbeiders voorbehouden.

De Vlaamse mijnwerkers begonnen altijd

als homme de coupe als
' mane uver' (omgeschoold handlanger) wiens kennis van de m ij n
z.o goed als nul was.
Daarom werd in de jaren 1 930 te
Nederbrakel een "mijnschool" opgericht. Daaruit kwamen een

aantal kompels voort die opklommen tot por/on, of chef-porion,
toezichter, schietmeester. Dit waren belangrijke beroepen in de
15

hiërarchie van de mijn, die beter betaald werden dan het werk van
de handlanger.
De kolen werden 'gemaakt' door een 'abatteur'. Die kolen
moesten dan opgeschept worden op een schudgoot (later een
lopende band) wat door een homme de coupe gebeurde. Diens
loon bedroeg zowat 80 % van het werk van de kolenmaker die
'per stuk' werd vergoed, wat in de mijn 'per meter' betekende. Er
moest dus een goede verstandhouding zij n tussen die twee
personen.
Voor ongevallen waren de 'koolmij ners' heel beducht. Een echte
ramp trof de familie als de mijnwerker vroegtij dig moest stoppen
na een ongeval of omwille van de stoflong, de vreselij ke
longziekte die lange tijd niet als beroepsziekte werd beschouwd
Gelukkig was er de solidariteit die ook tot uiting kwam als er
gefeest werd. Voor de fosseman is er maar één feest: Sint-Barbara
die op 4 december werd gevierd. Deze heilige werd sedert eeuwen
aangeroepen tegen een plotse dood en was dus de beschermheilige
van al wie daardoor werd bedreigd.

Sint-Barbarafeest
De Vlaamse koolmij ners hebben het Sint-Barbarafeest van de
Waalse fossemannen overgenomen. Heel wat Waal e putten
droegen immers de naam van een heilige ( t-Patri
t
Emmanuel, St-André" "). Het was in de int-Barbaraput te
Bernissart dat op 1 0 april 1 873 de fossiele geraamten van d
iguanodons gevonden werden.
Het Sint-Barbarakapelletje werd in d gang n an d
december opgesmukt. Het was voor d mijn r
devotieplek, op de plaats van hun
rk. Om di d vrij t zijn
hadden ze twee weken voordi n dub 1 hard g
riet. Zij h dd
ni
wagentjes met kolen in voorraad g vuld z dat d produ ti
zou onder lijden.

In de parochies waar heel wat mijnwerkers verbleven, kreeg de
parochiekerk er op vraag een Sint-Barbarabeeld bij . In onze
parochiekerk stond het houten beeld van de H . Barbara opgesteld
aan de vierde pilaar links. De heilige hm�dt een open boek in de
linkerhand en in de rechterhand de martelaarspalm. Bij het
rechterbeen staat een toren opgesteld. H. Barbara werd door
mijnwerkers aanroepen als patrones omdat hun leven steeds
bedreigd was, een ongeval was immers vlug gebeurd.

In de vooravond van 4 december stelden de mijnwerkers een
altaar in de mijn op. Dit was een klein verhoog waar de heilige te
midden van bloemen en groen prijkte. Dit beeld werd door de
vrouwen vanuit de bureelkamer, waar het tijdens het jaar stond,
processiegewij s naar het altaar gedragen. Lampen en kaarsen
werden aangestoken op het ogenblik dat de mijnwerkers naar
boven kwamen.
Andere vrije dagen waren er niet zoveel en de zondag diende bijna
uitsluitend om eens uit te slapen. Op een zekere dag bracht het
pensioen een einde aan dat leven. Het afscheid van de mij n was
heel eenvoudig: de mij nwerker bleef thuis. Van hem werd enkel
verwacht dat hij acht dagen vooraf ging zeggen dat hij stopte. Hij
kreeg geen dankwoord of geen au revoir. Sommigen kregen wel
een decoratie, na 25 jaar goede dienst. Het was een voorstelling
van een paar werktuigen, symbool van de industrie, onder een
kroon met onderaan een driekleurig lint. De medaille draagt het
opschrift 'Habilité Moralité - Bekwaamheid Zedelijkheid '. Het
ging eigenl ij k om het ' Ereteken van de arbeid - 2de Klas ' .

t treinabonnement

Op 8 september 1 869 werd de wet op het spoorwegabonnement
gestemd. Het ging om een gunsttarief dat pendelen voortaan
moest mogelijk maken. Het spoorwegaboMement ontwikkelde
zich geleidelijk. Ons land voerde als eerste ter wereld het
weekabonnement in voor werklieden. Het gold in het begin voo r
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een afstand van minder dan 25 km en kostte voor die maximale

afstand 2 fr. Geleidelijk werd de afstand opgevoerd en ook het

tarief en de formule wij zigden. Het werd mogelijk om eenmaal
per week heen en terug te reizen. In

