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Okegemse soldaten gesneuveld tij dens
de Eerste Wereldoorlog
Herman Brantegem

Na de demobilisatie in 1 9 1 9 keerden de meeste Belgische soldaten
terug naar huis. U iteraard was er de treurn is over de mannen die de
oorlog n iet overleefd hadden. In Okegem werden ze nadien niet
vergeten. Zo werd op 22 november 1 9 1 9 op de dorpsplaats in de buurt
van de kapel een vrij heidsboom geplant ter nagedachtenis van de
slachtoffers. Op 1 4 mei 1 930 besliste de Gemeenteraad een
gedenksteen te laten plaatsen aan de westel ij ke kerkgevel waarop de
namen van de gesneuvelden en verm iste soldaten van de oorlog 1 4- 1 8
zouden gebeiteld staan . Op de gedenksteen staan de namen van de
gesneuvelden die in Okegem woonden bij het u itbreken van de oorlog.
B ij deze gelegenheid werd onderstaand bidprentje uitgegeven (bron:
Heemkring).
Gt:nadig_c Juus. gt.cf hunoc. Utl de eeuwig� rust-"
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W ij vervolledigen de l ij st met de gesneuvelden die geboren zij n te
Okegem maar op het ogenblik van het begin van de oorlog in een
andere gemeente woonden. Het gaat om Edouard Asselman en
Albertus De Laen . Vervolgens bespreken we de zes Okegemnaars die
in 1 930 uitdrukkelij k werden herdacht.

Asselman Edouard

Edouard
werd
op
5
september 1 880 te Okegem
geboren als achtste uit een
gezm van elf kinderen .
Vader Gu i l l ielmus Leopol
dus, landbouwer geboren te
Okegem, was gehuwd met
Rosalia Van de Perre, een
kantwerkster afkomstig uit
Liedekerke.
Het
gezm
woonde op de Rattenberg
straat.

(Foto: Liedekerks Heemkundig Genootschap)

Edouard huwde op 3 1
oktober 1 907 op 23-jarige
leeftij d met Maria Louisa De
Schrijver,
22 jaar en
huishoudster. Zij was de
van
Judocus
dochter
(steenbakker-gast) en van
Joanna Catharina Segers,
(huishoudster). Ze woonden
de
in
te
Liedekerke
Meerschstraat en hadden
twee kinderen .

Edouard werd opn ieuw opgeroepen op 1 augustus 1 9 1 4. Hij was
klaroenspeler bij de 1 octe l inie 1 / 1 1 en had stamnummer 53202. H ij
sneuvelde te N ieuwpoort o p 2 januari 1 9 1 5 op 34-jarige leeftij d. Hij
was in totaal 5 maanden en 2 dagen aan het front.
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Hij ligt begraven te Ramskapelle (graf sn:i. 1 904) en zij n naam staat
vermeld op het herinneringsmonument te Liedekerke.
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(Bidprentje: Liedekerks Heemkundig Genootschap)
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De Laen Albertus

Albertus werd geboren te Okegem op 5 september 1 883 ten huize van
Jozef Ghij sels, postbode en herbergier, wonende in de Beekstraat te
Okegem . H ij was een natuurlijke zoon van Rosalia De Laen (geboren
in Aalst op 30 december 1 85 5 ), een ongehuwde handschoenmaakster.
De Laen Albertus werd erkend door zij n moeder te Pamel op 1 8
februari 1 903 . Albertus oefende versch i l lende beroepen uit:
drukkersgast, werkman aan de spoorweg, arbeider, twij nder en
grondwerker. H ij huwde op 23-jarige leeftij d op 1 0 mei 1 907 te
Ninove met Charlotta Branckaert, op dat ogenblik 1 7 jaar oud en
fabriekswerkster. Ze hadden drie kinderen : Desiderus (geboren op 28
mei 1 908), Elisa (geboren op 22 november 1 909) en Joanna (geboren
op 1 1 maart 1 9 1 2 . Het gezin woonde te Ninove in de B leekstraat.
De Laen was soldaat 2 cte klas van de l ichting 1 904 en behoorde tot het
pte lin ieregiment (stamnummer 1 0 1 /54 1 3 5 ). Albert was l ,62 m en had
een ovaal gezicht met een hoog voorhoofd, grijze ogen met normale
mond en neus, ronde kin en bruine haren. Hij werd opnieuw
opgeroepen op l augustus 1 9 1 4 en sneuvelde op 9 november 1 9 1 4 te
Diksmuide op 3 1 -jarige leeftij d. H ij werd er op 1 0 november 1 9 1 4
ook begraven.
Het overlijden van Albertus werd in 1 923 bevestigd door de
Rechtbank van Eerste Aan leg te Oudenaarde die verklaarde 'dat het
voor vaststaand dient gehouden dat De Laen Albert overleden is of
"Gestorven voor België " te Dixmuide den tienden november
negentien honderd veertien. Dat er geene overlijdensakte werd
opgemaakt, afkondiging gedaan werd den 31 december 1 922 in het
dagblad "Le XX° siecle ", den 30 december 1922 in "Le Bien Public "
en den 22 december 1 922 in het Staatsblad. De Laen Albert geboren
te Okegem, soldaat bij het eerste Linie regiment, gehuisvest te Ninove,
echtgenoot van Branckaert Charlotte, zoon van De Laen Rosa/ie. Ter
openbare terechtzitting van 2 7februari 1923. '
Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument te Ninove "Aan
Onze Helden".
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In 1 925 huwde Alberts weduwe Charlotta een tweede maal, deze keer
met Albertus Van Den Meersch, een mijnwerker geboren te Ninove
op 1 9 mei 1 886. Deze man was eveneens een oud-strijder 1 9 1 4- 1 9 1 8
(Sm 1 906 Stamnummer 1 1 0/54276). B ij dit tweede huwelijk werden
drie kinderen gewettigd.

De Luyck Joseph

Joseph werd op 1 2 j uni 1 893 te Okegem geboren . Vader Donatus
Modest, een knecht-dagloner uit Ninove die op 7 oktober 1 89 1 te
Denderhoutem huwde met Maria Josepha De Putter, 30 jaar oud en
handschoenmaakster. Maria overleed v ier uur na de geboorte van haar
zoon Joseph in haar woning op de Plaats te Okegem . Donatus De
Luyck huwde een tweede maal op 2 8-jarige leeftijd op 1 mei 1 895 te
Okegem met Maria Sidon ia Van der Donck (geboren te Okegem op 9
april 1 872), een handschoenmaakster die op dat ogenb lik 23 jaar oud
was. Zij was de dochter van Germaan Van der Donck en Joanna Maria
Van der Elst. Bij dit tweede huwelij k werden nog v ier kinderen
geboren te Okegem : Ida ( 1 0 oktober 1 895 ), Leonia Hortensia ( 1 0 juli
1 897), Rufinus (28 apri l 1 899) en Theofiel (22 maart 1 900).
(.lrt. d.)
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Joseph De Luyck was soldaat 2 de klas van de lichting 1 9 1 3 . H ji
behoorde tot het tweede regiment carabiniers. Zijn m i l itair dossier
omschrij ft hem als 1 ,66 meter groot, met donker bru ine haren en l icht
groene ogen . Joseph werd opgenomen in het m i l itair hospitaal
Ambu lante Salon Richelieu (rue Jeanne d 'Arc) in Calais op 1 5 januari
1 9 1 5 en stierf er op 26 januari 1 9 1 5 om 2 1 .30 u. ten gevolge van
bronchopneumon ie ( longontsteking). H ij werd er op 28 januari 1 9 1 5
begraven op de stedelijke begraafplaats Nord Boulevard du 8 mai, op
het Belgisch m i l itair Erepark graf 433 . De Luyck kreeg postuum
versch i l lende eretekens: het Ereteken Postuum, het Oorlogskru is met
Palm, het Uzerkruis, en de Overwinn ings- en Herinneringsmedaille.
Zijn dood werd in 1 923 bevesti gd door de Rechtbank van Eerste
Aan leg te Oudenaarde die verk laarde dat Joseph was overleden "op de
2 6ste januari 1915, om negen uur dertig van den avond, in het tijdelijk
hospitaal rue Jeanne d 'Arc, (. . .) soldaat van het 2 ° Regiment
Carabiniers van het Belgisch leger, 1 ° Batallion 4° compagnie,
stamnummer 844, geboren te Okegem (België) den 12 juni 1893 en er
wonende, zoon van Donatus Modest De Luyck en van Maria De
Putter. Opgemaakt de 2 7 januari, om vijf uren twintig minuten van
den avond, volgens de verklaring van Alfred Debouche, oud 49 jaren,
eerste sergeant majoor van de administratieve troepen van het
Belgisch leger, en Emile Duvèries, oud 40 jaren, bediende van de
milities te Calais ".

De Doncker E ugeen

Eugeen werd geboren te Brussel op 1 6 december 1 8 86 en was
metselaar en spoorwegwerkman. H ij werd opgevoed te Pamel b ij Felix
De Vidts en B londine Muylaert met wie h ij verwant was. H ij huwde
op 1 2 j u l i 1 9 1 1 op 24-jarige leeftij d te Okegem met Maria Van
Isterdael. Zij werd geboren op 2 juni 1 890 in de Kattestraat te Okegem
en werkte als handschoenmaakster en winkelierster. Het gezin had
twee kinderen : Maria Jul ietta (Okegem, 9 mei 1 9 1 2) en Irma Ida De
Doncker (Okegem, 1 6 januari 1 9 1 4). Beiden werden geboren in de
Kattestraat.
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Eugeen overleed op 1 0 januari 1 9 1 5 in het hospitaal te Calais ten
gevolge ontberingen opgelopen aan het IJzerfront. H ij was op dat
ogenblik 28 jaar.

Foto van Eugeen De Doncker (ca. 1 905)
(foto: Paul Timmermans)

De overl ijdensakte werd ontvangen op 1 0 maart 1 923 uit Calais en
luidde als volgt: "De twintigste januari 1 915 vier ure namiddag, is
overleden voor België te Calais Frankrijk: Eugène De Doncker,
soldaat van het 6° Genie Regiment van het Belgisch Leger, geboren te
Brussel, België, de 16 december 1886, woonachtig te Okegem, België,
zoon van Philomène De Doncker, echtgenoot van Maria Van
Isterdael, opgemaakt den 21 januari om vijf uren en tien 's avonds, op
7

de verklaringen van A lfred De Bauche, oud 50 jaren, eerste sergeant
majoor, van de administratieve troepen van het leger, gestationeerd te
Calais, en van Emile Duvivier oud 58 jaren, bediende te Calais.
Natuurlijke zoon van Philomena De Doncker. "
Maria Van Isterdael h uwde een tweede maal te Okegem op 7 maart
1 930 met Fe lix De Roose en had nog drie dochters uit haar tweede
huwelijk. Maria overleed op 24 januari 1 962 in haar woning in de
Leopoldstraat 74.
.
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Die sterft voor zij n vaderland, scbenld zijn lev'e n
teu beste voor ee11e lldlli:.e zaak'. De ltefcte tJllmer · :
V-tti_ God eu d i e van •t vaderland zijn twee d e ugd en. ·• •
ja, lwee deugden, d i e d � n strijde nde soldaat bezie·
ten met d' a ppetheld en hetdenrnoed.
Met was ten jare 1 095. De fnnalieke musulman
had veroverd het heilig land. dat o n z e go ddelijke
Zaligmaker h � d door1vandel<L en o n t eerden d etés
graf. E•n vrome m a n , P(eler de Eremljt treed een
arg�meenen oproep tot h e t kristene Europa o m die
s11 ode daad v a n d�n g0Jdelooze11 t e vreken, en
onder den roep: • God w i l hel • trok meJt met dul·
zenden. o p 1 11 strijde. - liet was t w jare t914, oas·
!\Utlrbaar Bi!lj!ia werclt bedreigd. De K.011lng spra k :
111tjne d a pp1!re mannen, t e n strijde, v o o r God e n
\fnJerla m l • . e n a l s op �nen toov'erstag. stonlf 011s_
, 1e11er d e n vijand in " t <:èzlcht. - Mij nt!. du1uliare
vrouw, )!ij w a a r t i:etuë •e. Ik oole was getrouw Qan
êo:.r n plic ht. Ons afscheiil vtel ons p ij n l ij k e n heft·
·et1 l!rend, doch de noop vsn een spoedig en blJJde
we er:tillns: l.lh!ef on nog olltr". God !leeft anders
'l: !iil{!, I k • 11toès 1/ ar 1JJ1J ,1 d u u r bllàr vnderra11d;,
broed vfrgfetei{, d:tl !tet 1.0<> zij : Oods wil Is
J:' esc;hied J vrouw en tièv-c Jddne, 11ader -zult )?' ij
11ie( 11iet trieer wed�rzlen. \_lju gedac:.lil ""!35 op u
In den strijd, mijn laat te ge(tact1t was o p u i mijn
terve11su11r. en n u dat ik b e n bij d e n goed e n God In
d n hem�I. zou mijn ged acht o p u niet ûja ? °" ja
we'I, va:n uit den hoog-en zal l k o p u den en, daar zal
. lln<oor,u b\1lde11,t,l:1.a tai Ik d e n goeden Ood s111ee·
ken d4t.J1lj voorlann ile. v a d e r en d..e beschenner
111ij11er weduwe en kinderen :iij. En gij goedherlige pteegd1Ldec' van Pamel, 1.He
aan mij. zopwet als aan 11we- eigen• ki nd�. zoo
� n goede en krl$lelijke opvoéding lrebt gegeven
o n r v u ngt no eens mijnen d1111k, e n apngez1en Ik
u 1tlel izenoe kàn ver�elden voor at h e t ll'.Qed d�t
m� deed. zoo 111 1 1 Ik den l.ooner van h e t go d
bîd de n dat hij tao, uwentwege vecv11Ue de znllrze
. preuk d i e hij op de werelrl zl] ui:le heel.t rz�predl k l :
• · zl\lil! djn de bermhertlgea, •ant -zij zullen b cm·

'

mijn

1

gij

h .rföth,id v� rwerve n"•
.Z11 t Herl vnn Jes1(S wees onu to�ut11cl11.3{)() rl

nj.

Bid prentje van E ugeen De Doncker. Let op de patriottische
formulering die bij dergelij ke teksten als troost moest dienen
voor de rouwende familie (bidprentje: Paul Timmermans)
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Goelens Eduardus

H ij werd geboren op 1 2 augustus 1 890 te Liedekerke en h uwde op 23jarige leeftij d op 1 mei 1 9 1 4 te Okegem met Maria Rosal ia Triest,
geboren op 6 januari 1 894 te Okegem (Eversem) en op het ogenblik
20 jaar oud en huishoudster. Eduardus verdiende de kost als
mijnwerker. Het gezin kreeg één kind, Cam i lus Albertus, geboren op
30 januari 1 9 1 5 te Okegem . De vader was gezien de oorlog afwezig.
Cami lus heeft nooit zijn vader gezien en was maar negen jaar oud toen
zij n moeder stierf.
Eduardus gaf zich op als oorlogsvrij williger (D. D.G. 1 9 1 4 stamnummer 1 36/7 1 4 - 2e regiment Grenadiers). Eduardus werd van
29 mei 1 9 1 5 tot 1 0 juni
1 9 1 6 opgenomen in het
m i l itair hospitaal in Calais.
Na een verblijf in Val loire
verbleef hij een tweede maal
op 1 8 maart 1 9 1 7 tot 25
maart 1 9 1 7 in Calais waarna
h ij overgebracht werd naar
Rennes.
werd
Eduard
gewond op 6 oktober 1 9 1 8
en overgebracht naar het
militair hospitaal Ambulante
Océan in Vinkem en is er
ook overleden . "Gesneuve ld
voor België" te Vinkem,
zij n naam staat vermeld op
het monument in Okegem
(foto: Heemkring Okegem)
"Aan onze Helden" .
Hij is gesneuveld bij het laatste offensief te V inkem, op amper één
maand voor het einde van de oorlog. Dit overlijden is slechts na de
wapenstilstand bekend geraakt te Okegem . Hij l igt begraven op het
M i l itair Kerkhof in De Panne (nr. G009 1 ).
De Rechtbank van eerste aan leg te Oudenaarde bevestigde "dat
Goelens Eduardus is "Gestorven voor België " te Vincken den 26s1e
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oktober 1 918, bericht werd ingeschreven in Okegem op 1 0 december
1 925. Zoon van Camille en van Maria Vandenhaute ".
Eduard had nog een broer Frans als soldaat in de oorlog 1 9 1 4- 1 9 1 8.
Maria Triest trouwde Later op 27-jarige leeftij d met Alexius Albertus
Wachtelaer, een 42-jarige kleermaker en spoorwerker uit Ninove. Ook
h ij was een oud-strijder van de Grote Oorlog. Maria stierf op 30-jarige
leeftij d op 1 april 1 924 in haar won ing in de Pamelstraat te Ninove.
Steylemans Karel Lodewij k Jozef

Karel Lodewij k Jozef Steylemans werd geboren op 6 februari 1 893 in
Okegem ( Eversem). Zij n vader was Joannes Baptist, werkman en
geboren te Denderleeuw op 8 juni 1 866. H ij huwde met de 34-jarige
Maria Catharina Van Vaerenbergh . Deze handschoenmaakster werd
op 1 4 augustus 1 866 ook in Eversem geboren. H ij groeide op in het
gezin Bernard Van Vaeren bergh en Cesarine Grij seels en was dus de
neef van Benoit Van Vaerenbergh .

Foto van Louis Steylemans en zijn makkers in de kaze rne van grenadiers op de Zavel in
Brussel (ca. 1 9 1 3- 1 9 1 4). Steylemans zit op de eerste rij in het midden en toont zes
vingers om aan te duiden dat hij nog ze maanden legerdienst moe t verrichten. De
oorlog stak hier een stokje voo r. (foto: Jozef Van der Speeten)
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Steylemans behoorde tot de lichting van 1 9 1 3 (Stamnummer 50597,
pte Grenadiers). Op 1 augustus 1 9 1 4 werd hij ingedeeld bij het 2/i l l
pte Regiment Grenadiers en op 7 november 1 9 1 4 b ij het 31 1 Regiment
Grenadiers).
Karel Lodewijk Jozef werd gewond in de Slag aan de IJ zer te
N ieuwpoort op 20 oktober 1 9 1 4 en werd op 30 maart 1 9 1 5
overgebracht naar het Hylands M i litary Hospita) in het Engelse
Chelmsford waar hij op 9 apri l 1 9 1 5 op 22-jarige leeftij d overleed. H ij
werd begraven in Chelmsford op 1 3 apri l 1 9 1 5 .

Steylemans in het hospitaal van Chelmsford. De Okegemnaar zit links
met de arm in een verband gewikkeld. Kort nadien overleed h ij. Aangezien de
kwetsu ren niet onmiddellijk levensbed reigend lijken, roept deze foto toch wat vragen
op. (foto: Jozef Van der Speeten)

Op 1 2 september 1 923 werd de overlijdensakte van Stey lemans te
Okegem ontvangen. Deze bevestigde de dood van Lou is: 'Ten jare
negentienhonderd vijftien den negenden april is in het onderdistrikt
Chelmsford, graafschap Essex, Engeland voor België gestorven:
Karel Lodewijk Jozef Steylemans, soldaat bij het eerste Regiment
Grenadiers, geboren te Okegem, den zesden februari achttienhonderd
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drie en negentig en gehuisvest, ongehuwden zoon van Jan Baptist
Steylemans en van Maria Van Vaerenbergh.
I n totaal was Steylemans 8 maanden en 9 dagen aan het front.
Postuum werden hem de eretekens van Ridder in de Orde van Leopold
I I met Palm en het Oorlogskru is met Palm toegekend. Zij n naam staat
vermeld op het Monument in Okegem "Aan onze Helden".

ROEMVOL

AAND"ENKEN

VAN

Foto op het bidprentje van Louis Steylemans
(foto: Jozef Van der Speeten)
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Van Cotthem Alfons

Van Cotthem werd geboren te Okegem op 29 maart 1 890 als tweede
kind uit een gezin van acht. Hij was de zoon van Joannes Franciscus
(Frans) Van Cotthem ( 1 0 februari 1 859 - 6 februari 1 940) en Maria
Theresia Straetmans (29 december 1 863 - 26 februari 1 929), beiden
geboren in Okegem . Joannes en Maria Theresia trouwden in Okegem
op 22 juli 1 887. Joannes was eerst pachter en vervolgens uitbater van
het Hof te Hazeleer.

Alfons Van Cotthem (foto: Jozef Van der Speeten)

A lfons overleed op 1 1 mei 1 9 1 5 te Steenstrate op 25-jarige leeftijd.
Het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg te Audenaerde zegt
over zij n dood het volgende: Verzoekschrift van 20 oktober 1 923.
Besluit dat het voor vaststaand dient gehouden dat, Van Cotthem
Alphonsus is "Gestorven voor België " te Zuydschoote (Steenstraete)
13

den elfden /twaalfsten mei negentienhonderd vijftien, dat er geen
overlijdensakte werd opgemaakt. Gezien artikel 1 6 en volgende der
wet van 28 juli 1 921, dat de Rechtbank behage te verklaren dat het
voor vaststaand dient gehouden dat in 't jaar negentienhonderd en
vijftien den elfden/twaalfden mei is gestorven voor België te
Zuydschoote (Steenstraete) Van Cotthem Alphonsus, geboren te
Okegem, den 29 maart 1890, gehuisvest te Okegem, zoon van Jan
Frans en van Straetmans Maria Adelina. Soldaat milicien 1910 1 °Grenadiers 211 - Stamnummer 48150 - In dienst op 1 augustus
1 914 bij het 4111 2 °Reg. Grenadiers - op 7 november 1 91 4 tot 12 mei
1 915, bij het UI! Reg. Grenadiers, in totaal 9 maanden en 12 dagen
aan het Front. Overleden bij het gevecht te Steenstraete aan de
Yperleé, oorspronkelijk begraven te Reninge hoeve Segers graf
1 31624. Eretekens postuum - Ridder in de orde van Leopold Il Oorlogskruis.
Zij n naam staat vermeld op het Monument in Okegem "Aan onze
Helden".
In de bijdrage van Jozef Van der Speeten wordt dieper ingegaan op de
figuur van Alfons Van Cotthem (zie p. 1 7).

Vetsuypens Alphonsus

Alphonsus werd geboren op 1 5 mei
1 88 8 te Okegem in de Kattestraat als
jongste kind uit een gezin van acht.
Zij n vader was Franciscus (Sus Vet),
landbouwer geboren te Okegem op 3
maart 1 839. H ij huwde op 3 1 -jarige
leeftij d op 28 juli 1 870 te Okegem
met
Maria Octavia Asselman,
eveneens uit Okegem. De fami l ie
Vetsuypens-Asselman woonde aan
vankelijk in de Kattestraat, nadien
baatten ze tot na de Eerste
(foto: Heemkring Okegem)
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Wereldoorlog op het Dorp een café met boerderij uit.
Alphonus behoorde tot de l ichting van 1 908 (Stn. 1 0 1 /56064 ) . Zoals
alle miliciens werd h ij op 1 augustus 1 9 1 4 opnieuw onder de wapens
geroepen . H ij kwam bij de 1 ste Linie terecht. De doodsomstandigheden
van Alphonsus zijn niet helemaal du idelijk. Officieel zou hij op 1 0
november 1 9 1 4 aan het IJzerfront overleden zijn. Zij n stoffelij ke
overschot werd nooit teruggevonden of ligt begraven als onbekend
Belgisch soldaat zoals zovelen . Alphonsus werd 26 jaar. Zijn broer
Karel Lodewijk die eveneens frontsoldaat was, overleefde de oorlog
wel.
Zij n naam staat vermeld op het Monument
Helden".

m

Okegem "Aan Onze

gevallen vo_J>r liet Va:del'l�-ncJ.
•,

'
a,a'n den Ysér.

(bidprentje: Jozef Van der Speeten)

Voor de redactie van dit artikel gaat bijzondere dank uit naar Pierre
Pauwels uit Aspelare die reeds 20 jaar gegevens verzamelt over de
Eerste Wereldoorlog.

Bronnen:
-

Documentatiecentrum

-

A rchief Pauwe ls Pierre, Aspe lare.

