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(foto: Willy De Boitselier)

'Het leger van de burgemeester'
De bu rgerwacht in Okegem (1831-1914)
Patrick Praet

De Belgische burgerwacht is steeds een opmerke l ij ke verschij n ing in
het straatbeeld geweest. Omwille van haar occasioneel optreden en
gemoedelij k imago werd de burgerwacht soms spottend omschreven
als een operetteleger of een zondagsleger. In principe was zij in elke
gemeente actief, ook in Okegem. Alhoewel de gegevens over de
Okegemse burgerwacht over het algemeen vrij beperkt zijn, gunnen
zij ons toch een aparte b l ik op een stukje sociale en politieke
gesch iedenis van de gemeente.
Een wacht van bu rgers

Burgerm il ities zij n n iet u itzonderlijk in de gesch ieden is van West
Europa. Hun ontstaan l igt in de l ij n van een lange traditie van
schuttersgilden tijdens het ancien régime. I n de l 9 de eeuw ontwikkelde
zich een vorm van burgerwachten die de typische l i berale v isie over
de plaats van het individu en de overheid weerspiegelden. Volgens
deze opvatting moest overheidsinterventie tot het u iterste minimum
beperkt worden. De staat moest weliswaar instaan voor de
landsverdediging en het bewaren van de interne orde. Maar om te
vermijden dat leger of pol itie een bedreiging zouden vormen voor de
vrijheid van het individu, moesten burgers zich in een aparte m i l itie
kunnen organ iseren. Onder burgers verstond men dan wel in de eerste
plaats degenen d ie in de l 9de eeuw over de po l itieke en economische
macht beschikten. In de praktij k waren dit dus de 'eigenaars'
(zelfstandigen, industriëlen, vrije beroepen, . "). Kortom, de
burgerwacht was in eerste instantie een param i l itaire organ isatie d ie
de pol itieke en sociaaleconomische machtsstructuur moest in stand
houden . Indien zij tijdens de l 9 de eeuw optrad, was dit wanneer het
'werkvolk' door opstanden, stakingen, betogingen of andere sociale
onlusten de materiële belangen van de bourgeoisie bedreigden. Deze
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redenering gaat terug tot de Franse revolutie toen de toenmalige derde
stand van gegoede burgers zich in 1 789 niet alleen bewapende om
haar bezittingen te beschermen, maar ook om te vermijden dat het
initiatief van de revolutie naar het volk zou afglij den. Een zelfde
logica is ook in het n ieuwe België merkbaar bij het oproer in 1 830
tegen het regime van Wil lem 1.
Het ontstaan van de Belgische bu rgerwacht

Voor het begin van de burgerwacht of garde civique moeten we dus
terug naar de Belgische revolutie. E ind augustus 1 830 richtte de
Brusselse bourgeoisie onder leiding van generaal en baron
d ' H ooghvorst ( 1 78 1 - 1 866) een burgerm i l itie op die de stad moest
beschermen tegen de chaos en tegen een interventie van het
regeringsleger. Begin september rukte dit Hol landse leger onder
leiding van prins Frederik op richting de hoofdstad. Aangezien de
Belgische opstandel ingen nog geen eigen leger hadden, kwam de
verded iging van de stad tijdens de Septemberdagen b ij deze
burgerm i l itie terecht. Het is ook h ier dat de burgerwacht haar
' moment de glo ire' kende. Toch moet d it gerelativeerd worden. I n
werkelij kheid was d e overwinni ng o p d e Hol landers eerder d e
verdienste van een allegaartje van radicale burgers, ambachtsl ieden,
dagloners, vrijwill igers uit oml iggende steden en buitenlandse
avonturiers. De burgerwacht was h ierin slechts gedeeltelij k betrokken,
maar kreeg in de belgicistische mythevorming toch al gauw het
aureool van behoeder van de Belgische vrij heden.
Op 26 oktober 1 830 legde de Voorlopige Regering de taken van de
burgerwacht als volgt vast: 'Haar taak zal erin bestaan de wetten te
doen naleven, de orde en de openbare rust te handhaven, het leger bij
te staan bij binnenlandse operaties, de onafhankelijke id van België en
de integriteit van zijn grondgebied te verzekeren '. De wet van 3 1
december 1 830 regelde de organ isatie en de mobi l isatie van de
burgerwacht. De eerste grondwet van 7 februari 1 83 1 l iet tenslotte
weinig twijfel over de functie van de garde civique: het openbaar
gezag bestond in België uit drie entiteiten : het leger (art. 1 1 8) de
rijkswacht (art. 1 20) en de burgerwacht (art. 1 22). De burgerwacht
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was dus een parami l itaire inste l l ing die overal in het land moest actief
Zijn.

Bu rgerwacht, 1830 (litho van Dewasme-Pleti nckx naa r P. Lauters) (opgenomen in E.A.
JACOBS, art. cit.)

Tijdens de eerste maanden van de onafhankel ij kheid leek de
burgerwacht zich te ontwikkelen tot een ware krijgsmacht. Zo speelde
ze onder andere een rol bij de verovering van de forten in Antwerpen.
Het deed haar faam van volksleger enkel maar toenemen. N iet voor
n iets droegen regent Surlet de Chokier en nadien ook koning Leopold
I bij bepaalde gelegenheden het uni form van de burgerwacht. Tij dens
de daaropvolgende maanden bleef zij haar m i l itair karakter behouden.
Zo werd de garde civique ingezet als aanvu l l ing bij de opdrachten van
de gendarmerie en het leger. Vooral in steden met een duide l ij ke
sympath ie voor het Hol landse regime moest zij de patriotten en
orangisten uit elkaar houden. A lhoewel de burgerwacht in de praktijk
enkel maar in het straatbeeld van de grote steden te zien was, werden
ook de kleinere gemeenten verplicht om burgers te mobiliseren. Vaak
ging het slechts om een theoretisch l idmaatschap van eenvoudige
3

l ieden die werden i ngezet voor taken van lokaal belang. 1 Het is in
deze context dat de Okegemse burgerwacht moet gesitueerd worden.

De Okegemse bu rgerwacht in 1831

I n een tijd waarin stad en platteland twee aparte werelden waren en de
onderl inge commun icatie zeer traag, hoeft het n iet te verwonderen dat
de 'grote pol it iek' in de hoofdstad de dorpen in de Denderstreek
weinig beroerde. Z ij n er in september 1 830 van u it Okegem
vrijwill igers afgezakt naar de hoofdstad?2 Het is weinig
waarsch ij n l ijk. Dat betekende n iet dat Okegem ontsnapte aan de
mobilisatie van mannen voor de burgerwacht. Zo meldde het
gemeentebestuur op 28 februari 1 83 l dat 'alhier de borgerwacht is
samengestelt '. 3
De wet van 1 830 had de burgerwacht in drie ' bannen' (of klassen)
ingedeeld. De eerste ban omvatte alle ongetrouwde mannen en
weduwnaars (zonder k inderen) vanaf 2 1 tot 3 1 jaar. De tweede ban
richtte zich tot de oudere vrij gezel len en weduwnaars (zonder
k inderen) tot 50 jaar. De derde ban tenslotte telde alle gehuwden en
weduwnaars (met kinderen) tussen 2 1 en 50 j aar. Er werd voorzien dat
de eerste en tweede ban in oorlogstijd als een reserveleger zouden
ingezet worden. De derde ban, die dus bestond uit mannen met een
gezin, zou enkel in de gemeente actief zijn.
De samenstel l ing en de indeling van de burgerwacht volgde de
adm inistratieve indeling van het land d ie ook werd toegepast voor het
lotingsysteem van het Belgische leger. Per gerechtel ij k kanton werd
1 Voor de algemene context over de burgerwacht baseerden we ons op de voordracht van Piet
Veldeman (Reservetroepen ofoperetteleger? Geschiedenis van de burgerwacht in België) op
de studiedag De Groote Oorlog in klein Aalst (2 november 20 1 3 ), evenals op E.A. JACOBS.

55 jaar geleden verdween een glorierijke nationale instelling. De Burgerwacht (1830-1920).
ln Gemeentekrediet van België, nr. 1 1 2, 1 975, p . 8 1 - 1 0 1 .

2 Het is bekend dat uit Geraardsbergen een groep vrijwilligers naar Brussel is getrokken. Zie
hiervoor: M. VAN TRIM PONT. De Geraardsbergse Garde Civique ofBurgerwacht (1795 1920). Geraardsbergen, Geschied- en heemkundige kring Gerardimonitum, 1 997, 1 85 p. Er
waren ook mannen uit Aalst. Zo bevinden zich in de lijst van gesneuvelden op het
Martelaarsmomument in Brussel twee Aalstenaars.
3 R IJKSARCHIEF BEVEREN, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, burgerwacht, nr. 1686
N2.
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een bataljon samengesteld dat op z ij n beurt bestond uit meerdere
compagnieën: eenheden van 1 00 à 1 50 man d ie afkomstig waren uit
een of meerdere aangrenzende gemeenten. Voor burgerwachten in
actieve d ienst ( i n 1 83 1 was dit nog de eerste én tweede ban) vormden
de burgerwachten van Okegem, Denderleeuw en I ddergem één
compagnie.4 Tij dens een jaarl ij kse zitting in elke kantonhoofdplaats
werd het contingent van elke gemeente vastge legd en werden de
( onder)officieren verkozen.
E l k jaar maakten gemeentebestuur en d ienstpl ichtigen zich dus op
voor een b ij eenkomst in het stadhuis van N i nove, de
kantonhoofdplaats. Op deze zitting waren ook twee geneesheren
aanwezig die moesten oordelen over de
mannen die
gezondheidsredenen inriepen voor een vrij stel li ng van d ienst. N et
zoals b ij de gewone m i l itaire d ienst kon naast medische redenen ook
de gezinssituatie een reden voor vrij ste l ling of uitstel zijn. De l ij st van
1 83 1 met d ispensaties in Okegem is in d it verband i l lustratief. B ij de
oproeping op 1 9 februari waren zestien personen vrijgesteld van
d ienst bij de burgerwacht. I n v ij f geval len was dit omdat ze medisch
n iet geschi kt waren. De aangehaalde diagnoses geven een beeld van
de fysieke of psych ische toestand van heel wat Okegemse
jongemannen: twee mannen waren te klein (défaut de taille, normaal
was de min imumlengte 1 ,50 meter), één had een handicap aan zij n
rechterarm (ancylose au bras droit), één had een vervorm ing aan de
neus (adhérence des ailes du nez), één werd afgekeurd omw i l le van
zij n beperkte verstande l ij ke vermogens (imbecile). De anderen werden
opgenomen in de derde ban of garde sedentaire. Dit laatste gebeurde
wanneer een broer reeds deel uitmaakte van de eerste ban of wanneer
men kon aantonen dat men gezinshoofd was. Wie trouwde tij dens zij n
d ienst, kon eveneens rekenen o p een vrijstell ing. 5
B ij de zitting in apri l 1 83 1 rees er onmidde l l ij k onenigheid over de
verdel ing van officiersposten. De gemeente Denderleeuw stond er op
dat zij omwille van haar groter bevolkingsaantal de kapitein mocht
aanduiden. Iddergem weigerde zich h ierbij neer te leggen. Het
4

Minstens vanaf 1 854 werd ook Welle bij deze militieomschrijving gevoegd.
STADSARCHIEF NINOVE, Gemeentearchief Okegem, nr. 464. Nadien werden op 1 6 mei
nog twee mannen opgeroepen en vrijgesteld: Amandus Van De Perre en Dominique Josse De
Boitselier.
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Okegemse gemeentebestuur toonde zich van haar meegaande kant en
kon er mee leven dat het enke l maar een sergeant en twee korporaals
mocht aanwijzen. 6 I n 1 832 leverde Okegem zelfs maar twee van de
twintig onderofficieren voor de eerste en tweede ban. 7

De Tiendaagse veldtocht

Reeds in de loop van 1 83 1 begon de burgerwacht een groot deel van
haar m i l itaire betekenis te verl iezen. Sinds de revolutiedagen had zij
zich omgeven met het aureool van dappere ' behoeders van ' s lands
vrijheden ' , maar een jaar later lagen de kaarten toch wel anders.
Vooreerst lag het meer voor de hand om de verdediging van het
grondgebied toe te vertrouwen aan een getraind leger van
beroepsofficieren en soldaten. Dit j onge leger had b ij de n ieuwe i nval
van een Hol landse krij gsmacht (2- 1 2 augustus) echter j ammerl ij k
aangetoond dat het n iet kon wedij veren met een Europees leger. De
bijdrage van de burgerwacht in deze Tiendaagse veldtocht was zo
nodig nog bedenkel ij ker. De snel le opmars van het Hol landse leger
richting Leuven had het onervaren Belgische leger tot de omgeving
rond Brusse l teruggedreven . De trage mobil isatie en het gebrek aan
enthousiasme bij de Belgische mannen maakten dat de burgerwacht
amper uit de startblokken kwam. Er zij n dan ook geen aanwijzingen
dat Okegemse burgerwachters tij dens de Tiendaagse veldtocht zijn
ingezet. Dit neemt u iteraard niet weg dat in 1 83 1 reeds een v ijftal
Okegemnaars werden opgeroepen voor de eerste l ichting van het
Belgische leger en mee optrokken tegen de Hol landse aanval.
Betekent dit dat de gebeurtenissen van augustus 1 83 l geruisloos aan
de bewoners van Okegem voorbij gingen? Gegevens h ierover zij n
schaars, maar we beschikken toch over één vermeld ing u it deze
6

STADSARC HIEF NINOVE, Gemeentearchief Okegem, nr. 464.
ln 1 832 telden de eerste en tweede ban van Okegem 20 van de 1 1 0 wachters uit de
omschrij ving Denderleeuw-Iddergem-Okegem: Franciscus Beirens, Adrien Baeyens, Pierre
Jean Bodinghien, Jean-Alexis De Vos, Benoit De Vuyst, Jean-Baptiste Goubert, Joseph
Hendrickx, Jean-Baptiste De Prins, Pierre-Joseph Steppe, Joseph Van (H)Isterdael, Joseph
Pissoort, Egide Van (H)Isterdael, Egide Van Snick, Jean-François Van Houtem Joseph Van
der Speeten, Joseph Van den Berge, Henri Van der Speeten, Jean-Baptiste Van der Elst,
Pierre Van Droogenbroeck, Jean-François Pauwels. RIJKSARCHIEF BEVER E , Provinciaal
Archief Oost-Vlaanderen, burgerwacht, nr. 1699/ 1 .
7
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periode. Zo kreeg burgemeester Benedicte Van Havermaet op 6
augustus van de districtcommissaris van Aalst de opdracht om alle
wapenbezitters aan te manen om hun 'jagtrovers, schietgeweiren en
pikken' op het gemeentehuis binnen te leveren. De burgemeester
gebruikte in z ij n mededel ing aan de inwoners het argument dat 'onse
gemeente van ruststoorders bedreygd werde '.8 Van degenen d ie hun
wapentuig in het gemeentehuis binnenbrachten, werd als blij k van
vaderlandsliefde gevraagd om het volgende te roepen: 'Leve
Leopoldus koning der Belgen! Leve de Vryheyd! ' De burgemeester
voegt er in pathetische taal nog aan toe om 'met eene waeren
katholieken geestdrift allen aerdsvyand in heldenmoed van ons met
geweld te doen verwijderen '. Of iedereen in Okegem dit patriottisme
van Van Havermaet dee lde, valt nog te bezien. E lders in de
Denderstreek was het enthousiasme over een n ieuwe oorlog in elk
geval niet groot.9
België kon in de zomer van 1 83 1 zijn onafhan ke l ij kheid maar
vrijwaren door de tussenkomst van de grote mogendheden. Een Franse
troepenmacht kreeg van Groot-Brittann ië de toestemming om het
grondgebied te betreden en het Hol landse leger een halt toe te roepen.
Dit mondde uit in het Verdrag van de XXIV Artikelen dat delen van
het Belgische grondgebied aan Nederland toekende, een overeenkomst
die kon ing W i l lem I echter onvoldoende vond. Het gevolg van deze
weigering was dat beide landen theoretisch nog steeds met elkaar op
voet van oorlog b leven. In werkel ij kheid ging het om een soort
schemertoestand waarbij Nederland nog weinig zin had in een nieuwe
oorlog. De aanvaarding van de vredesvoorwaarden door W i l lem I in
1 839 had tot gevolg dat ook aan deze theoretische oorlogssituatie een
einde kwam. Het gevo lg van de vrede was wel dat de meeste
burgerwachten op non-actief werden geplaatst, behalve dan in de grote
agglomeraties waar ze nog als ordemacht werden ingezet. Dat in het
parlement de nod ige kredieten voorlopig niet meer werden