1 897

kostte de rit minder dan

het logement. De bedoeling was om het pendelen te bevorderen.
Voor een verplaatsing per trein moest de verbruiker 1 / 1 0 van zijn

was
enorm; het vormde de helft van de spoorwegreizen in het land en
interesseerde ruim 1 /5 van de ganse werkliedenbevolking, 1 0 %
loon neertellen. Het succes van het spoorwegabonnement

van de mij nwerkers had een abonnement. Een verplaatsing kostte
ook veel tij d,

19

km per trein in gemiddeld drie kwartier. Het

werkmansabonnement heeft het de nijverheid mogelijk gemaakt
zich

verder

geschoolde

te

ontwikkelen

werkkrachten.

door

Het

het

van niet
maken van de
van de lonen in de

aanwerven

beweeglijk

werkkrachten heeft het naar elkaar toe groeien
hand gewerkt.

In het station van Okegem werden na de Eerste Wereldoorlog
wekelijks een duizendtal werkabonnementen afgeleve�

waarvan

ongeveer de helft de Waalse kolenbekkens als bestemming
Thieu, La Louvière

hadden (onder andere Houdeng-Goegnies

Bouvy, Haine-Saint-Pierre, Trazegnies, Cronfertu, . . . )

Het is opmerkelijk dat slechts een tiental van de Okegemnaren
zich toen naar de koolmijnen begaven. De mijnwerkers die

in b t

station van Okegem opstapten, waren meestal afkom tig van
Pamel, Liedekerke, Borchtlombeek en

van de abonnees

trijtem. D overig

was voor een groot d l bestemd
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Het loon van de mijnwerker
Een mij nwerker verdiende eind 1 9de eeuw 1 .3 00 fr. per j aar. Dit
bedrag was meer dan het j aarloon van een onderwij zer. Wat

bepaalde precies dat hoge loon? De mijnen hadden een tekort aan

werklui

en

gebruikten verschillende

middelen om Vlaamse
arbeiders te lokken . Het risico dat aan het werk verbonden was,
werd in het loon ingecalculeerd. Meest geprezen en beloond was
de functie van een bouveleur (gangenmaker) en van een abatteur
(ko l en.kapper) . De abatteur had een opleiding gehad die twee tot
drie jaar in beslag nam. De seloneur was de helper van de
abatteur. H ij verzamelde de losgekapte kolen, schepte de stenen
in de wagentjes en bracht voor de ouvrier (werkman) het nodige
gereedschap aan. De bossoyeur plaatste geleidelijk houten staven
om de nieuwe ontstane ruimte te ondersteunen. Het maken van
gangen werd door de nachtploeg uitgevoerd, bij voorkeur door
Vlaamse mijnwerkers omwille van de dagindeling.

Gezondheid
De Waalse mij nen waren wegens de schuin liggende, enge en
gebroken ertsaders de moeilijkste voor het ontginnen van kolen.
Zij werden als de gevaarl ijkste ter wereld beschouwd. Ongevallen
waren er het gevolg van mij ngasontp l o ffinge n, het moei lijk
hanteren van de wagentjes, brandwonden en niet in het minst het
neerstorten van kolen en steen.

In iedere mij nfunctie, zelfs aan de oppervlakte, waren de
mijnwerkers aan een mogelij k ongeval blootgesteld. De lederen
helm was maar een schamele beveiliging. De stoflong was in de
1 � eeuw nog onbekend omdat de X-stralen pas in 1 895 door
Röntgen ontdekt werden. Longziekte ontstond na een langdurige
blootstelling aan het mijnstof. Die ziekte was daarom weinig
bekend. Het werd met de jaren nog erger door het g bruik van de

drilboor. Dit werktuig dat de

productiviteit opdreef werd voor het

eerst uitgetest in 1 905 en algemeen in gebruik genomen
Eerste Wereldoorlog.

na

de

Het werken au fond werd moeizamer naargelang de gangen dieper
lagen. Oorzaak was de temperatuurverhoging die rechtstreeks aan
de diepte verbonden was. De diepste putten bevonden zich in de
bekkens van de Borinage, het Centrum en Charleroi. In 1 904 ging
men daar meer dan 1 .000 m diep. De temperatuur in de schachten
bedroeg 3 5 à 40°.
De werkomstandigheden waren erbarmelijk: op de rug liggend in
smalle schuine schachten, doorsij pelend water, slechte verlichting
en een ondraaglijke hitte. Vaklui vonden dat een kolenhoogte
tussen 90 en 1 20 cm een ideale schacht was, dan konden ze
tenminste op de knieën werken.
Het lot van de mijnwerkers stond op hun aangezicht geschreven.
Toen de tij d voorbij was dat ze niet meer ongewassen naar huis
moesten waren ze nog van ver te herkennen aan hun beenderig
gelaat, de donkere ring om hun diep ingetrokken ogen en het
blauwe litteken op hun kaak, het gevolg van een of andere
kwetsuur. De zware arbeid, de lange verplaatsinge� het
bij komend werk thuis en de chronische vermoeidheid
ondermijnde het gestel van vele mijnwerkers.
In de steenkoolgebieden bekeek men de Vlaamse mijnwerkers
meestal met een afkeurend oog. Hun beperkte kennis van het
Frans was een oorzaak van de kloof met de plaats lijke burgerij.
De Vlaming met status sprak keurig Frans d mijnwerker
brabbelde een onverstaanbaar Waals dialect. Hun gedrag kon
meestal op misprij zen rekenen. Het verbod van roken n pu
op de trein was een teken van zelfverdediging teg n
ongegeneerdheid van de koolmijn rs. Hun gedraging n
manieren waren voor de m d reizigers zo torend dat m
kwam om ze in een apart wag n te top n.
n m t hun l t. Dnmkzuc�
De mijnwerkers waren vaak ont
werd een grote plaag. Drink n ded n z
mht
f uit d
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spoelen'.
De talrijke
veroordelingen wegens
openbare
dronkenschap waren hiervan het gevolg. Overdaad ging vaak
samen met geweld in woord en daad.