-

-

Koninklij k

museum

van het

Leger en

de

Krijgsgesch iedenis Brussel

Families en personen te Okegem (12° eeuw 1 909) en Jmpegem (Liedekerke 1 7° eeuw - 1804). Okegem, 2009.

H. V AN C STERDAEL.
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Alfons Van Cotthem
Jozef Van der Speeten

Alfons Van Cotthem werd geboren te Okegem op 2 9 maart 1 890 als
zoon van Jan Francis (Frans) en Maria Theresia Straetmans. H ij was
soldaat bij het 2e Regiment Grenadiers 6e Divisie 1 8e Brigade 2e
Bataljon 3 e Compagnie nr. 48 1 5 0 . Hij sneuvelde op het ereveld nab ij
de Lisernemolen te Steenstrate op 1 1 apri l 1 9 1 5 om halftien 's avonds
en werd begraven in de nabijheid van de hulppost die ingericht was bij
de hoeve Segers. Waren aanwezig b ij de begrafen is: de aalmoezenier,
de dokter van het regiment en twee grenad iers. Alfons Van Cotthem
had vóór de oorlog zij n legerdienst gedaan te Laken bij het regiment
van de grenadiers, Na een dienst van 1 8 maand verliet hij het leger op
1 4 maart 1 9 1 2 .

Foto van het gezin Van Cotthem. Eerste rij: M aria Rosalia (zuster Maria-Raphaël) - Frans
- Maria Straetmans - Therèse - Celine. Tweede rij: Jozef - Louise - Alfons - Delphine Maria (foto: Gemma Van der Speeten)
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Het M i nisterie van Oorlog deelde aan de fami l ie Van Cotthem
Straetmans mee wat de nalatenschap was van hun gesneuvelde zoon.
Die werd op 1 9 augustus 1 9 1 9 door de burgemeester van Okegem aan
de fam i l ie overgemaakt. Het ging om volgende zaken: een zakje
brieven, een eenzelvigheidplaatje, twee pijpen, een mesje, twee
potloden, een scapul ier, drie medail les, een naaizakje, een geldbeugel
en een postzegel van 0,25 fr. De brieven die h ij persoon lij k had
geschreven tijdens de oorlog aan de fam i l ie zij n in potlood geschreven
en zij n goed bewaard . H ij meldt daarin hoe hij het stelt en wat h ij al
meegemaakt heeft. Het laatste bericht van hem is genoteerd op een
m i l itaire postkaart en gericht aan Arthur De Roeck op 24 maart 1 9 1 5 .
H ij meldt hem dat hij in goede gezondheid is en dat hij een brief
gekregen heeft van Amandus Van de Perre die d ienst deed in de
m i l itaire bakkerij te Calais.

De slag bij Steenstrate

De gevechten bij Steenstrate (op de grens van Langemark-Poelkapel le
en Zuidschote) maakten deel uit van de Tweede Slag om Ieper, een
tevergeefse poging van de geallieerde legers om uit de Duitse
omknel ling te geraken . Na de slag aan de IJ zer van 9 maart tot 1 5 juli
1 9 1 5 werd de brigade grenadiers, die uiterst zware verliezen geleden
had, samengevoegd tot één regiment van drie bataljons met drie
compagn ies. De drie gure wintermaanden na de grote slag waren voor
de grenad iers een ware calvarietocht. Op 1 2 maart 1 9 1 5 losten de
grenadiers de Franse troepen af d ie langs het kanaal gelegen waren.
Op dat tijdstip was de sector van Steenstrate zeer primitief ingericht.
Er waren slechts enkele wankelende loopgrachten en slecht ingerichte
schuilplaatsen.
De Duitse lij n werd beschut door enkele vooru itgeschoven posten van
het Belgische leger. Met veel inspann ing werd de sector in orde
gebracht: loopgrachten en schuilp laatsen werden klaar gemaakt in de
eerste lij n . Een tweede lij n tussen de Kemmelbeek en de leperlee werd
i ngericht. De derde lij n werd in orde gebracht tussen Pipegaele en
Ren inghe.
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Op 7 apri l 1 9 1 5 gaf de bevelhebber opdracht om een beperkte aanval
uit te voeren. De ganse dag van 1 0 apri l werd het bruggenhoofd met
tussenpozen beschoten door Duitse troepen, vooral in de avond nam
het bombardement geweldig toe. Er werd een woeste tegenaanval
uitgevoerd door twee pelotons. Dit ging gepaard met een groot verl ies
aan manschappen : 65 grenad iers werden gedood, gekwetst of
gevangen genomen. Het is in deze week dat we de dood van Alfons
Van Cotthem kunnen situeren.
Op 1 2 april rond 1 7 uur ontsnapt uit de Duitse loopgrachten een
koperk leurige damp die gestuwd door de wind een zware wolk
vormde en dicht bij de grond voortsloop in de richting van de
verded igers. Het ging om de eerste (ch loor)gasaanval in de Westhoek.
De soldaten brachten de handen aan de keel en stortten hopeloos neer.
In deze hel van vuur en ondanks het gas voerde het regiment van de
grenadiers wonderen van dapperheid uit. De Belgische v leugel h ield
stand en de v ijandelijke vleugel op de westelijke oever van het kanaal
was uiteengeslagen. 1

Nieuwe rustplaats

Tijdens de oorlog kregen vele doden een voorlopige begraafplaats. Na
1 9 1 8 werden heel wat graven samengebracht op grotere m i litaire
begraafplaatsen. Dit was ook het geval met het stoffelijk overschot
van Alfons Van Cotthem.
Het bestuur van de Krijgsbegrafen issen van Brugge meldde aan de
fam i l ie Van Cotthem ( Hazeleerstraat 2 1 ) dat het stoffelij k overschot
van Alfons Van Cotthem, dat begraven lag bij de hoeve Segers, op 22
september 1 922 was overgebracht naar het Belgisch Krijgskerkhof
van Westvleteren waar het nu ligt onder grafnummer 349. Er is een
arduinen gedenksteen opgericht die voorzien werd van een bronzen
plaat waarop de naam en voornaam staat alsook het regiment, de

1

M.S.B. DELFOSSE. De grenadiers te Steenstraat. De gevechten van Steenstraat, 1 934, p. 7 -

1 3.
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datum van overlijden en de eretekens die de dappere overledene
gekregen had.

Het eerste graf van Alfons van Cotthem nabij de hoeve Segers,
een boerderij die dienst deed als medische hulppost op ongeveer
2 km achter het front in Steenstrate. De man op de foto is een
frontmakker die het graf van Alfons na de oorlog bewekt
(foto: Jozef Van der Speeten)
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Vader Frans en de familie bij het graf van Alfons Van Cotthem ( foto: Jozef Van der Speeten)
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Okegem en Nederland
De

fami l i e

Hoekers

uit

Helmond speelde tijdens de

oorlog een

belan grij ke rol als doorgeefluik van informatie van Okegernse soldaten
aan het front of van het nabij gelegen interneringskamp in Nederland.
Via de drie zussen Maria, Antonia en Betsy Hoekers gingen heel wat
brieven i n het geheim heen en weer tussen Okegem en het IJzerfront. Op
de achterzijde van bovenstaande postkaart schreef Anton ia Hoekers

aan

Domin ique De Boitselier in Okegem dat Alfons Van Cotthem 'op het
veld van eer geval len is in den slag der Yperlee den 1 1 mei 1 9 1 5 ' . Z ij
vraagt om ' den vader van dezen gesneuvelden ' nog n iets bekend te
maken, ' want slechte tijding is gevaarl ij k ' . Ze voegt er wel aan toe dat
de soldaten Alfred François Van der Speeten en Joseph Van Isterdael
' beide nog in goede gezondheid zich bevinden ' (postkaart: Jozef Van der
Speeten).

Brevet van Okegemse oud-strijder van
1 9 1 4-1 9 1 8 duikt op in winkel te Ieper
Herman Brantegem

B ij zij n zoektocht naar gegevens over oud-strij ders u it Groot-N i nove
vond Pierre Pauwels een kader met een brevet van een Okegemse
oud-strijder u it de Eerste Were ldoorlog

in

een etalage van een

souven i rwinkel aan de M enenpoort te Ieper te koop. Pierre bezocht de
winkel en de vraagprij s bedroeg 1 90 euro. H ij nam enkele foto' s van
het brevet en was zo vrien delij k o n s de foto ' s en de gegevens van de
oud-strijder te bezorgen .2
Het brevet is een ' Hu lde aan het dankbare Vaderland ' van oud-strij der
Rem igius Van Droogenbosc h . Rem i werd geboren op 1 9 m aart 1 890
te Okegem in het geh ucht Eversem . H ij was het oudste kind u it een
gezin van zeven . Vader Henricus en moeder Valentina Stoffij n waren
beiden geboren te Liedekerke en vestigden zich in 1 8 89 te Okegem.
Ze hebben b l ij kbaar m aar een korte periode te Okegem gewoond
aangezien hun tweede kind te Liedekerke in 1 892 is geboren.
Rem i trad in dien st b ij het leger i n oktober 1 9 1 0 b ij de

5 de

dit tot 28 september

1 63 7 en werd

1 9 1 2 . H ij had starnnum mer

Lan s iers en

teruggeroepen onder de wapens van 1 augustus 1 9 1 4 tot 3 1 januari
1 9 1 9 . H ij was 54 maanden in dienst waarvan 52 maanden aan het
front. H ij had vuurkaart n r. 1 6674 en behaalde acht frontstrepen . Op
het brevet zij n de volgende medai l les toegerei kt: Overw i n n i n gs- en
Herin neri ngsmedai l le 1 9 1 4- 1 9 1 8, IJzeren medai l le, Oorlogskru is met
palm en de M i l itaire meda i l le.
Van Droogenbosch deed zij n m i l itaire d ienst onder andere b ij het

5 de

Regiment Lansiers en b ij de Cyc l i sten .

2 Pauwels Pierre uit Aspelare doet reeds verschillende jaren opzoekingswerk over W.0. 1 . H ij

bezoekt regelmatig archieven en begraafj:>laatsen in de Westhoek en het noorden van
Frankrijk. Z ijn archief bevat een onschatbare waarde aan gegevens en foto's over W.0. 1 .
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Op 3 1 december 1 9 1 7 - dus t ijdens de oorlog - trad h ij i n Grand-Fort
P h i l ippe (Frankrij k) i n het h uwe l ij k met Anna M aria Van den Berghe,
een meisj e geboren te Oostende op 1 8 j u l i 1 896. In 1 9 1 9 was zij n
verb l ij fp laats t e Oostende e n verh u i sde h ij naar Audenbert (Frankrijk)
tot 1 92 2 . In Frankrij k werden v ier kinderen geboren . Vanaf 1 93 1
vestigde het gezin zich te Liedekerke waar nog v ij f k inderen geboren
werden .

Na

de

oorlog

oefende

Rem igius

het

beroep

van

steengroevewerker uit. H ij stierf op 57-j arige leeftij d op 1 0 augustus
1 94 7 te Liedekerke.

Remigius Van D roogenbosch
(foto: Pierre Pauwels)

24

Brevet van Remi Van Droogenbosch (foto: Pierre Pauwels)
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De oorlogsmedailles van Jules Bauwens
Herman Brantegem

Na het e inde van de Eerste Wereldoorlog werden medai l les verleend
aan m i l itairen en burgers die zich tij dens de oorlog verd ienste l ij k
h adden gemaakt. Enkel de titularis sen mochten deze medai l les drage n ,
met

u itzon deri n g

van

de

moeders v a n

de

voor h e t vaderland

gesneuvelde m i l itairen. Op bidprentjes van overleden oud-strijders
v i n d je d ikwij l s een opsom m i n g van de verkregen ereteken s . Van de
oud-strij ders te Okegem onderscheiden Jozef Petrus Van der Perre en
J u les B auwens zich wel met tien erevermeldin gen. Op de afbee l d i n g
v a n onderstaande kader herkennen w e : het Oorlogskru i s met p a l m , het
Vu urkru is,

de

Heri nneringsmedai l le

1 9 1 4- 1 8,

de

Overw i n n i ngsmeda i l le, het M i litai r Ereteken 2de k las, het IJ zerkru is,
het Kru i s van Ridder in de Orde van Leopold I I, het Kru is van Ridder
in de Kroonorde, het Kru i s van Offi cier in de Orde van Leopold I I, het
D i stinguished Conduct M eda l .

Kad er met de medai lles e n de foto's van Jules Bauwens ( foto: Wil fried Moens)
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Het

Oorlogskruis

werd i n gesteld op 2 5 oktober 1 9 1 5 en toegekend

aan m i l itairen voor een daad van moed . Volgende personen kregen
eveneens het oorlogskru i s : m i l itairen met m i nstens vij f frontstrepen
(drie jaar frontd ienst) voor goed gedrag, vrij w i l l igers ouder dan 40 of
jonger

dan

16

j aar

met

maand

18

m i n stens

d ienst

in

een

gevechtseenheid, ontsnapte krij gsgevangenen d i e opnieuw in m i l itaire
dienst traden, en m i l itairen d i e om w i l l e van oorlogsverwondingen op
inactief werden gep laatst . Een embleem i n de vorm van een palm
werd op het l i nt gebrac ht. De voorzij de van het kru i s, dat gekru iste
zwaarden tussen de kruisarmen heeft, toont een k l im mende leeuw in
het medai l lon, de achterzijde is identiek behalve voor de vervanging
van de leeuw door het Kon i nk l ijke monogram "A" . Het l i nt is rood
met vij f groene strepen .
Het

Vuurkruis

werd u i tgerei kt aan oud-strijders d i e een Vuurkaart

hadden en die m i n stens 1 8 maanden in de frontlij n ged iend hadden .
Dit bronzen kru i s met korte, brede armen werd i n gesteld in 1 93 4 . Op
de grote rechthoek aan de voorzij de is een verlaten s lagveld te zien,
geflankeerd door een verticale lauwertak , vooraan een helm op een
bajonet, achteraan een heuvel met een 75 mm geschut terwij l de zon
tussen enkele wo lken schijnt. De keerzijde toont in het paneel een
kon ingskroon van waaruit zeven stralen vertrekken en een grote
lauwertak

tekst

Latij nse

de

waarover

PA TRIAE/S U P R E M A LEX"

aangebracht.

is

De

"SALU S
j aartal ten

" 1 9 1 41 1 9 1 8" staan rechts onderaan terwij l l i n k sonder de naam van de
ontwerper van het ereteken A. Bombaut, is vermeld. Het l i nt is rood
met lichtb lauwe randen en een centrale streep in dieze lfde k leur.
De

Herin neringsmedaille aan de oorlog 1 9 1 4- 1 9 1 8

werd toegekend

aan hen die in de rangen van de Belgische strijdkrachten d ienden
gedurende

de

Eerste

Wereldoorlog

Overwinn ingsmeda i l le (zie verder).

en

voldeden

aan

de

Deze bronzen medai l le werd

ingesteld op 2 1 j u l i 1 9 1 9, en kon voorzien worden van een emb leem:
een kroon voor vrijwi l l i gers, een zi lveren staafje per frontstreep, een
rood emai l kru i s voor elke wond streep (frontstrepen werden als volgt
toegekend : de eerste streep na 1 j aar frontdien st, de volgende voor
e lke 6 maand frontdienst). De voorzijde van de Herin neri ngsmeda i l l e
toont het gehelmde hoofd van een soldaat waarb ij de h e l m is versierd
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met een lauwertak. I n de onderste hoeken van de medai l le staan de
j aartal len

' 1 9 1 4'

en

terwij 1

' 1 9 1 8 ',

bovenaan

de

medai l le

een

k l i m mende leeuw, omgeven doo r een eiken looftak ( l i nks) en een
lauwertak (rechts), te v inden z ij n . De om mezij de heeft een tweetal i g
i nsch ri ft, onder een kon i ngskroon geflankeerd door een eikelooftak
( l i n ks) en een lauwertak (rechts). De medai l le draagt de vermelding
" M E DA I L L E

C O M M E M ORAT I V E/DE

LA

C A M PAGNE/ 1 9 1 4-

1 9 1 8/H ERDENKING S ME D A I L LEN AN D EN V E LDTOC HT.
De

Overwinningsmedaille 1 9 1 4- 1 9 1 8

werd u itgereikt

aan

a l len die

d i enst deden in het Belgische leger tussen 1 augustus 1 9 1 4 en 1 1
novem ber 1 9 1 8 . Deze bronzen m edai l le werd i ngesteld op 1 5 j u l i
1 9 1 9.

O p d e voorzijde

i s de overw i n n ingsgod i n afgebeeld

met

u itgespreide v leugels en staand e op een were ldbo l . In haar l i nkerhand
houdt ze een

lauwerkrans.

In

haar rechter een

zwaard

en een

lauwerkrans. De keerzijde toont b i n nen een lauwerkrans, het Belgisch
wapen en om heen de rand i s d e tweetal i ge tekst "LA G RAN DE
GUERRE POU R LA C IV I LI S A T I ON/ DE G ROOTE OORLOG TOT
DE B E S C H A V IN G". Het l i nt is van het "regenboog" type dat door
a l le gea l l ieerden voor deze med a i l l e werd gebru ikt.
Het

Militair ereteken 2 de klas

was een meda i l le die werd u i tgereikt

aan soldaten voor ' m oed en toewij d ing' . De regel s om dit ereteken te
ontvangen zij n eerder vaag. In de p raktij k werd het uitgereikt aan oud
strijders met een bepaalde anciën n i teit. Het ereteken bestaat uit een
vierarm ige ster met tussen de armen vergu lde stra len . In het m idden
van

de

ster

staat

de

B e lgische

herald ische

leeuw.

Het

wordt

opgehangen aan het li nt met beh u l p van een vergu lde kon ingskroon.
De

IJzermedaille 1914-1918

werd uitgereikt aan soldaten die tussen

1 7 en 3 1 oktober 1 9 1 4 dee l uitmaakten van het IJzerleger en er
u itmuntend gestreden hebben. De bronzen medai l le werd i ngesteld op
1 8 oktober 1 9 1 8 . Op de voorzijde staat een naakte gehelmde man met
een lan s met aan de rechterzijde de data " l 7-3 l /oct/ 1 9 1 4". In het
geëmai l l eerde medai l lon kan men het woord "IJ ser" lezen. Op de
achterzijde zit een gewonde leeuw met onderaan opnieuw het woord
" IJser". Het l int is rood (bloed) met brede zwarte randen (rouw). Het

IJzerkruis vervangt de

IJzermedai l le en is eigen lij k deze lfde meda i l le

maar gep laatst op een

kortarm ig kru is,
28

met medai l lon

over de

bovenste krui sarm . Tussen de kruisarmen l i gt een dunne lauwerkrans .
Deze onderscheiding werd

ingesteld

in

1 934

e n k a n enkel

ter

vervanging van de IJzermedai l le worden gedragen. Men d i ende de
IJzermedai l le om te wisselen en de n ieuwe te betalen . Deze decoratie
is daarom vrij zeldzaam.
De

Orde van Leopold I I

vormt samen met de Kroonorde en de

Leopoldsorde de drie grote nationale orden in België. De orde werd in

1 89 1

door Leopo ld II i ngesteld voor personen d i e zich in Kongo

Vrij staat verdienste l ij k hadden gemaakt. Na de overdracht van de
kolon ie aan de Belgi sche staat werd de orde bewaard voor soldaten en
burgers die zich om w i l l e van hun dapperheid l i eten opmerken. In de
praktijk moet men m instens

40 jaar z ij n

om in de Orde van Leopold I I

opgenomen te worden . J u les Bauwens kreeg op basis van deze
anciënn iteit achtereenvolgens het ereteken van

ridder

en

officier.

De

ridder draagt het kru is aan een bl auw li nt op de lin kerborst. Het kru i s
van d e ridder is n i et verguld e n d e kroon is van zi lver. D e meda i l l e
van d e offic ier is voorzien van een extra rozet.
Bauwens ontv i ng eveneens de meda i l le van

Ridder in de Kroonorde.

Ook deze orde werd door Leopold I I i ngesteld. Nochtans h eeft zij
geen spec ifieke m i l itaire beteken is. De Kroonorde wordt beschouwd
als een belon ing voor 'algemene verd ienste' van welke aard dan ook .
Het kruis is herkenbaar aan d e v ij f w i t geëma i l l eerde armen e n tien
punten. Op het centrale b lauwe meda i l lon is een gouden of zi lveren
kroon aangebracht. Op de keerzijde staat een sierl ij ke du bbele " L",
een verwijzing naar de kon ing.
Het meest opmerkelij ke ereteken

Conduct Medal

vormt zeker de

Distinguished

(DCM) uit Groot- B rittann ië. Het was aanvanke l ij k

een hoge onderscheiding voor B ritse m i l ita i ren d ie zich in gevechten
door hun moed onderscheidden. De meda i l le werd in
door

kon ingin

V ictoria.

De

DCM

is

een

1 854

zeldzame

onderscheiding d ie zeer · u itzonderl ij k wordt gegeven

ingesteld
en

hoge

aan

eigen

soldaten of m i l itairen van bondgenoten. Waarom J u les Bauwens deze
Britse meda i l l e kreeg, b l ij ft een raadse l .
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Pieter-Jozef Triest ( 1 895- 1 984)
Oorlogsvrijwilliger en oorlogsinvalide
In h et arch ief van het Liedekerks Heem ku n d i g Genootschap bev i n dt
zich de levensbeschrijving van P i eter-Jozef Triest, opgetekend door
zij n

zoon

Ach i l les

Triest.

Het

artikel

Herinneringen aan Wereldoorlog I

verscheen

in

2000

in

van C lement Merten s en Aimé

Gies. Het verslag i s b ij zonder interessant omdat het een treffend beeld
geeft van de moei l ijke j eugd van een eenvoud ige boerenzoon in
Okegem . Ook de heri n neringen van P i eter-Jozef aan zij n periode als
soldaat aan

h et front tij den s de

Eerste

Wereldoorlog zijn zeer

verhelderend. N iet a l l een i l lustreren zij het harde soldaten leven aan en
achter h et

fron t,

maar ook

v i n d i ngrij k heid en

doen

ze

ons

g l i m lachen

assertiv iteit kunnen helpen

om

het

over hoe
leven

als

frontso ldaat toch wat d rage l ij k te maken . M aar u it het verhaal b l ij kt
vooral dat men tij dens de oorlog b ij zonder veel gel u k moest hebben .
De lezer moet we l bedenken dat het hier gaat om een verslag ' u it
tweede hand ' .
Ach i l les

aan

Het zij n de persoon l ijke herinneringen
de vele verha len

die

van

zoon

Pieter-Jozef - waarsch ij n l ij k

meerdere keren - h eeft verteld . Onverm ijdelij k zal men in het verhaal
de bewonderin g van een zoon voor zijn oude vader terugv inden. Hoe
i nteressant de heri nneri n gen van Pieter-Jozef Triest d u s ook zijn,
en ige kriti sche zin is we l gewen st.
Wij hebben zo wei n i g moge l ij k veranderd aan het verhaal van
Ach i l les. Dit gebeurde enkel waar de leesbaarheid van de tekst dit
vereiste. De passages waarin Ach i l les uitdrukke l ij k zij n vader aan het
woord laat, staan in cursief gedru kt.

M i nder bekende begrippen

kregen een verk larin g in de voetnoten (deze toe lichtingen komen ook
meestal

uit

de

mond

van

Pieter-Jozef en

Ach i l les).