8

STADSARC HIEF N INOVE, Gemeentearchief Okegem, nr. 457. Wie deze rustverstoorders
waren, wordt niet vermeld. Waarschijnlijk ging het om bedelaars en landlopers die in deze
benarde sociaaleconomische in de streek rondzwierven.
9 M. VAN TRIM.PONT. o.c., p.4 1 -42.
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goedgekeurd, is symptomatisch voor de pol it ieke onversch i l l igheid die
er in Brussel tegenover de burgerwacht was gegroeid. 10
De Tiendaagse veldtocht had een weerslag op de weg d ie men met de
Belgische burgerwacht wou inslaan. De regering realiseerde zich dat
de verded iging van het land onmoge l ij k aan een m i l itie van burgers
kon toevertrouwd worden . De leden van de eerste ban (over het
algemeen jonge vrijgezel len) werden voortaan als reserve van het
leger beschouwd . De mannen van de tweede ban werden b ij de derde
ban gevoegd en tot een garde sedentaire omgevormd. Concreet waren
d it (oudere) vrijgezel len, weduwnaars zonder kinderen en mannen met
een hu isgezin d ie als gemeentewacht werden i ngezet voor het
beschermen van de eigendommen en de veil igheid der inwoners. Dit
strikt lokale karakter van de burgerwacht werd bevestigd door de
organ ieke gemeentewet van 1 836. Aangezien de burgemeesters
verantwoordel ij k waren voor de openbare rust viel de burgerwacht
vol led i f onder hun bevoegdheid en diende zij als assistentie bij de
pol itie. 1
De heroriëntering van de burgerwacht in 1 83 1 en vooral het systeem
van de loting brachten met zich mee dat vele mannen n iet echt warm
l iepen om deel uit te maken van de eerste ban die in principe als
reserveleger kon opgeroepen worden. I n de praktij k waren d it dus
degenen die v ia de loting waren vrij gesteld van m i l itaire d ienst, maar
gezien hun leeftijd en gezinstoestand moesten deel uitmaken van de
burgerwacht. I n princ ipe moest men wel zij n u itrusting kunnen
betalen. In Okegem waren de plaatsel ij ke notabelen weinig
enthousiast om een verantwoordelij ke functie op zich te nemen. Zoals
verder zal blij ken, stond d it in schril contrast met de (ve i l iger) garde
sedentaire waar een officierspost wel werd geambieerd . De twee
(onder) officieren van de Okegemse eerste ban in 1 832 waren in elk
geval mannen van gewone komaf : Joannes-Baptist Van der Straeten
(sergeant) was afkomstig uit een eenvoudige landbouwersgezin en
Joannes-Baptist De Wys (korporaal) was herbergier. Samen maakten
zij deel u it van 20 wachten van de Okegemse eerste ban. Dit aantal
10
Il

E.A. JACOBS. art.cit., p. 84.
Ibid.
8

zou tij dens de daaropvolgende Jaren steeds tussen 20 en 30
12
schommelen.

'Het leger van de burgemeester'

Voor gemeenten met de omvang van Okegem was tij dens de jaren
1 830 enkel de plaatsel ij ke burgerwacht dus van enig belang. Voor de
burgemeester was de burgerwacht een persoon l ij k ' legertje' dat in
principe naar zijn goeddun ken kon ingezet worden. Onvermij de l ij k
raakte d e aanduiding van d e burgerwachtoffic ieren met de
gemeentepol itiek verstrengeld. N u kon men in Okegem tot de
Schoolstrijd ( 1 879- 1 8 84) amper spreken van politieke facties, maar in
grotere gemeenten was het wel een manier voor kathol ieken en
l iberalen om hun marionetten op de officiersposten van de
burgerwacht te doen belanden. Maar ook los van de pol itieke
betekenis van deze functies was een ronkende titel van kapitein of
l uitenant in de 'veiliger' garde sedentaire wel interessant. Het was
een manier om de sociale status wat extra al lure te geven met een
mooie m i litaire titel. Dat de notabelen van het dorp h ieraan b l ijkbaar
heel wat aandacht hechtten, b l ij kt u it het feit dat de aandu iding van
deze toch wel vrij protocol laire functies meerdere keren in de
gemeenteraadsverslagen zijn opgenomen. D it merken we reeds in
1 83 1 met de aanduiding en eedaflegging van de (onder)officieren van
de plaatsel ij ke burgerwacht: F ranciscus Hendrickx (kapitein),
Franciscus Haelterman (luitenant), Petrus Josephus Van Havermaet
(onderluitenant),
Comelius
L udovicus
Vander
Straeten
(onderluitenant) en Cornelis Vanden Berghe (lu itenant-adj udant
majoor). 1 3 Al len waren op dat ogenblik ongehuwde jonge mannen en
12

RDKSARCHIEF BEVEREN, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, burgerwacht, nr. 1 699.
De gegevens van Van der Straeten en De Wys zijn afkomstig uit H. VAN ISTERDAEL.
Families en Personen te Okegem (Ninove)(/ Z' eeuw 1909) en Jmpegem (Liedekerke)(/ 1'
eeuw -1804). Okegem, 2009.
13 STADSARC HIEF NINOVE, Gemeentearchief Okegem, nr. 458. De namenlijst verschilt
enigszins met de lijst die een maand voordien aan de provincie werd doorgegeven. In dit
overzicht is er ook sprake van 1 fourier (Johannes Philippus Van den Berghe) en 8 korporaals
(Jacobus Vernail len, lsidorus De Duffeleer, Antonius De Boitsel ier, Josephus Beirens,
Isidorus Verbeken, Franciscus Van der Speeten, Judocus Malderie, Petrus De Brabanter). Zie
RIJKSARCHIEF BEVEREN, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, burgerwacht, nr. 1 697.
-
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afkomstig uit de bemiddelde lan dbouwersfami l ies die meestal de
bestuursfuncties in de gemeente leverden.
I n theorie b leef de regelgev ing van 1830 betreffende de burgerwacht
in grote lij nen behouden. E l ke gemeente moest in de jaarlij kse
begroting elk j aar een beperkt bedrag voor de burgerwacht voorzien.
H iermee werden al lerlei kosten gedekt, op de eerste plaats de kleding
van ' onvermogende wachten' . 14 In principe moesten ook de
Okegemse wachters het traditionele uniform dragen : een blauwe
lijnwaden kiel en een zwarte kartonnen sjako (hoge helmhoed). Het is
echter we inig waarschij n l ij k dat deze tenue in Okegem veel te zien is
geweest. De meeste Okegemnaars konden hun schaarse middelen wel
aan iets anders spenderen en het wegkwij nen van de burgerwacht
tijdens de daaropvolgende jaren heeft deze onverschil ligheid enkel
maar doen toenemen. In grotere gemeenten waar wel een actieve
burgerwacht bestond, gaf de verp l ichting om in zij n eigen k ledij te
voorzien overigens aanleiding tot een bonte verzamel ing van
uniformen.
In princ ipe moesten de wachten ook hun eigen wapen bekostigen. In
een brief aan de provincie schrijft het Okegemse gemeentebestuur op
28 februari 1831 hierover het vo lgende: 'dat er zich binnen deze
gemeente vijfentwintig wagten bevinden welke zich eenfusiel (geweer)
ter hunner beschikking hebben. Verder dat men aen al de andere
wagten welke van geenfusiel voorzien zijn, bevolen hebben hun op het
spoedigste mogelijk van eene piek te voorzien alsmede van hunne
kleding gelijk het de wet voorschrijft '. 15 De aanwezigheid van een 25tal vuurwapens in een kleine gemeente zoals Okegem wekt toch wel
verwondering. De verwijzing naar pieken is n iet zo verrassend
aangezien dit goedkopere steekwapen ook elders tot de basisuitrusting
van de wachten behoorde. In 1838 is er in Okegem nog sprake van 19
geweren (en bon état!). Sabels en tamboeren bleken volgens een

1 4 In de begroting van 1 835 werd een bedrag van 1 9,92 frank voorzien voor de uniformen van
de mannen die zich geen tenue konden veroorloven. Het begrote bedrag daalt de
daaropvolgende jaren. Het is wel niet duidelijk voor welke ban deze bedragen bestemd waren.
STADSARCH1EF N INOVE, Gemeentearchief Okegem, nr. 1 1 6.
15 RIJKSARC HI EF BEVEREN, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, burgerwacht, nr. 1 686
N2.
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gemeentel ij k verslag daarentegen in Ninove te berusten. 1 6 Het valt te
betwij felen dat deze ooit in O kegem zij n gebru ikt. Van de
burgerwacht werd verwacht dat ze op regel matige basis m i 1itaire
oefeningen verrichtten . I n de meeste gemeenten van de streek geraakte
deze verpl ichting al gauw in onbru ik. 17 Dit was in Okegem niet
anders.

Waarheen met de bu rgerwacht?

De pol itieke wereld in Brussel wist decenn ialang duide l ij k n iet wat
aan te vangen met de burgerwacht, maar geen enkele bewi ndvoerder
durfde te raken aan de helden van 1830 . B ij elke grote crisis werd het
debat over de burgerwacht weer aangezwengeld. Het bracht met zich
mee dat de i nstell ing in de loop van de tweede helft van de l 9de eeuw
zichzelf opnieuw moest heruitv inden.
De Europese revol utiegolf van 1848 l iet ook België n iet onberoerd .
Het leidde tot verhitte parlementaire debatten die verstomden eenmaal
de dreiging van een revolutie wegviel . U iteindel ij k beperkte de wet
van 30 j u l i 1853 de activiteiten van de burgerwachten tot gemeenten
van meer dan l 0.000 inwoners. Zo werd zij bij voorbeeld in Brussel
ingezet bij straatrel len naar aan leiding van de zogenaamde
Kloosterwet in 1857, in Luik bij de zware stakingsgo lf in 1886, of in
Leuven bij de betogingen in 1902 voor het algemeen stemrecht. I n
arbeidersmil ieus versterkte d it al leen maar het algemene beeld van de
burgerwacht als reactionaire verdediger van de gevestigde klassen.
Ondanks het bijwij len harde optreden tegen betogingen bleef de
burgerwacht toch een meer gemoedelij k karakter hebben dan het leger
of de gendarmerie. De zondagse bijeenkomsten, de occasionele
schietoefeningen en de parades in uniformen in alle maten en vormen
werkten op de lachspieren van velen. Dit verklaart waarom de
instell ing in al lerlei l iedjes het voorwerp van spot was. Het bekendste
was ongetwij feld het populaire '!up, lup, !up de garde v i l l ' is doe' dat
vanaf 187 1 in Brussel te horen was. 1 8
16

17
18

Ibid., nr. 1 703.
Dit valt af te leiden uit M. VAN TRIM PONT. o.c., p. 59.
E.A. JACOBS. Art. cit., p. 86.
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In Okegem was er van d it al les weinig te merken. Ook de gemeenten
met minder dan l 0.000 inwoners dienden volgens de wet van 1853 elk
jaar (virtuele) verkiezingen te organiseren, maar dan voor de n iet
actieve of ' n iet werkdadige burgerwacht ' . Dit gebeurde nog steeds
door m iddel van een 'onderzoekingsraad ' onder leid ing van de
burgemeester. Het was ook de burgemeester die bevoegd was om de
burgerwacht op patrouille te sturen. De opgerichte nachtwacht in
Okegem tijdens de crisisjaren van 1845-48 moet in deze context
gezien worden (zie kader p. 13).
Dat de burgerwacht in Okegem een sluimerend bestaan kende, valt af
te leiden uit de gemeentebegroting waarin vanaf 1850 geen bedrag
meer werd voorzien voor het onderhoud van de burgerwacht. Wel
maakte het gemeentebestuur elk jaar zeer gedwee een l ijst van
officieren en wachten over aan het provinciebestuur dat bevoegd was
over de p laatsel ij ke burgerwachten . H ieruit komen we te weten dat het
aantal theoretische wachten in Okegem paral lel met de
bevolkingsevolutie tot boven de l 00 eenheden uitgroeide. In 1900
telden de tweede en derde ban reeds 137 manschappen. 19
Tot ongeveer het m idden van de l 9 cte eeuw bleef het offic ierenkader
van de burgerwacht in Okegem haar burgerl ij k karakter behouden. Dit
was tenm inste in 1853 nog het geval voor de rang van kapitein tot
deze van onderlu itenant. Germanus Covens (kapitein) behoorde tot de
meest vermogende fam il ies van het dorp en werd later burgemeester,
Jan-Baptist De Boitselier (eerste l uitenant) kwam uit een
middenstandsfami l ie van herbergiers en jeneverstokers, Josephus
Vanden Berghe (onderluitenant) was de ongehuwde zoon uit een
welgestelde fam i l ie van landbouwers en gemeentemandatarissen u it
Eversem, en Frederik Vanden Berghe (onderluitenant) baatte een
boerderij uit op de Plaats. 20 Vermoedel ij k verloor de burgerwacht
tijdens de tweede helft van de l 9cte eeuw haar aantrekkingskracht bij
de grote eigenaarfami l ies. Dit b l ij kt uit het overzicht van het
officierenkorps uit 1869, het laatste dat voor de l 9cte eeuw nog

19

STADSARCHIEF NINOVE, Gemeentearchief Okegem, nr. 460.
RIJKSARCHIEF BEVEREN, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, burgerwacht, nr. 1 703
en H. VAN ISTERDAEL, o.c.
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Nachtwachten

Tijdens de j aren 1840 kreeg het principe van een burgerwacht op het
platteland een totale andere invull ing. De periode was op
sociaaleconomisch v lak één van de moei l ij kste d ie de Vlaamse
provincies tijdens de l 9de eeuw meemaakten (de zogenaamde misère
des Flandres). Er was n iet al leen de aanhoudende concurrentie met de
modernere en goedkopere Britse textielindustrie, maar ook de
opeenvolging van enkele catastrofa le misoogsten (aardappel, tarwe en
rogge) en besmettel ij ke ziekten (cholera en tyfus). Tussen 1845 en
1849 zorgde dit alles voor een grote hongersnood en een toename van
kleine criminaliteit. I n somm ige streken zocht de verpauperde
bevolking immers noodgedwongen haar toevlucht in d iefstal van
voedingswaren . De prov inciegouverneurs waarschuwden reeds in
1844 de gemeenten om landloperij, bedelarij en d iefstal door de
inrichting van nachtwachten tegen te gaan. Deze patrouil les hadden
strikt genomen weinig te maken met de burgerwacht, maar de
redenering erachter b leef hetzelfde: de handhav ing van rust en orde.
21
Ook in Okegem werd op 6 december 1844 een nachtwacht opgericht.
E l ke man tussen 18 en 60 jaar moest op regelmatige tijdstippen van 7
uur ' s avonds tot 5 uur ' s morgens langs de velden patrouil leren. Er
werd enkel uitzondering gemaakt voor bepaalde functies
(burgemeester, schepenen, pastoor, koster en veldwachter) en voor
'onvermoogende personen ' d ie een gunstiger behandel ing kregen. Het
gemeentebestuur motiveerde haar beslissing door te verwijzen naar
'de lange winternachten ' die 'veelmaels aanleiding geven tot het
gemakkelijker begaan van misdrijven '. De nachtwacht werd dus ook
in Okegem opgericht om 'dieftens te voorkomen, eenieders
eigendommen te verzekeren, de rus/stoorders evenals de onbekende
personen, tegen welke verdachte vermoedens zouden bestaan, aan te
vatten, ten einde aan de bevoegde overheid te worden overgeleverd '.
Deze bevoegdheid lag uiteraard in handen van de burgemeester.

21

STADSARCHIEF N INOVE, Gemeentearchief Okegem, notulen van de gemeenteraad, nr.
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bewaard gebleven is. De gemeenteraad van 9 j u l i stel de Auguste
Baeyens aan als kapitein (herbergier op de Plaats), Frans Vetsuypens
als l uitenant (herbergier en landbouwer op de Plaats), L ivinus
Gryseels en Petrus Phil ippus Baeyens als onderl uitenant
(respectievel ij k een kleermaker in de Fonteinstraat en een landbouwer
in de Rattenbergstraat). Geen enkele bekleedde ooit een functie als
burgemeester, schepen of gemeenteraadslid. De aanwezigheid van
twee herbergiers als hoofd van de burgerwacht bevestigt in fe ite de
evol utie in de rest van het land. In de meeste gemeenten was de m i l itie
afgegleden naar een zondagse mannenbijeenkomst d ie met de nodige
spijs en drank gelardeerd werd. Voor een herbergier was de leiding
van de burgerwacht in elk geval aantrekke l ij k om op regelmatige basis
een centj e bij te verd ienen.