Okegemse mijnwerkers van de 2oste eeuw
In dit deel vindt u de namen van de Okegemse mij nwerkers die
we terugvonden in de bevolkingsregisters en de kiezerslij sten uit
die periode.

In het bevolkingsregister van 1 900 vonden we slechts één naam,
namelijk Lievens Alfons die in Eversem woonde. In de kiezerslij st
van 1 906-07 zijn er slechts twee mij nwerkers opgetekend: Van
Bossuyt Felix (0 1 86 1 ) wonende te Eversem en Van Houtem
Petrus (01 876) wonende in de Rattenbergstraat.

In de kiezerslij st van 1 932 staan reeds

1 8 mannen vermeld die

mijnwerkers waren:

Asselman Laurent (0 Okegem 1 906), Rattenberg 2 1

Barbé Armand C0 Prunel 1 906) x Cosijns Leonie, Fonteinstraat 50

De Boitselier J. Raymond C0 Prunel 1 883) x Van den Eeckhout
Roman.ie, Kattestraat 48
x

De Luyck Richard (0 Okegem 1 903)
Rattenberg 44

Lievens

Rosalie,

De Smet Ghislain (0 Iddergem 1 8 96) x Van de Perre Martha,
Kattestraat 30
Faut Theofiel (° Zandbergen 1 877)
Ponteinstraat 42
Jacobs Karel (° Okegem

x

Van den Haute Adèle,

1 907), Kattestraat 9

Nuyts Karel {° Okegem 1 885) x Goubert Clara, Rattenberg 98
Van den Neucker Rufin C0 Herne 1 900)
Rattenberg 82b
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x

Van Isterdael Martha,

92

Van de Perre Andreas Maurits C0 Okegem 1 903), Rattenberg 1 8
Van

Droogenbroeck

Rattenberg

Victor C0 Pamel 1 905) x Provoost Irma

1 04

Van Eeckhout Frans C0 Okegem 1 905), Neerbeek 5
Van Houtem
Kattestraat 64

Theodoor

C0 Okegem 1 876) x Samin Hernia,

Van Mieghem Alfons C0 Okegem 1 903), Dorp 25
Van

Vaerenberg

Kattestraat 1 1 3

Louis C0 Pamel 1 898) x Lorang Martha,

Verbeken Karel C0 Okegem 1 899) x Buyl Leonie, Fonteinstraat 48
Verpaelst Benedikt C0 Liedekerke 1 900) x Muylaert Marie Jeanne,
Neerbeek 4

C0 Borchtlombeek
Droogenbroeck Cesarine, Eversemweg 5

Vleeschouwer

Alfons

1 892)

x

Van

De kiezerslij st van 1 952 vermeldt nog 1 2 namen van mannen die
het beroep van mij nwerker uitoefenden of reeds gepensioneerd
waren.

Arents René

C0 Liedekerke 1 904) x M inner Zoë, Fonteinstraat 36

Asselman Joannes Stephanus
Leopoldstraat 34

C0 Okegem 1 906) x Laurent Elisa,

Barbé Amand (gepensioneerd)
Botte René

(0 Pamel 1 907) x Minner Joanna, Fonteinstraat 69

De Boitselier Raymond (gepensioneerd)
Duym Cyriel (0 Okegem 1 923), Bosstraat 2
Lievens Joz.ef (0 Liedekerke 1 904) x Claes Melanie, Kattestraat 1 7
Nuyts Karel (0 Okegem 1 885) x Goubert Clara, Leopoldstraat 98
Ooghe ugeen (0 Okegem 1 903) x Coppens Maria, Bosstraat 2 1