Ten s lotte

vermelden we nog dat Ach i l les zij n vader meestal bij zij n eerste naam
P ieter noemde.
We laten n u Ach i l les aan het woord . . .
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20 oktober 1 895 als derde
( 1 867- 1 896) en B rewee J u l iana

Pieter-Jozef Triest is geboren i n Okegem op
kindje van Jozef-Gheudemondus

( 1 872- 1 953).
Vader Jozef werkte als knecht op het " Hof te Schoor3" in N in ove en
woonde met zij n vrouw en d rie k inderen in b ij zijn vader Do m ien

( 1 82 1 - 1 907)

in Okegem. Het hu isj e van de fam i l ie Triest stond aan

een wegeltje dat paral lel l iep met de B ruggeweg (gehucht Eversem)
d ie op z ij n beurt een verbinding vormde tussen de Fonteinstraat en de
passerel l e ( loopbruggetj e) over de Dender. Het loopbruggetje werd
door de Enge lse troepen opgeb lazen i n mei

1 940

en nooit meer

hersteld. Opvallend is dat vader Jozef-Gheudemondus maar

29

jaar

oud geworden is. De sukkelaar is name l ij k verdronken in de Dender.
Even een korte h i storiek van dit tragisch gebeuren.
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juli

1 896

was

een sn ikhete dag. Jozef h ad de ganse dag hard gewerkt aan het
b innen halen van de oogst. In de late namiddag, na h et werk dus, wou
h ij zich nog even gaan verfrissen in het koele water van de Dender.
Z ij n woonst stond op amper enkele t iental len meter van de riv ier en
samen met een buurman, ook een goede zwemmer, trokken zij naar de
passerel le, meer bepaald waar a l le bewoners van Eversem kwamen
zwemmen . V lug de k leren uit en pardoes in het water. Met een verh it
l ichaam zo d i rect in het water springen, was een fatale vergissing. Z ij n
kameraad kwam enkele meters verder s ierl ij k boven water, maar
vriend Jozef zag men onder water ongecontroleerd met de armen
zwaaien

en

wegzinken

naar

de

bodem

van

de

riv ier.

Enkele

omstaanders sprongen onm idde l l ij k in de rivier en met veel moeite
s laagde men er in Jozef op het droge te krij gen . H ij leefde nog en
terwij l men hem op een kru iwagen naar h u i s voerde was, iemand al
onderweg naar N i nove om een dokter te halen . M issch ien had men het
s lachtoffer kunnen redden indien iemand van de aanwezigen had
geweten wat h artmassage of kunstmatige ademhaling of mond-aan
mond-beadem ing was. De dokter zei n i et veel te ku nnen doen en de
.
daaropvolgende n acht is de arme man gestorven ( 1 /8/ 1 896). ' Z ij n veer
was gesto l d ' , zeiden de mensen, wat dit ook moge betekenen. Moeder
J u l iana was bij het overlijden van haar man weer zwanger van haar
3

H iermee wordt uiteraard het Hof ter Schoor bedoeld aan de andere zijde van de

steenweg tussen N inove en Aalst, op het grondgebied van N i nove.
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v ierde kind. Zoon Adolf-Oscar is geboren op 3 1 / 1 2/ 1 896. In 1 896 was
er volstrekt geen opvang voor dergel ij ke dramatische geval len en er
b leef voor moeder Linne (bij naam voor Juliana) niets anders over dan
met haar v ier kinderen te gaan werken bij de boeren in de omgeving
en soms was dit werken alleen maar voor de kost voor haar en de
kinderen.
De kleine Pieter-Jozef verbleef meestal op het 'Hof te Schoor' waar
h ij zich nuttig maakte met het hoeden van de koeien. In d ie tijd waren
de graasweiden nog n iet of maar gedeeltelij k afgespannen met draad
en de jongen moest er dus op toezien dat de koeien n iet op de
bewerkte grond liepen en de gewassen opaten of beschadigden.
Ondanks de armoede en honger is Pieter-Jozef opgegroeid tot een
fli nke man met een gestalte van 1 ,87 m . H ij was bedreven in alle werk
op een grote boerderij , h ij kon melken (met alle v ingers pochte h ij
soms), de paarden mennen, p loegen en graan pikken (met pik en
pikhaak) als de beste. Al die vaard igheden konden niet beletten dat hij
een beetje wrokkig bleef en h ij zocht daarom naar een uitweg om
meer te verd ienen. Op 1 8-jarige leeftijd kreeg hij de gelegenheid om
naar de koolmij nen te gaan in Wal lon ië. De meeste ' koolputters' uit
Okegem werkten in de m ij n ' Ducquesnoy' . Dat was een
m ijnmaatschappij waar hard moest gewerkt worden maar men
betaalde er enkele centiemen per uur meer. . . vandaar. De zwoegers
van Okegem reden met de koolputterstrein (de fostrein) tot het station
van Houdeng waar een trammeke van de m ijn hen kwam ophalen en
hen bracht tot vlak bij de 'gajol le" van de fos ' 4 .
Wij zij n nu einde 1 9 1 3 . Moeder Linne was op 1 2 juni 1 900 hertrouwd
met Triest Jean-Baptist, de oudere broer van haar eerste man . Zoals in
haar eerste h uwel ij k volgden de kinderen snel op elkaar: Maria
geboren op 23 september 1 900, Frans-Adolf op 1 5 januari 1 903 en
tenslotte nog een nakomertje J u lia- Palmire op 1 9 maart 1 9 1 0 maar dat
laatste kindje overleed tien dagen later. E inde 1 9 1 3 werkten in het
gezin van moeder Linne: vader Tist, zoon Hippol iet, dochter Rosalie
en zoon Pieter. Men mag zeggen dat op dat ogenb lik de toekomst er
roosk leurig uitzag. Zoals algemeen geweten is, duren schone liedjes
4

koolput
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nooit lang en inderdaad op 4 augustus 1 9 1 4 raakte ons land betrokken
in een vreselijke oorlog. Het machtige Duitsland was ons land
binnengeval len .

De oorlog

In Mededelingen Heemkring Okegem 6de jaargang 1 9 8 1 , num mers 1
en 2 wordt vermeld dat Pieter Triest half september 1 9 1 4 Okegem
verl iet om n iet door de Duitsers opgepakt te worden . Men moet weten
dat bangel ijke berichten de Du itsers vooraf gingen over hun moorden
en plunderingen en dat er onder de bevolking een begrij pelijke pan iek
heerste. Samen met Pieter en enkele anderen was ook zijn
schoonbroer Eduard Goelens, de echtgenoot van zijn zuster Rosalie,
op de vlucht. De groep Okegemnaars ging te voet (of gedeeltelijk
toch) naar Burst en vertrok vandaar met een goederentrein naar Parijs.
Wat er ju ist gebeurd is weet ik n iet maar Pieter, zij n schoonbroer en
nog een paar anderen hebben nog tWee of drie dagen geholpen aan de
bietenoogst in Noord-Frankrijk en zijn dan op eigen houtje
doorgereisd naar Parijs. Het loon zal in Noord-Frankrij k niet
denderend geweest zijn.
In Parijs hebben de twee schoonbroers in een mun itiefabriek gewerkt.
Pieter zegde hierover: ''Nee we hebben geen mun itie gemaakt maar
wel stoven 'geplaceerd in allerlei lokalen, de winter was immers in
aantocht. Iedere dag kregen wij ons pree5 want met die oorlog was
men niet zeker dat ze u de volgende dag nog zouden terugzien '.
Reeds begin oktober 1 9 1 4 begonnen geruchten de ronde te doen dat
de Belgische regering overwoog om alle weerbare mannen die België
hadden kunnen verlaten, in te lijven in het leger. Eduard Goelens en
Pieter Triest dachten dat het voor hen niet zo' n vaart zou lopen
wegens te oud of te jong (34 en 1 8 jaar) maar eens zou het er toch
moeten van komen . De schoonbroers besloten om de knoop door te
hakken en zich aan te melden . Op 1 0 oktober 1 9 1 4 hebben ze zich
gemeld op het 9cte rekruteringsbureau in Parijs. Goelens werd vrijwel
onm iddellijk naar zijn vroegere eenheid gestuurd, het 2cte regiment
�

loon
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grenadiers. De stakker had tegens lag, h ij sneuvelde in Vinkem op 6
oktober 1 9 1 8 (de oorlog was dus bij na voorbij). M ij n vader wist
hierover te vertellen: 'Ik heb met Eduard nog gesproken een paar
weken voor zijn dood. Hij stond op wacht in Adinkerke-De Panne op
de plaats tegenover Moeder-Lambiek (nu het pretpark). Belgische
soldaten waren bezig grond te effenen voor de aanleg van een nieuw
oorlogskerkhof Eduard was zeer zwaarmoedig en stelde zich vele
vragen. Het had allemaal veel te lang geduurd en wie weet leeft ons
Rosa/ie nog, vroeg hij zich af ' Z ijn vrouw Rosalie was namelijk in
verwachting van hun eerste ki ndj e toen de oorlog uitbrak. Eduard wist
niet of de bevalling goed verlopen was, hoe het was met het kindje dat
nu bij na v ier jaar moest zijn, was het een jongen of een meisje?
Eduard lag ook zwaar in de knoop met het schrikbarend aantal
gesneuvelden van de laatste dagen en dat deed hem besluiten : 'mij
zullen ze hier niet op leggen (op het kerkhof) ik steek nog veel liever
mijn voet onder het wiel van een auto '. Eduard l igt begraven ongeveer
in het midden van datzelfde kerkhof van Moeder Lambiek. Op het
zerkje staat gebeiteld "Goelens Eduard, geboren in Liedekerke op
1 2/81 1 880, soldaat 2 cte regiment grenadiers, stierf voor België op 6
oktober 1 9 1 8". Na de oorlog is vader, samen met tante Rosalie en de
kleine Albert Goelens, het graf van hun echtgenoot en vader gaan
bezoeken.
Ik moet dit droevig verhaal toch nog even bijkleuren door te zeggen
dat Rosalie Triest stierf in 1 924 (amper 30 jaar oud) na een val van de
zoldertrap thu is. Het zoontje Albert Goelens overleed in 1 93 5 aan
tuberculose en was nog geen 22 jaar oud. Daarmee was het hele gezin
van Eduard Goelens weggeveegd. Van tegenslag gesproken !
Vader hield ongetwij feld veel van zijn 1 5 jaar oudere schoonbroer.
Als h ij over Eduard sprak, voelde men zo de ontroering in zij n stem en
zeker als hij sprak over de dood van Eduard: 'Hij sneuvelde in
Vinkem, geloof ik, getroffen door nen eclat d 'obus die hem 't jas
afsloeg '. In begrijpelijke taal betekende het dat Eduard getroffen werd
door een granaatscherf die hem de halswervels verbrij zelde. Altijd
voegde vader er nog aan toe: 'Waar was pertang nen brave jongen '.
Na zijn in lijving bij het leger werd Pieter Triest naar Calais gestuurd
naar een opleidingskamp voor Belgische rekruten. De op leiding was
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hoofdzakelijk gericht op het gebru ik van wapens en het harden der
mannen door zeer zware lichamelijke oefen ingen. De opleiding
duurde zes lange maanden en de jonge Pieter was niet weinig blij toen
h ij eindelijk naar het front gestuurd werd. Het moet zij n dat de
gebru ikelijke selectie in de oorlog n iet wordt toegepast want met zijn
postuur van 1 ,87 meter werd deze lange manspersoon ingedeeld bij
het 7cte lin ieregiment, 1 1 de compagnie, 3cte bataljon en kreeg het
stamnummer 62.777. Voor wie nog mocht twij felen : linieregimenten
waren voetvolk of piotten (waarmee ik niet kleinerend wil doen over
de piotten).
Vader zei dat de grootste zeker geen 1 , 70 meter was en stak er met een
kop bovenu it. Commandant Tromme had direct in de gaten dat hier
een uitzondering moest gemaakt worden en gaf bevel dat soldaat
Triest altijd op de laatste rij moest staan bij verzamelingen of marsen.
Een ander voorbeeld dat hij h ier niet werd verwacht, was het feit dat
zijn uniform speciaal moest gemaakt worden en dat zijn un iformvest
gevoerd was met ruitjesstof in plaats van de gebru ikelijke kakistof.
Zoals reeds gezegd was vader Pieter groot van gestalte (in d ie tijd was
dat zeer groot) en was het m isschien daardoor dat hij zoveel kon eten .
Dat hij als kind zo dikwij ls honger had, zal ook wel zijn inv loed gehad
hebben. In ieder geval is het zo dat het dagelijks rantsoen dat de
soldaten kregen voor onze Pieter b ij lange niet genoeg was. Zowat
overal probeerde hij wat te versieren om zijn dagelijkse maaltijden
wat aan te vul len . Spoedig wist hij van al zijn kameraden wat ze niet
lustten en bij iedere bedel ing van de rantsoenen was hij er als de
kippen bij om dat eten te vragen waar ze geen zin in hadden. Toch
bleef hij nog altijd tobben hoe h ij dat probleem kon oplossen . Op een
dag vroeg h ij het rapport van de commandant6 en vroeg op de man af
om dubbel rantsoen . Commandant Tromme keek nogal verwonderd en
maakte zijn lange soldaat du idelij k dat h ij dit niet zomaar kon
toestaan . 'Daar moesten gegronde redenen voor zijn ', zei de
commandant. M isschien kon de luitenant-geneesheer daar meer over
zeggen . Reeds een paar dagen later mocht vader zich melden bij de
luitenant-geneesheer, die een jonge vriendel ij ke kerel b leek te zijn.
Aan de dokter werd uitgelegd dat het dagelijks rantsoen eten verre van
voldoende was dat hij soms zelfs op het punt stond van flauw te val len
6

hij vroeg een onderhoud
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van de honger. De l uitenant legde u it dat het toestaan van dubbel
rantsoen niet in zijn bevoegdheid lag. Al leen de hoofdgeneesheer van
het regiment kon zoiets toestaan en dan nog m its een omstandig
verslag van de geneesheer van de compagnie. 'Geef me dan zo een
verslag ', zei vader en tot zij n grote verwondering was de luitenant
akkoord en schreef het verslag.
De hoofdgeneesheer was een kolonel en woonde in Adinkerke-De
Panne in een prachtige v i l la nabij de du inen. Vader vertelde h ierover
h ierna . . . (vervolgens komt het verhaal dat Pieter nadien wel l icht
dikwij ls verteld heeft, nvdr):

Ik belde aan en er kwam een jong meisje de deur openen. Ze vroeg
wat ik wilde en ik zei dat ik een onderhoud wilde met de kolonel.
'Hebt ge papieren bij ', vroeg ze, 'want hier mag je zo maar niet
binnen '. Ik gaf haar de gesloten omslag van de luitenant-geneesheer.
Het meisje ging naar binnen en liet mij aan de deur staan. Een paar
minuten later kwam het meisje terug en liet mij in een prachtig salon.
Ik had eerst mijn geweer moeten afgeven aan een sentinelle7. Aan de
muren van het salon hingen prachtige schilderijen en de kamer was
o. a. ook bemeubeld met mooie lederen zetels. Ik had goesting mij neer
te zetten in een van die zetels maar ik durfde niet omdat ik bang was
de zetels te bevuilen. Ge moet weten dat alle soldaten een beetje (veel)
stonken. De stank van modder, drek en urine uit de loopgraven was
met geen middel uit de kleren te krijgen.
De kolonel was een nogal zwaarlijvige man met een grote snor. Ik was
een beetje onder de indruk van deze imposante figuur. Hij vroeg mij
vriendelijk wat ik wou. Ik vertelde nog maar eens dat ik soms
ongesteld werd van de honger, het gewoon rantsoen is veel te weinig
voor mij, mijn kolonel. De kolonel zei dat dubbel rantsoen geven vrij
ongewoon is, maar plots zei hij: 'kunt ge dan ook vechten voor twee? '
Ik zei dat ik met een volle maag tot veel dingen in staat was. De
kolonel nam een blad papier en begon stilzwijgend te schrijven. Nadat
hij gedaan had stak hij het papier in een omslag, plakte deze toe en
gaf hem mij met de woorden: 'Geef dat aan uw commandant en zie
dat ik u hier nooit meer zie '. Door de laatste woorden van de kolonel
7

een soldaat op wacht
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was ik zeer ongerust, misschien stond er wel in de brief dat de
commandant mij voor een poosje in het cachot moest steken. 's
Avonds gaf ik de brief aan commandant Tromme en deze schoot in een
onbedaarlijke lach bij het lezen van de brief 'Ge hebt het toch wel
klaargespeeld hé, Triest, vanaf morgen krijgt ge voor de rest van de
oorlog dubbel rantsoen eten '.

Gewond

Het relaas van zijn eerste verwonding is ook de moeite waard om te
vertel len. Vader zei hierover: 'Het was om een uur of twee 's nachts.
Het was in Diksmuide, ik stond in den tranchee8 te loeren naar de
linies van den Duits. In de parapet9 was een smalle gleuf, ruim breed
genoeg om de loop van zijn geweer in te leggen. Met de vinger aan de
trekker kon men direct schieten als het nodig was. Ik had mij een half
minuutje gebukt om een sjiek10 uit mijn ransel te nemen en zette mij
meteen weer recht voor de gleuf Opeens liep er bloed in mijn ogen en
dan pas een doffe pijn aan de linkerkant van mijn voorhoofd. Ik
besefte dat ik getroffen was door een kogel. Een paar minuten later
was ik bewusteloos. Ze hebben mij weggebracht naar een
veldhospitaal achter de frontlinies. Gedurende enkele dagen heb ik in
het donker gelegen wegens een hersenschudding. Het was dan ook een
serieuze knots die ik tegen mijn kop had gekregen. Het was weer eens
het bewijs dat men 's nachts nooit de gleuf in de parapet mocht
vrijlaten. De Duitsers hielden die zwarte muur van de Belgische linies
scherp in het oog en als ze dan soms een Zichtstreepje zagen richtten
de scherpschutters hun geweer daarop en als het streepje dan weer
zwart werd wisten ze dat er iemand achter stond en haalden de trekker
over. Dat was mij overkomen door even niet na te denken. Die lichte
streep komt er omdat de parados11 veel lager is dan de parapet en hoe
donker ook, men kan altijd een beetje licht waarnemen als men de
schietgleuf vrijlaat. Ik moet toegeven dat ook wij de Duitse linies

8

loopgracht
borstwering
10 tabakspruim
11
rugwering

9
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scherp observeerden om eventueel een streepje licht waar te nemen. Ik
ben met die kwetsuur drie maanden weggeweest van hetfront '.
Die wonde aan zij n hoofd had voor vader nog andere gevolgen : h ij
werd voor de rest van de oorlog vrijgesteld van het dragen van een
helm. Een helm veroorzaakte pij n en kon hem duizelig maken. Vader
zei het met zij n eigen woorden : 'Ik was exempt casque '. Zou het
kunnen dat die hoofdwonde meer was dan een hersenschudding? Was
er soms geen lichte schedelbreuk of gevaar voor hersenbeschadiging?
Vader wist het ook n iet.
Deze vrijstell ing van het dragen van een helm was de oorzaak van het
volgende hi larisch incident. Ik laat weer vader aan het woord: Op een
dag was er een groot troependefilé op het strand van De Panne. Alle
beschikbare troepen moesten er aantreden want koning Albert en
koningin Elisabeth zouden een algemene schouwing houden. Het
ganse leger was zowat in paniek. Iedereen moest zijn volledige
uitrusting nazien en kuisen, de uniformen eventueel wassen en de
wapens moesten absoluut blinken. Soldaat Triest liep er nogal
ongedwongen bij, bij dergelijke defilés moest men in volle
oorlogsuitrusting zijn, dus ook en zeker met helm. Ik mocht (of moest)
geen helm dragen en vandaar dus mijn losse houding. De eerste
sergeant-majoor had dit in de gaten. 'Gij kunt zeker niet doen zoals de
anderen ' riep hij boos. Met enig leedvermaak sneerde ik dat ik niet
meeging omdat ik geen helm mocht dragen en de parade was toch
voorzien in veldkledij met helm en wapens en de ganse bollenwinkel.
Had de eerste sergeant-majoor niet goed gehoord wat ik gezegd had,
weet ik niet. In ieder geval moest ik mij gereedmaken zoals alle
soldaten.

De compagnie van commandant Tromme stapte kranig, het hoofd
rechtop en aangezicht naar de koning en de koningin gericht, voorbij.
Opeens, boven het gecadanceerd geroffel der marcherende soldaten,
een bulderende stem: 'qu 'est ce que c 'est pour un soldat sans casque?
Le commandant de cette compagnie venez ici immidiatement '.
Commandant Tromme, lijkbleek, nam een kwart draai naar links en
spoedde zich naar de generaal die, hoog op zijn paard naast de
koning stond. Commandant Tromme heeft waarschijnlijk, na een
berisping de naam moeten zeggen van de soldaat zonder helm want na
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een korte tijd weer die barse stem: 'Soldat Triest sortez des rang toute
de suite '. Vader had dit gehoord en goed begrepen en in vijf tellen
was hij tussen de duinen verdwenen. Nooit heb ik nog moeten
meedoen aan een défilé, zei vader, en ook de eerste piet (eerste
sergeant-majoor) was vanaf dat ogenblik veel vriendelijker (of
voorzichtiger).

Verkenner

Een ander gevolg van die hoofdkwetsuur was zij n inlijving bij het
speciaal korps verkenners (patrou i lleurs). Vader vertelt: Wij waren op
die dag niet in eerste linie. 's Morgens na de groet aan de vlag en het
appel (naamafroeping waarbij men moest antwoorden met 'present ' later mocht men 'tegenwoordig ' zeggen) kwam commandant Tromme
ons persoonlijk toespreken. Hij vertelde ons dat het hoofdkwartier
beslist had een speciaal peloton op te richten in de verschillende
sectoren aan hetfront. Het zouden 'pelotons patrouilleurs ' worden die
als opdracht zouden krijgen, bij voorkeur iedere nacht, tot bij de
vijand te sluipen om de vooroitgeschoven posten van de
scherpschutters uit te schakelen en er zouden mogelijk nog andere
opdrachten bijkomen. Ik luisterde al niet meer verder en terwijl de
commandant nog sprak was ik aan mijn buurman aan het uitleggen
dat dit een goede gelegenheid was om die scherpschutters een lesje te
leren voor die hoofdwonde die ze mij gelapt hadden. De commandant
had opgemerkt dat ik aan 't fezelen was tegen een makker en riep
boos: 'Soldaat Triest, gij moet zeker niet weten wat ik te zeggen heb? '.
Toch wel mijn commandant zet mij maar op uw lijst, ik heb nog iets te
regelen met den Duits. Een feit is zeker: ik was een der eerste
vrijwilligers en de enige van mijn compagnie.