Oorlog bezegelt het lot van de bu rgerwacht

De wet van 1897 bevestigde in grote l ij nen de bestaande wetgeving
over de burgerwachten . Naast de actieve burgerwacht i n de grote
agg lomeraties b leef in de kleine gemeenten en steden een n iet-actieve
burgerwacht bestaan die beiden konden worden opgeroepen door een
Kon ink l ij k Besluit op vraag van de gemeenteraad of van de min ister
van Binnenlandse Zaken als deze het nodig achtten in het belang van
de orde en de openbare veil igheid. 22 D it is enigszins vreemd want d it
betekende dat de burgerwacht in geval van oorlog n iet onder de
bevoegdheid van de min ister van Oorlog zou vallen. De Belgische
burgerwacht bevond zich h iermee in een grijze zone. E nerzij ds had ze
door haar uniformen, bewapening en structuur al le kenmerken van een
m i l itaire organisatie. Door de Conventie van Genève ( 1907) werd ze
dan ook als een reserveleger beschouwd. Anderzij ds zou in geval van
oorlog het parlement een wet moeten goedkeuren om de burgerwacht
te mobiliseren. De invoering van de d ienstplicht in 19 13 maakte de
situatie nog onduide l ij ker. H ierdoor werd de actieve burgerwacht
overbod ig als toevl uchtsoord voor burgers die eigenlijk aan de loting
waren ontsnapt.
22

E.A. JACOBS, art. cit" p. 94. In de Denderstreek waren er enkel actieve burgerwachten in
Dendermonde, Aalst en Geraardsbergen. In Ninove was er geen 'werkdadige burgerwacht'.
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De actieve Burgerwach t in 1914 (h ttp://thew pb.wordpress.com)

B ij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 was de
verwarring over de taken van de burgerwacht compleet. De actieve
burgerwacht in de grote steden had zichzelf steeds beschouwd als een
m i l itaire organ isatie. Alhoewel de golf van Belgisch patriottisme
waarschijnl ijk wel n iet iedereen tot heldendaden inspireerde,
verwachtten velen toch dat zij als volwaardige m i l itairen g ingen
behandeld worden. Maar als gevolg van de wet van 1897 konden de
actieve burgerwacht als m i litaire organisatie zelfs n iet gemobi l iseerd
worden. De grondwet voorzag overigens dat h iervoor een aparte wet
in het parlement moest goedgekeurd worden. Tijdens de laatste
bijeenkomst van de Kamer op 4 augustus 1914 was d it niet gebeurd.
Heel wat mannen uit de burgerwacht hebben zich daarom als
vrijwill iger bij het Belgische leger aangesloten. Strikt genomen kon de
burgerwacht dus enkel voor bewakingsopdrachten ingeschakeld
worden. Op 5 augustus werden de wachten in niet-actieve d ienst

15

opgeroepen om openbare gebouwen, cruciale wegen en spoorl ij nen te
bewaken. 23

Oproepigg tot deq werkdadiaen dienst van
de niet werkdadige burgerwaohten

De Vo/ksstem, 8 augustus 1914

I n Okegem werd de ' n iet werkdad ige' burgerwacht vanaf 8 augustus
1914 ingeschakeld voor de nachtel ij ke bewaki ng van 'de tunnels van
de ijzeren weg en aan de bruggen der dendervaart' . 24 De burgerwacht
van de gemeente bestond toen uit 90 leden, in principe mannen die
dus n iet onder de m i l itieverp l ichtingen v ielen. I n principe droegen zij
aan de linkerarm een band met de nationale kleuren en een zelfde
tricolore strik op hun hoofddeksel. I n elk geval beschikten ze n iet over
de langen blauwen kiel en policiemuts die in N inove werd gedragen. 2 5
Het is de vraag hoe dikwij Is de Okegemse burgerwacht er tijdens de
eerste oorlogsdagen op uit is getrokken. Het Duitse leger naderde
im mers vrij snel en de streek werd overspoeld met v l uchtelingen d ie
de gruwe lij kste verhalen ophingen.
23

P. GOOSSENS en L. MEIRESONN E. Vlaanderen Niemandsland 1914. Van gendarmen,
vrijwilligers en burgerwachten tijdens de eerste oorlogsmaanden. Leuven, 2009, p. 23.
24

Met tunnels bedoelde men de spoorwegovergangen. STADSARCI-IlEF
Gemeentearchief Okegem, notulen Gemeenteraad, nr. 8.
25 De Vo/ksstem, 2 1 augustus 1 9 1 4.
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fNOVE

Op vrij dag 2 1 augustus trokken duizenden Duitse u lanen langs de
steenweg van Aalst via Denderleeuw en Okegem naar N inove waar ze
voor een paar dagen hun intrek namen . Tij dens het weekend van 2223 augustus l iepen de spanningen in Ninove hoog op. In het Duitse
leger zat de vrees voor sluipschutters onder de burgerbevolking er zeer
goed in. De legerleiding had reeds met een beschuldigende vinger in
de richting van de burgerwacht gewezen. Ook in Ninove leek de zaak
even uit de hand te lopen toen het bericht zich verspreidde dat burgers
op soldaten hadden geschoten . Het Duitse commando dreigde
onmiddel l ij k met zware represail les, waaronder de executie van
burgemeester C lement Behn. U iteindel ij k b leek het bericht uit de l ucht
gegrepen: de schoten waren afkomstig van dronken Duitse soldaten.
De passage van de Duitsers door N i nove en omgeving bleef bij gevolg
beperkt tot plunderingen en brandstichting. De niet-actieve
burgerwacht had zich duidelijk gehouden aan de smeekbeden van de
gemeentebesturen om geen wapens te gebruiken tegen het Du itse
leger.2 6 Het verhaal van Belgische franc-tireurs, al dan niet het werk
van de burgerwacht, berust dan ook grotendeels op fictie en
propaganda van de Duitse legerleiding.
Met de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan de gesch ieden is
van de Belgische burgerwacht. De oorlog had aangetoond dat het
wettel ij ke kader waarin zij opereerde een optreden bij
krijgsverrichtingen n iet mogel ijk maakte Nochtans werd ze na de
bevrijding in 1918 n iet onmidde l l ij k opgeheven . De nieuwe regering
probeerde de m i l itie nog wel n ieuw leven in te b lazen, maar op 11 j uni
1920 werden alle schutters van de actieve burgerwacht op non-actief
gep laatst. 27 H iermee werd defin itief een punt gezet achter ongeveer 90
jaar geschiedenis van de garde civique in België.

26

A. GYSEL. Dokter Lievens. Dagboek van een arts in de loopgraven van WO !. Tielt, 2011,

r· 16-11.
7

E. A. JACOBS, art. cit., p. 92.
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SCHATTEN O P ZOLDER

Een diploma
van de 'Aartsbroederschap' van Averbode
Patrick Praet

Bij de afbraak van het huis van Petrus Vemai l len (beter bekend als
'Pieëken den hoeljenboer') en Lea Van I sterdael kwam de Heemkring
in het bezit van een k leurrij k diploma dat ooit in een kader werd
gelij st. Het document werd in 1895 uitgereikt aan Delphina Van
Damme naar aan leiding van haar aansluiting bij de Aartsbroederschap
van Onze-L ieve-Vrouw van het Heilig Hart, beter bekend als de
'Aartsbroederschap' van Averbode. Aangezien een h istoricus toch ook
wat weg heeft van een detective, gingen we op zoek hoe deze kader in
het huis van Petrus Vernaillen was terecht gekomen .
Katholiek reveil in Vlaanderen

De sierl ij kheid van het diploma van Delphina Van Damme, de zorg
waarmee het werd ingekaderd en vooral de spirituele ' voordelen ' die
aan het lidmaatschap verbonden waren, katapulteren ons terug naar
een tijd waarin vroomheid en devotie geen loze begrippen waren. De
Aartsbroederschap van Averbode ontstond namelij k in een periode
waarin allerhande rel igieuze genootschappen als paddenstoelen uit de
grond schoten. Dit fenomeen houdt verband met een algemeen
kathol iek reveil vanaf het m idden van de l 9de eeuw. Het was een tijd
dat de kerk meende dat de gelovige ' bedreigd ' werd door de gevaren
van de modern iteit (het liberalisme, het socialisme, de vrij metselarij,
de primauteit van de wetenschap, . . . ). Vrome mannen en vrouwen
werden daarom gemobil iseerd om door middel van goede werken en
gebed tot voorbeeld te dienen voor de rest van de samen leving.
Een van deze genootschappen was dus het Mariaal Genootschap van
Onze-Lieve-Vrouw van het Hei l i g Hart, opgericht in 1877 in
18

Averbode en in 1885 tot een Aartsbroederschap verheven. De
norbertij nenabdij diende als u itvalsbasis en propageerde via de
broederschap de verering van Maria en het Heil ig Hart, n iet toeval l ig
twee goddel ij ke personen d ie in de toenmal ige kathol ieke heroplev ing
een centrale plaats innamen. I n 1885 telde het genootschap reeds meer
dan 250.000 leden. Om al deze intekenaars te bereiken werd de Bode
ingevoerd, een populair tij dschrift dat de aanzet betekende voor de
rij ke drukkers- en uitgeverstraditie van Averbode. De broederschap
deed de abdij uitgroeien tot een waar begrip in Vlaanderen. Ouderen
die naar Averbode op bedevaart trokken, herinneren zich wel l icht nog
de hotels, restaurants, souvenirwinkels en de bekende ijskarretjes aan
de abdij . De vestiging van een post- en telegraafkantoor en een
tramhalte zij n even zoveel voorbeelden van de popu lariteit van
Averbode tijdens de 2oste eeuw. 28
De Aartsbroederschap maakte een onderscheid tussen werkende
ieveraars en eere ieveraars. Een ieveraar laat zich letterlij k vertalen
door ijveraars, met andere woorden overtuigde gelovigen d ie de
devotie tot Maria en het Hei lig Hart w i l len verspreiden. De werkende
leden deden dit door actieve ledenwerving. De groep van ereleden
kregen dezelfde voordelen als de werkende leden op voorwaarde dat
ze jaarlij ks m instens v ij f frank betaalden. De formulering op het
diploma van Delphine Van Damme laat er geen twij fe l over bestaan
dat de Aartsbroederschap bewust i nspeelde op de bekommernis van de
toenmal ige gelovigen dat een lidmaatschap het eeuwig leven zou
verzekeren : 'de eeredienst van Maria voortplanten is een voorteeken
van eeuwige zaligheid'. Het l idmaatschap en de daaraan verbonden
voordelen (bij voorbeeld missen en gebeden bij het overl ij den) waren
bijgevolg wei nig anders dan een soort aflaat om in de hemel te komen
('die mij vereeren zullen het eeuwig leven hebben ', aldus de tekst op
het diploma).

28

Bijkomende informatie over de broederschap: R. GHESQUIBRE en P. QUAGHEBUER.

Averbode, een uitgever apart. Leuven, 2002. Zie ook: http://www.abdijaverbode.be en

http://www.heemkring-averbode.be.

19

Detail van het diploma van Delphina Van Damme
(©Luc Van Muylem)

Delphina Van Dam me

Ook in Okegem ging het succes van de Aartsbroederschap n iet
onopgemerkt voorbij . W ie er allemaal lid van was, v iel n iet te
achterhalen. 29 Via het ingel ijste dip loma weten we dat Delphina Van
Damme u it de Kattestraat er op 20 december 1 895 lid van werd.
Delph ina Constancia werd op 7 november 1 85 1 geboren als de
dochter van mo lenaar Petrus Van Damme en Catharina Constancia
Van den Driessche. Op het ogenblik van haar toetreding was ze dus 44
j aar. Haar besl issing om aan te s l uiten b ij de broederschap moet
vermoedel ij k in verband hebben gestaan met haar aanstaande
h uwe l ijk. Zo bleek dat ze op 1 5 januari 1 896 in het huwelij k trad met
de 1 4 jaar jongere Adrianus Adolphus Bruylant (geboren in N inove op
1 7 november 1 865 en overleden in Okegem op 1 5 december 1 939).
Naar een verklaring voor d it verband kunnen we enkel maar gissen.
Voelde deze ongetrouwde 'jonge dochter' zich zodanig onzeker over
haar nieuw leven of had ze zich m issch ien de huwel ij ksbelofte reeds
beklaagd? De verklaring moeten we waarsch ij n l ij k zoeken bij de
geboortedatum van haar dochter d ie ze ondanks haar toch al
gevorderde leeftijd v ij f maanden na haar huwelij k op de wereld zette.
We kunnen ons best indenken dat h ierover in een klein dorp door de
gelovigen geroddeld werd. Z ij ging in elk geval na haar huwelij k bij
haar man in Aspelare wonen waar haar dochter Victorina Bruylant op
29 Het archief van deAartsbroederschap is zeer omvangrijk en vooral niet geordend, zodat een
studie over de regionale spreiding (nog) niet mogelijk is.
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0
1 0 mei 1 897 werd geboren. 3 Nad ien keerde het koppel terug naar
Okegem waar het een won ing achter de kerk betrok. Haar dochter
trouwde intussen met Dom inique De Boitsel ier waarmee ze
uiteindelij k een ruim huis in de Astridbaan (Gu ldenboom) betrok. Ze
nam het i nge l ijste l idmaatschap van haar moeder mee. De kader
bevond er zich nog toen Petrus Vernai l len en zij n gezin er gingen
wonen. Toen het huis in 20 1 3 werd afgebroken, dook de kader
opn ieuw op, met d it artikel tot gevolg""
Tekst op het diploma van de Aartsbroederschap
Voordeelen der Eere Ieveraars en leveraarsters

1. Inschrijving van hunnen naam op eene lijst hangende voor het
Altaar van O. L. V. van het H Hert te A verbode
2. Eenen mis op den 1 sten Vrijdag van elke maand voor hun
geestelijk en tijdelijk welzijn: eene Mis alle donderdagen en 3
Missen den 3 1 Mei
3. Een Lijkdienst na hunne dood en voortdurende mededeelingen in
de Mis die alle maanden gedaan wordt voor de overledenen.
4. Eene novene alle maanden voor hun geestelijk en tijdelijk
welzijn te beginnen op den 1 sten donderdag
5. Bijzondere bescherming van O.L.V. van het H Hert en
bijzondere deelachtigheid in alle de Missen en gebeden die
dagelijks gedaan worden voor de leden van het
Aartsbroederschap.
6. Een kosteloos abonnement op den Bode van O.L. V. van het H
Hert
Voorwaarden om een diploma te bekomen

Als eere-ieveraars of ieveraarsters worden aanveerd alle personen die
het Aartsbroederschap bevoordelen door hun gezag en invloed of
door hunne giften in deszelfs onkosten voorzien ten minste door eene
jaarlijksche bijdrage van 5 franken. Men kan zich voor het leven van
deze jaarlijksche bijdrage kwijten door eene gift die er mede in
evenredigheid is.

30 H. VAN ISTERDAEL, o.c.
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Het volledige diploma van Delphina Van Damme (©Luc Van Muylem)
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Voorrechten der Eere Ieveraars en leveraarsters

De Eere leveraars en Eeere leveraarsters genieten dezelfde
voorrechten als de werkende leveraars en leveraarsters van het
Aartsbroederschap.
Alhoewel zij niet verplicht zijn door zich zelven de devotie tot O. L. V
van het H Hert te verspreiden, zijn zij nochtans gemachtigd even als
de werkende leveraar , om in het Aartsbroederschap wettig leden aan
te nemen, nieuwe leveraars en leveraarsters aan te brengen,
aanbevelingen, novenen en dankzeggingen op te zenden, voorwerpen
van godsvrucht tot O.L. V van het H Hert te verspreiden en over alles
wat de belangen van het Aartsbroederschap aangaat met den
Bestierder in onderhandeling te treden.
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'Soldaat van de repu bliek' ?
Het liedrepertoire

van een Belgisch soldaat omstreeks 1 900
Patrick Praet

Ten h uize van A lma Van De Perre in de Neerbeekstraat dook enkele
jaren geleden op zolder een schriftj e op met een opmerke l ij ke inhoud.
Het document dateert van het begin van de 20 ste eeuw en valt
inhoude l ij k uiteen in twee delen. De eerste twintig b ladzij den bevatten
soldatenl iedj es d ie in 1 903 door Josephus Van den Rouwe werden
genoteerd. Het grootste deel van het schrift kreeg nadien de functie
van een receptenboekje voor allerlei eenvoudige maaltij den.
Een Pamelaar met O kegemse banden

De historiek van het schriftj e is vrij gemakkel ij k te reconstrueren. Het
boekje was eigendom van Marie Van den Rouwe ( Pamel, 1 890
Okegem, 1 974) en werd gebru ikt b ij haar lessen huishoudkunde i n de
lagere school van Pamel. B ij haar h uwe l ij k met Auguste Van de Perre
(Okegem, 1 889- 1 96 1 ) kwam het document in het echtelij ke huis in de
Neerbeekstraat terecht. I n werkel ij kheid was het boekje oorspronke l ij k
van haar broer Joseph die het tij dens o f n a zij n legerdienst had
gebruikt om er enkele soldaten l iedj es in te noteren. Marie vulde het
aan met enke le keukenrecepten en nam het dus mee naar Okegem.