Rooselere Alfons (° Borchtlombeek 1 902)
Fonteinstraat 20
•

x

N uy ts Maria,

Van de Perre Andreas Maurits (0 Okegem 1 903), Leopoldstraat 20
Van Vaerenberg Louis (gepensioneerd)
Als we deze lijst vergelij ken met de voorgaande lijst van 1 932
merken we het volgende op. Drie mannen hebben een ander
beroep gekozen, drie zijn reeds gepensioneerd, een klein aantal is
reeds overleden. In de kiezerslijst van 1 974 vonden we alleen nog
de namen van vij f gepensioneerde mijnwerkers: Asselm.an
Joannes Stefanus, Botte René, Lievens Jozef, Rooseleer Alfons
en De Witte Oscar3 •

Oscar De Witte werd te Aalst geboren in 1 908 en ging reeds op
jonge leeftijd in de mij n werken. Hij trouwde met Anna Maria
Van den Broeck en vestigde zich in de jaren 1 970 te Okegem in
de Leopoldstraat 3 1 , het ouderlijk huis van zijn vrouw. De
Okegemnaars werden regelmatig getrakteerd op zijn liedj es, die
op de muziek van bekende volkdeuntjes waren gezet De teksten
getuigen van een scherpe kijk op het politieke en sociale
gebeuren. Ook de actualiteit kwam in zijn teksten naar voor. Zo
schreef hij in 1 956 een aangrijpend lied over de mij nramp te
Marcinelle.

3

P. PRAET, Ok.1g1m 1 796-1996. E
Okegem, 1 996, p. 40.
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Brandrampen in Okegem (1 900-1 940)
Herman Brantegem

In het vorige nummer van de Mededelingen brachten we reeds het
relaas van enkele branden in Okegem tij dens de 1 9de eeuw. In
deze bijdrage bekijken we hoe het vuur tussen 1 900 en het begin
van de Tweede Wereldoorlog nog heel wat andere huizen
teisterde. 4
Fonteinstraat 24 juli 1 904
Een hevige brand toe te schrijven aan de hevige droogte heeft vier
aanpalende huizen, bewoond door Van Isterdael, Bourgeois en
Goubert in as gelegd. Met ongelooflijke snelheid breidde het vuur
zich uit aan de modelhoeve van Judocus Van Holder in de
Fonteinstraat. Van de ruime schuren en de ingerichte melkerij
bleef bijna niets meer over. Enige moedige mannen lukten er in de
brand te beperken en de woning te vrijwaren. Buiten de hooioogst
van Mr. Van Holder was alles verzekerd.

De schuur van het hoevecomplex van landbouwer Van Holder
werd terug opgebouwd in 1 904. Een ingemetselde steen in de
gevel met de initialen van de boer en de boerin en de datum van
de bouw getuigen hiervan (VH-H- 1 904 Van Holder-Hendrickx).
ttettraat 21 juni 1908
De hofstede van Mr. De Winne is door brand vernield mei alles
wat de gebouwen bevatten. Er bestaat verzekering.

4

Zie hiervoor pdigitaUuerde kranten

OtUp://aallt.eourant.nu).

van de streek van Aalst

Kattestraat 8 november 1 908
Een hevige brand brak uit in de woningen van de weduwe
Baeyens en van Petrus Van der Speeten in de Kattestraat Het
vuur breidde zich zeer snel uit en weldra stonden de twee huizen
in vlam.
.

De weduwe Baeyens kon slechts met moeite gered worden; de
vrouw was reeds vreselijk verbrand aan het hoofd, gelaat, hals en
de armen. Haar toestand boezemt onrust in. Beide woningen zijn
ten gronde afgebrand Bij de weduwe Baeyens is alles de prooi
der vlammen geworden: meubelen, de oogst, een vet varken, twee
geiten en al het geld. Bij Petrus Van der Speeten kon men de
dieren redden doch de oogst, de meubelen en het geld zijn in de
brand gebleven. Men denkt dat er kwaadwilligheid in het spel is
daar het reeds de derde brand in korte tijd is. Iedere maal brak
het vuur op hetzelfde uur uit en telkens bij mistig weder. De brand
ontstond telkens langs de achterzijde der woningen en begon in de
twee huizen tegelijk te branden.
Eversem 13 december 1908
Zondagnacht werd de hofstede van landbouwer Priem door een
hevige brand in as gelegd. Het vuur verspreidde zich zo snel dat
niet enkel de gebouwen maar ook het vee, de oogst, gereedschap,
kleren en de huisraad door het vuur vernield werden. Men is
overtuigd dat hier laffe brandstichters aan het werk gewee t zijn
doch de mensen durven niet spreken uit schrik. De gendarm n
bleven ter plaatse tot de aankomst van het parket wm
Oudenaarde.
Fonteinstraat 9 mei 1909

làndi ren wm
Woensdagmorgen om 4u30 werden de tw
landbouwer Theojilus Verbeke gewekt doordat zijn hofs
in
brand stond. Het vuur br iddi zich zo n I uit dat ni ts wm
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inboedel en de gebouwen kon gered worden behalve het vee. Er
bestaat verzekering
.