Enkele dagen later moest ik naar Alveringem gaan, naar een plaats
waar vroeger een windmolen stond. Aan een vijftal mannen, die daar
reeds waren, vroeg ik of zij ook vrijwilligers waren voor dat speciaal
peloton. Ik bleek op de goede afspraak te zijn. Stilaan kwamen er nog
enkele mannen bij tot we uiteindelijk met twintig waren. Tenslotte
kwam er nog een jonge luitenant, zijn naam was Verbis! en voor de
oorlog was hij advocaat ergens in het Antwerpse. Luitenant Verbis!
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was onze bevelhebber en ook vrijwilliger. Verbis! zei dat we als
herkenningsteken een wit lapje op de linkerborst moesten dragen
zoals hijzelf er al een droeg. Het was de bedoeling met dat wit lapje
vrije doorgang te krijgen in alle Belgische sectoren aan het front. De
mannen met dat wit vodje mochten voortaan ook gaan eten in elke
mess van de onderofficieren.
We zouden omzeggens elke nacht contact hebben met de vijand maar
de luitenant zei ook dat we elke maand twaalf dagen verlof zouden
krijgen. Al bij al niet slecht, dachten wij. Helaas, de toekomst zou het
anders uitwijzen. Bij de uitreiking van onze wapens en uitrusting
hadden wij al beter moeten weten: een korte maar vlijmscherpe
bajonet, een kleine dolk, een 9 mm revolver, handgranaten met een
zeer korte ontploffingstijd en de luitenant speelde ook nog argeloos
met een soort vettig koordje, een pees met aan de uiteinden een stokje.
Door die pees razendsnel rond de nek van een soldaat te slaan
begrepen we dat dit een wurgkoord was. 'Ge weet maar nooit waar
dit goed voor is ', zei de luitenant. (Vader heeft nooit wil len zeggen dat
iedere soldaat zo een koordje gekregen heeft). De luitenant voegde er
nog aan toe dat krijgsgevangenen mee terug nemen naar de Belgische
linies, in de meeste gevallen, vrij moeilijk zou zijn. De meeste soldaten
huiverden bij de gedachte aan lijf aan lijf gevechten. Als de oorlog
gedaan was, bleven er van de eenentwintig van het begin slechts drie
over, namelijk luitenant Verbis!, nooit gekwetst geweest, een
Limburger genaamd Stern met enkel een paar lichte verwondingen en
ikzelf met een zeer zware verwonding. Maar, lachte vader, die
verwonding heb ik niet opgelopen tijdens een opdracht met de
patrouilleurs.
Wanneer vader over die periode vertelde, moest h ij altij d even het
hoofd schudden en zuchten. Die belevenissen hadden hem zwaar
getekend. H ij had vele vrienden verloren, hun namen was hij vergeten
maar hij wist nog zeer goed hoe ze geval len waren. Aan het front is er
altijd geweervuur en dan zag vader soms een makker, die enkele
meters voor hem tot zijn middel in het water stond, plots wegzinken
zonder nog een kik te geven . Proberen helpen was er niet bij, wij
mochten alleen bewegen als de luitenant hiertoe het bevel gaf Als we
soms vlak tegen de Duitse stellingen geplakt lagen, was een kuchje al
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voldoende om een salvo geweervuur te doen losbarsten en dat
betekende meestal doden en gewonden.
Daar de pelotons danig werden uitgedund, deed het opperbevel van
het leger steeds n ieuwe oproepen en zo konden de rangen min of meer
aangevu ld worden. Som migen sneuvelden al de eerste nacht, anderen
vroegen al na een paar dagen om terug te keren naar hun vroegere
compagnie. Om gemakkel ijker vrijwi l ligers te trekken werd het
maandel ijks verlof opgetrokken tot v ij ftien dagen, maar gedurende de
rest van de maand altijd met de dood naast u leven was er voor de
meesten echt te veel aan . ' Dit is pure zelfmoord' , was hun
commentaar.
Tenslotte trof het opperbevel een wel zeer drastische maatregel : al wie
voor de oorlog voor een lange periode in de gevangen is zat, kreeg
genade als h ij zich opgaf als vrijwill iger voor de patrouil leurs.
Voorwaarde was wel dat men er voor de rest van de oorlog bij bleef
natuurlijk. Van toen af waren er wat meer vrijwi l l igers, maar men
ondervond spoedig dat deze kerels zeker zoveel schrik hadden als de
andere soldaten en het aantal zelfmoorden uit wanhoop was
schrikbarend.
Maar kom, soldaat Pieter Triest heeft het gehaald. H ij had m isschien
dat tikkeltje meer geluk en tobde n iet te lang over geval len
kameraden. Het was nu eenmaal dagelij kse kost en teveel piekeren
was trouwens gevaarl ijk, men moest altijd bij de pinken zijn. Vader
kon gemoedelij k vertellen over al les wat hij uitspookte tijdens zijn
verlofdagen. H ij verzamelde namelijk zoveel mogelij k tabak en
sigaretten, chocolade, zeep, enz. H ij ging al die spu llen dan verkopen
in Parijs, met de nodige winst wel te verstaan . Hoe hij met dat geld
l iters wijn kon kopen waarvan h ij een deel zelf opdronk met de
kameraden in Parijs en de rest weer verpatste aan vrienden aan het
front.
Hij vertelde ook hoe h ij een paar keren de aalmoezenier van de
compagn ie in de luren legde. Hij vertelde de aalmoezen ier dat hij op
bedevaart ging naar Lourdes. Dan kreeg hij van deze officier nog twee
bijkomende dagen verlof op voorwaarde dat hij kwam vertel len hoe
het in Lourdes verlopen was. In Parij s waren genoeg Belgen die hem
41

konden vertel len hoe het er aan toeging in Lourdes. Deze verhaaltj es
speldde h ij dan op de mouw van de aalmoezen ier. Het spreekt vanzelf
dat h ij als devoot kristen goed gezien was bij deze officier.
De oorlog sleepte zich eindeloos voort en eiste dagel ijks en ongenadig
zijn aantal doden en gewonden. Op een dag was het de beurt aan
vader, gelukkig n iet b ij de doden maar wel b ij de zwaar gewonden. I k
geloof dat het d e eerste dag was dat h ij terug was uit verlof. Voor de
volgende nacht was er voor hem nog geen opdracht voorzien en
daarom moest h ij - uitzonderlij k - die nacht wacht kloppen in de
loopgraven.
Ik vertelde reeds dat hij behoorde tot een compagnie voetvolk met een
k lei nere gestalte dus. Dat bracht mee dat de gleuven in de borstwering
tamel ij k laag waren . Met zijn veel grotere gestalte moest vader dus
half gebukt staan om de vijand te kunnen bespieden . Vader vertelt: Ik
stond dus halfgebukt te loeren naar de overkant. Plots voelde ik even
boven het linkerbekken, een tik als van een stomp voorwerp en meteen
ook een snijdende pijn rechts iets onder het oksel. Een kogel had gans
mijn lichaam doorboord, maar dat werd mij pas weken later verteld.
Ik voelde de neiging om te hoesten en te braken en zakte meteen door
de knieën. Kans om na te denken over wat er met mij was gebeurd,
kreeg ik niet want ik was al na enkele seconden bewusteloos. Die
kwetsuur liep ik op in Steenstraete en wat er verder met mij gebeurde,
weet ik enkel van horen zeggen. Ik werd overgebracht naar een
veldhospitaal in Beveren, na een maand naar Calais en na ongeveer
zes maanden naar een hospitaal ergens tegen Orléans. In Beveren
hebben ze mij bijna twee weken lucht moeten geven met een
blaaspomp. Ik kon namelijk niet zelfstandig ademen. Bij mijn
aankomst in Calais kon ik nog maar amper op mijn benen staan en
werd dus steeds verplaatst op een brancard. Stilaan heb ik dan leren
stappen, wat me na enkele weken ook lukte.

De vele geneesmiddelen die ik moest slikken, hebben wel mijn
genezing bevorderd, maar hadden ook tot gevolg dat ik al mijn haar
verloor. Ondanks vele pogingen met allerhande haargroeimiddelen
heb ik nooit meer mijn haardos teruggekregen.
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Toen ik enkele weken in het hospitaal nabij Orléans was, viel het mij
op dat het aantal gekwetsten dat daar werd binnengebracht haast niet
meer te tellen was. Aan een gekwetste die mij in staat bleek om te
praten, vroeg ik wat er aan de hand was aan het front. 'Maar beste
jongen toch, den groten offensief is begonnen en den Duits krijgt
nogal klop '. Dat was voldoende duidelijk voor mij. Ik trok naar de
hoofdgeneesheer van het hospitaal en vroeg om naar het front te
mogen gaan. Door de overvloed van gekwetsten en het tekort aan
bedden mocht ik op eigen risico vertrekken. Gedeeltelijk met de trein
en verder door autostop en te voet geraakte ik in West- Vlaanderen en
het is toen dat ik mijn schoonbroer Eduard Goelens heb gesproken die
op wacht stond aan een kerkhof in Adinkerke . Mijn compagnie was al
vertrokken en eerst in Brugge heb ik ze weergevonden maar dan ook
juist op tijd om dadelijk weer te vertrekken en deze keer naar
Antwerpen.
Op het einde van de oorlog liep vader in Antwerpen een inwoner van
Okegem tegen het l ijf en die man beschikte over een grote som geld.
Samen met zijn n ieuwe vriend heeft vader twee dagen de bevrijding
mee gevierd en zijn vriend heeft alle verteer betaald. Wie die vriend
was, heeft vader nooit willen vertellen. Waarschijnlijk omdat die man
al ruim twee maanden zijn compagnie n iet meer had gezien en dus
waarsch ijnlijk als vaandelvluchtige geboekt stond.
Het was ook in Antwerpen dat vader voor de eerste keer enkele dagen
verlof kreeg. Stel je voor, na vier lange jaren mocht hij eindelijk eens
naar huis. Normaal had hij zeer blij moeten zijn, maar hij zat met een
groot probleem : hoe aan zijn zuster Rosalie vertel len dat Eduard
gesneuveld was? Maar hij hoefde gel ukkig de klus niet te klaren, een
andere soldaat had reeds, met de nodige omzichtigheid, het nieuws
gebracht.
B ij zijn thuiskomst lag het huis vol met Franse soldaten en moeder
Linne was zo fier als een pauw dat haar zoon met die mensen kon
praten en dan nog in het Frans! Dat haar zoon zo geleerd was, kon ze
niet begrijpen.
Vader heeft de bezetting van het Ruhrgebied niet meer moeten
meemaken . Zijn vrijwi l l ige dienstnem ing bij het leger gold weliswaar
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voor de duur van de oorlog maar zij n gezondheid moet nog niet
helemaal in orde geweest zij n . H ij b leef nog een tij dje onder
dokterstoezicht, heeft nog enkele onderzoeken moeten ondergaan en is
tenslotte met onbepaald verlof gezonden op 1 9 augustus 1 9 1 9. H ij was
nog geen 24 j aar oud, maar wat een oorlogservaring rijker!
Enige tijd na zij n demobi lisatie heeft het gemeentebestuur en de
bevolking van Okegem gemeend een passende hulde te moeten
brengen aan de oorlogshelden . Met de fanfare van Okegem op kop en
de prom inenten van de gemeente werden de helden thuis opgehaald.
Na een Heil ige Mis en de nodige toespraken werd op het dorpsplein
een boom geplant als aandenken en hu lde aan de moed en de
vaderlandse pl ichtsvervull ing van alle Okegemse oud-strijders. Vader
had de eer de eerste spadesteek te mogen geven. Z ijn heldendaden
moeten toen reeds voldoende bekend geweest zijn bij zij n
dorpsgenoten .
De pastoor van Okegem h ielp vader aan werk bij de spoorweg en zo
lag dan eindelij k de weg open naar een mooie en rustige toekomst. Of
d ie toekomst inderdaad zo mooi geworden is, zal nog moeten blijken
maar hierover later meer. . .

Toen vader zong

Op de vorige bladzij den heb ik reeds laten uitschijnen dat vader een
b l ij moedige en levenslustige kerel was. Hij zong veel, had een vol le
dragende stem en kende ook veel liedjes vooral dan u it de tijd van de
oorlog. Het zijn jammer genoeg maar flarden en fragmenten van
liedjes die ik mij herinner. Ik waag het toch deze stukjes tekst neer te
schrij ven in de sti l le hoop dat iemand misschien de tekst kan
aanvul len of verbeteren . H ier gaan we:
1) En gaat toch niet naar Ramskapelle,
want daar schieten ze met bommen12 en schrapnellen13
1 2 Tamel ijk zware projectielen afgevuurd door kanonnen van groot kaliber. De bommen

ontploften bij aanraking met de grond.
13 Genoemd naar de uitvinder Schrapnell. H andgranaten maar ook kleine projectielen die
konden afgevuurd worden door licht geschut. Dit tuig ontplofte na enkele econden in
honderden kleine stuitjes en was daarom zeer gevreesd wegens de pijnlijke en soms dodelijke
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met obussen14 en brisans15 met marmitten16 en percutans17•
En gaat toch niet naar Ramskapel
want daar is 't niet wel.
Hij kreeg er klop op zijne kop
de Fransman sprong er bovenop op op op.
2) En de acht dagen verlopen
Wij moeten weeral naar den tranchee.
Er zijn er bij met zere poten,
Die zeggen ik en ga niemeer mee.
De commandant, de luitenant,
De eerste piet en de sergeanten,
Zeggen hier, 't is geen avans
Want ze steken a in Orléans.
En al die pachakroeten da ge ziet
Ze deugen ook voor anders niet. Bis
Volgens vader kreeg iedere soldaat om de maand acht dagen verlof.
Gedurende dit verlof werd meestal al het geld verteerd in kroegen en
ontspanningsgelegenheden achter het front. Het is begrijpelijk dat de
meeste soldaten na acht dagen plezie, weinig zin hadden om terug te
keren naar de loopgraven, de angst, de stank en de loerende dood .
Alles werd geprobeerd om b ij de dokter te geraken en zich te laten
afkeuren voor de dienst in de frontlinie of tenminste om enkele dagen
verwondingen die het veroorzaakte. Als er veel schrapnellen vielen, was dit een aanwijzing
dat de vijand zeer dichtbij was. Vooral 's nachts was een beschieting met schrapnellen zeer
verontrustend en dit gaf soms aanleiding tot paniek onder de soldaten.
14 Projectielen afgevuurd door kanonnen van middelmatig kaliber. Z ij ontploften bij aanraking
met de grond.
15 Splinterbommen. Zij werden meestal gebruikt bij aanvallen of bewegingen buiten de
loopgraven. Ze ontploften vlak voor ze de grond raakten en de duizenden stukjes metaal
maakten konden vele doden en gewonden.
16
Zeer zware projectielen. Ze werden ' marrn i te' genoemd wegens hun grote omvang. Ze
werden afgevuurd door een zogenaamde Lance-bombe, een gigantische mortier met relatief
korte loop en zeer grote opening.
17
Eerder klein projectiel met grote doordringende kracht dat werd afgevuurd door een klein
kanon met uitzonderlijk lange loop. Het was meer een soort zwaar geweer, gemonteerd op een
driepikkel. Het projectiel werd gebruikt om dikke verschansingen te doorboren of te slopen
zoals stenen muren of borstweringen van zandzakjes.
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uitstel te krijgen. Vandaar d ie 'zere poten ' . De officieren moesten er
voor zorgen dat hun manschappen zo v lug en zo ordentelij k mogelij k
terugkeerden naar d e eerste l ij n . Hoe ze dat deden? Door t e dreigen
met Orléans, de Franse stad waar een strafkamp gevestigd was. Wie
eventueel later terugkwam, l iep voor de rest van de oorlog braafjes in
de pas. Als men liever aan het front was dan in Orléans dan moet het
in dat kamp bijzonder erg geweest zij n en vandaar dus de scheldnaam
"pachakroeten" voor de oversten die volgens de soldaten voor n iets
anders deugden dan de mannen te doen afzien.

3) Op 't eerste blad gekeken,
Veel politieke streken,
D 'er eet nen apach gepikt
E kind e spe/leken ingeslikt.
D 'er es weer ne man vermoord
En vraa of twee versmoord
Nen hiêr trok 't slechte lot
En vloog met zijn Kl.. achter 't slot.
En in Parijs dor est weeral aan 't brannen
Ne vrieëden oorlog es weeral op hannen.
4) Mo datter da veel mensen moesten weten
Ze namen voor mij ellen hoed af
'K heb nog mor eens in het prison gezeten
En da was mor voor vijfjaren straf
Mijn arrestatie die werd er bevolen
Omdat ik me geld in mijne zak liep
Zesduizendfranken, 'k had ze nie gestolen
Mor 'k had ze gekregen van eenen die sliep.
't Was hier in Brussel op de plateau
En 'k zei in mijn eigen wa schone cadeau.
5) Zo leven wij ons gemak
En hebben altijd veel centen op zak,
Want mijne peeren doet goei affairen
Hij kan de mensen arrangeiren,
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Hij is erg rap in zijne stiel
In schammoteren neig habiel
Des 's nachts verdient hij veel centen
Waarvan wij leven op ons renten.
Vader kende nog veel andere liedjes en zong deze soms uit vol le
borst. H ij had trouwens een wel luidende stem en zong nogal eens met
de nodige gebaren en pathos. Vader huwde in oktober 1 920 met ons
moeder Cesarine D' herde ( 1 894- 1 940) en woonde sedert zij n huwelijk
tot zijn dood in 1 984 in Liedekerke.
Een zware slag voor vader was het overlijden van ons moeder in
januari 1 940. Ik geloof dat ik hem nooit meer heb horen zingen. Hij
overleefde moeder 44 jaren.
Een drietal weken voor zijn dood was ik hem gaan bezoeken in Sint
Rafaël in Liedekerke. Op een moment keek hij m ij recht in de ogen en
zei: Jongen, ik geloof dat het stilaan met mij naar zijn einde gaat.
Sommigen zeggen dat ik een zwaar en moeilijk leven gehad heb maar
ik zeg altijd dat wie zijn miserie niet kan dragen is niet waard dat hij
ze heeft. Alles samen heb ik eigenlijk een goed leven gehad. Niemand
heeft mij ooit kapot gekregen.
Zo is het inderdaad vader, u was een goed en plichtsgetrouw man. In
de moeilijke omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog hebt ge
gedaan wat moest voor uw gezin. Bedankt voor al les vader.
Deze enkele bladzijden zijn zo goed als nonstop geschreven. Mijn
herinneringen zijn waarschijnlijk onvol ledig maar in geweten kan ik
getuigen dat het meeste is gebeurd zoals vader het ooit vertelde. Vader
vertelde veel over de oorlog, h ij was fier over zijn oorlogsverleden en
terecht.
Achilles Triest
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Oud-strij ders van de Grote Oorlog
begraven op het kerkhof te Okegem
Herman Brantegem en Pierre Pauwels

Wanneer je een bezoek brengt aan het kerkhof in de Leopoldstraat
v ind je l inks vooraan de graven gegroepeerd van de oud-strijders van
beide wereldoorlogen. Tij dens het begin van de jaren 1 960 werd het
oude kerkhof rond de kerk gesloopt. Somm ige oud-strijders werden
ontgraven en naar het nieuwe kerkhof overgebracht, anderen niet. I n
1 96 1 werd d e nieuwe begraafp laats in de Leopoldstraat in gebrui k
genomen. Somm ige graven zij n verzorgd, andere liggen er
verkommerd bij . Het is missch ien de ideale gelegenheid om in het
kader van de herdenking van 1 4- 1 8 enkele graven wat op te knappen .
We maakten een l iggingsplan van de p laats waar de oud-strijders uit
de Eerste Wereldoorlog begraven l iggen.
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Inkom

Petrus Joseph (Jozef) Servranckx ( 1 880- 1 963)

Jozef werd geboren te Pamel op 1 1 maart 1 880 als tweede kind uit het
gezin van landbouwer Petrus Franc iscus, geboren en gehuwd te Pamel
met Joanna Catharina Laurent, eveneens u it Pamel.
Jozef was werkman tot 1 907 en huwde op 26-jarige leeftijd met Marie
Melan ia Cal lu te Brussel op 3 november 1 906. H ij had zij n vrouw
leren kennen in het leger. Zij werkte in de keuken . Het gezin vest igde
zich in 1 907 op het Statieplein te Okegem en verhuisde later naar de
Rattenberg. Er werden vij f ki nderen geboren: Julia (Okegem, 1 8 j u l i
1 907), Jul ius Karel (Okegem, 7 j anuari 1 9 1 0), Jeanne (Okegem, 5
oktober 1 9 1 2), Frans (Okegem, 6 februari 1 9 1 4) en na de oorlog
Albert (Okegem 1 1 j u l i 1 920). Jozef was dagloner in 1 9 1 4 en
beroepsm i l itair in 1 920.
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Foto en bidprentje: André Servranckx

Jozef was soldaat m i l icien in 1 90 1 met stamnr. 1 9711 1 7 1 1 . Volgens
zijn m i l itair dossier was h ij 1 ,66 m. groot, had een rond gezicht met
blauwe ogen, een kleine neus, een m iddelmatige mond en een ronde
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kin en donkerbrui n haar. H ij werd i n d ienst geroepen van 1 augustus
1 9 1 4 tot 1 januari 1 9 1 9. H ij behaalde acht frontstrepen en
verscheidene eretekens zoals Ridder in de Orde van Leopold I I, de
Overwinningsmeda i l le en de Herinneringsmedail le.
Jozef tekende als beroepsm i l itair bij tot 1 93 2 en overleed te Okegem
in zij n won ing in de Kouterbaan op 82-jarige leeftijd op 5 maart 1 963 .
Z ij n vrouw overleed 7 j aar eerder in 1 95 6 in dezelfde woning.

Medard us Hippolitus (Hipoliet) Min ner ( 1 882-1 963)

H ippol iet werd geboren te Okegem op 1 5 maart 1 8 82 in de Kattestraat
als tweede kind u it een gezin van v ij f kinderen. Vader Fel ix geboren
in Okegem op l 7 mei 1 844 huwde in 1 876 te Okegem met Pelagia De
V uyst,
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Bidprentje: Heemkring Okegem

H i pol iet was soldaat m i l icien in
1 902 met stamnr. 43676 en in
d ienst bij het pte regiment
Bat.
Grenadiers
2de
6de
compagnie. Op l augustus 1 9 1 4
werd hij terug opgeroepen onder de
wapens tot 3 1 j anuari 1 9 1 9. Op 1 0
oktober 1 9 1 4 werd h ij met gans de
compagnie gevangen genomen en
geïnterneerd in de K l inge m
Hol land tot 20 december 1 9 1 8.
Op 2 7-jarige leeftij d op 20 januari
1 9 1 0 huwde hij te Okegem met
Maria Mathi ldus Goossens, 30 jaar
oud en afkomstig uit Pamel . Het
gezin
vestigde
zich
in
de
Leopoldstraat. In 1 9 1 0 werd een
dochter Maria Valentina geboren te
Okegem.
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Z ijn oudste zuster Maria huwde in 1 9 1 3 met Joannes Baeyens uit
Okegem d ie eveneens onder de wapens was in de oorlog van 1 9 1 41 9 1 8.
Hipol iet was lid van de kerkraad te Okegem en overleed te N inove op
8 1 -jarige leeftijd in 1 963 . Z ijn vrouw overleed te Okegem in 1 95 3 in
haar won ing in de Leopoldstraat.

Joseph August (Jozef) Baeyens ( 1 890- 1 959)

Jozef werd geboren als oudste kind uit een gezin van zes kinderen te
Okegem op 1 7 december 1 890. Vader Petrus was landbouwer en
gehuwd met Lucia Melan ie Van Houtem. Samen woonden zij op het
Dorp nr. 3 .
Jozef was soldaat m i l ic ien i n l 9 1 1 bij de 1 ste Jagers te voet en had
stamnr. 25326. H ij werd terug onder de wapens geroepen op l
augustus 1 9 1 4 bij de 4cte Jagers te voet en dit tot 2 januari 1 9 1 7.
Daarna was h ij tien dagen in d ienst bij het 9cte Linie om dan nadien
opnieuw b ij de 4cte Jagers te voet terecht te komen. Tot 1 1 november
1 9 1 7 was hij korporaal en kreeg nadien een bevordering tot sergeant.
Op 1 1 oktober 1 9 1 8 ging h ij over bij het Corps Chemin de Fer de
Campagne. H ij was in totaal 52 maanden aan het front en werd i n
onbepaald verlof naar h u i s gestuurd o p 1 6 september 1 9 1 9.
Jozef behaalde acht frontstrepen, één d ienststreep en tal van eretekens
zoals het Oorlogskru is met Palm, het IJzerkruis en de V uurkaart.
Na de oorlog kon Jozef aan de s lag bij de Spoorwegen. H ij was
verschil lende jaren voorzitter van de Oud-Strijdersbond te Okegem.
Jozef huwde met Leontine Helpers en overleed te Okegem op 7
november 1 959. Leontine overleed te Denderleeuw op 1 1 juni 1 962.