-

Joseph Van den Rouwe ( Pamel, 1 883- 1 95 1 ) was de zoon van
Augustinus en Maria Theresia Baes die een kleine boerderij in de
K winkeleerstraat bewoonden. Joseph ontsnapte n iet aan het
toenmal ige lotingsysteem en werd opgeroepen voor de l ichting van
1 903 . H ij werd ingelij fd in het 7de linieregiment dat toen in Berchem
(Antwerpen) was gelegerd. Tij dens zij n d iensttijd moeten de l iedj es
die in het leger werden gezongen indruk op hem hebben gemaakt,
want h ij besloot er een aantal neer te schrijven. Er zij n aanwijzingen
dat h ij d it na zijn d iensttijd deed. De soms gebrekkige samenhang in
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de teksten en de keuze voor een schoolschrift, dat h ij normaal enkel
thuis kon aantreffen, wijzen in elk geval in deze richting .
Joseph h uwde m 192 1 met
Theresia Schoon waarmee h ij
samen in de Piezelstraat ging
wonen. Op het ogenb l ik van zij n
h uwel ij k werkte h ij
in de
steenkoolmij nen
Henegouwse
(waarschij n l ij k
nam
h ij
als
' fosseman ' in Okegem de trein).
Regelmatig kwam h ij nog op
bezoek bij zijn zuster Marie in de
Neerbeekstraat. H ierbij had h ij de
gewoonte om langs de Dender
terug naar de Piezel straat te
stappen. B ij een van deze
wandel ingen sukkelde hij in 1951
in het water en verdronk. Wat h ij achterl iet i n Okegem was een
boeiend document humain over het soldatenleven omstreeks 1900.
..,
""r"'!'
..
....-.

Soldatenlied boeken

Het opstel len van l iedj esboeken was geen uitzondering in het
Belgische leger. De praktij k weerspiegelt hoezeer soldaten met de
nodige samenzang de vervel ing probeerden te verdrij ven. De meeste
liederen vertonen een schalks tot soms opru iend karakter. Naast de
gebruikelij ke teksten over drank en vrouwen, heimwee naar huis of
een onopgeloste moord handelen heel wat teksten over het fel
bekritiseerde lotingsysteem in het Belgische leger. De sociale
wantoestanden waartoe dit aanleiding gaf, werden vooral op de korrel
genomen door de Belgische Werkliedenpartij . Vanaf de jaren 1880
kregen de soldatenl iederen dan ook steeds meer een socialistisch en
proletarisch karakter. Naast de kritiek op de loting v indt men er
verwijzingen naar de harde levensomstandigheden van de gewone
man. Daarnaast werden de ' uitbuiters' van d ie tijd (kapital isten,
regering, kerk, koning, leger, . . . ) duchtig op de korrel genomen. Ook
m het liedboekje van Joseph Van den Houwe is de toon duidelij k
25

revolutionair en bewust provocerend. Deze proletariërsliederen die
ontstonden i n de industriële centra (Gent, Charleroi, L ui k, . . . ),
maakten duidelij k een grote indruk o p heel wat plattelandsj ongens, en
dus ook op Joseph Van den Houwe. 3
Het sch riftj e van Van den Houwe

Uit de zeven l iedteksten selecteerden we v ier voorbeelden. Van den
Houwe schreef ze neer in een vrij helder en leesbaar handschrift. De
man had sinds zij n schooltijd duidel ij k niet veel meer op papier gezet.
De spe l l ing is dan ook slecht en weinig consequent. H ij beheerste wel
in grote l ij nen de gesproken standaardtaal maar noteert deze vaak op
een fonetische man ier. Woorden die n iet tot zijn dagel ij kse
woordenschat behoorden (bij voorbeeld: i nternationaal) schrij ft h ij op
alle mogel ij ke manieren en soms zodan ig dat ze amper te begrij pen
zij n . Sommige uitdrukkingen en termen behoorden duide l ij k tot het
soldatenjargon van d ie tij d, hetgeen eveneens een goed begrip
bemoei l ij kt. Ondanks de zeer gebrekkige taal en spelling is de inhoud
vrij gemakkel ij k te begrij pen. De l iedteksten werden in dit artikel dan
ook opgenomen zoals Van den Houwe ze heeft genoteerd.
Het eerste l ied heeft geen titel en Van den Houwe schrij ft het neer als
één doorlopende tekst waarin op het eerste gezicht niet zo veel
structuur te v inden is. Bij nader toezien gaat het om een tekst
gezongen door een soldaat, gevolgd door de repl iek van een koortje.
In de eerste coupletten bezingt de soldaat de noodzaak om voor vorst
en vaderland te strij den. Het muzikale antwoord bevat alle klassieke
elementen van het social isme: de afkeer van oorlog en nationalisme,
de strij d tegen tirannen, de droom van een internationale broederband
onder arbeiders, . . . In het l ied raakt de brave patriottische soldaat
overtuigd door het l inkse gedachtegoed en u iteindel ij k zingt hij uit
volle borst mee met zij n soldaten-kameraden. A fgaande op het aantal
lettergrepen vermoeden we dat de coupletten met de vermelding
Intemaianlen (telkens op een verschil lende manier geschreven) ook
effectief op de melodie van de Internationale, het strijdl ied van de
social istische arbeidersbewegi ng, werd gezongen.
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L. DE VOS. Het effectiefvan de Belgische krijgsmacht en de militiewetgeving 1830-1814.
Brussel, 1 995, p. 400.
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Soldat
Vaart wel mijn vriend
Ik trek ten strijden
Gij weet ons vader/an! is in gevaar
Aan onze grens is den veijant reels verscheenen
Wel haast vertrekt de gansche leger schaar32
0 wee (h)aan hem die onze gront betreeden
Zulen ales33 sneuvelen in het zant
Eve moedig als de helden van 't verleeden
Strijden wij voor vorst en vaderlant
In aternaianal
Wat heben nu die volkeren tag misdreven
Waaraen dracht Gij zuken naianlen haat34
Wie is dien vorst die recht heeft op u lee/en
En door eenzugt35 gans het mensdom needer slaat
Neen laat u hart met geen moet bezielen
Maar schenk wel hier een reine b(r)oedersbant
Voor het volk dat ier als slaaf moet nederknielen.
Voor ons vrient bestaat er geen vader/an!
Soldat
Gij zult mij nooit van geene pligten doen
Ik blijfgetrouw aan vaderlant en troon
Op mijne borst zal het kruis den apre36 prijken
Den helde moet37 schenk mij een laurie kroon38
Bij het gedagt der daade van mijne vaderen
Sleets om bevreest op strijt van den veyant
Dit helden bloet vloede39 hook door mijne aderen
En geeft mij liefde voor vorst en vaderlant

32 Legerschaar, legertroep
33 Zullen allen
34 Zulk een nationale haat. Het gaat hier om een typische socialistische aanklacht van die tijd
dat nationalisme nu eenmaal leidt tot oorlog.
35 Eerzucht
36 (d)apre? = dappere?
37 heldenmoed
38 Lauwerkrans
39 Dit heldenbloed vloeide
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Interaialen
Huwe lourien "'0 doen het bloet bij beeken vloeien
Huw kruis heft nooit een edel hart bekoort
Wijst gij hoe meenig traan het steeds besproien "'1
Het is den loon van lafe broeders moort
Het heil van hieder sterfeling beloogen
Ja een haat door dwingelant in geprent
Al uwen roem is slegs bedrog en leugen
Want gang het aardrijk"'2 is maar een vaderlant
Soldat
Mijn geest ontwaakt en mijnsam "'3 voor mijn hoogen
Ja steels het beelt van eendragt en geluk
Internaianlen
Wehaast al werf u jeudig bedroogen
Den oorlog bren! niet aan rampen en ongeluk
Soldat
Ik zal huil mijn hart den hoorlogzucht verbanen
De wapen naer ik rijk u de broederbant
Samen
En werpen wij ene vloek op de tiranen
Wan gans de werelt is maar een vaderlant

Het l ied So ldat van repu blie k laat over de populariteit van de
soc ial istische ideeën in de omgeving van Van den Houwe weinig
twij fel bestaan. Alle ' subversieve' aspecten van het toenmalige
socialisme passeren hier de revue: het anti mil itarisme, het
antiklerikal isme, het antikapitalisme, het antiroyal isme, . . . Ook voor
Van den Houwe l ij kt het blij kbaar een opwindende gedachte om met
de idee van een republ iek te fl irten. Opmerkel ij k genoeg is dit wel de
en ige liedtekst in zijn schri ftje met een verwijzing naar het Belgische
lotingsysteem. Op het ogenblik dat Van den Houwe b ij het leger was,
woedde in het parlement nochtans volop de discussie om deze ' loterij '
te vervangen door de algemene dienstpl icht.
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Lauwerkrans = overwinningen?
Besproeien
42 Want gans het aardrijk: gans de wereld
43 M inzaam
41
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Soldat van republiek
rte komplel'

Ik ben een jongman van 1 9 jaar
En ik hebben mij in geloten45
Vrienden hetgeen ik zeg is waar
Dat ik moet dienen de zo/daten
In mijne handen gaven zij mij
Zak en geweer voor mijne ophiene46
Op eens riep ik uit alala
Voor den koning wil ik niet dienen
2"e
Enfijn gekomen in rezement47
Ze kwamen te komenderen
Ik lacht met het komendement48
50
Rapzet./9 kwam z"k te re1ezeren
,{;
Ik sprak aan mijne kapitijn
Ik wilde hem dat doen te bemerken
Dat ik daarvoor niet gekomen zijn
Om voor het goevernement te werken
d
Je
5
Dan ben ik naar de zieppelin 1 gedaan
.

Tusschen de gendarmen moest mazeren52
Tweejaaren moest ik lijden doorstaan
Voor mijne waapens te refezeren
Ze wilden mij kwaal en verdriet
Aan den theorie mijn fijt verkwiesten
Ik zij mijn kapitijn dat doen ik niet
Spreek mij liever van de kapitalisten
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Couplet
45 Een verwijzing naar het lotingsysteem in het Belgische leger
46 De verklaring van dit woord is een raadsel. Bedoelt Van den Houwe hiermee zijn
dienstplicht?
47 Regiment
48 Bevel
49 Snel (Fr.: rapide)
50 Refezeren (Fr.: refuser)
5 1 Zeppelin, soldatenjargon voor gevangenis?
52 Moest ik marcheren
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Refrijn
Ik heb maar en gedagt
En ik wil daar mijn zinnen
A l waar mijn hardt naar tracht
Dat zal mij doen beminnen
53
Mijn hart is geblaseert
Voor de broeders socialisten
Want de werkman marcheert
Voor de kapitalisten (bis).
4"e

A ls mijn lijden was gepasseert
Ik gafniets meer voor mijn leven
Den geene die mij doen afzien heeft
Van hem zoo veel weder te gefen
Ik gaf vuur op mijn ofvezier54
Ik gafhem de doot zonder te beven
Ik wert gepakt voor den tweede keer
Maar deze keer kost het mijn lefen
Re/rijn
Ik sterf broderi5 klijn en groot
Voor u laat ik mijn leven
Ik sterf met kloeken moet
Ik wil daarom niet beven
Weg met het katholiek
Weg met de kapitalisten
Wij vragen het republiek
Als bra/en zossialisten (bis)

I n het l ied In 't jaar 1 8 70- 71 wordt aangeknoopt bij de Frans-Duitse
oorlog, dus drie decenn ia vóór Van den Houwes legertijd. Het toont
aan dat dit internationale conflict in het Belgische leger toch een vrij
grote indruk had nagelaten. Verscheidene Belgische troepen werden
naar de Franse grens gestuurd om een eventuele grensschendi ng door
een van beide legers te verhinderen. U iteinde l ij k is de Frans-Du itse
oorlog vooral een aanleiding om te zingen over een compagnie d ie op
53
54

Geblaseert of geblesseerd, maar dan in de betekenis van 'geraakt'
Officier
55 Broeders
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veldtocht in een dorp op zoek is naar ravitail lering. Na bot te hebben
gevangen b ij de burgemeester, komen ze dan bij de poort van een
vrouwenklooster. Het laat zich raden dat b ij een troep soldaten de
gedachte aan een verzamel ing vrouwen de verbeelding op hol deed
slaan. Het bewuste l ied gaat dan ook de ondeugende toer op wanneer
de soldaten gedurende acht jaar in het damesconvent worden
toegelaten. Daar kon een so ldaat, tij dens zij n legerd ienst lange tijd
verstoken van vrouwenschoon, natuurlij k enkel maar van dromen.
In 'tjaar 1870-1871

In 1 8 71 jaren toen hetfransche en duitsche oorlog was 56
Zeg vriende het geen ik u gaan verklaren
Dat is geschieden in 't milten van de nacht
57
Een kompagnie van piotten
Met kolonel, tambour en trompetten
Die aan den burgemeester zijn deur stonde te kloppen
Voor eten, en drinke en slape op een bed
Re/rijn
't Was in 't mitte van de nacht
Buiten 't onverwacht
Dat er niemand had aan gedacht
En den tamboer sloeg er op aan
En soldaate bleven staan
En 't was in ' t schijne van de maan (bis)
�e complet

Het zal er u verzoeke mijne beste kamerade
Riep de burgemeester tot de kolonel
Ik wil eeten en drinken voor mijne soldaten
En ook lozement al was het in de hel
Dat kan hier moeilijk billoteren58
En de soldaten bleven staan
Ge kint wel denken
hoe het binnen is gegaan (bis)

56

BelgH! was niet rechtstreeks betrokken in de Frans-Duitse oorlog van 1 870-7 1 . Wel werd

�et leger gemobiliseerd naar aanleiding van de Duitse inval.

7 Infanteristen
Vermoedelijk verwijst 'billoteren' naar een toelating (bil let) om eten en drinken te krijgen .

58
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�e complet
Ja en we namen daar een goet leven
En we bleven daar zoo een jaar of acht
TUant m
• het oorlog mmnesteren 59
rr
Dacht men dat onze kappatijn verloren was
Maar op zekeren dag zonder te makeren
Riep de burgemeester die ne vieze was
Maar gaat in klooster bij de kwezels
In 't pensioucl° van 't vrouwelijk geslacht
·

2'1e re/rijn
En awel awel awel dat is zeer wel
Riep onze kolonel
En we reden ? eene rap en snel
En den tambour sloeger op aan
En de soldaten bleven staan
En 't was in 't schijne van de maan (bis)
3de complet
Alee doet open wij moeten hier logeeren
Zoor riep onzen kapitijn
Dan kan hier moeilijk billioteren
In een klooster waar zooveel nonnekens zijn
Hier is ons bil/et en wil niet ?
Want den honger en den dorst
kwelt ons zo veel
En wild ons maar seffens binnen laten
En ieder kwezel die vluchte naar haar cel
3de re/rijn
En dat ging par sjimnastiek
Op te mekanieke6'
Op den trompetter zijne muziek
En den tamboer sloeg er op aan
62
Dat er veraat was wist onze kapitijn
Hij deel zijne mannen deffeleren 63
59

Oorlogsministerie
pensionaat
61
Dit kan niet echt verklaard worden. Waarschijnlijk dienen de woorden enkel maar om een
klankkleur aan het lied te geven.
62
Verraad
63 De fileren
60
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Op te groote markt, maar dat was fijn
4"e re/rijn
Wel 1 00 vrouwen van 't convent64
Liepen achter 't rezement
Met de prottekens in prezent65
De kapitijn reedt weg en weer
Hij hadt er 6 of 7 min of meer
Voor mij verdient de man een kruis van eer66 (bis)

Het Liet van den genevel tenslotte vormt geen verrassing in het
liedrepertoire van een soldaat. Het is één lange ode aan de jenever. De
consumptie van sterke drank in België was tijdens de legertijd van
Van den Houwe nog steeds b ijzonder hoog. Dit neemt n iet weg dat de
social istische partij tegen het overmatig gebruik van deze sterke drank
stev ige oppositie voerde. Dit leidde tot de wet - Vandervelde ( 1 9 1 9)
d ie het gebruik van sterke drank in cafés aan banden legde. Het l ied
bezingt wel zeer u itdagend de kwal iteiten van de jenever. Zo zou de
drank hei lzaam zijn voor maagklachten, tandpij n en hartkloppingen.
Liet van de genevel
1

Op den wereld zijn viese listen
Ja vieze gasten van ale soort
Heele die un geit aan vrouwvolk verkwiste
Den eenen die ziekt en den andere die smoort
Maar kvint voor mij veele beeter
Dan te gaan zielen in eenen kroeg
En eens te drinken het water des levens
Ik drink genevel van smorgens al vroeg.