Theofilus Verbeke woonde in de Fonteinstraat nr. 66 te Eversem
en was gehuwd met Malvina Priem diè stierf in 1 904. Er zou
kwaadwilligheid als oorzaak kunnen zijn daar het op korte tij d de
achtste brand in de gemeente is. Volgens mondelinge
overleveringen zou Hipoliet Droesbeke op een stuk grond in de
Kattestraat een kareeloven opgebouwd hebben met de bedoeling
de kareelstenen te verkopen.

Dorp 6 april 1 9 1 1

Woensdagmorgen om J O uur is brand ontstaan in het oud
gemeentehuis.
Vanaf 1 902 waren het secretariaat en het vergaderlokaal van het
gemeentebestuur in een lokaal van de gemeenteschool. Voordien
gebeurde dit in een kamer van een herberg op het dorp. Het is in
dit huis dat brand ontstond. Vanaf 1 920 gebeurden de
vergaderingen terug in dit huis. Het vuur was in de schuur
ontstaan en liep spoedig tot de stallingen over. De geburen konden
het vuur snel doven zodat de schade gelukkig niet groot was.

Rattenberg 12 september 191 1

In de Rattenberg (Leopo/dstraat) is een brand ontstaan in de

stalling van Kamiel Van der Veken. Het vuur breidde zich uit naar
het woonhuis dat volledig afbrandde. De schade is groot doch
door de verzekering gedekt. De oorzaak is onbekend.

Kaailtr

t 18 augustus 1912

Vrijdagmorgen Is er brand ontstaan rond 9 uur In de schuur van
Augu1t Bruynlandt In de Kaalstraat. De schuur werd volledig
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vernield en was onlangs gevuld met de nieuwe oogst. De schade is
zeer aanzienlijk.
Eversem 29 j uni 1938
In een boerderij is een geweldige brand uitgebroken waarbij drie
melkkoeien het leven hebben gelaten. Omstreeks 1 1 uur de
zondagavond werden de bewoners in hun kermisvreugde gestoord
door het geroep dat er brand uitgebroken was in de boerderij van
landbouwer Omer Van der Speeten wonende op het gehucht
Eversem. De buren bemerkten het vuur en liepen dadelijk naar de
woning denkende dat de bewoners reeds slapen waren doch op
hun geklop werd geen antwoord gegeven men ging bij de familie
kijken en bij een tante werd de eigenaar gevonden. Toen men hem
het mededeelde liep hij zo rap mogelijk naar zijn woning die reeds
in lichte laaie stond. De stallingen stonden in vuur en de zolder
die opgestapeld lag met hooi en stro ging invallen. De koeien die
onder de zolder stonden deden een poging om weg te geraken. Op
een bepaald ogenblik was de ketting van de jongste koe
doorgebroken en sloeg deze op de vlucht, twintig meter verder
zakte ze in elkaar en stierf aan de opgelopen verwondingen. De
twee andere koeien zijn levend verbrand De stallingen waren
nieuw gebouwd, alleen het metselwerk is blijven staan. De
slaapkamer met de inboedel alsook de keuken i gans uitgebrand.
De oorzaak is onbekend.
Beekstraat 12 maart 1939

De vrijdagnamiddag om l 4u30 werd de gemeente
aar. ltuwd
dat brand uitgebroken was in de achter bouw n van ö
zinkbewerker Gustaaf Van den Broeck won ndi in di B
traat
De buren hielpen de brand blus en maar wat baat hulp al "' 11
moet blus en met emmer: wat r. n t dllurö dan ook ni t /i
qf
de chuur met de volledige oog. t n n ro partij tro in li
laaie tond. Er was niet. kunn n " d ordi n
t
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inboedel totaal vernield werd. De oorzaak van de brand is niet
geleend en de schade werd geschat op 25. 000 Fr. die jammer
genoeg maar gedeeltelijk is verzekerd
Aalstersesteenweg 1 4 maart 1 940
Dinsdagnamiddag ontstond brand bij de houthandelaars
gebroeders De Roose, wonende Aalstersesteenweg. Het vuur was
ontstaan in de machinekamer waarvan het dak gemaakt was met
platen. Toen het vuur opgemerkt werd sloegen de vlammen reeds
hoog in de lucht. Gezien er langs beide zijden van de
machinekamer houtstapels waren vreesde men voor een grote
brandramp. Men zette zich onmiddellijk in met het blussen met
emmers water. Intussen werden de pompiers van Ninove
opgeroepen. Sergeant Maurits Vander Poorten, kandidaat
officier, was spoedig met zijn manschappen ter plaatse om de
reddingswerken aan te vangen. Na korte tijd was alle gevaar voor
verdere uitbreiding geweken. De machineplaats met het volledig
materiaal was volledig vernield, zodat de schade zeer aanzienlijk
was.
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Het lied over de Okegemse
burgerslachtoffers in mei 1 940.
Herman Brantegem