Petrus Joannes Schoon ( 1 889- 1 948)

Petrus werd geboren te Pamel in de Piezelstraat op 1 2 november 1 889.
H ij was spoorwegwerkman en deed zijn legerdienst in 1 909 bij het
P.F.A. (Position Fortifiée d'Anvers) en had starnnr. 1 7268. H ij werd
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terug onder de wapens geroepen van 1 augustus 1 9 1 4 tot 3 1 januari
1 9 1 9.
Op 1 augustus 1 9 1 4 was h ij i ngedeeld b ij de vesting Artillerie
Antwerpen ( 1 4de B ataljon Fort van B reendonk). Op 1 0 oktober 1 9 1 4
werd gans de compagn ie in het Fort van Breendonk gevangen
genomen en weggevoerd naar het kamp van Gistrau in Duitsland. Op
1 7 j anuari 1 9 1 9 werd hij bevrij d en terug gerepatrieerd bij de 4cte
Compagn ie de Récuperation Brussel (kazerne 2cte Gidsen).
ZlJ.r;a Zfo' RU$t."
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Foto: familie Schoon - Bidprentje: Heem kring Okegem

Petrus werd op 4 september 1 9 1 9 in onbepaald verlof gestuurd en
behaalde één frontstreep en een ' gevangenstreep' .
Petrus h uwde voor de oorlog op 1 2 september 1 9 1 3 te Okegem met
Amel ie Van I sterdael, een handschoenmaakster uit Eversem. De
fami lie woonde eerst te Pamel in de Kerkhofstraat en verhuisde na de
oorlog naar de Rattenbergstraat en Kattestraat. Het gezin kreeg v ier
kinderen waarvan de jongste E lza geboren werd te Okegem.
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Petrus overleed op 59- jarige leeftijd op 1 4 december 1 948 in zij n
woning in d e Kattestraat. Zijn vrouw overleed op 49-jarige leeftij d op
25 februari 1 939.
René Lodewij k Felies ( 1 885- 1 959)

René werd geboren te Zele op 1 8 augustus 1 88 5 . H ij was soldaat
m i l icien in 1 905 met stamnr. 75 1 en bij de 3de artil lerie, 2 8ste
bataljon in dienst van 20 oktober 1 905 tot apri l 1 908. H ij werd terug
onder de wapens opgeroepen op l augustus 1 9 1 4 en bleef dit tot 3 1
januari 1 9 1 9. H ij was op 1 augustus 1 9 1 4 bij het 6de regi ment
artil lerie 98ste bataljon. In januari 1 9 1 5 was h ij in het ' Camp du
Ruchard' in Calais en in mei 1 9 1 5 in het ' Dépot Remonte Pas de
Calais' . Op 7 december 1 9 1 6 vertrok h ij met de stoomboot Bolivia
naar Cardiff (Enge land) als begeleider voor het vervoer van paarden.
Op 1 j u l i 1 9 1 7 was h ij in de Cavalerieschool voor officieren . H ij kreeg
verschil lende eretekens en behaalde v ier frontstrepen.
H ij h uwde op 53-jarige leeftij d op 1 3 april 1 939 te Okegem met
Emma Goubert, 45 jaar en huishoudster, geboren te Okegem op 23
augustus 1 893 in de Fonteinstraat.
René overleed op 26 september 1 959 te Denderleeuw op 74-jarige
leeftijd. H ij werd dood gevonden op de openbare weg, aan de
spoorweg te Denderleeuw. H ij woonde op d it ogenblik in de
Fonteinstraat. Z ij n vrouw overleed op 77-jarige leeftij d in haar won ing
in de Hazeleerstraat.
Petrus Josephus (Jozef) Van Isterdael ( 1 886-1 958)

Jozef werd als derde kind uit een gezin van acht kinderen geboren te
Okegem op 24 januari 1 886 in de wijk Eversem . Vader was Desiré
Gustaaf (Okegem, 20 apri l 1 849), landbouwer, en gehuwd met
Katrina Hortensia Bourgeois. Jozef was ongehuwd en was soldaat
m i l icien in 1 906 met stamnr. 54090 en in d ienst bij het l ode Lin ie. H ij
werd terug opgeroepen onder de wapens van 1 augustus 1 9 1 4 tot 3 1
januari 1 9 1 9. Jozef werd op 1 9 oktober 1 9 1 4 gekwetst door een stuk
van een shrapnel in de hals en de rechtervoet bij de eerste aanval len in
Keiem en werd overgebracht naar Calais in het kamp Berthelot. H ij
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werd
opgenomen
m
de
ambulancedienst in de Rue
Vauxhall op 1 maart 1 9 1 5 tot 1 8
maart 1 9 1 5 en dan overgebracht
naar Engeland. H ij behaalde drie
frontstrepen en had geen recht
op een Vuurkaart daar h ij slechts
twee maanden en zeventien
dagen aan het front was.
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Jozef had nog een twee j aar
jongere broer Leo Franciscus d ie
Bidprentje: Heemkring Okegem
eveneens onder de wapens was
tij dens de oorlog 1 9 1 4- 1 9 1 8 . Leo huwde te Liedekerke met Maria
Rosalia Van Dae le.
Jozef overleed op 3 april 1 95 8 om 6 uur te Okegem op 72-j arige
leeftij d in zij n won ing in de Kouterbaan.

Joan nes Alexius (Jan) Van Isterdael ( 1 895- 1 964)

Jan werd geboren als tweede kind uit een gezin van v ier kinderen op 2
augustus 1 895 in de Kattestraat te Okegem. Zij n vader Felix A lexius,
bijgenaamd "Boontje" h ield samen met zij n vrouw een café open in de
Katte straat tussen 1 900 en 1 9 1 4.
Jan was mil icien in 1 9 1 5 , soldaat B.C. ( B ijzonder Contingent) met
stamnr. 5 824. H ij was in d ienst van 1 5 januari 1 9 1 5 tot 3 1 januari
1 9 1 9. H ij was actief bij de ' Serv ice techniq ue Calais' ( 1 5 januari
1 9 1 5), in het 'Camp d 'Auvours Compagnie Maptes' (30 j u l i 1 9 1 5 ) bij
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de 'Compagn ie Sub. Gravel ines' (29 juli 1 9 1 8), en 67ste 'Compagn ie
Cantonné' in Koksijde (van 28 februari 1 9 1 8 tot 3 1 januari 1 9 1 9) .
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Foto en

bidprentje: Heemkring Okegem

H ij was in werke lij ke d ienst bij de H u lptroepen der Genie van 1 5
januari 1 9 1 5 tot 4 september 1 9 1 9 en werd nadien in onbepaald verlof
gestuurd. H ij behaalde één frontstreep en de Herinnerings- en
Overwinningsmedai l le.
Na de oorlog was h ij werkzaam bij de Spoorwegen en h uwde op 2 8
september 1 92 1 te Okegem met Maria Ludovica Van d e Perre. Het
gezin kreeg drie kinderen. Jan overleed op 5 september 1 964 op 69jarige leeftijd in zijn won ing in de Kattestraat.
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Alois Van de Perre ( 1883-1965)

A lois werd geboren te Okegem in het gehucht Eversem op 9 juni
1 88 3 . H ij was het tweede k ind uit een gezin van acht kinderen. I n het
gezin was nog een jongere broer Achiel onder de wapens in 1 9 1 41 9 1 8 . Z ij n zus Hendrika Cel ina was gehuwd met een andere oud
strijder van 1 4- 1 8, Felix Cyri l lus B aeyens.
Een j ongere zus Maria A l ida Van de Perre overleed op 5 mei 1 9 1 8 . Ze
trachtte tij dens de oorlog rond een staketsel te kruipen die opgesteld
stond op de brug te Okegem. Het lukte haar niet en ze verdronk in de
Dender. 1
Vader Fel ix en moeder Maria Pau l ina Straetmans overleden beiden
voor de oorlog 1 4- 1 8 .
A lois trad als vrijwill iger in het
leger in 1 9 1 6 en had stamnr.
2388 en was bij de 6de Jagers te
voet. H ij was in dienst van 25
maart 1 9 1 7 tot 3 1 januari 1 9 1 9.
In totaal was h ij 1 6 maanden en
2 1 dagen aan het front en 5
maanden en 1 6 dagen achter het
front. H ij was Vuurkruiser,
behaalde een frontstreep en
versch il lende eretekens.

Het leven i s d e Kruisbanier tot i n Gods han

den d ra2en. (G .G.)
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Na de oorlog oefende h ij het
beroep u it van kleermaker en
huwde met E l i sa Rosalia De
Bruyn op 37-jarige leeftijd. Het
gezin had v ier kinderen.
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Alois overleed op 1 7 juni 1 965
op 82-jarige leeftij d in zij n
woning i n d e Hazeleerstraat.
Z ij n vrouw overleed op 23
januari 1 972.
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Franciscus (Frans) Goelens ( 1 882-1965)

Frans was het oudste kind uit een gezin van 1 4 kinderen en werd
geboren te Liedekerke op 1 4 oktober 1 8 82 . Het gezin Goelens-Van
den Houte woonde te L iedekerke. Frans huwde te L iedekerke op 24jarige leeftijd op 1 augustus 1 907 met Catharina De Leeuw, 1 9 j aar
oud en kantwerkster uit Liedekerke. Het echtpaar vestigde zich in de
Kattestraat te Okegem.
Frans was so ldaat m i l icien in 1 902 met stamnr. l 06/66267 bij het 6 de
L inie. H ij werd terug onder de wapens geroepen van 1 augustus 1 9 1 4
tot 3 1 januari 1 9 1 9, opn ieuw bij het 6de Linie (6de Bataljon 2 de Corps)
en nam deel aan de gevechten om het fort van Kessel te L ier, aan de
Nete. Vanaf L ier werd de aftocht met gans de compagnie geb lazen en
trok men zich van Beveren terug tot de Klinge. Frans verklaarde dat
hij verschil lende malen werd beschoten door de v ij and. Samen met
zij n commandant Lecroux werd hij op l 0 oktober 1 9 1 4 tussen v ij f en
zes uur gevangen genomen. Frans werd geïnterneerd in Nederland tot
8 december 1 9 1 8 . In totaal was hij 2 maanden en 1 5 dagen aan het
front geweest en 48 maanden en 26 dagen geïnterneerd in het kamp de
Kl inge in Zeeland.
Bew141r in u w h;irt d e
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Foto: dossier Goelens - Bidprentje: Herman De Brabanter
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Z ij n broer Eduardus is gesneuvel d op 6 oktober 1 9 1 8 te Vinkem en
een zus Adela Goelens was in 1 9 1 1 gehuwd te Okegem met Petrus
Leopoldus Van Snick d ie eveneens onder de wapens was in 1 9 1 41 9 1 8.
Frans overleed in zij n won ing in de Fonteinstraat op 82-j arige leeftijd
op 2 8 j u l i 1 965 en zij n vrouw overleed op 84-j arige leeftij d op 4 april
1 972.
Felix Vernaillen ( 1 884- 1 97 1 )

Felix werd geboren te Pamel in de Kaaivaart o p 1 4 maart 1 884. H ij
was een zoon van Adrianus, landbouwer, en Philomena De
Braeckeleer, landbouwster, beiden uit Pamel afkomstig.
Felix h uwde in 1 907 met Maria E l isabeth Van Schelvergem, 22 j aar
oud en winke l ierster-herbergierster. Ze vestigden zich op het Dorp te
Okegem en hielden er een café open met naam ' Café in Pame l ' ( I n de
strijdende soldaat).
Fel ix was so ldaat m i l icien van 1 904 tot 1 906 met stamnr. 5 2052 bij de
1 ste Carabin iers. H ij werd terug onder de wapens geroepen van 1
augustus 1 9 1 4 tot 3 1 j anuari 1 9 1 9. H ij was dus in totaal 52 maanden
aan het front en behaalde acht frontstrepen en verschillende eretekens
zoals het Oorlogskruis met palm, de Herinneringsmedail le, de
Overwinningsmedaille en een Vuurkaart.
Tij dens de oorlog werd één van z ij n drie k inderen geboren, namel ij k
Petrus (Okegem, 7 j u l i 1 9 1 4). B londina werd in 1 9 1 3 geboren en
Francina na de oorlog in 1 920.
Maria Van Schelvergem had nog een broer Josephus onder de wapens
in 1 9 1 4- 1 9 1 8. H ij h uwde in 1 906 te Okegem met Maria Eugen ia Van
der E lst uit E versem .. Felix overleed op 26 december 1 97 1 te N i nove.
Franciscus Germanus (Frans) Cornelis ( 1887-1 956)

Frans werd geboren te Okegem op 20 januari 1 887 in de wij k
Eversem. H ij was het tweede k i n d uit een gezin van acht kinderen.
Een oudere broer Petrus was eveneens onder de wapens tijdens de
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Frans Cor n e l i.s

oorlog.
Vader
Arthur
was
landbouwer-wagenmaker
en
gehuwd met Maria E l isabeth Van
de Perre. Het gezin woonde in de
F onteinstraat.

llcUtg�n.vot ,v.i u 1\.lc\·rl)t1\V
Leontine VERNAILLEN

Frans was soldaat m i l icien in 1 9 1 6
bij het 7cte Lin ieregiment. H ij
l•lJD!H R l ] D l; R 191·1-191� \ l ll.:1\1 lWl:mn
vc:recnl mc .t dC: �h·dalit.s van
kwam op 3 november 1 9 1 6 onder
Jfe:d'nucnng l:JJ Ovdrwin11i11�
de wapens bij een Compagnie
g-t:b('i(e.n t·"! Okeg.e1n .... ü e '20 ,l:rnti.tri P�Jï, l!O..,..
gOCJY nlçtiHg <>vt!.rlertetl lt Nfnuve de t:J :\.\ei
f!W>, g��re(l < t t!c<or d •:
S•<r::1 111c111e11 �er
Special. Op 1 7 apri l l 9 1 7 werd hij
<;>lerv e nd� o.
overgeplaatst
naar
het
7cte
Oie onverlwJde1Hk� 'lood heoft. h�m it311 O li7,C ll�fae oalrukt �n Jtlj rlie het i;el u k Wa$ vnn
Lin ieregiment.
Deze
eenheid
OJI!; f èvcn eir
vreu�de v.111 \.\ lt$ 111\rr t� v c :-·
�w.e1�ej1" Uoeh <10:! i� llo Heer; .dut 1111 hnn
dcic vol\{CU� Zijn w olllch,1gen.
situeerde zich op de rechterflank
o�
en h t C" hj rJ e11 zijn "nor h e n
<Il Ot>li ll<I hebbCJt 1<ccn s1rnHtn maar ge
van het Belgische leger en nam
n�dcn. 'l� ztj11 hel �C1'\CfH:nk !lat Hij
. �an
' ' zijn '
�rten<l;:n geetl.
eind september 1 9 1 8 deel aan het
Bcu vatf�ig è.n goed !Jun »a.rte.t '"flS-- o.nt c,
àfg �slj.!N n c:. steeds Qeri:i<I, c e n (�d•r .die ?Il
bevrijdingsoffensief. Tijdens deze
h�m bctoèp dectl, i n at\ë ornsl�ndlg_llede11
mot rand co daad blï l" $tl13n. Mochten 1la1ik
gevechten raakte Frans Cornelis
''QOr
bnrc grb<ekn bem
allen �cdàan llee.ft:·
al hef g,t' edc !lat
op 1 0 oktober gewond waarna hij
Vnarwcr, 'lccrbc111în<lc �ch lgenute. k\n.Qeren
·ei1 klel11kfl1d, dl erbore
br<>e.de(s
naar het m i l itair hosp itaal in
z1.sters; lanlilleleden en vricndeu. de W�eóè
Valloire Sommes (Frankrij k) werd
Bidprentje: Heem kring Okegem
overgebracht. Vanaf 30 oktober
1 9 1 8 vervoegde h ij opn ieuw zij n
eenheid. H ij werd hiervoor gehonoreerd met een kwetsuurstreep. H ij
was in totaal 20 maanden aan het front é n 5 maanden e n 1 4 dagen
achter het front. Frans behaalde twee frontstrepen en verschil lende
eretekens zoals
het Oorlogskru is,
de
Herinneringsen
Overwi nningsmedaille. H ij was Vuurkruiser met Vuurkaart C .3659 en
werd in onbepaald verlof gezonden op 1 1 september 1 9 1 9. Na de
oorlog was h ij veldwachter te Okegem .
V E L DW A C H T E R

H J I.

,fe

beproevlngt<n

eul�zlns
hij voor

vergelden

schoonvtuler.

H ij h uwde o p 5 oktober 1 923 te L iedekerke met Leontina Vernai l len.
Het gezin vestigde zich in de Kouterbaan waar drie kinderen geboren
werden. Frans overleed op 1 3 mei 1 95 6 te N inove op 59-jarige
leeftijd. Zijn vrouw overleed op 92-j arige leeftijd te N i nove in 1 992.
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Karel Eduard Van Eeckhout ( 1 89 1 - 1 958)

Karel werd geboren als jongste kind uit een gezi n van negen k inderen
te Okegem in de Beekstraat op 1 7 apri l 1 89 1 . Vader David was
landbouwer en gehuwd met Maria Joanna Vetsuypens, landbouwster
en winkel ierster.
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Karel was eerst soldaat m i l ic ien en
dan vrij w i l l iger met premie van de
1 ode
het
bij
191 1
1 ichting
d
Lin ieregi ment (4 e compagnie, 4de
bataljon met stamnr. 2093) . H ij
, werd terug onder de wapens
geroepen vanaf l augustus 1 9 1 4 tot
3 1 januari 1 9 1 9. H ij was in totaal
54 maanden aan het front b ij het
2 oste L inieregiment 4 de compagnie
4 de batalj on).
Karel was vuurkruiser en behaalde
acht
en
één
frontstrepen
verschil lende
en
d ienststreep
eretekens. Na de oorlog werd h ij
tewerkgesteld bij de Spoorwegen
en huwde h ij met Joanna Cornelia
Van I sterdael. Karel overleed te
Okegem in ztJ n woning op 1 5
september 1 95 8 op 67-j arige
leeftijd.

Petrus Joseph (Jozef) Van der Perre ( 1 889-1 958)

Jozef werd geboren- te L iedekerke op 9 november 1 889. H ij was
soldaat m i l icien in 1 909 met stamnr. 2562 bij de 5 de Jagers te voet.
Jozef was statiebediende en h uwde op 23-jarige leeftijd op 27
december 1 9 1 2 te Okegem met Maria Malvina De Boitsel ier
afkomstig u it de Kattestraat te Okegem. Op 6 oktober 1 9 1 4 werd een
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eerste kind A l fons geboren te Okegem i n de won ing van de
grootouders. Vader was op dat ogenblik aan het front.
#

Foto: Heemkring Okegem
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Jozef werd gemobil iseerd op
augustus 1 9 1 4 en bleef tot 3 1
januari 1 9 1 9 onder de wapens. H ij
was actief van l augustus 1 9 1 4 bij
de 2cte Jagers te voet (2de Bataljon
4cte Compagn ie) en werd op 3 0
tot
1915
bevorderd
maart
korporaal . Vanaf 24 december
1 9 1 6 ging h ij over bij de 5 cte Jagers
te voet (7de Compagn ie) en werd
er op l maart 1 9 1 8 sergeant. Op 2
oktober kwetste hij zich i n
Moorslede. Jozef was in totaal 5 4
maanden in d ienst waarvan 5 2
maanden aan het front.
H ij behaalde acht frontstrepen en
n iet
dan
m inder
elf
onderscheidingen voor zij n inzet
gedurende de oorlog. Z ij n eretekens
waren :
Oorlogskruis met Palm,
IJzerkruis, V uurkaart nr. 1 29 1 96,
Herinneringsmedai l le
van
het
Eeuwfeest en de Veldtocht 1 9 1 4- 1 8,
M i l itair
2cte
ereteken
klas,
Overwinningsmedail le,
Gouden
Palmen Kroonorde, Burgerlij k Kruis
2cte klas, Ridder in de Orde van
Leopold I I met zwaarden, Ridder in
de Kroonorde met zwaarden.
Als spoorwegbediende had Jozef in
het begin van zijn loopbaan geen
vaste standplaats en d iende h ij als
vervanger op bepaalde plaatsen voor
een tijdje dienst gaan doen. Het gezin
volgde hem en zo zijn twee van zijn
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kinderen op een andere p laats geboren: Cyriel ( Marcinelle, 26 oktober
1 9 1 9), Angèle Maria (Ganshoren, 1 7 december 1 920). I n 1 922
vestigde h ij zich defin itief te Okegem in de Kattestraat waar zij n v ij f
volgende kinderen geboren werden.
Jozef was één van de stichtende leden van de Oud-Strijdersbond te
Okegem en was verschil lende j aren voorzitter en secretaris van de
Bond der Kroostrij ke Gezinnen te Okegem. Jozef overleed op 68j arige leeftijd op 1 6 oktober 1 95 8 i n zij n woning in de Kattestraat.
Cyriel De Boitsel ier, een broer van zij n vrouw Maria was opgeëist in
de oorlog van 1 9 1 4- 1 8 en is "gestorven voor België".
Joannes Baptiste Bellemans ( 1 890- 1 966)

Joannes werd geboren te Gooik op 23 apri l 1 890. H ij was vrij wil l iger
in 1 9 1 0 met stamnr. 1 96 bij de 4 de Carabiniers. H ij werd terug onder
de wapens geroepen van 1 augustus 1 9 l 4 tot 3 1 januari 1 9 1 9. In totaal
was h ij 50 maanden en 2 1 dagen aan het front. H ij was ook
V uurkruiser.
Op 1 augustus 1 9 1 4 werd h ij ingelij fd bij de 2cte Carabiniers en vanaf
26 december 1 9 1 6 bij de 4cte Carabiniers. Op 1 4 apri l 1 9 1 7 werd h ij
gekwetst en overgebracht naar het hospitaal 'Amb. Ocean ' . Later op
20 apri l werd h ij overgebracht naar het hospitaal ' Amb. Calais V i rval '
en op 5 mei 1 9 1 7 overgebracht naar het hospitaal ' De Recques' tot 1
j un i 1 9 1 7. H ij vervol ledigde zijn d ienst op 2 juni 1 9 1 7 bij de 2 cte
Carabin iers in Calais en later bij de 4cte Carabin iers.
Van 28 september tot 4 oktober 1 9 1 8 was hij spoorloos waarna h ij met
geweld werd teruggebracht naar z ij n eenheid. H ij kreeg daarvoor op
1 9 januari 1 920 amnestie door de wet van 30 oktober 1 9 1 9. H ij
behaalde zeven frontstrepen, een Vuurkaart en verschil lende
eretekens.
In 1 925 woonde h ij in Wervik. Joannes huwde vóór de oorlog op 23
mei 1 9 1 3 te Okegem met Clara Mirina Eeckhout. Begin jaren 1 930
kwam het echtpaar op het Dorp wonen. Joannes overleed te Ninove op
76- jarige leeftijd op 1 mei 1 966.
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Edmond Van Eeckhout (1 877- 1 968)
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beantwoor-

kon e r zkh over verheugen da· oud
inwoner .,"" de parochie te zijn en al

Ed mond

ste

kwam

.;.,Ic. voor

hem de ouderdom

toch blei.f
uetrou:w: de man

der lanen en pijnen

hij

-einde zféh"'!elf

di�

!'\let

kWjnk!lla2 en een lach alle problemen

verde .

tot

zon�
he.•

met e:an

we�o�

Der2elijke. m ens en "<lie blijdschap en op
ultstroofen

geruimdheid rondom 'ZÎCh kunnen

zijl) een weldaad voor hun or:ngeving. De Hee r,

c!Je hl)

fn zijn
-

laatste

levensjaren zo dikwijls

Bidprentje: Heem kring Okegem

Edmond was de oudere broer van
Eduard, eveneens een oud-strijder
van 1 9 1 4- 1 9 1 8 . H ij werd geboren
te Okegem op 1 6 augustus 1 877.
H ij huwde op 5 j uni 1 907 met
Hortensia I rma Van I sterdael, een
handschoenmaakster. Het gezin
woonde in de Rattenbergstraat en
had voor de oorlog twee kinderen
Maria (Okegem, 6 november 1 907)
en Jan Gustaaf (Okegem, 1 4 mei
1 9 1 1 ). Na de dood van zijn vrouw
op 27 maart 1 92 5 huwde hij een
tweede maal in Pol lare op 9 juni
1 926 met Zoé E lodie De S met.
In het Documentatiecentrum van
het Kon inkl ij k M useum van het
Leger en de Krij gsgeschiedenis
Brussel ontbreekt het m i l itair
dossier.

Petrus (Pierre) Cobbaert ( 1 893- 1 970)

Petrus werd geboren op 7 januari 1 893 te Liedekerke in de
Pij negemstraat. H ij was soldaat 2 de klas op 1 6 september 1 9 1 3 bij de
pte Carabin iers ( 1 st e bataljon 2 de com pagn ie) en had stamnr. 5 8 806. H ij
b leef in dienst tot 30 september 1 9 1 9. H ij was in totaal 54 maanden
aan het front.
Petrus was Vuurkruiser en behaalde acht frontstrepen en verschi l lende
eretekens zoals het Oorlogskruis met Palm, IJzerkruis, de
Herinnerings- en de Overwinn ingsmedaille. B ij zij n aanvraag tot het
bekomen van een Vuurkaart in 1 934 woonde h ij in de Fonteinstraat te
Okegem en was aangesloten bij de oud-strijdersbond van L iedekerke.
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H ij huwde met Maria Baeyens, een weduwe van Franciscus De
Schrij ver (overleden op 1 2 december 1 925). H ij oefende het beroep
u it van steenbakker. Petrus stierf op 1 augustus 1 970 te Gent op 77jarige leeftijd.
Voor een kristen mans i s de dood aeen schei

den, maar een over11n1 naar het eeuwfa le't'en.

t

GEDENK I N UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

C OBBAERT PETRUS

wcduwna1r van Mevrouw

BAEYENS MAR.IA

aeborcn te Liedekerke op 7 Janu1ri

zeer 1odvr1Jc.htie overleden te

1893 en

Gent, op 1 fe

bruari 1 970, guterkt door de laatste: H . H . Si
crumenten en de Pzuselijk.e Ze1en.
Erelld

van

de H . H.lrtbond.