64
6S

Klooster
Met het achteiwerk omhoog
66 Algemene benaming voor erekruis
33

2
De genevel is goet voor de pijn in de maage
't versterkt het hart en het b(l)oet
't zijn meede zijns die van tant pijne klagen
En voor de harteklop is het ook goet
Ja ik hep er veele zien van geneesen
Ook zelfdie de doot maal droeg
Daar om wordt dien drank van mij goet gepreezen
Ik drink genevel van smorgens als vroeg
3

Laas! maal kwam ik eene boer te bemerken
67
Hij was zat dat korjeus was om zien
Des zanderdags kon hij niet gaan werken
Voor hij hat gedronken een stuk acht of tien
Met een rogiese (?) of een spie kunt het werken 68
Daarmee in de schuur ofachter de ploeg
Booter ofmelk kost zijn ligam niet versterken
Ik drink genevel van smorgens al vroeg.
4

Voor de genevel val ik op mijn knien
Ja al moest het wesen al op den gront
Geen baat(?) Dat kan haan mijn liegam geschieden
Ja ik ga slaapen ik sta op gezant
Daarom zal ik toen altijt arm blijven
Hoe meer ik werk hoe meer ik zwoeg
Daarom lag ik met de klap van de wijven
Ik drink genevel van smorgens al vroeg
5

Er zijn somwijlen veele zaten die zegen
Als ik voort drink dat ik moet kapot
Maar ik weet het wet haan het boort te leggen
Hoe heer ik ben dool heer ik ben bij Gat
Gat ziet geerne zijn genevel lusten
Men heeft nooit gehoord dat er van klaagt
Al zijn apostelen en eevangeelisten
Zij drinken genevel van smorgens als vroeg
67

Curieus, merkwaardig
Verwijzing naar een of andere landbouwactiviteit? Een spie is in elk geval een wig. Een
'rogiese' is waarschijnlijk een landbouwwerktuig.

68
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6

Ja de genevel zal ik altijt al drinken
En mij bemoeien met de hetgoletiek
Zoo lang dat ik de gelaasen 9 oor klinken
Zal ik em drinken al wier ik er van ziek
Maar eens de doodt mij zal koomen verrassen
Hof om met mij naar de lijkbank te gaan
Zal ik mijne smoel met genevel waschen
Omdat ik in den hemel zou zat haan komen.

Bladzijde uit het liedboek van Joseph Van den Houwe

69

Glas
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De Spaanse griep te Okegem
Herman Brantegem

Drie j aar geleden was er grote onrust in ons land toen het bericht over
een moge l ij ke verspreiding van een dode l ij ke griep de krantenkoppen
haalde en de bevolking weken lang werd voorbereid op de komst van
een pandemie. Dit was een aanleiding voor veel j ournalisten om het
verleden in te duiken en zodoende gel ij kaardige situaties op te sporen.
In 1 9 1 8 was de zogenaamde Spaanse griep verantwoordel ij k voor de
grootste mensel ij ke catastrofe tot dan toe. B innen de kortste keren
dook het v irus overal ter wereld op en b leek n iemand veil ig. I n een
paar maanden oversteeg het aantal doden het totale dodental van de
hele Eerste Wereldoorlog. De griep eiste ongeveer 50 m i lj oen
mensen levens. Toch is deze massamoordenaar van 1 9 1 8 weinig
bekend bij het grote publ iek. N iemand weet waar de griep vandaan
kwam . Het was merkwaardig dat vooral jonge mensen het s lachtoffer
waren. Het sterftecij fer was het hoogst tussen 1 5 en 40 jaar. De
kenmerken waren de sterke besmettel ij kheid, de donkerblauwe kleur
van het slachtoffer wanneer de dood naderde. De compl icatie d ie tot
de dood leidde, was een zeer sne l verbreidende longontsteking d ie
gewoonl ij k het gehele weefsel van beide longen aantaste. H ierdoor
kon het b lauw worden verklaard. Artsen stonden machteloos omdat er
geen med icij n was.
Een griepepidemie wordt normaal genoemd naar het land waar de
griep zich het eerst voordoet. Achteraf bleek dat de eerste geval len
n iet in Spanje opdoken. Dat toch wordt gesproken over de Spaanse
griep had te maken met de perscensuur d ie in de oorlogvoerende
landen werd gehanteerd. Berichtgeving h ierover zou immers het
moreel kunnen aantasten. A l leen in Spanje, dat neutraal was,
besteedde de pers er veel aandacht aan. Maar als Spanje niet het land
van oorsprong was, welk land was het dan wel?
Men veronderstelt dat het v irus u it China kwam en in E uropa is
gebracht door Chinese arbeiders die in Frankrij k aangetrokken waren
om spoorwegen en loopgraven aan te leggen voor de geall ieerden.
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Volgens de Britse viroloog John Oxford zou de eerste u itbraak i n een
Brits legerkamp begonnen zij n aan de kanaalkust in Frankrij k. Het
v irus verspreidde zich zeer snel en veroorzaakte veel slachtoffers bij
de jonge soldaten. Voor het v irus was d it kamp een ideale omgeving
om zich u it te breiden . Andere wetenschappers beweren dat het v irus
eerst zou geconstateerd zij n in de Veren igde Staten. Het zou zich
nadien verspreiden bij de burgerbevo lking.
Hoeveel personen er in België aan de Spaanse griep gestorven zijn, is
n iet bekend. Historicus en rij ksarch ivaris Luc Van De Weyer zegt
h ierover: 'In België durfde niemand een cijfer op de ravage van de
Spaanse griep te plakken. Ik vermoed dat het ook voor de
zorgverleners een zodanig angstwekkende ervaring was, dat ze ze
zoveel mogelijk uit hun geheugen en uit de documenten hebben gewist.
De sterke traditie in België van "medisch geheim, en de autonomie
van de geneesheren, speelde uiteraard ook een rol. In de lijsten met
overlijdens vindje de doodsoorzaak Spaanse griep verhoudingsgewijs
vrij zelden terug. Er werd over gefluisterd, maar niet over gesproken.
Bovendien was het oorlo!, waardoor het extreem moeilijk was om
gegevens te verzamelen. '7
Ook voor Okegem is het bijzonder moe i l ij k om de impact van de griep
op de bevolking na te gaan. Wel stel len we vast dat het aantal
sterfgevallen in 1 9 1 8 te Okegem opmerke l ij k hoger is dan de j aren
voordien en later. We baseren ons op hiervoor op het Register van
Dopen, Huwelijken en Uitvaarten dat pastoor Cnockaert bij h ield. Het
register leert dat in 1 9 1 8 er 26 personen zij n overleden. Dat is het
hoogste cij fer van de jaren 1 9 1 0- 1 920. Opval lend in de l ijst is dat de
meeste personen gestorven zij n in de maanden oktober en november.
Op 4 november v ielen er zel fs drie overl ij dens op één dag te noteren.
De fami l ie Van der Speeten op de P laats werd in bijzonder 1 9 1 8 hard
getroffen. Vader Severien en dochter I sabe l le overleden in hetzelfde
jaar. We weten uit mondelinge bron dat I sabelle stierf aan de Spaanse
griep. Ze was 36 jaar en l iet als jonge moeder een gezin achter (het
jongste zoontje Clemens was anderhalf jaar oud). Haar echtgenoot
Henri Van den Broeck stond moei l ij ke tij den te wachten. Gelukkig
70

De Standaard, 2 mei 2009.
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kwam er hulp voor het jonge gezin. C lemens werd opgenomen door
René De R ji cke en Maria Van der Speeten d ie ook twee grote
kinderen hadden.

Overlij dens in 1 9 1 8

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
13.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Maria L udovica Vemail len, 2 j . oud, gestorven 3 1 1 1 1 1 9 1 8
Maria Devleeshouwer, 1 j . oud, gestorven 1 2/3/ 1 9 1 8
Julia Catharina Baeyens, 1 j . oud gestorven 2/4/ 1 9 1 8
M aria Katrina D e Vos, 6 j . oud, gestorven 8/4/ 1 9 1 8
Joannes Van der Speeten, 7 j . oud gestorven 2 1 14/ 1 9 1 8
Virgina Baeyens, 7 j . oud, gestorven 2 1 14/ 1 9 1 8
Rosalie Van Havermaet, 9 j aar oud, gestorven op 4/5/ 1 9 1 8
Maria A l ida Van d e Perre, 23 j . oud, gestorven 5/5/ 1 9 1 8
Adrianus Cobbaert, 73 j. oud, gestorven 2 8/5/ 1 9 1 8
A l berta De Vleeshouwer, 1 maand oud, gestorven 1 2/6/ 1 9 1 8
Leopoldus A lbertus Van M uylem, l j . oud, gestorven 26/6/ 1 9 1 8
Joannes Baptista Triest, 63 j . oud, gestorven 5/9/ 1 9 1 8
Carol ius Lud. Van Eeckhout, 83 j . oud, gestorven 6/9/ 1 9 1 8
Katrina Hendrika Van de Perre, 72 j . oud, gestorven 2 8/9/ 1 9 1 8
Maria Leon ia Vemail len, 1 1 j . oud, gestorven 5/ 1 0/ 1 9
E l isa Helpers, 26 j . oud, gestorven 23/ 1 0/ 1 9 1 8
Maria J u l ia Van M ieghem, 2 5 j . oud, gestorven 26/ 1 0/ 1 9 1 8
Dan iel Helpers, 66 j . oud, gestorven 27/ 1 0/ 1 9 1 8
I sabelle Van der Speeten, 3 6 j . oud, gestorven 29/ 1 0/ 1 9 1 8
Joseph Van der Speeten, 5 8 j . oud, gestorven 3 1 / 1 0/ 1 9 1 8
Joanna Van Droogenbroeck, 4 j . oud, gestorven 3/1 1 / 1 9 1 8
Joanna Vernail len, 43 j. oud, gestorven 4/ 1 1 1 1 9 1 8
Cyriel De Boitsel ier, 1 8 j . oud, gestorven 4/ 1 1 1 1 9 1 8
Prosper Van I sterdael, 8 j. oud, gestorven 4/ 1 1 1 1 9 1 8
Amandus Schoup, 90 j . oud, gestorven 1 3/ 1 1 / 1 9 1 8
Severien Van der Speeten, 70 j. oud, gestorven 1 3/ 1 2/ 1 9 1 8

Op een totaal van 26 overl ijdens is het uiteraard bij zonder gevaarlij k
o m verregaande concl usie t e trekken in verband met d e impact van de
Spaanse griep in Okegem . In elk geval lag het aantal sterften in 1 9 1 8
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duidelij k hoger dan in 1 9 1 7 ( 1 5) en 1 9 1 9 ( 1 1 ). Het aantal overleden
personen dat volgens de literatuur tot de risicogroep ( 1 5-40 jaar) van
de Spaanse griep behoorden, b l ij ft in Okegem wel beperkt tot v ij f.
Opvallend is wel dat elf kinderen (van de leeftijd tot tien jaar) in 1 9 1 8
werden ten grave gedragen, een aanduiding dat de materiële en
hygiënische omstandigheden in het laatste oorlogsjaar voor de
kinderen bijzonder zwaar waren.

E lisabeth Van der Speeten
(foto's: Jozef Van der Speeten)

H enri Van den B roeck
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Foto geeft geheim prij s
Onderstaande foto uit de j aren 1 950 was al geruime tijd bekend.
Dankzij W i l ly De Bo itsel ier en Herman Van Isterdael konden we deze
foto eindel ij k ' plaatsen' en de personen identificeren. Het gaat om
zeven mannen d ie op 2 september 1 95 5 door de gemeente werden
tewerkgesteld voor het rui men van de vaartgracht langs de Dender.
Het gaat om de volgende personen (van l inks naar rechts) : Achiel Van
der Speeten, Victor De Boitsel ier, J u l iaan Schoon, Edmond Wauters,
Omer De Cremer (gehurkt), Gustaaf Priem, Ach iel Van der Donck.

(foto: Wil ly De Boitselier)
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2 5 j aar godsdienstp raktij k
in Okegem
Mij m eringen van een do rpspastoor

Pastoor Alfons Callebaut

We kunnen er uiteraard niet naast kijken . . . Het kerkbezoek op zondag
is overal in Vlaanderen in vrije val. En ook doop- of
huwelijksvieringen zijn bijzonder schaars geworden. Alleen de
kerkelijke begrafenissen kunnen nog min of meer stand houden. Voor
de Heemkring was dit een aanleiding om een artikel te wijden aan de
godsdienstpraktijk in Okegem tijdens de voorbije decennia. Aan wie
konden we dit beter vragen dan aan pastoor Alfons Callebaut zelf die
dit jaar precies 25 jaar parochiepriester van Okegem is? Hij levert
ons niet alleen enkele frappante cijfers, maar in zijn eigen typische
stijl gaat hij ook op zoek naar de maatschappelijke verklaringen voor
de ontkerkelijking. Als verwoed lezer en kenner van de Westerse
geschiedenis plaats hij dit fenomeen in een breed historisch en
maatschappelijk kader. Deze bijdrage laat zich niet lezen als een
historisch-wetenschappelijke analyse. Het gaat om een bespiegelende
tekst van een diepgelovige die zich verwonderd vragen stelt bij de
gevolgen van de secularisering van de maatschappij.
*

De vraag van de redactie om iets te schrij ven over de
godsdienstpraktij k in onze Okegemse parochie is niet zo eenvoud ig te
beantwoorden als men op het eerste gezicht zou denken. Een eerste
antwoord kan zij n : wij bekijken de c ij fers d ie spreken over het aantal
kerkgangers, toedien ing en v iering van de sacramenten, rel igieuze
initiatieven, . . . . Die cij fers worden j aarl ij ks bijgehouden . Zo kan men
dan de veranderingen, schommel ingen aflezen van de tabe l len. Feiten,
getal len. En dan? Een tweede benadering dringt zich op. Het echte
antwoord vindt men missch ien als men ook reken ing houdt met het
geheel van de sociologische omwentel ingen, wisselende waarden,
cu lturele veranderingen, kortom de voortschrijdende maatschappelij ke
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evolut ie. D it alles is medebepalend voor de beleving van het
rel igieuze, het geloof en de godsdienstpraktijk. Wanneer w ij ons
beperken tot de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot heden
stel len w ij i mmers enorme veranderingen vast in de wereld, het oude
E uropa, onze eigen leefwereld. Is de wereld van 1 950 nog te
herkennen in de wereld van 20 1 3 ?

De cij fers

Omdat ik geen statisticus ben, kan ik de lezer niet al te erg vervelen
met tabel len, c ijfers, enz. Toch leren c ij fers ons de neergang van
geloof en praktij k in de christe l ij ke gemeenschap.
Op onze paroch ie worden doopsel en vormsel nog traditioneel gevierd
en toegediend. Maar vooral b ij het vormsel is de neergang ingezet.
H uwel ij ken z ij n zeldzaam geworden, zowel burgerlij k als kerkel ij k.
Begrafenissen in de kerk hebben lang stand gehouden, maar door de
opkomst van de crematoria gaat ook deze praktij k in toenemende mate
naar beneden.
Maar ik wil terugkeren naar ons onderwerp : de geloofspraktij k in
onze paroch ie. Daarom enkele recente c ij fers die voldoende de trend
weergeven . . . Het aantal misgangers in het weekend in 1 966, ten tij de
van het Conci l ie, was 1 330. In 1 967: 1 1 7 1 , in 1 968: 1 080, in 1 969:
984, in 1 970 : 8 1 1 . B ij dit laatste getal werd door de tel lers vermeld dat
483 personen op t ij d kwamen en dat 328 te laat waren. Tien jaar later
in 1 980 waren er nog 69 1 m ishoorders, zoals z ij toen nog werden
genoemd. In 1 985 was dit teruggeval len tot 52 1 , maar in 1 986 telden
we opnieuw 760 m isgangers (d it was wel de t ij d van de
geloofsdagen). Weer tien j aar later in 1 990 waren er nog 448, om i n
1 995 terug te val len tot 222, i n 1 998 tot 1 99, e n in 20 1 1 tot 1 1 3 .
Nog een bijzonderheid i s de viering van Kerstmis. I k v ind terug dat in
1 986 800 gelovigen de nachtmis en de dagmissen b ijwoorden, in 1 996
waren het er 205 en in 2007 1 1 3 . 1
1 Voor Okegem komen 1 1 3 kerkgangers overeen met ongeveer 5,4% van de bevolking
(berekend op 2068 inwoners in 20 1 0). De cijfers voor Belgit! lopen sterk uiteen en zijn
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Dat huwe l ij ken zeldzaam worden, weten w ij u it de nationale
statistieken die zich weerspiegelen in de Okegemse c ij fers b ij het
doopsel van de laatste jaren. In 1 98 8 werden 24 kinderen gedoopt.
H iervan waren er twee kinderen zonder gehuwde ouders en twee
waarvan de ouders wettel ij k gehuwd waren, d us 20 gehuwde paren op
24. Elf jaar later in 1 999 waren er op 33 gedoopten 1 2 kinderen met
ongehuwde ouders en 2 met wettel ij k gehuwden, dus 1 9 gehuwde
ouders op 33. Weer 1 0 jaar later in 2009 : op 2 1 dopelingen waren er
l 0 zonder gehuwde ouders en 3 met wettel ij k gehuwde ouders, dus 8
gehuwde ouders op 2 1 .
Deze enkele gegevens mogen volstaan om de algemene trend te
i llustreren : het rel igieuze, het geloof en de belev ing ervan zijn in een
halve eeuw b ijna verdwenen in onze paroch ie, in ons land, en de
evol utie gaat haast overal in Europa dezelfde kant u it.
De maatschappelij ke veranderingen achter de feiten