In Mededelingen Heemkring Okegem ( 1 99 1 nr. 1 ) verscheen een
artikel over de slachtoffers van W.O.II te Okegem door Jozef Van
der Speeten. Op blz. 1 3 stond een moord.lied' gezongen door een
Ninoofse marktzanger. Hij zong het lied in de naburige
dorpsplaatsen aan de uitgang van de kerk terwijl zijn vrouw de
folder waarop het lied gedrukt stond verkocht. Tot nu was de tekst
onvolledig. Na twintig jaar kregen we het oorlogslied volledig in
ons. bezit. Frank Van Isterdael bezorgde ons de volledige tekst .
De slachtoffers die in het lied bezongen werden waren Vemaillen
Benedictus (Benoit), die werd neergeschoten door de Engelsen
terwijl hij klavers aan het maaien was op een veld gelegen op de
Ninovekouter, Alfons Theodoor De Vriendt die in zij n huis door
de Engelsen verscheidene malen met een bajonet werd doorstoken
in het bijzijn van zijn vrouw en negen kinderen Theofiel De
Beenhouwer die werd afgemaakt in de tuin van Gustaaf
Vemaillen en staande werd begraven Petrus Theodoor Van
Houtem die verscheidene malen met een bajonet werd gestoken
en later op 26 mei 1 940 overleden aan zijn verwondingen.
Het vij fde slachtoffer was Jozef Cornelis die op d lucht
en
te Vlamertinge (bij leper) tijdens een Duits luchtbombard ment
op 24 mei zwaar getroffen was en er overleed.
lgende
De tekst van het gereconstrueerde lied taat op d
bladzijde.
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Eerste strofe
In Okegem dat lustige dorpje
Heeft ook den oorlog gewoed
maar het is niet door bombarderen
dat er gevloeit is bloed
vijfmannen hebben het leven gelaten
vielen als martelaar
nochtans het waren gene soldaten
wat eene droeve maar
Refrein (2 x zingen)
Unne namen staan geschreven
Later heeft men het gehoord
't moet voor niemand zijn gezwegen
ze zijn laffe/ijk vermoord
Tweede strofe
Het kanon bronst in dorpen en steden
Sirenen gaan luid en klaar
Elk is in zijnen kelder getreden
voor het vliegers gevaar
Alfons die was aan schrikken en beven
Benoit - Jozefen Theodoor ook
Theofiel moest laten het leven
men gaf hem geen gehoor
Refrein (2

x

zingen)

Derde etrofe
Denk nu eens aan die negen kinderen
en ook aan die arme vrouw
Wie kan er zulke smarten verminderen
van zoo een diepe rouw
Wij buigen diep voor allen die vielen
en deelen in de smart van hun
faml/lte die droevige zielen
zulke 1/agen zijn hard

frein (2

:1

zin

n)
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Op bedevaart naar Saint-Hubert
Herma.n Brantegem

Bedevaarten zijn altijd een specifieke uiting geweest om zich te
beschermen tegen alle mogelij ke onheilen. De mensen gingen
doorgaans niet zo maar voor hun plezier op bedevaart. Het
verlaten van hun vertrouwde omgeving bracht vaak gevaren met
zich mee.
In het jaar 1 886 ondernamen enkele personen uit Okegem een
bedevaart naar Saint-Hubert (provincie Luxembwg) voor de
hondsdolheid, een uitstap die voor gewone mensen in die tijd een
ganse onderneming moet geweest zijn. Hoe ze de lange tocht
aflegden blijft een open vraag . Waarschijnlijk gingen ze
gedeeltelijk per trein en te voet.
Hondsdolheid gaf in een landelij k dorp zoals Okegem aanleiding
tot paniek. Deze virusziekte, overgezet door het speeksel, was niet
alleen schadelijk voor dier maar ook voor de mens. Er was in die
tijd maar weinig tegen te doen. Een bedevaart naar aint-Hubert
was voor velen de enige optie. Het stadje kent zijn ontstaan rond
de abdij gelegen in het hartje van de Ardennen waar in 825 het
lichaam van de heilige Hubertus werd begraven. Het graf
rd
een druk bezochte bedevaartplaats. Hij wordt er aangeroepen
tegen de 'razernij ' (de hondsdolheid of de dolle vrees) een kwaal
die vóór de vaccinontdekking van Louis Pasteur nog steeds
1
angst inboezemde. Nu nog wordt op zijn feestdag (3 november)
Sint-Hubertusbrood gewijd. De kerkgang r brengt dat brood m
dat bij zijn thuiskomst door de huisgenoten en ook d di n moet
gegeten worden.
Naar aanleiding van de b devaart van d
g mn ars n ar aint
Hubert verscheen in het w kblad D D ndi rbodi p 1 01C1:00«::l'
1 886 een artikel dat e n b ld g eft van
g urteni di ni
ongemerkt voorbij ging in h t dorp.
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In de maand mei zijn er uit onze gemeente twee personen naar St
Hubert geweest ter oorzake dat zij van eene razende kat gekrabt
of gebeten waren. Korts daarna is er een kind van 9 à 1 0 jaar
door eenen razende hond gebeten welken aanstonds door de
inwoners der gemeente afgemaakt is en dit kind heeft ook de
bedevaart naar St-Hubert gedaan.