Oustriider " Vuurkrui ser 1 9 14-' 1 8

Vereerd met: Oorloaskruis met Palm,

Herlnncrln1smed1l l l e van het Eeuwfees t en de

Veldtocht 1 9 1 -f· l 9 1 8,

vari de Ijzer.

-

-

Overwinninasmedaille

Vuurkruls,

-

Gouden P.ilmen

Kroonorde.
Goede en teergeliefde vader, hoe hard dezs
beproevln1 van uw afsarven

pijnlijk de

wo nde

in ons hart,

ook
u

is en

hoe

niet rneu bij

ons te hebben, bul1en wij voor G ods H. Wil.
die nooit beproeft zonder te ulven, Diep be·

treuren wij uw heengun, doet\ onz:e ereschuld
loss:en wij nair vermoaen"1:f door
bidden,

Vandaaa draaen wij U

met

voor u te

aemena:de

ee·

voelens van klnderlljke dankburheld en diepe
smart ten 1r1ve. Hoe

lcristeflJk schoon

hebt

gij ons opaevoed In wue liefde voor de Heer

en de naastCI' wij danken U voor het onnoe"

Foto: dossier Legermuseum - Bidprentje: Heemkring Okegem

Franciscus De Bruyn ( 1 894- 1 970)

Franciscus werd geboren als derde kind u it een gez in van zes k inderen
te Okegem op 9 september 1 894 in de wijk Eversem. Vader Bemardus
en moeder Hendrika Van Varenbergh woonden te Okegem en hadden
nog een zoon onder de wapens (Jozef) evenals een zoon die opgeëist
was (Ach i l les).
Franciscus was soldaat m i l icien in 1 9 1 4 met starnnr. 5 765 b ij het
Bataljon Spoorweg Genie. H ij trad in d ienst op 23 september 1 9 1 4 en
b leef in d ienst tot 3 1 januari 1 9 1 9. H ij was in totaal 47 maanden en 2 8
dagen aan het front, e n 4 maanden en 9 dagen achter het front.
Franciscus was Vuurkruiser en volgens zijn m i l itair doss ier was hij
1 , 70 m. groot, had blonde haren met snor en een inkerv ing aan de
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l in kerhand. Op 23 september
1 9 1 4 was h ij actief bij het C . I .
Caen e n vanaf 4 februari 1 9 1 5 bij
de 4de Jagers te voet. Op 1
augustus 1 9 1 6 ging h ij over naar
de 2 de Jagers te voet, en vanaf 9
december 1 9 1 6 tot 3 1 januari
1 9 1 9 bij de 5 de Jagers te voet. H ij
werd
in
onbepaald
verlof
gestuurd op 7 oktober 1 9 1 9 en
behaalde zes frontstrepen en
verschil lende eretekens zoals
Ridder in de Kroonorde met
zwaarden, de Overwinn ings- en
de Herinneringsmedai l le, het
IJzerkruis en het Oorlogskru is.
H ij h uwde op 26-jarige leeftij d
op 23 november 1 920 te Okegem
met Maria Henrica Wittenberg,
Foto: Familie De Bruyn
26
jaar
OUd
en
handschoenmaakster. Het gezi n
vestigde zich in d e Fonteinstraat. Franc iscus oefende n a d e oorlog het
beroep uit van spoorwegwerker. H ij overleed te Ninove op 75-jarige
leeftijd op 24 maart 1 970, zij n vrouw overleed op 93-jarige leeftijd.
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Jan Baptist Bogaert ( 1 88 1 - 1 970)

Jan Baptist werd geboren te Denderhoutem op 2 1 juni 1 88 1 als zoon
van Franciscus en Nathalia De Coorde. Jan Baptist h uwde in j un i 1 9 1 4
te Denderhoutem met Maria Josepha M uylaert. Het gezin vestigde
zich vanaf 25 juni 1 9 1 4 in de Kattestraat te Okegem. Jan Baptist was
soldaat m i l icien in 1 90 1 met stamnr. 2906 bij het 5 de
Arti l lerieregi ment ( Vestigingscompagn ie) . H ij deed zijn legerdienst
van 1 0 oktober 1 90 l tot 1 6 j ul i 1 904 .
Jan Baptist werd terug gemob i l iseerd van 1 augustus 1 9 1 4 tot 3 1
januari 1 9 1 9. Hij was brigadier en i n dienst b ij het Plaatsel ij ke
Arti l lerieregi ment 1 6de Compagn ie A ntwerpen. I n zij n m i l itair dossier
vonden wij de volgende verklaring: " We lagen achter het fort van
Walhem en waren in gevecht geweest van vijf oktober tot negen
oktober achter de Nete, waar er verschillende slachtoffers en
gekwetsten vielen waaronder mijn strijdmakker Bricke. We zijn dan
geïnterneerd in Holland van tien oktober 1 91 4 tot zeven december
1 91 8 ".
Jan Baptist overleed te L iedekerke op 89-jarige leeftij d op 1 0
september 1 970.

Frans Alfons Van de Perre ( 1 897-1 970)

Frans werd geboren te Okegem op 6 oktober 1 897 als zesde kind u it
een gezin van tien k inderen. Vader I sidore, bij genaamd ' Doren den
Barbier' was landbouwer, herbergier en barbier en h ield rond 1 9 1 0
een herberg open " I n de rappe reisdu if' in de Kattestraat. H ij was
gehuwd met Maria Konstancia Vema i l len.
Frans was m i l icien bij het Contingent Special i n 1 9 1 6. Vanaf 1 6 juni
1 9 1 6 was h ij actief i n Vologne b ij het 3 de R.A.L. en had stamnr.
1 2. 1 766. Op 30 oktober 1 9 1 6 ging h ij over naar de 7 de Compagnie in
Calais en was vanaf 27 november 1 9 1 6 aan het front. I n totaal was hij
25 maanden aan het front en 4 maanden erachter. H ij werd op 2 1
oktober 1 9 1 9 in onbepaald verlof gestuurd.
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Frans behaalde drie frontstrepen en had Vuurkaart V/20 1 09 en kreeg
de Herinnerings- en Overwinningsmedail le. H ij h uwde na de oorlog
met Hortensia Cel ina Vernail len op 1 2 februari 1 923 en stierf te
Ninove op 1 2 september 1 970.
« Gedenk
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voor ge gaan

Heer,
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van
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Celine

VERNAILLEN,

geboren te Okegem op 6 oktobe r 1897, en in
de Heer ontsl ap en te N inove op 12 september
1970 gesterkt door de sakrnmenten der <teken
en 'de Pauselijke Zegen.

was Oud-Strijder 1914-18. Houder v!'n de
_
Vuurkruismèdaille,
Ovenvlnningsmeda ti,le,,
,
Herinnerlngsmcd>iiile
en
andere
.md1ta1re
eretekens.
Hi

i

Tussen zijn 73 jaren ligt de levensloop van
een sterveling die ruimschoots zijn deel kreeg
_
aan werk strijd, oorlogen en ontbering.
Steeds
heeft hl( de moeilijkheden met moed aan·
�akt.
V66r enkele dagen werd bil als een sterke
boom geknakt. Zijn echtgenote en kinderen
koesterden de gewctti11de hoop dat hij ook die
beproeving zou te boven komen. _ Maar. :
c Gods wegen zijn ondoorgrondelijk �. « MIJn
wegen zijn de uwe niet � zegt de Heer.
HIJ was een 'verkzaam en plichtsbewust man,
stipt voorkomend, nederig en eenvoudig. Op·
recht beleefde · hij zijn geloot
.
"
Zijn vrouw kinderen en kl e ,nk nder en. ZIJD
familie
werk, bet zijn zoveel bekom ·
mcr!ngen geweest in djn leven tot de !natste
dag van zijn ziekte, die bij aanvaardde.

zij�

i i

Bidprentje: Heemkring Okegem

Dominicus (Dominique) Vijverma n ( 1 89 1 - 1 97 1 )

Domin icus werd geboren te Okegem o p 2 8 j u n i 1 89 1 . Vader Frans
was afkomstig uit Outer en h uwde in 1 890 met Joanna Catharina
Baeyens te Okegem. Het gezi n had drie ki nderen.
Dom inicus was soldaat mil icien in 1 9 1 4 met stamnr. 1 3 1 /5 6870. H ij
werd gemobi l iseerd van 1 augustus 1 9 1 4 tot 3 1 januari 1 9 1 9 . H ij was
in totaal 54 maanden in dienst waarvan 52 aan het front. H ij was
Vuurkruiser met vuurkaart nr. V/ 1 44492 . B ij de mobilisatie kwam h ij
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terecht bij het 1 ste Regi ment Carabiniers M itrail leurs. Het was één van
de actiefste eenheden dat omw i l le van haar verdiensten bij het
eindoffens ief de t itel 'Carabiniers Prins Boudewij n ' mocht dragen.
Geloofd

zij

J es11s · Chri•t11s

t

Dominicus
acht
behaalde
frontstrepen en verschil lende
eretekens zoals het Oorlogskruis,
IJzerkruis, Overwinnings- en
Herinneringsmedai l le, Ridder in
de Orde van Leopold I I met
zwaarden en Ridder m de
Kroonorde met zwaarden.

i

R ID VOOR DE ZlEJ,
v an <lc Heer

Dominique Vijverman
,..,� cduwnaa.r t•:in _!i..{ c·:rouw

BRUSSELLE,
juni 1891. cu er
27 i�brnari 1971,
Sakr::i m enten der zieken .:n

M:ui.:>.

geboren tc Okegem, op '!9
in de Heer ontslapen op

gesterkt door clc
<lc Pauselijke Zegen.
Oudstrljder 1914-1913, vereerd met het oorlogs
kruis met Palmen, bet IJurkruis en Jlle
andere eretekens.

Na de oorlog oefende h ij het
beroep u it van veekoopman en
huwde met Maria Theresia
Bruselle uit Dudzele d ie h ji
tij dens de oorlog had leren
kennen. Het gezin had geen
eerste
de
kinderen.
B ij
verkiezingen na de oorlog stond
h ij op de l ijst van de Daensisten.

Z7!f al bereikt men nog ai wat jaren, toch
bhift het a:irdsc lcveu kort en keert ieder

;ehepsel eens naar zijn Schepper terug. Het
laatste voor de aarde en bet eers t e voor de
eeuwigheid is altijd ' rekenschap geven voor
d e Eeuwige Rechter.
Hij was een sterke, gezonde man en snakte
het leven. Het echte, om·crgnnkclijkc
le\"en waartoe we al len geroepen zijn ligt niet
hier, maar iu het hiernamaals.

naar

Daarom gedenken we Jesus' woorden : < lk
ben de verrijzenis en het Leven. Wie in Mij
gelooft zal Ic.ven, ook al is hij gestorven.
En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in
eeuwigheid niet sterven >.

Dominicus overleed in zijn
won i ng in de Hazeleerstraat op
79-j arige leeftij d op 27 februari
1 97 1 .

hem bidden : c We hiddcn U,
Heer, voor de ziel van uw dienaar Dominique,
die nit deze wereld is heengegaan. Straf hem

l,atcn we

voor

Bidprentje: Heemkring Okegem

Julius Jan Baptist (Jules) Bauwens ( 1 893-1 972)

J ules werd geboren te Schendelbeke op 1 6 mei 1 893 . H ij was soldaat
m i l icien in 1 9 1 3 en in d ienst vanaf 1 5 september 1 9 1 3 . Op 1 6
december 1 9 1 3 was- h ij actief bij het regiment Kust Art i llerie met
stamnr. 1 63/599. Volgens z ij n m i litair dossier was hij 1 ,7 1 m. groot en
had een l icht gekleurd gezicht met normaal voorhoofd en l ichtblauwe
ogen, een grote neus en normale mond met d ikke l ippen en
donkerbruin haar.
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H ij werd gemobi liseerd van l augustus 1 9 1 4 tot 3 1 januari 1 9 1 9 en
behaalde de graad van wachtmeester met stamnr. 599 bij het l 3 de
Artil lerieregiment. I n totaal was h ij 54 maanden actief waarvan 52
maanden aan het front. H ij was vanaf 4 augustus 1 9 1 4 bij de
vestigingsarti l lerie en op 1 5 september 1 9 1 4 bij de zware houwitsers.
Vanaf 6 januari 1 9 1 6 ging hij bij de zware artil lerie en dit tot einde
van de oorlog.

\·oor 1.lin gctrnuwcn heeft de Heer re·1 \\•oon·
pln:u� bercÎll.
! :'\

DE

VREDE

t

D I�S

de ziel \'1111 t l!!

H lm f.X

Heer

RU ST E

JULES BAUWENS
wcdu wn�ar

va.n :-ircvrouw

lRMA BAETENS,

flCborcn te Schendelbeke op 16 mei 1893, en
in de Heer ontshpcn te �înovc op 15 j11ni 1972,

gesterkt door de Sn.kt·nme:lten

HIJ

lid van do bond KOTk en Wereld.
Oud-Strljder-Vuurkruaar UU-1911.

was

der

Zie-ken.

Ridder In de Kroonorde met zwaarden en
houder vo.n verschillende mllftaire eratekma.
LSd van do Krbtene Cepcmdonoerdenbon:!.

i

�nc t�:cJ.�.���� Wi!t :in �;ij b:�lo�ft \:�Jr /:::!�
c

ook nl is hij gestorven. En ieder <lie teert en
Jrcloo!t in Mij. r.:d in eeuw igheid niet sterven•.

Op djn tac.htig-ätc jaar i� voidcr vnn dit tijde·
Jljk lc\.·cn ovcri:ei;inan naa. r het eeuwige. Hij
w3s e-.:n f<lt!
<l mcn!I, met een aoudcn hart,

die een gelukkige ou<le do.g kcn<lc te midden
van de zijnen. Hij wils een geliefde vader,
die in r.ijn leven h:ird gtwcrkt heeft. Fie.r

J ules Bauwens samen met vader Benoit (foto en bidprentje: Wilfried

Moens)

Jules was een Vuurkruiser en behaalde acht frontstrepen en tien
medail les. Op 7 november 1 9 1 7 kreeg hij een eervol le Engelse
onderscheiding. Na de oorlog huwde h ij met C lementia I rma Baetens
op 5 november 1 9 1 9 te Okegem. H ij h ield het voor bekeken in het
leger en ging als spoorwegbediende aan de slag. Het gezin woonde in
het seinwachtershuisje aan het u itei nde van de Kattestraat en kreeg
v ier kinderen.
Ju les was verscheidene jaren voorzitter van de Oud-Strijdersbond te
Okegem en overleed te N inove op 1 5 juni 1 972 op 79-jarige leeftijd.
Zijn vrouw overleed 1 6 jaar eerder in 1 956.
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Augustinus (August) Van der Weeën ( 1 887-1973)

August werd geboren te Denderleeuw op 1 5 oktober 1 887. H ij was
lotel ing van het j aar 1 907 met nr. 42 en was soldaat m i l ic ien in 1 907
met stamnr. 1 1 0/545 1 5 bij het 1 ode L in ieregi ment sedert 1 6 november
1 907.
H ij was opnieuw onder de wapens van 1 augustus 1 9 1 4 tot 3 1 januari
1 9 1 9 en dit b ij het 3de Linieregi ment. H ij huwde op 1 9 apri l 1 9 1 3 te
Denderleeuw met Angel ina Van Droogenbroeck en vestigde zich na
de oorlog in de Leopoldstraat te Okegem.
August werd krijgsgevangene genomen te Namen op 23 augustus
1 9 1 4 aan de oever van de Maas in Beez. H ij raakte in de loopgraven
helemaal omsingeld en werd gevangen genomen door de Duitsers. V ia
Gembloux werd h ij naar een gevangenkamp in D uitsland gevoerd en
dit tot 5 januari 1 9 1 9 . A ugust werd in onbepaald verlof gestuurd op 1 9
augustus 1 9 1 9.
August
behaalde
een
frontstreep
en
de
Overwinnings
Herinneringsmedail le. Na de oorlog was August de stuwende kracht
bij de oprichting van een Soc ial istische partij te Okegem . 2 August
overleed op 8 j u l i 1 973 op 85-j arige leeftij d te N inove.

Elias De Craim ( 1 886- 1 973)

E l ias werd geboren te Borchtlombeek op 23 mei 1 886. H ij werkte
aanvankel ij k als knecht op het hof Ter Schoor waar h ij Maria Sonck ,
leerde kennen die er eveneens tewerkgesteld was als meid. Maria
kreeg een kind van hem doch E l ias g ing geen huwelijk aan en werd
weggestuurd van het hof. H ij ging als m ij nwerker de kost verdienen.
Op 6 oktober 1 9 1 1 h uwde hij toch met Maria en wettigde zijn kind
Emericus Maurits die toen v ij fjaar oud was.
E l ias werd op 1 augustus 1 9 1 4 b ij het 5 de L inieregiment (Corps
D D/2 DA) onder de wapens geroepen. H ij had stamnr. 62694
opgeroepen onder de wapens.
2 P. PRAET. Socialist i n een katholieke gemeente. Mededelingen Heemkring Okegem,
jaargang, 2009 nr. 4.
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Naast Dominique Vernai l len die in Luik werd gevangen genomen,
was E l ias De Craim de enige Okegemse soldaat die in West
V laanderen door de Duitsers als krijgsgevangene werd weggevoerd.
E l ias v iel einde 1 9 1 7 in v ijandelij ke handen in een vooruitgeschoven
post aan de IJzer te Ramskapel le. Om een voorbeeld te stel len reden
de Duitsers met krijgsgevangene E l ias langs versch i l lende steden in
V laanderen rond en zo werd hij als het ware tentoongeste ld. fn Aalst
kon de fam i l ie hem bezoeken vooraleer hij overgebracht werd naar
een krijgsgevangenenkamp in Du itsland. El ias verbleef in Du itsland in
de kampen van Duimen en Kassei en kwam terug in Okegem op 6
januari 1 9 1 9.
I n 1 962 deed h ij een aanvraag voor zij n medai l les: het Oorlogskru is,
het lJzerkruis en de Herinneringsmedail le. Na de Eerste Were ldoorlog
vond E l ias werk bij de spoorwegen en het gezin vestigde zich in een
huis in de Borreweg. Het gezin had in totaal acht kinderen. E l ias
overleed in zijn won ing op 87-jarige leeftijd op 28 augustus 1 973, z ij n
vrouw Maria overleed drie jaar vroeger in 1 970.
Geloofd z i j Jezus-ChrlsttJo .
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Gopon.sloneerde .spoorwegerbefder.
Oud-.stTijder 1914-"f8.
lid van de Vuurkruisers

Ons

�vem.

'l'ttdur

voeld6

dot

zlJn

oinde naderbij

Met schrik Ir. het hor! ?.::!G hit zijn
van huls ncan; hij vroag om de
pr1c:itcr en do lantste sakrarncnten: en toon
allee Ir. orde was sloot hrJ zacht zJjn ogen
en I s rustig en s t l l nan; de Heer geoaon.
Daarorn l l (J l f!r lo onze droefhold tlerhc-1d
we hebbon hem lang mog�n be
en vreu!)da
houden, hij was at&rk en gezond on vooral
heit W8S een goede vnder.
HIJ geloofde. hij kon bidden, en de dood
was voor hem gcon einde ma3r &011 over·
�ung nonr 0011 gelukkig leven zondttr einde.
Moge do Heer he m do zwakheden en fou·
Ion vergaven; hem de eeuwloo bolonl no schen
lcon om zijn werken on zwoegen, om de toe-

krnc!ercn

:

wijding van zijn gezin. om hot
levenstaak.
vorvollon vnn zlJn

gewetensvol

MIJr. dlerbAre kinderen en klelnkt ndercm. Ik
dan� u om do liAfdovofle zoroon en oenogon.
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Foto en bidprentje: familie De Craim
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did mijn oude doo
om do 9elukkl,e c1a-

attenties

Judocus Dominique Vernaillen ( 1 893- 1 973)
Heer, geef zijn Ziel de eeuwige
.1.
!

rust.

Gedenk in uw gebeden de Zlel van
DE H E ER

Dominique Vemaillen
echtgenoot van Mevrouw

DE BRABANTER Valentlne

Geboren te Okegem de 1 5e mo•rt 1 893
en in de Heer ontslapen te Ninove op
1 7 oktober 1 97 3 , begeleid door het Sa
krament der Z iek en en de Pausel. Zegen.
Oud-strijder l 9 1 4-' 1 8
Lid van de bond c Kerk en Were!d •
Een levenseinde doet alt;jd nadenken ;
dan pas begrijpen wij maar goed wie ie
m and is gewee st en wat voor een verlies
het moet zijn voor zijn dierbaren ' hem
te zien heengaan.
Het leven van Dominique is gesierd ge
weest met volharding en inzet.
In de
moeilijke oorlogsja ren spaarde hij zich
zelf niet.
In zijn gezin zette hij zich stil en vol
ledig in voor het welzijn van zijn dier
baren.
Op zijn oude dag is hij van lasten niet
gespaard gebleven, maar met geduld en
zonder opstandigheid of klachten heeft
hij 't lijden aanvaard en gedragen.

Foto en bid prentje: Herman Vernaillen

Domin ique werd geboren als oudste van een gezin van negen kinderen
te Okegem in de Kattestraat op 1 5 maart 1 893 . Vader Eduardus was
landbouwer en gehuwd met Maria Sylvia Van Eeckhout.
Dom inique was so ldaat m i l icien in 1 9 1 3 met stamnr. 5336 b ij de
Genie - pte Jagers te voet (2 de bataljon pte compagnie). Op 6 augustus
1 9 1 4 werd Dom in iq ue krijgsgevangen genomen bij de gevechten te
Luik en de dag nadien weggevoerd als krijgsgevangene naar
Duitsland. In totaal was h ij 48 maanden en 26 dagen krijgsgevangene.
Na zij n vrij lating was h ij nog actief bij de 4<le Compagnie Spoorwegen
tot 2 1 augustus 1 9 1 9. Nadien werd hij in onbepaald verlof gestuurd.
Dominique kreeg de Overwinnings- en Herinneringsmedail le, het
Oorlogskruis en één Frontstreep. Op 28-jarige leeftij d in 1 92 1 huwde
h ij met Maria Valentia De B rabanter, een dochter uit het café ' I n 't
sterreken ' in de Kattestraat. Het gez in kreeg twee kinderen.
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Domin ique overleed op 1 7 oktober 1 973 te N i nove, zij n vrouw op 1 9
j u l i 1 984 te Denderleeuw.