Met de Franse revol utie ( 1 789) kreeg een reeds drie eeuwen langzaam
groeiende, andere v isie op mens en maatschapp ij een concrete vorm .
Van de gemeenschap verschoof het zwaartepunt naar het indiv idu, van
het "horen tot het gezamenl ij ke" naar het "zelfstandig kiezen", van
lidmaatschap tot individuele persoon. Er ontstond een dual iteit :
groepsverband versus persoon l ij ke vrij heid. Dit denken stelt de
bestaande orde in vraag.
De l 9e eeuw werd dan ook, mede door de technische vooruitgang, het
laboratorium van de nieuwe tij d . De oude gezagstructuren
verbrokkelden . De nieuwe vrij heid riep n ieuwe maatschappe l ij ke,
politieke, artistieke en re ligieuze inzichten en structuren in het leven.
Eén van de opvallendste veranderingen is wel licht te merken op het
pol itieke v lak. Het gezag en de macht werden finaal n iet meer gegrond
op het goddel ij k recht (de Franse kon ingen werden gezalfd door de
bisschop van Reims), maar in de persoon en het recht van de mens
afhankelijk van wat precies gemeten wordt. Het Okegemse gemiddelde ligt in elk geval in de
lijn van de 4 à 6% die Marc Hooghe geeft voor de derde zondag van oktober in 2009. in
Knack, 4 december, p. 82.
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zelf. Het ontstaan van de pol itieke partijen was h iervan het logische
gevolg.
De beide wereldoorlogen i n Europa deden het geloof in de g lorierij ke
toekomst van de moderne, ontvoogde mens hevig wankelen. Vroeger,
en vandaag nog i n vele delen van de wereld, werden oorlogen meestal
in de schoenen geschoven van God of van één of andere hogere macht
die als ' steek-waarop' d ienden om alle onwaardi ge drij fveren te
camoufleren. Met de ontvoogde, verl ichte en zelf-verantwoordel ij ke
mens zou dit n iet meer kunnen. Vrede, Vooruitgang, V ictorie.
De Canadese historica, Margret Mac M i l lan bewij st in haar boek The
war that ended peace hoe de Europese leiders t ij dens de ' Groote
Oorlog' voor de confrontatie kozen . Het waren geen leiders meer met
goddel ij k gezag, maar gezagdragers met een human istische fundering.
Het resu ltaat was eender. Dezelfde historica zegt : "in 1 91 4
vernietigde Europa zijn geschiedenis ". Dan kwam de Tweede
Wereldoorlog die de gruwe l ij kste u it de wereldgesch iedenis is
geweest met naar schatting 50 m i ljoen doden in Europa en nog 20 à
30 mi ljoen in de rest van de wereld. De grootste atheïstische revolutie
met de nieuwe atheïstische messiaanse v isie, het marxisme, had door
het 'genie Stal i n ' , ondertussen ook rond de 20 m i ljoen slachtoffers
gemaakt. De balans van de n ieuwe wereld was een totale catastrofe.
Het ' god-loze t ij dperk' keek verschrikt op. De verl ichte, verloste
moderne mens ? De ontreddering was groot. En nu ? Hoe verder ?
De vastbeslotenheid om komaf te maken met elke vorm van geweld,
gaf een n ieuwe impuls voor de toekomst. Het "nooit meer oorlog" van
na 1 9 1 4- 1 9 1 8 zou nu wààr worden ! En sinds 1 940- 1 945 is er géén dag
zonder oorlog geweest.
Als wij terug komen b ij het rel ig ieuze, het geloof en de beleving
ervan, is het direct duide l ij k dat deze nieuwe wereld ook mede
bepalend moet z ij n voor de belev ing van de godsdienst. Eén van de
elementen van de maatschappij vorming is naast taal, land en pol itiek
ook de godsdienst. Het is een van de bindende factoren van een
samenleving. In tij den en c u lturen waar het godsgeloof
vanzel fsprekend is, wordt de geloofsbelev ing haast verp l icht, het hoort
bij de identiteit van het volk, de samen leving en ook bij het individu.
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En daar speelt automatisch de sociale controle een rol . De godsdienst
is immers geïncorporeerd in het leven, zowel van het geheel als van de
enkeling. Rel igieuze riten, gebeden, symbolen, beelden, plaatsen,
samenkomsten, v ieringen enz . . . bepalen het ritme van het bestaan,
kleuren de b ijzondere momenten van het leven, zowel van de
gemeenschap als van het individu. Deze maatschappij - en
rel igiebeleving kennen wij de hele gesch iedenis door en en igszins tot
verbazing van velen vandaag treffen w ij d it aan in het grootste deel
van de wereld. B ij ons zien wij hoe voor de islamwereld de rel igie een
allesomvattend bestanddeel is van het zijn, het handelen, de identiteit.
Ook vandaag.
Toen in onze Westerse wereld met de verlichting de Godsidee een
nutteloze veronderstel l ing werd genoemd (une hypothèse inutile) is
sti laan de spl itsing gegroeid tussen godsd ienst en gemeenschap. Kerk
en staat gingen uit mekaar: elk zij n terrein. De wereld l ij ke
werkel ij kheid verwierf haar autonomie, los van de godsd ienst, iets wat
in de vroegere t ijden ondenkbaar was en wat vandaag bij m i l itante
godsd iensten eveneens als ondenkbaar wordt ervaren.
Toen God uit de gemeenschap werd verbannen is het geloof in het
goddel ij ke sti laan onder druk gekomen. Wat is begonnen b ij denkers,
pol itici, kunstenaars, heeft zich langzaam een weg gebaand in heel het
denken van de westerse wereld. God werd terug gedrongen binnen de
muren van de kerk en de intimiteit van het gelovige hart.
In de l 9e eeuw hebben geloof en kerk zwaar weerwerk geboden aan
deze evolutie. I n onze streken was er na Napo leon n iet al leen een forse
bevolkingsaangroei, maar ook een n ieuw rel igieus elan. Veel half
verwoeste en geplunderde kerken door de Franse troepen van de
zelfgemaakte keizer, werden hersteld en vooral vergroot ! Onze eigen
kerk, die van Outer, Denderhoutem, Haaltert, Wel le, . . . werden
u itgebreid (de laatste twee werden totaal opn ieuw en groter
herbouwd). Het is de tijd ( 1 830- 1 960) dat in de recente
kerkgeschiedenis het 'Grote M issie-uur' wordt genoemd. In heel
Europa worden nieuwe missiebewegingen gesticht. B ij ons denken wij
direct aan de Scheutisten (mannen én vrouwen). Naast de missie
hielden deze stichtingen zich ook bezig met de noden in de
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gemeenschap zoals de B roeders en Zusters van L iefde die de zorg
opnamen voor zieken, gehand icapten, psychische zieken, ouderen en
kinderen. A l leen in ons bisdom zijn in die t ijd meer dan 60
congregaties gesticht, elk met een eigen doel en opdracht, voor het
welzij n van (meestal) de kleine mens.
Deze rel igieuze beweging was nod ig in d ie zogenaamd ' humane' l 9e
eeuw die met z ij n verheerl ijking van het individu helemaal geen oog
had voor armoede, ziekte, zwakken en onvermogenden. De
vooruitgang werd immers gereserveerd voor de bezittende klasse en
van het geroemde Liberté, Fraternité, Egalité bleef maar weinig over.
Dit ideaal werd door de macht gemonopoliseerd. In ons land viel de
soc iale beweging spoedig uiteen in twee elkaar bekampende
richtingen : de ene rel ig ieus (de christendemocratie), de andere niet of
ze lfs anti-religieus (het l i beral i sme, de sociaaldemocratie). Zo werden
sti laan de grote idealen van de verl ichting, b ij stapj es, d ichter
gebracht. B ijvoorbeeld: elke burger ge l ij k, dus algemeen stemrecht, . . .
Maar vooral de 'zonder- en antibeweging' werd de algemene trend in
gans Europa. Na 1 945 is d ie nieuwe tijd een feit. Ondanks nog
succesvol le acties zoals de paroch iale missies, Heil ig-Hartbonden,
christelij ke beroepsorganisaties, standenorgan isaties, . . . was de
groeiende werkel ij kheid een gemeenschap los van God en werd de
Kerk als een rem gezien.
De kerke l ij ke v is ie bleef vaak steken b ij de christe l ij ke caritas. Een
mooi begrip maar los van de gedachte dat het niet op aalmoezen of
l iefdad igheid aankwam maar dat de maatschapp ij zo diende te worden
ingericht dat de vernederende l iefdad igheid overbodig werd. H ier was
de christe l ij ke aarze l i ng om de bestaande orde in vraag te stel len
nefast voor haar geloofwaardigheid. Maar eerl ij kheidshalve moeten
wij in ons eigen land de geweldige b ijdrage van de christe l ij ke zu i l
(zoals die later laatdunkend werd genoemd) onderl ij nen. Het
Belgische overlegmodel, tij dens de oorlog geboren, waarbij alle
strekkingen, werknemers en werkgevers betrokken waren, was een
voorbeeld voor heel wat landen omdat d it consensusmodel van ons
land een voorspoedig land heeft gemaakt.
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Het areligieuze denken was na twee eeuwen doorgedrongen tot in alle
geledingen van de samen leving. De secularisering of de
verwereldlij king (zonder verw ijzing naar wel ke hogere orde ook) en
de "ont-tovering" van wereld en mens was in het Westen een feit.
Johannes XX I I I en het Conci l ie begin j aren zestig z ij n er niet in
geslaagd de kerk dichter b ij de wereld te brengen (het aggiornamento
of het "bij de dag-nu-brengen").
Het
b l ij vende wantrouwen tegenover de wetenschap, het lang
afwijzen van n ieuwe benaderingen van de mens zoals in de
psychologie, de p iram idale inrichting van de kerk met de paus als
absolutistische alleenheerser, de afwijzing van de inbreng van de
gelov igen, leken (of niet-gewijden), . . . moesten in aanvaring komen
met de democratisering in de Westerse wereld. Zo g ing b ij een groot
deel van de denkende mensen het krediet van de Kerk verloren.
Vandaag k ij ken w ij met verwondering, ja verbijstering, naar de
situatie van het religieuze, het geloof en de belev ing ervan in onze
Westerse wereld. Eén dag rondkij ken, l u isteren, lezen, leert ons dat
het hele rel igieuze gebeuren verdwenen is u it onze leefwereld. Er z ij n
kleine eilanden van rel igieuze belev ing maar zonder weerslag o p de
samen leving " . Sekten ? Ik weet het n iet. Ik heb geen glazen bo l. Toch
zie ik in de hele wereld telkens weer het rel igieuze terugkomen, vaak
in bizarre vorm, maar b l ij kbaar op één of andere manier
tegemoetkomend aan mense l ij ke behoeften want, en dit is m ij n
overtuiging, het materiële e n het I K-gerichte van d e huid ige wereld is
n iet dé oplossing die de verlichting (hoe belangrijk z ij ook is geweest)
ons bracht.
Daarom wil ik nog even vanuit de zoj u ist genoemde mense l ij ke
behoeften terug komen op de geloofsbelev ing in onze paroch ie, wat de
hoofdbedoel ing was van deze bijdrage. De twij fels, vragen, angsten en
de onu itroeibare wil tot leven werden in alle tij den langs het
rel igieuze, het geloof en de beleving ervan verzacht, beantwoord, met
hoop vervu ld. Over alle mense l ij ke onmacht heen is er een u ltieme
rechtvaardigheid gewaarborgd door de eerlij ke en l iefdevolle God. Dit
godsvertrouwen is de hefboom van het christendom. Er verschij nen
altijd weer ontelbare religieuze praktij ken die vorm geven aan het
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vertrouwen
straf.

m

de goddel ij ke b ij stand, in de ultieme beloni ng en/of

Er ontstonden in de loop der tijden ontelbare devoties en dito
praktij ken, ook op onze paroch ie, van korte of langere duur, maar
al lemaal de afhankel ij kheid van de mens tegenover God erkennend.
Gebeden in groep, novenen, bedevaarten, processies, rozenkransen,
hei l igenvereringen, Mariacultus, patroonsfeesten, zegeningen van
mensen, dieren en al lerlei materiële zaken, broederschappen waarin de
leden elkaars zielenhe i l en zo nodig ook het t ij de l ij ke welzijn
behartigen, kenden bloeiperiodes. I n vele kerken z ij n er overb l ij fselen
van voorbije of nog bestaande devoties terug te vinden al is er in de
jaren zeventig een grote, n iet altij d gelukkige, oprui ming geweest van
veel zaken die n iet meer relevant waren voor deze tij d .
Met d e ontvoogding van d e mens neemt de mens z ij n leven in eigen
hand : God en de beleving van het geloof in zo vele geledingen worden
overbodig. Vandaag is de nieuwe mens, een nieuwe maatschappij een
feit. Een eeuwen lange evolutie in die richting heeft v andaag een totale
vorm gekregen in de westerse wereld.
Resterende rel igieuze praktij ken b ij ons zij n eerder een soort folklore
geworden, een trad itie die vertederend kan z ij n, onschadelij k en
aan leiding tot feesten en onderl i ng opbod ervan. De bedevaarten z ij n
sterk toeristisch geworden, d e christel ij ke moraal d i e betekenis gaf aan
doen en laten is ter discussie gesteld (vaak terecht) maar is niet meer
beslissend voor de levenswandel van de christenmens in het westen.
Een n ieuw mensbeeld, een nieuwe maatschappij z ij n het resultaat van
een cu ltuurbreuk zoals zelden is gebeurd in de voorbije eeuwen;
Een eerste vraag dri ngt zich op . . . Is deze evo lutie al of n iet positief,
heeft zij een positief vooruitzicht, is z ij bron van geloof in de
toekomst, geeft z ij hoop, vertrouwen, moed om te leven en te sterven,
geeft z ij de mens die nieuwe beloofde waarden ? Een tweede vraagt
volgt spontaan . . . Is het rel igieuze u itgespeeld, het geloof voorbij ? De
denkende mens vandaag staat voor een ongekende uitdag ing. Wie
durft de voorspel l ing aan?
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Seizoenarbeiders in Frankrij k
Aanvu l ling
Roger Van Eeckbou t

In d e Mededelingen van d e jaargang 20 1 1 kon u lezen dat al leen Frans
Van Sn ick en Hortense Ophalfens als seizoenarbeiders in Okegem
konden worden opgespoord. 2 W ij hebben nu ook weet van drie broers
u it het huisgezin van Isidoor ( Doren) Vemai l len ( Pol lare 1 88 7 Okegem 1 954), gehuwd met V ictorine Barbé (Pamel 1 868 - Okegem
1 953). Dat waren A lfons ( 1 899- 1 93 5 ) , Robert ( 1 90 1 - 1 97 1 ) en Rik
( 1 903- 1 993) . Samen met de ervaren Desiderius Goubert ( 1 879- 1 974)
u it Denderhoutem, bijgenaamd ' de sli nken van Atom' z ij n de drie
broers gaan werken in de steenovens in Sal ins- les-Bains (Franche
Comté). Navraag bij de kinderen en kleinkinderen van de personen
heeft het volgende opgeleverd.
De campagnes van seizoenarbeid van deze broers vonden p laats
t ijdens de jaren 1 920-30. Desiderius Goubert was waarsch ij n l ij k de
wervende kracht in d it gebeuren, want h ij was gehuwd met Marie
Lou ise Van Snick (Okegem 1 878 - Denderhoutem 1 945). Deze
Marie-Louise was familie van het gezin Frans Van Snick - Hortense
Ophalfens, een fam i l ie die vertrouwd was met seizoenarbeid. De heen
en terugreis verl iep waarsch ij n l ij k per trein, gezien de explosieve
u itbreiding van het spoorwegennet in die tijd. Over het leven en de
arbeidsomstand igheden van die seizoenarbeiders bestaan amper
gegevens doordat zij h ierover wei n ig verte lden aan hun fami l ie en
gezin. Naar wat daar de oorzaak kan van zijn, hebben w ij het raden .
Rik Vemai l len wist wel te vertel len dat de 'sl inken van Atom' als
ploegleider telkens als eerste en als laatste in het getouw was. 's
Morgensvroeg stond Desiderius door een spleet in de deur of de muur
het ochtendgloren op te wachten. Van b ij de eerste streep l icht moest
Rik op zij n bevel iedereen wakker maken zodat het werk in alle
vroegte kon aangevat worden . Ze kon iedereen lange dagen maken en
2