Nu zeven à acht weken geleden was er wederom 't geroep: een
razende hond! een razende hond!!. We gaan op zoek maar vinden
hem niet. Nogthans des anderendaags zegde men dat hij het
hondje van Amand Schouppe gebeten had. Amand bekommerde er
zich weinig mede en liet het hondje lopen. Doch ongelukkiglijk
bespeurde men des zondags daarna tekens van razernij en nog
binst den dag beet het één van Amands koeien.

Nu daarmede was het niet al; een zekere Francois Van der
Speeten, landbouwerszoon onzer gemeente, zoo wat in verkeering
zijnde met eender dochters van Schouppe was den zondagavond
op zijne post en wilde eens doen zien dat hij een moedige
jongeling was. Hij gaat en haalt het beestje uit den stal,
niettegenstaande het dringend verzet vanwege het huisgezin
Schouppe, het beestje was braaf, zeer braaf en kende Frans, zo
sprak hij tenminste. Maar het beestje heeft Frans in de hand
gebeten en de jongen is nu ook op reis naar St-Hubert, en de koe
van Schouppe zit in de put, zodat de bedevaart naar St-Hubert
deze zomer voor de derde maal uit Okegem ondernomen werd.
We vermelden dat Amandus Schoup op de Ninovestraat (nu
Katte straat) woonde en gehuwd was met Felicitas Pollet uit
Teralfene. Het gezin had inderdaad vier dochters maar geen
enkele huwde met Francois Van der Speeten ( Okegem op 29
j uni 1 853). Of het geval met de hond de verkering heeft doen
afspringen, zullen we nooit weten. Van der Speeten huwde
uiteindelijk met Lucia Coppens uit Iddergem. Hij was een hevige
daensilt en werd verscheidene malen gekozen als
gemeenteraadslid. Van 1 92 1 tot 1 926 was hij schepen te Okegem.
0
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ERELEDEN werkjaar 201 1
Onze hartelij ke dank gaat naar de ereleden die dit jaar opnieuw een
inspanning leverden om de werking van de Heemkring te steunen.
Het is voor ons nog steeds een echte aanmoediging!

Timmermans Paul, Gent,
Van der Perre Christiane, Okegem
V emaillen Rita, Ninove
Asscherickx Guido, Denderleeuw
De .Dobbeleer A., Okegem
De Vos Rudy, Okegem
Van Der Speeten Maria, Itterbeek
Van Eeckhout Freddy, Okegem
Van Eeckhout Willy, Ninove
V emaillen-Gies, Aflligem
Vemaillen Walter, Okegem
Zuster Van der Speeten E., Ninove
Buydens Luc-Moeremans, Okegem
Van Snick Gilbert, Okegem
Van Snick Roger, Ninove-Meerbeke
Vemaillen Joris, Okegem
Van Isterdael Jan, Okegem
Boriau Albert, Okegem
Buydens Herman, Okegem
De Bodt Chris Okegem
De Deyn Suzanne Okeg m
De Kimpe Willy, Ok g m
De Leeneer elestina,
g m
De Ridder Marc
end rl u
,
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De Roeck Fr. - Leemans, Dworp
De Smedt-Van, Okegem
Dhooge L.-Wittenberg, Drongen-Gent
Eerwaarde Callebout A., Okegem
Eylenbosch Cyriel-Baeyens, Okegem
Gies Jan-Van Der Veken, Brugge-St Andries
Grijseels Roger, Ninove
Herssens Oscar, Ninove
Van de Perre Alma, Okegem
Schietecatte Marie-José, Ninove
Sonck Steven, Iddergem
Strubbe-Hellinckx, Ninove
Van De Perre Lutgarde, Ninove
Van den Broeck Fr, Okegem
Van Laeren Maria, Jette
Van Snick E.-Ooghe, Ninove
Van Stappen Tomas, Okegem
Vercruysse J., Okegem
Vemaillen A.-V an den Spiegel, Okegem
Vemaillen Dirk-Vanantwerp, Nazareth-Antwerpen
Vemaillen E., Okegem
Vemaillen Michel, Okegem
Vernaillen Paul, Okegem
Allaerd- Staels , Okegem
Servranckx-Van Isterdael, Okegem

De Saeger Christiane, Okegem
Janssens Josephine, Okegem

Ag, Centea-V an Holder-Govers, Okegem
Agneessens Willem, Antwerpen
AllaeJ't.Asscherickx G ., Kortrijk
Asselman Patrick. Okegem
Bayens dilon , De Pinte
Becque George, kegem