Dominique Vernaillen (staande a ls tweede van links) in het Du itse krijgsgevange n ka m p
w a a r h ij de ganse oorlog gevangen zat
(foto: Herman Vernaillen)

Achilles (Ach iel) Van Isterdael ( 1 893-1 974)

Achiel werd geboren als eerste u it een gezin van v ij f k inderen te
Okegem in de Kattestraat op 1 2 januari 1 893 . Vader A lexis was
landbouwer en gehuwd met Joanna Catharina Van Laeren,
handschoenmaakster uit Okegem.
Achiel was spoorwegwerkman en soldaat m i l ic ien in 1 9 1 3 met
stamnr. 5 1 5 bij de 4cte Carabiniers ( 1 2de Compagn ie M itrail leurs). H ij
werd gemobiliseerd op 1 augustus 1 9 1 4 tot 3 1 januari 1 9 1 9 en was in
totaal 54 maanden in d ienst waarvan 52 maanden aan het front.
H ij was aanvankel ij k in dienst op 1 augustus 1 9 1 4 bij het pte
Compagn ie 2cte Batterij . Op 26 december 1 9 1 4 was h ij actief bij de 4 cte
Carabin iers. Op 26 april 1 9 1 8 kwetste h ij zich en werd h ij opgenomen
in het mil itair hospitaal ' Amb. Franciscanen' in Calais. H ij verbleef er
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tot 29 apri l 1 9 1 8 . Men bracht hem dan naar het hospitaal ' Bonsecours'
in Rouen waar hij tot 26 j un i 1 9 1 8 verbleef.
Achiel behaalde acht frontstrepen en verschil lende eretekens zoals h et
Oorlogskru is met Palm, het IJzerkruis, het V uurkruis, de
Herinnerings- en Overwinn ingsmedail le, de R idder m de
Leopoldsorde met zwaarden en de Ridder in de Kroonorde met
zwaarden . Achiel werd erkend als Vuurkruiser.
Na de oorlog huwde h ij te Okegem op 30 december 1 9 1 9 met Adelina
L udov ica Van der Donck, een 25-j arige handschoenmaakster uit
Okegem . Het gezin vestigde zich in de Kattestraat en later in de
Leopoldstraat.
Achiel overleed op 8 1 -jarige leeftij d op 6 juni 1 974 in zij n woning in
de Leopoldstraat. Z ij n vrouw Adelina overleed in 1 989 te Ninove op
95-jarige leeftijd.
' k Weet mij gelukkig In leven e n dood,
steeds hoop Ik goedheid van God
't ondervinden.

t

B I D VOOR DE Z I EL VAN DE HEER

Achlel VAN ISTERDAEL
echtgenoot van Mevrouw

Adelina VAN DER DONCK
Geboren te Ok egem op 1 2 Januari 1 893
en er In de Heer ontslapen op 6 juni
1 974, voorilen van de H.H. Sakr3men

ter der Zieken.
Oudstrijder 1 9 1 4- 1 9 1 8, ve reerd met het
Oorlogskruis met Palmen, het l)zerkruls
en a l le andere eretekens.
lid van Don Bosco.
Bij het afsterven van zulk mens %Ou men
mogen zeggen : i k ben blij dat ik hem
gekend heb.
Achiel hi e l d van het leven, hlj hield van
zijn vrouw, van z;jn kinderen en van de
· mensen.
Zijn goed humeur zullen zijn vele vrien
Z i jn opge.
den nu moeten ontbe ren .
rulmdheid was hem e i gen . Speciaal dient
dit te worden vermeld omdat hlf zelfs
in zijn jarenlange ziekte zich no'llt ge
wonnen gaf en niemand tot last wilde
ûjn.
Was hij goed voor z i j n medemensen, niJ
wist ook aan God te geven w�t Hem

Foto en bidprentje: Christine Vernaillen
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F ranciscus Alfonsius (Alfons) Bou rgeois ( 1 895-1 974)

A l fons werd geboren als
jongste telg uit een gezin van
v ier kinderen te Okegem in de
Beekstraat op 2 apri l 1 895 .
Vader Petrus was landbouwer
en
gehuwd
met
Maria
Angel ina Van Geel uit Pamel
en handschoenmaakster van
beroep.
Alfons was m i l icien in 1 9 1 6
met stamnr. 2 5 80 bij het 1 5cte
Lin ieregiment ( 1 ste bataljon 3cte
compagn ie) . H ij begon zijn
actieve d ienst op 1 1 januari
1 9 1 7 tot 3 1 januari 1 9 1 9 .
Vanaf 2 1 apri l 1 9 1 8 ging h ij
over bij de 4cte M itrai l leurs.
Alfons
één
behaalde
frontstreep en de Herinnerings
en Overwin-ningsmedail le.
Foto: familie Bourgeois

Alfons h uwde in 1 9 1 9 met
Cel ina Baes te L iedekerke en
het gezin vestigde zich in de Kattestraat waar zes k inderen het
levensl icht zagen. Al fons overleed te Leuven op 79- j arige leeftijd op
26 j u l i 1 974. Zijn vrouw overleed op 1 0 februari 1 973 in haar won ing
in de Kattestraat.
Camille Achiel (Kam iel) Maleseijs ( 1 893- 1975)

Kamiel werd geboren te Poperinge op 20 augustus 1 893 . H ij was
soldaat m i licien in 1 9 1 3 met stamnr. 1 67/ 1 664 en werd op l augustus
1 9 1 4 in actieve d ienst gesteld bij de 2 oste Artillerie Gemengde
Brigade. Vanaf 7 maart 1. 9 1 5 was h ij actief b ij het 7cte Regiment
Artil lerie. In 1 9 1 6 bij het 1 3cte Regiment Arti l lerie, in 1. 9 1 7 bij het 2 cte
Regiment Artil lerie om in onbepaald verlof te eind igen bij het 1 7cte
Regiment Artillerie.
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Kamiel was voor de oorlog gehuwd met B lanche Rijckervoort en
woonde te Poperinge. Kamiel kwam onder de oorlog tweemaal voor
de Krij gsraad en kreeg verschi l lende straffen. Zo werd h ij in 1 9 1 5
veroordeeld tot 2 8 dagen gevangenis wegens onwettige afwezigheid
en in 1 9 1 6 acht dagen gevangenis voor diefstal . Door de wetten van 9
september 1 9 1 9 en 26 september werd hem amnestie verleend en
kreeg hij toch de Overwinning- en Herinneringsmedai lle, het
Oorlogskru is met Palm en het IJzerkruis.
Kamiel was 52 maanden aan het front en behaalde zeven frontstrepen.
B ij zij n aanvraag van zij n vuurkaart in 1 933 woonde h ij te Poperinge.
Begin jaren 1 960 vestigde hij zich met zij n vrouw m de
Brabandersweg 3 te Okegem. Kamiel overleed te Aalst op 1 5 maart
1 975 op 8 1 -jarige leeftijd.
«

Nu laat Gij, Heer,
uw

dienaar

B I D VOOR
DE

.1.

1

in vrede gaan ».

DE Z I E L VAN
HEER

KAMIEL MALESEYS

Geboren te Poperinge op 21 augustus
l 893 en overleden te Aalst op 1 5
maart
1 975, voorzien van de H.H.
Sakramenten der Zi�kcn.
Lid van de Gepensicneerdenbond.
Oud-Strijder Invalide 1 9 1 4-' 1 8

Gij a l len die mij l iefhebt, weent niet te
zeer. Wij weten dat de dood niet het
einde is, maar een begin ; geen vernie
tiging, maar een bevrijding van a l le
zorg en l ijden.
Eens zullen wij elkaar terug zien. Daar
om treuren wij niet, zoals zij die geen
geloof hebben.
De christelijke hoop schenkt ons een
verder doel tijdens dit leven.
Zo blijft deze dierbare overledene in on
ze gedachten en zullen wij ons a l leen
voorbereiden op het nieuwe wederzien.
Zo blijft onze liefde bij hem door ons
dagelijks gebed.

Foto en bidprentje: Heem kring Okegem
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Osca r Em ile Agne esen s (1 897- 1977 )
en was tien
Oscar werd geboren te Iddergem op 28 septe mber 1 897
jaar oud toen zij n vader op 40-ja rige leeftij d overl eed.
met stamn r.
Oscar was m i l icien b ij het bijzo nder Cont ingen t in 1 9 1 6
1 9 1 6 tot 3 1
1 79/2 8 1 5 bij de 6de Gen ie. H ij was bij het leger van 7 juli
het front
januari 1 9 1 9. In totaal was hij 25 maanden en l 0 dagen aan
en 4 maanden achter het front bij het 1 2 cte Batalj on Gen ie.
hil lende
Oscar was Vuurkru iser en behaa lde drie frontstrepen en versc

eretekens.

vica
Na de oorlo g op 9 decem ber 1 9 1 9 h uwde h ij te Okegem met Ludo
zijn
V ij verma n, een landb ouwster u it Okeg em en vestig de zich met
gezin in de Fonte instraat. Er werde n v ij f kinder en geboren. Oscar
op 1 0
overleed in zij n won ing in de Evers emwe g op 79-jar ige leeftijd
j u l i 1 977.
l\lt:tllllllt.1 � 1.c 1 1 1. • """o. -·-"Woj lev en en 1 t crven 1·oor
tuut Hem behoren. wij toe ,;

-G-od,

In

voortun

"

onz e Heer :

t

de kracht en de vrede v.n Christus

lctlt

de Heer

Oscar A G N E E S E N S

ec:btB•noot

Op

van

LOUISA VIJVERMAN.

23 acptcmbcr 1897 werd hij te Iddcrl!'cm
ieboren en nam God hem aan als lojn klnd ln

het I>oopsel.

Op 10 Juli 1977 werd hij, In ext rem is gezalfd
111 e t het H. Oliesel 1'n gesterkt door de Pause·
hjke ZeQ'e1i, door Zijn Schepper ter verant•
woordlng geroepen om voortaan te delen In
de vol h eid van Zijn goddelijk lieldelcvcn.
Lid van Q' cb cdsbond <Kerk en W erolcl ».
Bestuurslid en medestichter van de Kriste·
lijke Bond van Gepensioneerden.
Oud-strijder Vuurkruiser 1914·1918.
Wter i • een mcn&cnlcvcn voorbij en d;,.n pas
voelen familieleden en vrienden maar best
welke pij n het ia ee n goede vader te vcrlic·
zcu : •cl lo al I• men bejaard en hcbhcn weinige
menaen het geliuk gehad zolang ••men met
moeder te mogen blijven leven. ;\fen ziet de
ledlge plut1, men voelt het verdriet om bet
heengaan.
Maar omc4t wc gelovige mensen zijn, besel•
fen wc t.och dat de dood niet het lnntsto Is.
Al. wie on JIHJ geloo! t zal leven, ook al Is
hlJ gestorven.
Omdat dcz� man altjid getracht heelt op een·
voudlie wlize Gods wil te volbrcn lJen Joor het

Bidprentje en foto: Heemkring Okegem
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Achiel Van de Perre ( 1 893-1 978)

C. i.,;OB N K

Ach iel was de j ongste broer van
Aloïs en werd geboren te
Okegem op 29 maart 1 893 m
het gehucht Eversem.

î

UW G irnF.DEN DE ZIP,!,
VAN DJ\ H EER

fN

Achiel VAN
Weduwnaar
IR M A

DE PERRE

van Mevrouw
DE VR IENDT

Achiel werd onder de wapens
geroepen op 1 6 november 1 9 1 3
b ij de 2 cte Jagers te voet en had
stamnr. 54499. H ij kwetste zich
aan het been op 1 2 j u l i 1 9 1 5 en
werd opgenomen in de ' A mb.
Lamarch' te Calais en kwam
terug in zij n regiment op 23 j u l i
1 9 1 6. H ij was in totaal 54
maanden aan het front. Ach iel
was Vuurkruiser en behaalde
en
frontstrepen
acht
verschil lende eretekens zoals
het Oorlogskruis met Palm,
Overwinen
Herinneringsn ingsmedail le, het IJzerkruis en
het M i l itair ereteken 2 cte k las.

geboren te Okegem, op 29 maart 1893 en er
in de Hee.r ontslapen op 17 april 19i8.
Lid van de gebcd shond "Kerk en Wereld".
Oud-Strijder Vuurkrul•er 1914 1918

Dij de dood van elke men• treft ons tel·
kens weer hoe nietig ons aards bestaan is.
Maar als wij dan ala gelovige mensen
denken, dan bes effen we meteen wellce gro.
heeft
gebracht
te schat God in ons hart
door de bood•c:hap van Zijn Zoon. Want on·
ze Heer Jezus Cbri•tus kwam on• leren dat
de dood niet het einde is, maar voor hen die
is de dood
geloven dat } e2us de Heer is,
slechts een donkere en lastige overgang naar
een ee uwig leven, waar a-een einde meer is,
m aar alleen leven en geluk.
God, ve rhoor oru gebed, nu wij tot U
bidden om bru:mhartigheid voor he m die in
bet Doopsel Uw kind is geworden, Dat hij
nu bij u blijvend geluk mo&"e vinden.
Mijn goede dochter en famllielcden, da nk
voor uw zorg. Gij waart mijn vreugde. Blijft
elkaar in uw leven help en en bijstaan.
Vergeet mij niet in uw gelovige gebeden.
Hij ruste in vrede l

Bidprentje: Heemkring Okegem

H ij h uwde te Schaarbeek in 1 920 met I rma De Vriendt uit Schepdaal
en vestigde zich in de Eversemweg waar in 1 92 1 een dochter A l ida
geboren werd. Na de oorlog oefende h ij het beroep van
spoorwegwerkman uit en overleed in zij n won ing op 8 5 -j arige leeftijd
in de Bosstraat (dood gevonden).
Bronnen
-

Documentatiecentrum

-

Kon i n k l ijk

Museum

van het

Leger en

de

Krij gsgesch iedenis Brussel
-

Kwartier Koningin E l isabeth - B lok 6c Everstraat

-

Archief Pierre Pauwels, Aspelare

1 140 Brussel

H. VAN I STERDAEL. Families en Personen te Okegem (Ninove) (12e
eeuw - 1 909) en Jmpegem (Liedekerke) (1 7e eeuw - 1804) . Okegem, 2009.
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Achtergronden bij de noodlanding
van een B- 1 7 bom menwerper
op nieuwj aarsdag 1 945
Patrick Praet

'Op deze nieuwjaarsdag: een heldere vrieslucht. De hard bevroren
grond is met een laagje sneeuw bedekt. De ganse voormiddag is er
geronk geweest
van
vliegtuigen die
terugkeerden
van
bombardementen in Duitsland. Een vliegtuig met sputterende motoren
deed ons naar buiten spurten. Van boven Impegem sukkelt een
bombardeur voort richting Okegem '. Zo beginnen de herinneringen
van Ach iel Anthoens in de Mededelingen van 2004 over de
nood landing van een bommenwerper op het grondgebied van
Okegem. 3 Het artikel van Achiel rakelde een voorval op dat bij heel
wat oudere Okegemnaars in de vergetelheid was geraakt. L iefhebbers
van l uchtvaartgeschiedenis zitten i ntussen n iet sti l en zij n gedreven
bezig met soortgel ij ke crashes uit de Tweede Wereldoorlog in kaart te
brengen. Hun onderzoek leidde tot aanvul lende informatie over het
voorval op de grens tussen Okegem en I ddergem. H un bev indingen
laten nu toe om beter de algemene context te schetsen van het bewuste
v l iegtuig .4
Tij dens de jaarw isseling van 1 944-45 had het Duitse leger zich zo
goed als vol ledig op het eigen grondgebied teruggetrokken. Het
Ardennenoffensief van december dat de geal l ieerden in het zu iden van
België wou verrassen, had in Berlij n de hoop even doen opflakkeren.
Maar nieuwe Amerikaanse troepen zorgden er voor dat de
verrassingsaanval werd gestopt. De slag bij Bastogne geldt als het
keerpunt in dit Duitse offensief. I ntussen gingen de bombardementen
van geal l ieerde v l iegtuigen op Duitse steden, industriegebieden en
m i litaire centra gewoon door. Met hun bommentapijten richtten ze er
3 A. ANTHOENS. Maandag 1 januari 1945: Relaas van een noodlanding van een
bommenwerper, in Mededelingen Heemkring Okegem, 29, 2004, nr. 4, p. 1 1 0- 1 1 2.

4 We mochten gebruik maken van de gegevens op The Official Website of the 384th Bomb
Group ( H), Ine. Site design and content 0 1 999-20 1 4 by Fred PRELLER, Webmaster &
Redcap50 (20 Maart 20 1 4 0 ).
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een gigantische ravage aan. Tienduizenden burgers stierven als
' collateral damage' om het nazireg ime op de knieën te krij gen.
Een van deze ' v l iegende forten' was de B - 1 7 die in Okegem terecht
kwam . Het behoorde tot de 8th U SAAF, een Amerikaanse eenheid
van bommenwerpers d ie in het kader van de geall ieerde
samenwerking op Brits grondgebied was gestationeerd. Men weet dat
de bewuste 8- 1 7 sinds 3 mei 1 944 opereerde vanaf de RAF-Airbase
Grafton Underwood (Northamptonsh ire). Het v l iegtu ig had al
meerdere v luchten op zijn naam staan. Op oudejaarsnacht van 1 944
behoorde het tot een zend ing van 43 andere bommenwerpers die in het
Duitse plaatsje Derben de o l ieraffinaderijen, spoorweginfrastructu ur,
en zend- en radarinstal laties moesten vern ietigen . Dit waren v luchten
die dag en nacht doorgingen en de m i l itaire capaciteit van Duitsland
een zware s lag toebrachten. Tege l ij k waren de bombardementen op
steden en wooncentra een vorm van psychologische oorlogvoering.
Ook de 'Okegemse B- 1 7' kreeg deze opdracht. In Derben aan de E l be
was tijdens de oorlog immers een belangrijk m i l itair-industrieel en
logistiek centrum van de Wehrmacht gevestigd. Door het s lechte weer
kregen de pi loten die nacht de opd racht h un bommen ergens anders te
gooien. U iteindelij k werden d it de spoorweginstal latie en het
vorm ingsstation van Wetzlar, een stad in de huidige deelstaat Hessen.
Op de terugvl ucht naar Groot-Brittannië werd het v l iegtuig door
v ijande l ijk vuur geraakt (het v l uchtrapport vermeldt battle damage).
Door de opgelopen schade vreesde de pi loot niet meer naar in zijn
thuisbasis te geraken en oordeelde h ij het veil iger om te landen op
Belgisch grondgebied dat op dat ogenblik zo goed als volled ig bevrijd
was.
H ier startten dan de herinneringen van Achiel Anthoens die we voor
het verder verloop van de opmerke l ijke crashlanding in Okegem nog
even samenvatten. Op nieuwjaarsdag 1 945 was er voortdurend lawaai
geweest van terugkerende vl iegtuigen uit Duitsland. Ter hoogte van
I mpegem was de bewuste bommenwerper duidelijk in de problemen
geraakt. Ach iel herinnert zich de openstaande deur van het v l iegtuig
en acht bemanningsleden d ie zich met hun parachute probeerden te
redden. Uit het recente onderzoek weten we nu dat het u iteindel ij k
zeven bemanningsleden waren: John H . Z i mmerman (navigator)
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Gerald E. Schumer (bommenwerper), Wi l l iam H . Cawthon (radio
operator), Lawrence V . Barnes ( ingen ieur), Sidney L. Asby, Frederick
D. Matthews en George J. Plont (de laatste drie waren
boordschutters). Zij kwamen terecht tussen de Dender en de spoorweg
in de buurt van de Burgemeester Couckstraat, waar de mil itairen snel
werden opgevangen door de bevol king. Achiel vermeldt dat één van
hen bij de sprong gekwetst geraakte en door de mensen werd
geëvacueerd. Nu weten we dat het ging om Gerald Schumer die een
beenletsel had. Vermoedel ij k kreeg h ij de eerste zorgen bij een dokter
in N inove, Meerbeke of Roosdaal .
I ntussen probeerden pi loot Donald Johnson en copi loot Stan ley Kloss
het v liegtuig op een gesch ikte plaats een noodlanding te laten maken.
De B- 1 7 bleef bijgevolg tussen de Kattestraat, den Triep en de
steenweg naar Ninove rondjes draaien om uiteindelij k een buiklanding
te maken tussen het Kipsteekbos en de steenweg. De pi loten kozen
een voldoende hoge en veil ige p lek, ongeveer aan k i lometerpaaltje 8.5
langs de steenweg. Het v l iegtuig gleed nog wat verder over het veld
maar werd afgeremd door verscheidene obstakels zoals boomtoppen
en afsl uitingen om u iteindelij k op ongeveer 200 meter van de
steenweg tot sti lstand te komen. De omstand igheden van de crash
worden bevestigd door René Van Der Hoeven die als jongeman de
buiklanding gadesloeg. Vrij snel was een wacht van enkele soldaten
aanwezig die het boordgeschut, de stuurinrichting, de waardevo l le
elektronica, de vergaarbakken met brandstof verwij derden. Officieel
vond de berging plaats op 1 8 januari 1 945, maar volgens Anthoens
nam dit meerdere dagen in beslag.
Het karkas werd vervolgens achtergelaten waarna n ieuwsgierige
omwoners nadien rond het vl iegtuig samendromden. Wilfried De
Metsenaere uit Denderleeuw herinnerde zich jaren nad ien nog dat er
wit brood in het v l iegtuig lag.5 De daaropvolgende weken werd het
wrak vol ledig ontmanteld en door de bevolking voor eigen gebruik
gerecycleerd. Handige Okegemnaars knutselden met het aluminium en
zinken materiaal later al lerlei werktuigen in elkaar. I n de tuin van
Auguste Van De Perre in de Neerbeekstraat heeft bij voorbeeld
5 C. DE DECK.ER en J.-L. ROBA. '40- '45 boven Schelde, Dender en Durme. Vijfjaar
luchtoorlog boven de arrondissementen Aalst en Dendermonde. S.I., 1 994, p. 284-285.
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jaren lang een ladder gelegen afkomstig van het v liegtuig. Een stuk
van de B- 1 7 is ook nog lang gebruikt als noodbrug over de
Kipsteekbeek. De laatste brokstukken werden uiteinde l ij k door een
p laatsel ij ke schroothandelaar opgeru imd.
In heel wat gemeenten waar tij dens de oorlog vl iegtuigen neerstortten
of een nood landing moesten maken, werden van het wrak foto's
genomen. I n Okegem is tot vandaag nog geen enkele foto opgedoken.
We moeten het dus ste l len met een foto van het v l iegtuig op z ijn basis
in Groot-Brittannië.

bewuste bommenwerper B 1 7-G -50-BO tijdens reparatiewerken o p zijn geallieerde basis
( foto: The Official Website of the 384th Bomb Group (H), Ine. Site design and content ©
1 999-20 1 4 by Fred PRELLER, Webmaster & Redcap50 (20 Maart 20 1 4 ©))

Een speurtocht naar wrakstukken leverde weinig of geen resultaat op.
Een van de weinige restanten is een vleugelkokarde met een
Amerikaanse ster d ie door de landbouwerfam i l ie Van Vaerenbergh u it
Iddergem werd bewaard. 6 Het v leugelstuk van de Okegemse B- 1 7
bevindt zich vandaag in het Museum for Freedom in Ramskapel le.