J. VAN DER S PEETEN, Okegemse seizoenarbeiders i n Frankrijk, i n Mededelingen
Heemkring Okegem, jg. 36, 20 1 1 , p. 38-48.
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veel geld verdienen. Zolang de drie broers niet getrouwd waren,
moesten ze het meeste van hun dagloon aan hun ouders afstaan. H un
'campagnes' in Frankrij k moeten voor het gezin toch heel wat geld
opgebracht hebben want vader Isidoor kon in deze jaren enkele
percelen landbouwgrond kopen en h iermee zij n hoevebedrij f
u itbreiden (onder andere o p het Bosveld e n W interdaal).
De zoons van I sidoor Vemail len waren bekende gezichten in Okegem
en verdienen in dit artikel daarom wat meer aandacht.
Alfons Vemail len ( 1 899- 1 93 5 ) was geh uwd met Adelina Van Laeren,
de dochter van ' Pieje' ( Petrus) Van Laeren en Leonie Rombaut. H ij
was tewerkgesteld b ij de Belgische spoorwegen. A l fons stierf op
jonge leeftijd aan de gevolgen van een banaal fietsongeval . B ij het
afrijden van de hel l i ng van de Bakergem sloeg h ij met z ij n fiets over
kop en kwam b ij het val len met de borst op het stuur terecht. De
gevolgen waren ribbreuken en longschade. Het was het begin van een
lange l ijdensweg met de dood als eindpunt. Adel ina zou na de dood
van A l fons hertrouwen met ' Mong' Van Snick.
Robert Vernail len ( 1 90 1 - 1 97 1 ) was gehuwd met Madeleine Van
Laeren ( 1 900- 1 976), de zuster van Adeline. D it was niet zo
verwonderlij k aangezien het in die tijd veel voorkwam dat twee broers
huwden met twee zusters. Na zij n opleidingstermij n in het leger in
België verl iep zij n legerdienst in de Belg ische bezettingszone in
Du itsland. Robert kreeg er de bevelen nog steeds in het Frans. H ij zag
ook hoe de onrust bij de Duitse bevolking u itmondde in optochten,
betogi ngen en marsen door de steden. Robert voorzag daarin reeds het
voorspel van de Tweede Wereldoorlog. Robert was ook een fervent
duivenmelker en zij n kennis van de duivensport werd door velen in
Okegem op prij s gesteld. Tij dens z ijn legerdienst deed Robert samen
met z ij n vriend Jacques Toum ier u it Lommel dienst als verzorger van
de postdu iven van het leger. Naar verluidt had Robert ook 'speciale
handen ' . B ijen en wespen l iepen over zij n handen zonder hem te
steken. Somm igen schreven dit toe aan de eeltvorming op de handen
van de seizoenarbeiders. Somm igen schroeiden zelfs hun handpalmen
aan de stoofpot zodat er korstvorm ing ontstond. Zo konden ze
gemakkel ij ker de hete bakstenen in de veldovens hanteren.
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Rik Vernai l len ( 1 903 - 1 993) was gehuwd met Germaine Staels ( 1 9021 967), de dochter van I vo Staels ( 1 873 - 1 939) en Angelina Van Der
Perre ( 1 872- 1 936). Net als zijn broer Robert was h ij tewerkgesteld in
de Kon inklij ke M i litaire School. E n ook Rik was een fervent
duivenmelker. De meeste Okegemnaars kennen Rik waarsch ij n l ij k
nog als d e eigenaar van d e goed beklante en voor d ie tij d moderne
winkel op het Dorpsplein, een zaak d ie h ij met Germaine u itbaatte. De
winkel viel op omdat het de en ige in Okegem was met een gebogen
glazen v itrineruit. Daarin stelde Germaine haar n ieuwigheden en
pronkstukjes tentoon. Iedere schol ier zal zich de zi lver- en
goudomrande n ieuwjaarsbrieven herinneren die de ki nderen deden
watertanden. Na de dood van Germaine was het dochter Betsy die de
winkel in de praktij k u itbaatte. Haar kruidenierszaak gold gedurende
jaren als een van de popu lairste van het dorp.
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Herinneringen aan een slagerszoon
He r m an Van Isterdael neemt pensioen
Patrick Praet

S inds dit jaar heeft het bestuur van de Heemkring er in z ij n rangen een
gepensioneerde b ij . N u is het wel n iet de gewoonte van de vereniging
om h ieraan in de Mededelingen ruchtbaarheid te geven, maar in het
geval van onze voorzitter Herman Van I sterdael maken we toch graag
een uitzondering. Z ij n loopbaan als historicus en de e igen aanpak z ij n
namelij k atypisch voor iemand d i e tot het Belgische krui m van
archivarissen en historische vorsers kan gerekend worden. Een korte
bijdrage over een merkwaard ig man . . .
Mij n vroegste herinnering aan Herman gaat terug tot het midden van
de jaren 1 970. Op een dag belde b ij ons thuis een onbekende man aan.
H ij v iel op door zij n vrij lang zwart haar en d ito baard, kortom n iet
direct het type dat thuis vaak over de vloer kwam. Gewapend met een
stev ig fototoestel trok h ij naar onze ' lochting' achter het huis waar hij
enkele foto' s nam van wat in mij n ogen altijd het ' kiekenkot' was
geweest. Het was overigens pas op dat ogenblik dat ik vernam dat het
stenen gebouwtje voor onze kippen eigen l ijk een bij na 200 jaar oude
broodoven was, op dat ogenblik uniek in Okegem. De wat obscure
man vertrok zonder veel woorden en even snel als h ij gekomen was.
U iteindel ij k bleek het te gaan over ene Herman, m ij vaag bekend als
de zoon van Karel Van Isterdael (toen bekend als Sjalen den bieënaver
op de Leopoldstraat). De jongeman was met zij n weinig conventioneel
voorkomen duidelij k een product van de j aren 1 970, een periode
waarin men oog kreeg voor het lokale en het kleinschal ige. Ook dat
heeft Herman nooit helemaal los ge laten. N iet toeval l ig waren het de
jaren van de gemeentel ij ke fusie ( 1 977), het 'Jaar van het dorp'
( 1 978), de oprichting van talrij ke heemkundige kringen waaronder
ook deze van Okegem . Ik wist toen nog niet dat ik Herman op dat
ogenbl i k had leren kennen als heemkund ige, als iemand die
voortdurend bezig is om het Okegemse erfgoed te inventariseren. Het
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zou me n iet verwonderen dat de foto van onze oude oven zich nog
steeds in z ij n col lectie foto's bev indt.
De Heem.kring heeft Herman steeds nauw aan het hart gelegen. H ij
was medesti chter en bestuurslid sinds de oprichting van de vereniging
in 1 975. H ij schreef mee aan 1 32 jaar gemeentelijk onderwijs te
Okegem, z ij n eerste h istori sche publicatie en het begin van t iental len
b ij dragen in de Heemkring. In 1 989 werd Herman voorzitter. Op dat
ogenbl ik stond de Heemkring op een tweesprong: doen we verder, en
zo ja: op welke manier? Het typeert z ij n doorzettingsvermogen sommigen noemen het koppigheid - dat de H eem.kring is b l ij ven voort
werken, ook vandaag. De Heemkring p looide z ich onder z ij n leiding
terug op de publicatie van de driemaandel ij kse Mededelingen die in
een compacter formaat en op regelmatige basis v erschenen. De
arti kels werden gevarieerder, kregen meer foto' s en speelden nu ook
in op de lokale actualiteit. De vergaderi ngen verl iepen onder leiding
van Herman volgens een voorspelbaar stramien, maar toch was het
een moment waar we allemaal naar u itkeken. H ij probeert nog steeds
de werksessies waarbij de boekjes verzendingsklaar worden gemaakt,
met strakke hand te leiden, een kwal iteit die met een soms balorig
bestuur wel nodig is. Maar daarna volgt al jaren een afdronk in een
p laatsel ijk café waar de voorzitter steevast met een aantal grappen de
plezante sfeer inluidt.
Onze tweede ontmoeting dateert van de winter van 1 98 5 .
Ondergetekende werkte toen aan z ij n eindverhandeling over armoede
in het 1 9cte-eeuwse Aalst. Jozef Van der Speeten, toen reeds algemeen
bekend als een autoriteit op het v lak van lokale gesch iedenis, verwees
me voor m ij n onderzoek naar d ie andere h istorische superster van het
dorp. Nochtans was Herman op dit v lak een relatieve laatbloeier. De
slagerszoon was namel ij k zijn loopbaan begonnen als onderwijzer in
het Hei lig-Kruiscol lege in Denderleeuw. Zij n bij dragen voor de
Heem.kring hadden de historische m icrobe enkel maar aangewakkerd.
H ij schreef zich daarom aan de V U B in voor de opleiding
geschieden is. Als werkstudent haalde h ij in een mum van t ijd zijn
l icentiaats- ( 1 980) en doctoraatsdi ploma ( 1 983). Met die kennis in
mij n achterhoofd klopte i k op d ie winterse zondagnamiddag wat
schuchter aan in de I devoordelaan. Wie opendeed was de man van t ien
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j aar geleden, het haar en de baard wat korter geknipt, maar ook
verouderd want het intense werkritme was de voorbije j aren belastend
geweest. Herman had n iets van de academi sche air waarmee vele
gesch iedkund igen z ich vaak omgeven. B ij Herman voelde je je
inderdaad direct op je gemak. Onm idde l l ij k toverde h ij verscheidene
steekkaartenbakken op z ij n keukentafel. Op dat ogenblik was h ij
namel ij k bezig met d e Bibliografie van de gemeenten van het Land
van Aalst (1 950- 1 983), een titanenwerk dat intussen door de
vereniging Het Land van Aalst nog altij d wordt voortgezet.
Verzamelen van data en het toegankel ij k maken voor een breed
publ iek: het heeft hem steeds nauw aan het hart gelegen. Naast de
bibl iografie van het Land van Aalst verraste hij de genealogische
wereld enkele j aren geleden dan ook met zij n gezinsreconstructies
over Okegem, Iddergem, L iedekerke, Denderleeuw, . . . Concreet gaat
het om fam i l iegesch iedeni ssen waarmee iedere beginnende genealoog
onmidde l l ij k aan de slag kan. De volumineuze publ icaties laten het
kleinste kind toe om in grote l ijnen zij n stamboom te reconstrueren.
Dat h ij aan dergel ij ke naslagwerken tot diep in de nacht werkte,
vormde voor hem geen probleem: ' dat is geen werk, het is een
ontspanning', zei h ij vaak. N ietsdoen staat inderdaad niet in zijn
woordenboek.
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Een derde herinnering is van recentere datum. We schrij ven n u 20 1 2.
De leden van de Heemkring werden door Herman rondgeleid in het
vernieuwde rij ksarch ief van Leuven. Het werd een bezoek dat b ij
velen is b l ij ven hangen. We leerden allemaal dat een archief meer is
dan een verzameling oude papieren i n een aftands gebouw en met een
kleurloze archivaris d ie nors de documenten bovenhaalt. Wat Herman
ons die dag toonde was en is baanbrekend in het arch iefbeheer in
Vlaanderen: een toegankel ij ke leeszaal met een reeks vrij w i l l igers,
moderne opslagruimten voor de archiefstukken waar inzake l uchtdruk,
temperatuur en veil igheid n iets aan het toeval wordt overgelaten, én
een archiefbeleid waar publ ieksservice duide l ij k centraal staat. Tijdens
zij n passages in vorige rij ksarchieven ( Ronse en Kortrij k) had h ij
reeds een spoor van vernieuwing achtergelaten. Jaren na zij n vertrek
spreken collega's er nog over zij n voluntarisme en zijn werkkracht.
Deze ervaring kon h ij de laatste j aren helemaal botvieren in de
modernisering van het rijksarchief van Leuven. Dit levensproject
legde een ander aspect van Herman b loot. B l ij kbaar was h ij meer dan
de stoffige historicus. Als rij ksarchivaris in Leuven ontpopte hij zich
ook als bouwheer en manager. De vernieuwing van het Leuvense
rij ksarchief dient vandaag dan ook als maatstaf voor het n ieuwe
archiefbeheer in België.
Een laatste anekdote halen we uit het rij ke arsenaal van zij n grappen,
grol len en wijsheden d ie we ooit mochten aanhoren. Op een dag komt
er een vrouw van n iet-Belgische afkomst b ij hem aanbellen.
U iteindel ij k b l ij kt het iemand d ie aan de deur beeldjes verkoopt om
haar operatie te betalen. Herman ziet er een doorzichtige truuk in om
geld af te troggelen en besluit n iets te kopen. Maar terug in huis slaat
de wroeging toe. Stel dat de vrouw het geld echt nodig heeft om een
noodzakel ij ke medische ingreep te ondergaan, was zij n reactie dan
n iet b ijzonder onmensel ij k? Resultaat: Herman gaat terug naar buiten
en roept de vrouw terug die al een e indje verder was. De vrouw b l ij kt
enkel wat Engels te kennen maar via wat schrifte l ij ke vragen vist
Herman naar de waarheid van het verhaal . Z ij n ondervragi ngstechn iek
leert hem dat van een operatie waarschij n l ij k geen sprake is. Z ij n
conclusie: van een o f andere donatie aan de vrouw kan er dan ook
geen sprake zij n. Het geval leert heel wat over Herman als historicus
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en als mens. N iet al leen houdt h ij ons voor dat we ten allen t ij de
kritisch moeten zij n tegenover al les wat men leest en hoort: een
basiskwal iteit van elke h istoricu s ! M aar ook i l lustreert het voorval ook
zij n eerlij kheid. W ie n iet recht voor de raap is, kan b ij hem op wei n ig
medel ij den rekenen. Z ij n vranke houdi ng en zij n drang om
ongezouten kritiek te geven, leverde hem soms evenveel v ijanden als
vrienden op. Maar ten derde i l lustreert het voorval met de bedelares
ook zij n bekommernis om degenen d ie in nood zijn. Zelf geboren in
een eenvoud ig gezin van v ij f kinderen heeft h ij zij n afkomst nooit
verloochend. Meer nog, de onderdrukking van de gewone man d ie
moest l ij den onder onrechtvaardigheid, heeft hem steeds gefasci neerd.
Ook in zij n eigen vakgebied komt d it tot uiting. Het bepaalde de keuze
van zij n l icentiaats- en doctoraatsverhandel ing. 3 In beide publicaties
staat de arme p lattelandsmens centraal d ie gebukt gaat onder de
privi leges van kerk en vorst. Deze verontwaardiging en d it
rechtvaardigheidsgevoel hebben het leven van Herman vorm gegeven.
En dat siert hem.

3 Licentiaatsverhandeling: Sociaal-economische studie van een plattelandsgemeenschap in de
XVJle en XV/Jle eeuw (VUB, 1 980) - Doctoraatsverhandeling: Belasting en belastingdruk:
het land van Aalst(/ f•-1ff1• eeuw) (VUB, 1 983 ).
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DORPSKRONIEK
Hof te Hazeleer beschermd als m on u m ent
Patrick Praet

Tot d it jaar telde Okegem twee beschermde monumenten: de Onze
L ieve-Vrouwkerk (maar enkel het doksaal, portaal en orgel) en het
station (met wachthuisje). Het erkenningsdossier van het Hof te
Hazeleer stond al enkele jaren op de wachtlijst, maar nu is ook de
bescherm ing van dit fraaie boerenhof in de Hazeleerstraat een feit. De
officiële klassering betreft het ' Hof te Hazeleer met inbegrip van de
gekasseide binnenplaats en achtertuin met tuinmuur' . De Koninklij ke
Commissie voor Monumenten en Landschappen van het V laamse
Gewest motiveerde haar besl issing tot bescherming als volgt: 4 5
Het historische hof te Hazeleer gaat in oorsprong terug op een
vooraanstaande pachthoeve die afhing van de invloedrijke
premonstratenzerabdij Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus van de stad
Ninove. Deze abdijhoeve werd in het tweede kwart van de 1 5de eeuw
in de Dendervallei te Okegem opgericht. In het derde kwart van de
1 ffe eeuw werd de pachthoeve grotendeels herbouwd, bouwcampagne
waarnaar het jaartal 1 765 refereert voorkomend in de zandstenen
boog van een staldeur. Een tweede sta/vleugel, aan de straat, werd in
1 850 vervangen. (. )
"

Als één van de overblijvende grote abdijhoeves in de regio is het Hof
te Hazeleer cultuurhistorisch een representatief materieel relict voor
de verdwenen Ninoofse premonstratenzerabdij (1 1 3 7- 1 796).
Bovendien getuigt de vroegere pachthoeve van de eeuwenlange

4 De auteur van het verslag is Martine Pieterarens. Haar verslag is terug te vinden op
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be
Zie ook: Eeuwenoude vierkantshoeve beschermd als monument (www.nieuwsblad, 2 1
november 20 1 3 ). De historiek van het Hof te Hazeleer kan men nalezen bij H . VAN
lSTERDAEL. Historiek van het Hofte Hazeleer. ln Mededelingen Heemkring Okegem, 3,
1 978, p. 72- 1 39.
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landbouweconomische organisatie en impact van de abdij tijdens het
Ancien Régime.
Het architectuurhistorische belang van de hoeve ligt in zijn
typologische grote herkenbaarheid en representativiteit. Dit komt in
eerste instantie tot uiting in de aanleg van het overwegend bakstenen
gebouwenensemble in een U-vormige formatie met gesloten karakter,
in aansluiting met de karakteristieke grote vierkanthoeves van Zuid
Oost- Vlaanderen en Brabant. Typerend voor de hoevebouw zijn de
langgerekte volumes van één bouwlaag onder pannen zadeldaken.
Ook de overige bouwkenmerken getuigen van een traditionele
agrarische bouwvorm en zijn voornamelijk sterk vertegenwoordigd in
de imposante hoofdgevel gevormd door de voorname woning met stal.
Het boerenhuis vertoont een typische ordonnantie met per twee
gegroepeerde hoge vensters naast een lage voordeur, de laatste
omlijst met hardsteen. Zandsteen is aangewend rondom de
keldervensters en de staldeur. Een specifiek kenmerk voor de
landelijke regionale woningbouw is het gebruik van gesinterde
bakstenen omlijstingen ter accentuering van de vensters. Ook de brede
dakoverstek op decoratief uitgesneden daklijstbalkjes is een
authentiek aspect van dit zeldzaam wordend type J 8'1e-eeuwse woning.
Bepaalde interieurhistorische aspecten zoals de oorspronkelijke
indeling met ruime, gewelfde kelders, grote voorkamers en kleinere
achterkamers waaronder een Of! kamer, zijn eigen aan het Vlaamse
grote boerenhuistype van de l B°e eeuw. Uit die tijd stammen ook nog
de authentieke rode vierkante vloertegels in een paar kamers, de
samengestelde balkenlaag met roostering ter hoogte van de vroegere
haarden en het zoldergebinte. Jongere elementen zoals pleisterwerk
van sommige plafonds, keramische tegelvloeren en lege/lambrisering
getuigen van de evolutie van de wooncultuur binnenshuis.
De koestal aansluitend bij het boerenhuis bezit nog een ijzeren
aalpomp die aan de stalfanctie gekoppeld was. Beide tegenover elkaar
liggende stallen met zolderverdieping zijn representatief als typisch
landelijke bedrijfsarchitectuur. Binnenin bewaren ze nog originele
samengestelde balkenlagen naast karakteristieke bakstenen
troggewelven. De vleugel aan de straat van 1 850 vertoont steunberen,
lisenen en aan weerszij een merkwaardig boogveld met vlieggaten.
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Een typisch hoge hoevepoort markeert de toegang van het boerenerf.
De ruime vierkante binnenplaats is grotendeels op traditionele wijze
verhard met kasseien waarvan al melding eind 1 B°e eeuw.
Godelieve Van der Speeten (82), wiens fami l ie al enkele generaties de
boerderij bewoont, mag terecht trots zij n op haar h istorische woonst.
Landbouwactiviteit moet men er vandaag niet meer zoeken, maar de
woning, binnenkoer, stal len en sch uren geven nog steeds een goed
beeld van boeren leven dat er de voorb ije eeuwen plaatsvond.