Beeckman M.-Neukermans, Okegem
De Boitseleer Willy, Okegem
De Bruyn Florent, Denderleeuw
De Bruyn Omer, Aalst-Erembodegem
De Clus Jacques, Okegem
De Coster Paul, Ninove
De Deyn Jan, Rupelmonde
De Kegel Jan, Okegem
De Leeuw Jean, Okegem
De Mecheleer-De Roeck, Denderleeuw
De Roeck Hugo, St Kwintens Lennik
De Roeck Wilfried, De Pinte
De Roose Marcel, Ninove
Df'. Schepper-Timmermans,Okegem
De Strycker Desiré, Okegem
Debaut Gilbert , Okegem
Delagey-Van De Perre, Okegem
Delagey Paula, Okegem
F onteyn-Broeckaert, Roosdaal
Foubert-Ancaer E., Okegem
Fouquet H., Okegem
Geeroms Wilfried, Okegem
Gies Cyriel, Brakel
Gies E.-Baeyens, St Kat. Lombeek
Gies Lutgarde, Dilbeek
Goubert Marc, Okegem
Helpers Gilbert, Okegem
Helpers J., Denderleeuw
Hitchinson-V an Houtem Ninov
lmpens-Hendrickx, Okegem
Janssens Roger, Ukkel-Bru 1
Keymeulen Eduard Okegem
Ledegem André-Wouter k g m
Meert (dokter) -De lerck k g m
Minner Alfon R dant, k g m
-
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Moens-Bayens, Iddergem
Nuyts-Gracienne, Okegem
Potloot Liliane, Okegem
Renders-Montens, Okegem
Reynaert Georges, Okegem
Ronsijn Paul, Okegem
Schoonjans-Van Isterdael, Roosdaal
Servranckx Bart, Tollembeek-Galmaarden
Servranckx André, Okegem
Servranckx J.-Van de Perre, Okegem
Van Brempt-Van Nerom, Ninove
Van Cauteren Marc, Okegem
Van De Perre Rudolf, Affligem
Van den Borre Marc, Gent
Van den Bossche Simone, Okegem
Van den Spiegel-Van Damme, Okegem
Van den Spiegel George, Okegem
Van Der Donck Jozef: Ninove
Van der Speeten M., Okegem
Van der Straeten Simonne, Okegem
Van Eeckhout Ronsijn, Ninove
Van lsterdael-Badisco, Denderleeuw
Van Isterdael Luc, Okegem
Van Oudenhove Fernand, Ninove
Van Snick Michel, Ninove
Van Tricht-Van Kerkhove, Okegem
Veinnan-Van der Donck, Okegem
Vernaillen Danny Okegem
-

,

V emaillen Jozef-Barbé, Ninove
Vemaillen Piet, Okegem
Vemaillen Werner, Okegem
Vetsuypens G. , Okegem
Wasteets.Vemaillen, Okegem
Wouters Marcel, Dendennonde-Baasrode
Woutel'I Rosa.Lambrechts, Okegem
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AANKONDIGING
Een blik achter de schermen
van het Rij ksarchief te Leuven
Het Rijksarchief te Leuven beheert de archiefbestanden van
instellingen uit Vlaams-Brabant. Een bezoek achter de schermen
van deze archiefbewaarplaats is zeer uitzonderlij k. Men komt er
niet alleen oog in oog te staan met oude en waardevolle
archiefstukken (het oudste origineel stuk dateert van het jaar
1 095), maar men kan er ook kennismaken met het pas
ingehuldigde gebouw voor de opslag van 5 0 à 55 kilometer
archief.
Verscheidene bestuursleden lieten reeds interesse blijken voor een
bezoek aan het archief. De Heemkring besliste daarom de leden de
kans te geven om de werking van dit archief te leren kennen via
een exclusief geleid bezoek. De rondleiding en de introductie
gebeuren door het afdelingshoofd Herman Van Isterdael.

Het bezoek met de Heemkring Okegem is voorzien op
zondagnamiddag 4 maart om 14.30 u. Leden die belangstelling
hebben kunnen dit kenbaar maken via een seintje aan Herman
Van Isterdael (Herman. van.Isterdael@pandora.be) of Patrick
Praet (praet.patrick@scarlet.be) (de groep wordt beperkt tot m
25 deelnemers).
.

Wie interesse heeft maar er op 26 februari niet kan bij zijn
ook aansluiten bij het heemkundig genootschap an Lied
dat op zaterdag 1 1 februari 20 1 2 even n h t archi f t>eJnetn
(informatie bij delil.karin@skyn t.b ) .
Wil je meer weten over Rijksarchief L u

n? Via deze dri

./ http://www.youtube.com/watch?v•U3Q3j�.......-..."
./ http://www .youtube.com/watch
n FI
./ http://www.youtub .o m/watch
(Kopieer de lijn dan naar d ad
bal
kan je reeds kenni maken .
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INHOUD

Mijnwerker, een vergeten beroep. Okegemse mijnwerkers in de
2oste eeuw
81
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Jozef Van der Speeten

Brandrampen in Okegem ( 1 900- 1 940) .
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Herman Brantegem

Het lied over de Okegemse burgerslachtoffers in mei 1 940 .
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Herman Brantegem

Op bedevaart naar Saint-Hubert
E1't'eleden werkjaar 20 1 1
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