Aanstelling van Cyriel De Dier als
burgemeester te Okegem in 1 934
Herman Brantegem

Cyriel De Dier bij zijn aanstelling tot
burgemeester i n 1 947 (?)
(foto: ltttp:l/jacquelinedd.files. wordpress.com)
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Cyriel De Dier was een
gekend figuur in Okegem .
N iet al leen behoorde hij als
de
tot
koordenfabrikant
weinige ondernemers van het
dorp, maar h ij raakte vooral
bekend door zijn rol in de
te
pol itiek
gemeentel ij ke
Okegem. Bij de verkiezi ngen
in 1 926 stond hij op de l ijst
van de Kathol ieke Partij en
behaalde 23 van de 1 3 7
voorkeurstemmen die de partij
haalde. H ij werd l id van de
die
gemeenteraad
samengesteld was uit v ij f
Katholieken en v ier Christen
Democraten.
B ij de verkiezingen van 1 932

haalde h ij 1 4 1 voorkeurstemmen en werd terug gemeenteraadslid.
Door het p lotseling overlij den van burgemeester Gustaaf De Vos in
1 934 werd h ij aangesteld als burgemeester te Okegem .
I n het weekb lad D e Volksstem verscheen o p 5 apri l 1 934 een artike l
dat een beeld geeft van d e gebeurtenissen b ij zij n aanstel l ing als
burgemeester te Okegem:
'De nieuwe burgemeester t e Okegem.

Maandag, heeft men te Okegem de plechtige intrede gevierd van de
burgemeester, in de persoon van de heer De Dier. Alhoewel het
dorpje niet al te groot is, hadden de bewoners met verenigde krachten
gewerkt, om hun beminde burgemeester op plechtige wijze te
ontvangen. De bondkleurige guirlanden waren van huis tot huis
aangebracht en overal wapperde de driekleurige vlag. In de
Kattestraat zou men de burgervader tegemoet gaan. Daar was er een
ark opgetimmerd met een hartelijke welkomrede. Verder was de straat
ook prachtig versierd. Wanneer de burgemeester in aantocht was,
kende het gejubel en hoerageroep geen grenzen meer, wat ons de
overtuiging deed krijgen dat de heer De Dier in Okegem alom gekend
en geacht moet wezen. Daar stelde de stoet zich in beweging. Voorop
de
wielrijders,
allen
feestelijk
uitgedost.
Verder
de
muziekmaatschappij der gemeente, onmiddellijk gevolgd door de heer
burgemeester en de andere gemeenteoverheden. Nu kwamen de
schoolkinderen zowel jongens als meisjes aan de beurt en allen waren
fier als pauwen, omdat ze de burgervader mochten vergezellen naar
het gemeentehuis. Op de plaats waar het gemeentehuis is gevestigd,
was er een verhoog aangebracht. Stel u in het bezit van dit huis en
laat hierin nu vrede en recht heersen. Nadat men hem een welgekozen
rede had toegezegd, sprak deze laatste een woordje van dank tot de
talrijke menigte. Gans de dag duurde de feestelijke stemming. Laat in
de avond werd er een prachtig vuurwerk op touw gezet.
Onze beste wensen aan de heer De Dier bij zijn aanstelling en we zijn
er van overtuigd dat hij alles in het werk zal stellen tot de bloei en tot
het welzijn van al diegenen die hun hoop op hem hebben gesteld. ' (De
Volksstem, 5 april 1 934)
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Honderd kaarsj es voor Verona Müller
Jozef Van der Speeten

Verona MUiier is op zaterdag
28 september 20 1 3 honderd
jaar geworden. Zij werd een
eeuw voord ien geboren in
Dunaharaszti, een dorpj e ten
zuiden van de Hongaarse
hoofdstad Boedapest.
Verona verloor in 1 925 samen
met haar twee broers haar 3 3 Anna
Jange
moeder
E isenhoffer. Op aanraden van
haar oom mocht ze in 1 926
voor een verblij f van zes
maanden
naar
mee
V laanderen om er even in een
plaatsel ij k gezin op adem te
komen.
Zo belandde ze in
Moeder A n n a Eisen hoffer ( 1892- 1925) met
februari 1 926 in Okegem bij
de kleine Verona en twee zoontjes F ranz
( 1909-1978) en Jozef ( 191 1-1988)
de fami l ie Gustaaf de Vos Clara Schoup die samen een
handschoenbedrij f hadden. In Okegem werd ze naar de lagere school
van de zusters van de H . H . Harten gestuurd. Daar heeft ze heel wat
kenn is opgedaan en leerde ze zich op korte tijd in het Nederlands
uitdrukken. Ze vertelde dat ze veel te danken had aan juffrouw
Thérèse Van Cotthem die heel wat tijd spendeerde om haar v lot
Nederlands te leren spreken . Op 1 4-jarige leeftijd was ze n iet meer
leerpl ichtig en werd ze ingeschakeld in het huisgezin en bedrij f De
Vos-Schoup. Ze moest er zeer hard werken waardoor ze nooit veel
plezier heeft kunnen maken met haar Okegemse vriendinnetjes. Ze
werd op jeugdige leeftijd verl iefd op Philemon C lement Van l sterdael
(0 1 908) die in de buurt woonde. Het paar huwde op 27 juni 1 936 en
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b leef nog enkele j aren b ij het
gezin De Vos-Van Damme
inwonen. Waarsch ij n l ij k was er
n iemand van haar fami l ie
aanwezig bij de brui loft.
Verona werd Belg door haar
h uwel ij k
en
mocht
dus
deelnemen
aan
de
gemeenteraadsverkiezingen. Ze
staat
opgetekend
in
de
kiezerslij sten van 1 93 8 . Het
h uwel ij k werd gezegend met
een zoon d ie Gustaaf Omer
werd genoemd.
In
vol le
oorlogstij d in 1 942 verhuisde
het gezin Van Isterdael-Mül ler
naar Zandbergen. In 1 944 werd
het gezin verrijkt met een
dochter, E l isabeth Anna.

Verona in het gezelschap van haar
pleegouders G ustaaf De Vos en Clara
Schoup

In 1 962 bracht de fam i l ie Van
I sterdael-Müller voor de eerste
maal een bezoek aan de fami l ie
van Verona in Hongarije. Het was een b l ij weerzien na zoveel jaren
afwezigheid. I ntussen breidde de fam i l ie ook uit met drie fl inke
kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen.
Verona's man C lement overleed op 6 augustus 1 992 zodat Verona nu
reeds een twintigtal j aren weduwe is. Een nieuw ongeluk trof haar in
2002. B ij een val brak ze haar heup en dat maakte dat zij niet meer
zelfstandig kon wonen. Om de veertien dagen pendelde zij tussen de
woning van haar zoon in Meerbeke en de won ing van haar dochter in
Denderleeuw. S inds de maand mei verblij ft Verona in het RVT Onze
L ieve-V rouw in Pamel . Op haar honderdste verjaardag kreeg Verona
bezoek van het schepencol lege van Denderleeuw en provincieraadsl id
Linda Van den Eede. I n naam van de Heem.kring wensen we Verona
nog veel mooie j aren.
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Okegem.
kinderen
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Mededelingen Heemkring Okegem,
24, 1 999, p. 33-42.
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H E RREMANS.

kaarsjes

voor

Verona

(www .editiepajot.com,

Verona met haar echtgenot
Clement Van lsterdael

septernber

20 1 3)

Verona in het RVT in Pamel ( foto: www.editiepajotcom)
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Honderd
Müller
29

In m em oriam Francine Baeyens
( 1 934-2 0 1 3)
Herman Van Isterdael

Op 27 september 20 1 3 is Francine Baeyens, echtgenote van
bestuurslid van het eerste uur Jozef Van der Speeten ten grave
gedragen.
Jozef en Francine vormden een ongeloofl ji k team. Z ij was de vrouw
die pal achter Jozef stond. Ongeacht de initiatieven waar Jozef zij n
schouders onder zette of d e hand aan d e ploeg sloeg, Francine was er
en stond hem b ij .
I k erken bij deze d e betekenis en de grote verdiensten van F rancine
voor de Heemkring van Okegem en wil haar hiervoor nogmaals
danken en hu ldigen. Francine stond nooit op de lijst van de
bestuursleden, n iettem in is haar steun en inzet van cruciaal belang
geweest voor de groei en bloei van onze vereniging.
Jozef ging met pensioen en scherpte dagel ij ks zij n potlood om de
plaatsel ij ke geschiedenis in leesbare artikels te verwerken. Francine
stond achter hem en steunde hem volop in zij n streven. I k vermoed dat
ze ze lf mee gegevens verzamelde, pistes aanbracht over wie en wat
iemand zou kunnen weten, en meeleefde met het wel en wee zoals het
uit de koker van Jozef op papier werd gezet.
Tien à v ijftien jaren, om de drie à vier maanden, werd het tijdschrift
van de Heemkring ten hu ize van Jozef en Francine samengeraapt. Ze
beschikten over een grote tafel waarop de gestenci lde bladen van het
tijdschrift lagen uitgestald. Met een v loek en een zucht stapten we
rondj es rond de tafel, b lad na b lad grijpend, om de nummers samen te
rapen tot ongeveer 200 boekjes. We sloegen er dan een paar nietjes in
en het tijdschrift kon worden rondgedragen. Tot de volgende
aflevering . . . We deden alles zelf: van schrijven, samenrapen, . . . tot
ronddragen . Met een enorm enthousiasme, overtuigd zoals we waren
van het nut van onze bezigheden voor de Okegemnaars.
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Francine was een grote stimulans en als het al eens m inder ging, wist
ze steeds de woorden te v inden om zeker n iet op te geven, om toch
door te gaan.
Al was ze geen bestuurslid, ze presteerde meer dan bestuursleden. Op
alle activ iteiten was ze present en hielp mee om al les in goede banen
te leiden. Werken was haar n iet vreemd. Ze stond niet in het
middelpunt van de belangste l l ing maar aan de zij l ij n bij de werkers.
Ze verheugde zich met ons als het goed ging. Dat tekende haar
helemaal, zich dienstbaar maken zonder opgeven.
Een spreuk aan de muur van mij n grootouders herinnert me hoe
Francine in het leven stond voor haar fami l ie en omgeving:
Daar alleen kan liefde leven, daar alleen is 't leven zoet
Waar men stil en ongedwongen, alles voor elkander doet.
Dit was haar op het l ij f geschreven. Somm ige mensen leven om
anderen gelukkig te maken. Ze geven zonder rekenen of wederdienst
te verwachten. Francine was een goed mens, ze kon zich immers
erover verheugen dat het andere mensen goed ging.
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Derde generatie bij Meubelen Gies
Herman Brantegem

Meubelen Gies i n Okegem is sinds j aar en dag een vaste waarde als
het om meubelen aankomt. Het bedrij f is intussen al aan de derde
generatie toe.
Het was R ichard G ies geboren in 1 906 uit Denderleeuw die het bedrij f
stichtte. R ichard behaalde in het VTI te Aalst het d iploma van
meubelmaker en h uwde in 1 93 3 met Germaine Beeckman uit
Denderleeuw. H ij werkte aanvanke l ij k in een meubelbedrij fj e te
Iddergem en h ield in de Guido Gezel lestraat te Denderleeuw een
meubelwinkel open vanaf 1 93 8 .
Begin d e j aren zestig van vorige eeuw vestigde h ij zich o p d e huidige
locatie in de H azeleerstraat te Okegem. Samen met zij n zoon André
vervaardigde het in het bedrij f vooral zetelgeraamten. I n de jaren
1 960-70 werden verschillende personen uit Okegem tewerkgesteld
o.a. Porré Marcel, Torrekens Robert, Baeyens Antoine, Gies Henri,
Van de Perre Robert, Gies René en Frans, Van der G ucht Francois,
Aerents Joseph en Chiau Maurits.
Meubelen G ies is altijd een fami liebedrij f geweest waar er een nauwe
band tussen de werknemers bestond. Zo werd ieder jaar op S int-Jozef
(de feestdag van de houtbewerkers) een misviering bijgewoond in de
paroch iale kerk te Okegem waarna een geze l l ig samenzij n werd
georganiseerd.
André Gies l iet een woonhuis optrekken naast het bedrij f in de
Hazeleerstraat. Het was door hem dat een reeks u itbreidingen in het
bedrij f voltooid werden zoals een opslagplaats voor hout en een
verbouwing met toonzalen.
Het bedrij f wordt momenteel geleid door Luc G ies en is
gespecialiseerd in kwal itatief hoogstaande maar tegel ijkertij d ook
betaalbare meubel s zoals tafe ls, stoelen, kasten, salons, slaapcomfort,
schu ifwanden en bureelmeubelen.
66

Een restaurant in h et tweede leven
van het station van Okegem
Herman Brantegem

Het station van Okegem sloot zij n deuren op 23 mei 1 993. De stad
Ninove kocht het gebouw om er een bestemming aan te geven d ie
paste binnen de dorpskern . Een concessie werd afgesloten met de
brouwerij Alken Maes om er een themacafé in te richten. Tot 20 1 3
vond men geen huurder. Via de website van de brouwerij ontdekten
Barbara Van den Noortgate en haar man Pascal L ibyn het gebouw als
een interessante locatie om er een restaurant te vestigen.

I nterieur (http://www.restaurant-dish.be/nl/fotos)

b/

Barbara en Pascal zij n
beiden u i t het Gentse
is
Pascal
afkomstig.
in
het
zel fstand ige
inrichten van designs in
winkels en restaurants.
Barbara was twintig jaar
de
tewerkgesteld
in
rec lamewereld. Haar grote
hobby is koken. Ze volgde
v ij f jaar avondschool te
Anderlecht en haar grote
droom was een eigen
restaurant
openen.
te
Tij dens een reis in Amerika
kwamen ze in contact met
een winkelketen Dish, die
ook de n ieuwe naam van
hun restaurant zou worden.
Op 1 4 september 20 1 3 was
er de openingsreceptie die
heel wat belangstel l ing
lokte
en
de
waar

genod igden konden kennis maken met het n ieuwe interieur. De
officiële opening voor het publ iek had plaats op 1 8 september 20 1 3 .
I n de keuken gaan de u itbaters voor een gastronomie zonder franjes.
Het zij n vooral lekkere en correcte gerechten. Ze hanteren h iervoor de
term ' bistronomie' . Het is een Franse keuken met Oosterse en
mediterrane inv loeden. Er wordt ook aandacht besteed aan
streekproducten.
I n de zaak zij n er geen verwijzingen aangebracht naar de geschiedenis
van het gebouw. De originele v l oer werd wel behouden en een paar
oude foto' s van het station sieren de muur die toegang b iedt naar de
toi letten.
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