6

fbid.
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Uit de nalatenschap van E m m a De Rij ck
(28 oktober 1 904 - 1 2 j u ni 1 980) - deel 1
Herman Van lsterdael

Dit jaar kreeg de heemkund ige kring van Okegem twee schenkingen
van archief namel ij k van de familie Agneessens-De Rijck en van de
familie Van Holder. Beide schenkingen zij n zeer waardevol . In deze
bijdrage vangen we aan met de bespreking van de eerste schenking
van de kinderen van Emma De Rijck, namel ijk Herwig en Dirk
Agneessens. Deze schonken d it jaar twee dozen met oude akten en
contracten, opengevouwen en op een stapel gelegd ongeveer 1 5
centimeter hoog. De inhoud ervan is zeer divers, de akten dragen de
namen van verscheidene Okegemse fami l ies en de inhoud van de
dozen bevat enkele verrassende vondsten. Het is de bedoel ing de
lotgeval len van het arch ief te reconstrueren aan de hand van de akten
d ie nog aanwezig zijn. Het jaren lange verb l ij f op zolders heeft zij n
sporen nagelaten o p d e stukken : vochtplekken, roestp lekken e n niet
het m inst de hoeveelheid stof die het vergaarde.
De oudste akte dateert van 1 2 maart 1 68 8, de jongste van 26 oktober
1 937. Dat al leen is reeds uitzonderl ij k. Welke andere Okegemse
fami l ie kan nog bogen op een huisarch ief sinds de l 7e eeuw?
Begonnen met één akte groeide het arch ief van generatie op generatie.
Gezinnen droegen de archiefstukken aan elkaar over en bewaarden
zorgvuldig alle eigendomsbewijzen . Eerst een geruststel l ing v oor
ieder d ie het arch ief van de Okegemse schepenbank kent. In het
archief afkomstig van de fam i l ie Agneessens-De R ijck zijn geen
stukken aanwezig die niet voorkomen in het archief van de Okegemse
schepenbank, op één u itzondering na, een benoemingsbrief die gericht
was aan de benoemde en dus niet in het archief van de Okegemse
schepenbank kon voorkomen . Maar daarover later meer. Het
Okegemse arch ief is dus vrij vol ledig bewaard gebleven.
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De familie Straetmans

Het oudste stuk en een paar andere akten hebben betrekking op het
gezin dat aan de oorsprong ligt van het arch ief: N iclaes Straetmans en
zij n vrouw Catharina De Winne.
De oudste akte is de openbare verkoop van een onbehu isde hofstede
(een perceel bouwgrond) van Hendrick De Boeck en zijn kinderen.
Hendrik had zovee l sch u lden gemaakt dat op vraag van de abt van de
S int-Comeli usabd ij te N i nove de grond openbaar werd verkocht aan
de meestbiedende. Hendrik verzette zich n iet tegen de verkoop van
zij n perceel grond, het was zin loos. Het perceel was belast met een
jaarlij kse rente in natura aan de abd ij van Ninove van 6 viertelen 7
tarwe, 6 viertelen evene (haver), 4 kapoenen (gesneden haantjes) en 8
den ier in geld. Deze renten werden gewoon l ij k betaald in geld aan de
marktprij s van de betreffende granen en kippen . De rente was echter al
22 jaar niet betaald. Bovend ien was het niet de enige schu ld. Hendrik
werd meegesleurd in een groot aantal processen, steeds over
onbetaalde schulden. De baron van Barlo gehuwd met Theresia Boel
had eveneens van Hendrik nog ge ld tegoed en hij zag in dat h ij van
zij n geleende geld n iets zou terugzien.
De verkoping gebeurde voor burgemeester Adriaen Van de Perre en
drie schepenen van Okegem namel ij k Adriaen Goessens, Renier De
Winne en Cornelis Baijens. De meier Joos Beeckman leidde de
verkoping en officier (veldwachter) G i l l is Van Audenroede was
daarbij als ordehandhaver aanwezig. Men nam aan dat de opperv lakte
van het perceel één dagwand of 1 00 toenmal ige roeden (30 are 74,56
ca) bedroeg. Na opmeting door landmeter Charles Lambour op 1 2
maart 1 68 8 b leek het perceel een opperv lakte van 95 roeden te
hebben : een belangrij k detai l omdat de grond per roede werd verkocht
en betaald. In de beschrij ving staat eveneens dat Hendrik en zij n
kinderen slechts 2/3 van het perceel in eigendom hadden. Nochtans
werd het hele perceel te koop gesteld.
Waar was het perceel gelegen? Aan de Dorpsplaats van Okegem. De
aangelanden waren : ten zuiden de meers (weide) van de kerkfabriek
van Okegem, noord de straat (de Plaats), oost de dreef naar de Jan
7 Een viertel of veertel was een inhoudsmaat voor graan en bedroeg 16 liter of 1/8 van een
Ninoofse zak ( 1 28 liter).
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Van der Smessens meers en west de eigendom van erfgenamen Gillis
Dan iels en Daniël Van Huij lenbroeck.
N iclaes Straetman riep op de eerste zitdag het hoogste bod 1 8,5
stuiver per roede. Op een tweede zitdag bood n iemand nog hoger en
zo kon N iclaes zich eigenaar noemen. H ij bouwde op het perceel een
won ing.
De financiële afwikkel ing van de verkoop staat ook i n de akte
genoteerd. Bij na de helft van de koopsom ging naar de afhandelaars
van de verkoping. De opbrengst 87 gu lden en 1 7,5 stuiver werd
verdeeld over:
- burgemeester en schepenen: 1 1 gulden . Tij dens de zitdagen hadden
ze samen deze som, hun vergoeding, besteed aan drank in de herberg
waar de verkoping plaats had .
- meier, offic ier en landmeter: 8 gulden 6 stuiver
- de griffier (secretaris) : 1 3 gulden 3 stu iver
- procureur Du Bois: 3 gulden 1 2 stuiver
- procureur Van der E lst: 3 gulden
- officier Van Audenroede (tweede aanrekening): 1 2 stuiver
Restte voor de abt van de S int-Comel iusabd ij : 48 gu lden 4,5 stu iver.
Vermoedel ij k was dit niet voldoende om de vol ledige schuld af te
lossen.
N iclaes Straetman kreeg zij n exemplaar van de koopakte en gebruikte
een onbeschreven b ladzij de om eigenhandig de geboortedata van zij n
kinderen te noteren. Z o vonden w e daar d e naam e n geboortedatum
terug van Barbara Straetmans en de geboortedatum van Margareta
Straetmans, namen d ie n iet in de paroch ieregisters voorkomen . Dit i s
opnieuw een bewijs van d e soms erg gebrekkige registratie van dopen
in de paroch ieregisters. Maar een mogelij ke verklaring: het was een
oorlogsperiode en dan heeft een pastoor ook nog andere en zware
zorgen .
U it het boek "de gezinsreconstructie van Okegem" hernemen we het
vol ledige gezin van N iclaes Straetman om de volgende wending van
het arch iefbezit te verklaren.
Straetman N icolaus, begraven te Okegem op 27 september 1 7 1 9, zoon
van Adrianus en van Margareta Van der Kelen huwde met Catharina
De Winne ( De Wenne), gedoopt te Okegem op 23 januari 1 66 1 en
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begraven te Okegem op 2 december 1 730, meer dan 70 j . oud, dochter
Renerus en van Maria Baetens.
Catharina werd op 3 1
oktober 1 7 1 9 buitenpoorter van
Geraardsbergen . N icolaus was in 1 708- 1 7 1 0 schepen van Okegem.
Het gezin woonde op het Dorp ( perceelnrs. 63-70 op de kaart van
1 8 1 0). In 1 695 bedroeg zij n bedrij fsgrootte 5 54 roeden, in 1 705 3 67,5
roeden, in 1 7 1 8 3 5 2 roeden. Het paar zette 7 kinderen op de wereld:
1 ) Maria geboren op 29 september 1 687 en gedoopt te Okegem
op l oktober 1 687 (peter J udocus Beeckman - meter Maria
Baetens). Ze werd begraven te Okegem op 1 0 februari 1 727. Ze
huwde te Okegem op 5 j u l i 1 7 1 2 met Adrianus Grij seels
overleden te Okegem op 3 apri l 1 744 zoon van Jacobus.
Adrianus hertrouwde met Catharina Andries.
2) Petrus Gasparus geboren op 1 4 j u l i 1 689 en gedoopt te
Okegem op 1 6 j u l i 1 689 (peter Petrus Gaspar Stubbeleer - meter
Joanna Goesens). H ij h uwde met Margareta Asselman.
3) Anna geboren en gedoopt te Okegem op 30 apri l 1 69 1 (peter
Reinerus De Winne - meter Anna Step) en begraven te Okegem
op 1 0 j un i 1 759. Ze huwde te Okegem op 29 juni 1 72 1 met
Joannes Asselman gedoopt te Okegem op 1 5 juni 1 692 en
begraven te Okegem op 27 juni 1 732 zoon van Joannes en van
Anna Van de Waterloop en tevoren weduwnaar Anna De
Backer. Anna Straetman hertrouwde te Okegem op 23 november
1 732 met Adrianus Van der Speeten d ie begraven werd te
Okegem op 1 5 augustus 1 760.
4) Barbara geboren te Okegem op 3 februari 1 693. Geen spoor
van een overl ij den, maar ze was reeds overleden vóór 1 73 1 .
5 ) Adrianus geboren en gedoopt te Okegem op 7 maart 1 694
(peter Adrianus Beeckman - meter Cornelia De Winne). H ij
huwde met Joanna Van den Steen.
6) Joanna geboren op 7 maart 1 697 en gedoopt te Okegem op 9
maart 1 697 (peter Jacobus De Winne - meter Joanna Goesens).
Ze werd begraven te Okegem op 3 1 mei 1 762. Ze huwde te
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Handsch rift van Niclaes Straetman met de geboortedata van zijn kinderen.
De akte d raagt sporen van vochtschade, is licht gescheu rd en de geb ruikte inkt was niet
steeds van goede kwaliteit.

Okegem op 5 mei 1 726 met Joannes Van der Speeten gedoopt te
Denderhoutem op 26 augustus 1 702 en begraven te Okegem op
1 6 maart 1 76 1 zoon van Petrus en van Catharina De B rabander.
7) Margareta geboren te Okegem op 1 0 augustus 1 703 en
overleden Erembodegem op 1 9 j u l i 1 76 8 . Ze h uwde te Okegem
op 1 7 januari 1 734 met Gui l ielmus Van de Maele gedoopt
Erembodegem op 1 0 augustus 1 68 8 zoon van Judocus en van
Judoca De Clercq. Het paar vestigde z ich te Erembodegem.
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De drie navolgende akten hebben betrekking op d it gezin en zij n nog
aanwezig in dit archief uit de nalatenschap van Emma De R ijck:
l ) Akte van verkoping van rechtswege van een hofstede van Hendrik
De Boeck op verzoek van de abt van de abdij van N i nove wegens
achterstal l ige rente. Koper: N iclaas Straetman, 1 2 maart 1 688
(Gemeente l ij k Oud Arch ief Okegem nr. 4 l /22 l verso). Dit is de eerste
aankoop van een perceel bouwgrond, hoger besproken.
2) Aangifte van nalatenschap van Cornelia De Wenne (overleden 25
februari 1 726) gehuwd met Joos Boon en hertrouwd met Pieter Van
Cauter zoon van Adriaan. Geen kinderen. Haar zuster Catharina De
Wenne is erfgename, 26 augustus 1 726 (Gemeentel ij k Oud Archief
Okegem nr. 6 1 /9).
Omdat Corne l ia De Winne geen kinderen had met haar beide
echtgenoten erfde haar zuster Cathari na een deel van de nalatenschap.
De aanwezigheid van d it stuk is dus perfect verklaarbaar.
3) Akte van verkoop van h un zesde deel in een kamer en 47,5 lochting
door de erfgenamen van wij len N ic laas Straetman : Pieter en Adriaan
Straetman, Jan Assel man gehuwd Anna Straetman, Margareta
Straetman, Adriaan Grij seels gehuwd wij len Maria Straetman aan
Joanna Straetman, eveneens dochter N ic laas gehuwd met Jan Van der
Speeten, 5 apri l 1 73 1 (Gemeentelij k Oud Arch ief Okegem nr. 45/33).
De kinderen komen na het overl ijden van hun moeder overeen om dit
perceel (de helft van 95 roeden) over te laten aan h un zuster Joanna.
Het is één van de twee akten die de vol ledige overdracht regelden.
Aanvankelijk in 1 730 wou Adriaen Straetman in het ouderlij k huis
b l ij ven wonen maar dit ging n iet door. Adriaen Straetman ging in een
woning aan de Kattestraat gaan wonen.
De schoonzoon Jan Van der Speeten nam in 173 1 in twee stappen
de ouderlij ke woning van zij n vrouw over. De archiefstukken
bleven in het huis liggen en zo komen we terecht bij het archief op
de zolder van de familie Van der Speeten. Wat daar allemaal lag
is "stof' voor een volgende aflevering.
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Lij krede uitgesproken bij de begrafenis van
Judo Van Holder
Jozef Van der Speeten

On langs en onverwacht kreeg voorzitter Herman Van I sterdael een
pak arch iefstukken van een fam i l ielid van Judo Van Holder, een van
de voornaamste notabelen van het dorp rond 1 900. Een klein boekje
trok bijzonder onze aandacht. Het bevatte een kopie van de l ij kreden
die uitgesproken werden bij het graf van de overledene. Ze werden
uitgeknipt uit een weekblad waarin ze geschreven stonden. Gezien het
belang van Van Holder voor de gemeente staan we in d it artikel even
sti l bij de inhoud van deze l ij kreden.
Judo Van Holder gold op het einde van de l 9 de eeuw als één van de
voornaamste landbouwers van de gemeente. Geboren in Sint
Kwintens-Lennik op 9 mei 1 85 1 huwde h ij in 1 876 met Maria Leon ia
Hendrickx d ie v ier jaar ouder was. U it hun huwelij k werden zeven
kinderen geboren: Maria Joseph ina, Emma Maria (die in 1 9 1 3
trouwde met Alfred Van Waeyenberghe), Maria Justina
(kloosterzuster b ij zusters Onze-Lieve-Vrouw van Namen-J umet),
Maria Adelina, Celesta Maria, Maria Sylvia en Maria Anton ia (die na
1 4 dagen overleed).8
Samen met zij n echtgenote betrok h ij na zijn huwe l ij k een historische
hoeve in de Fonteinstraat die in de volksmond 't Hof te Ballies werd
genoemd (het hof van de balj uw). Een brand vern ielde in 1 9 1 0 de
grote schuur en de melkerij van de hoeve. Een gedenksteen van de
brand is boven de grote sch uurpoort gep laatst. Als grondbezitter
behoorde Judo Van Holder automatisch tot de notabelen van de
gemeente. H ij bekleedde dan ook meerdere ambten in het gemeente
en kerkbestuur: gemeenteraadslid van 1 878 tot 1 884, schepen van
1 884 tot 1 9 1 1 , l id van de Kerkfabriek (waaronder secretaris en

8 H. VAN ISTERDAEL. Families en personen te Okegem (12° eeuw - 1909) en lmpegem
(Liedekerke 17° eeuw - 1804). Okegem, 2009.
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penningmeester) van 1 880 tot 1 9 1 1 . J udo Van Bo lder gold ook als de
grote promotor van de kathol ieke school. 9
Op 30 j anuari 1 9 1 1 overleed Van Rolder na een korte ziekte. H ij was
op dat ogenblik net geen 60 jaar. M ij n moeder heeft me daarover iets
bijzonder verteld. Naar oude gewoonte werden enkele personen
opgeroepen om met de pastoor mee te gaan als iemand moest
' berecht' worden (iemand d ie de laatste sacramenten moest
ontvangen). Judo werd in j anuari ook opgeroepen en ging in een
ij skoude nacht mee. Enkele dagen later lag h ij te bed met een grote
verkoudheid die steeds verergerde en uiteindel ij k de dood tot gevolg
had .
N a d e uitvaartdienst voor J udo Van Holder werden e r bij het open graf
drie l ij kreden uitgesproken. Gemeentesecretaris A lexis Van Damme
sprak in naam van het gemeentebestuur en in naam van alle inwoners
van Okegem. H ij benadrukte de vele verdiensten die J udo Van Bolder
op gemeentel ij k v lak bewezen had. Zo werd Van Holder op 27-jarige
leeftijd na zij n huwe l ij k met Maria Leon ie Hendrickx tot
gemeenteraadslid verkozen en in 1 88 8 tot schepen aangesteld. Van
Damme verheerl ij kte ook Van Bolders strijd voor de 'goede zaak'
tijdens de schoolstrijd van 1 879, z ij n hulp voor het oprichten van het
klooster van de H . H . Harten, de bewaarschool en de lagere school . De
secretaris wees ook op zij n houding tegenover de boeren van Okegem.
Men trof hem aan het hoofd van stichtingen zoals de melkerij schoo l,
de melkinrichting S int-Antonius, het ' veekweeksyndicaat' , de
veeverzekering, . . . Tenslotte benadrukte h ij dat Van Holder een
voorbeeld ige hulp was voor alle inwoners van Okegem.
Vervolgens sprak Petrus Baeyens in naam van de Kerkfabriek
waarvan h ij sinds 1 879 penn ingmeester was. H ij noemde Van Bolder
een voorbeeldige christen d ie dagel ij ks de mis bijwoonde. H ij
behartigde met grote nauwkeurigheid de belangen van de Kerkfabriek
en werkte 'met ong{!mene mildadigheid mee aan de vergroting en
opluistering van het kerkgebouw '.

9 H. VAN ISTERDAEL

en J . VAN DER S PE ETEN. /32jaar gemeentelijk ondenvijs te
Okegem. Annalen 1975. Zie ook: J. VAN DER S PEETEN. I OOjaar Vrije Basis- en
Kleuterschool, 1 9, 1 994, nr. 3, p. 35.
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Joannes Baeyens, de schatbewaarder van de fanfaremaatschappij ,
roemde Judo Van Holder als d e stichter e n beschermman van de
fanfare en stelde dat ze nu een talentvolle ijverige weldoener verloren.
H ij 'verwierf de genegenheid van allen die hem kenden en hielp mee
aan elk nuttig en weldadig werk '.
Verder bevat het boekje een beknopte levensbeschrijving van Judo
Van Holder neergepend door Dom Fulgentius Walraevens van de
abdij van Affl igem . Dit werd hem gevraagd door zij n nicht Agnes
( Maria Justina Van Holder). In het voorwoord schrij ft Dom Fu lgentius
dat zijn omgang met Judo te beperkt was om hem goed te kennen .
Toch bevat dit boekj e een uitvoerige beschrij v ing van de
persoonl ij kheid van Van Holder. We geven hier een uittreksel uit de
notities van Dom Fulgentius:

'Judo sprak altijd met overtuiging, zonder overdrijving noch
gezochtheid in een aangename en bevattelijke taal. Hij bezat de kunst
de aandacht van zijn toehoorders te boeien. Zijn schone en zwierige
gebaren die hij met veel bevalligheid en smaak in zijn gesprekken wist
te brengen zetten veel bij tot de overtuiging van zijn toehoorders.
Buiten de familiekring was zijn gezelschap zeer statig, overal mocht
hij als een voorbeeld van de jonge lui voorgesteld worden. Hij werd
als werkend lid opgenomen in de pas gestichte fanfare van Lennik en
bespeelde de bugel meesterlijk. Hij was geen straatloper noch
nachtzitter. Hij maakte zich vanaf het begin van zijn huwelijk
verdienstelijk op sociaal gebied. Het geluk en het welzijn van de
familie was zijn droombeeld, voor haar geluk en welvaart wilde hij
werken en zorgen. Als tedere en bezorgde vader mocht hij als
toonbeeld gesteld worden. Hij bevorderde het katholiek onderwijs van
de zusters van de H H. Harten. Okegemse boeren hebben veel
verbeteringen in de werkmethode aan hem te danken. De tuin- en
landbouw en veeteelt te Okegem zijn hem veel verbetering
verschuldigd. De pastoor sprak uitbundig de lof uit voor de
overledene in zijn lijkrede. Judo had graag een zoon gehad die
priester zou worden. Hij sprak gaarne over zijn dochter, die religieuze
was. '
Dom Fu lgentius eindigde zij n levensschets met op te merken dat zij n
ganse levensloop een stichtend voorbeeld was voor alle standen.
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Foto van de Okegemse molen
De herinnering aan de Phenixmolen op de Kattestraat leeft vandaag
enkel nog verder in het geheugen van oudere Okegemnaars en . . . in
oude foto' s. Dit j aar dook via F lor Van Nuffel u it Roosdaal een tot
nog toe onbekende foto van de molen op. Dank zij Celina Van der
Speeten - met haar 1 02 j aar de levende memorie van Okegem slaagden we er in om de v ij f personen op de foto te identificeren. Op
die man ier was het ook mogel ij k om de foto omstreeks 1 932 te
dateren.
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U i tvergroting van de bewuste foto.
Staande op de trap zien we het molenaarsgezin Colpaert-Roeland.
Onderaa n van l i n ks naar rechts:
Cornelie Colpaert (Okegem, 13 november 1 9 1 5), H u bert Colpaert
(Okegem, 1 decem ber 1 929), E l isa Roeland (Nederbra kel, 5 j u n i 1 888),
molenaar Amedée Colpaert ( Everberg, 30 septe m ber 1 880), Cecile Colpaert
(Okegem , 1 7 septem ber 1 9 1 4).
De m a n bovenaan de trap is vermoedelij k Gerard Van Damme (Okegem,
1 4 a p ril 1 90 1 ) d ie geh uwd was met Josée Roeland, de zuster van E l isa.
De fam ilie Van Damme was de eigenaar van de molen.
Op vraag van Flor Van N u ffel doen we een o p roep naar iedereen d ie oude
foto's van molens u it de streek bezit, bij voorke u r uit Roosdaal.
Men kan i n dat geval contact o p nemen met de Heem kring.
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DORPSKRONIEK 2014
Patrick Praet

50 j aar Am uza nten
De pionierstijd

De stichters van de kaatsclub Amuzanten hadden zich een halve eeuw
geleden n iet ingebeeld dat h un i nitiatief 20 1 4 zou halen. E igenl ij k
begon het allemaal in d e zomer van 1 963 in het café van 'Jef van de
Boj ' op de Dorpsplaats. Het was nog de tijd dat elke herbergier bij een
kerm is een ' kaatslutte' voor liefhebbers organiseerde. Enkele mannen
hadden er b l ijkbaar zo van genoten dat ze droomden van een eigen
competitie. Het idee kreeg vorm waardoor de kaatsclub Amuzanten in
1 964 van start kon gaan. Een v iertal ploegen speelden voortaan op
zaterdag en zondag een onderl inge competitie. De keuze van de naam
toonde aan dat sport en amusement achteraf hand in hand moesten
gaan. Geze l l igheid onder vrienden behoorde voortaan tot het DNA
van de Amuzanten.
A l een halve eeuw lang neemt de vereniging in het V laamse
kaatslandschap een aparte p laats in. Er zij n weinig c l ubs die binnen de
grenzen van een dorp al zo vele jaren een eigen competitie
organ iseerden . Ook in Okegem zelf waren de Amuzanten een apart
fenomeen in het straatbeeld. Wie t ij dens het weekend naar de andere
kant van het dorp wou geraken, moest n iet verwonderd zijn dat h ij
onderweg in de buurt van een café werd opgehouden door het
kaatsspel van de Amuzanten. Vandaag eigen l ij k ondenkbaar . . .

Een eigen terrein

Naarmate de volkscafés verdwenen en de verkeersdrukte in het dorp
steeds groter werd, drong zich de noodzaak op van een eigen terrein.
De gronden van de voormal ige vuilnisbelt op het einde van de
Fonteinstraat boden een moge l ij kheid. Er kwam in 1 982 een
kaatsterrein en een kantine d ie omw i l le van haar l igging in het groen
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een grote aantrekkingskracht uitoefende op de Okegem.naars. De e igen
accommodatie bood immers de mogel ij kheid om ook andere
activiteiten te organ iseren : avondmarkten, spel zonder grenzen,
barbecues, v inkenzettingen, cyclocrossen, . . . De Amuzanten l ieten
niet na om ook buiten de gemeentegrenzen hun kaatsvaardigheid te
tonen. Op de stedel ij ke kaatscompetitie van N inove behoorden ze
steeds tot de favorieten. Z ij spee lden vriendschappe lij ke wedstrij den
in Wallon ië, Nederland en Noord-Frankrij k. Tijdens de jaren 1 980
waagden zij zich ook aan een vrouwenploeg. Het aantal spelers en
gewone leden verdubbelde tij dens deze periode. Op een bepaald
ogenblik waren er bij de club meer dan 40 spelers actief. Het beheer
van een eigen terrein en kanti ne bracht voor de toenmal ige
bestuursleden echter ook heel wat kommer en kwel mee. Vanuit
diverse hoeken werd tegen de Amuzanten geprocedeerd omdat de
infrastructuur in een beschermde m i l ieuzone zou zijn aange legd.
M i l ieuregels waren in die tijd n iet altij d even duidelij k, maar
uiteindelij k werden terrein en infrastructuur gelegal iseerd. Het was
een lange en kostel ij ke procedureslag geweest, maar de ganse zaak
had de bestuursploeg enkel maar hechter gemaakt.
Tijdens de jaren 1 990 verdwenen de ' founding fathers' van 1 964
geleidelij k uit het bestuur. Een n ieuwe generatie zorgde voor de
aflossing en een nieuwe toekomst. Maar in de vroege morgen van 1
augustus 2004 sloeg het noodlot toe. De houten kantine d ie voor velen
een tweede thu is was geworden ging die nacht in v lammen op. Het
kon de Amuzanten niet deren. Met man en macht herrees de kantine
opn ieuw uit haar as: groter, moderner en . . . in steen deze keer.

Respect voor het verleden

Vandaag vormen de Amuzanten nog steeds een b loeiende veren iging.
I n 20 1 4 werkten opnieuw 30 kaatsers in v ij f p loegen een competitie
af. Het aantal Okegemnaars ligt we l niet meer zo hoog als vroeger.
Verwonderlij k is dit niet omdat de c lub de enige in Vlaanderen is die
op een dergelijke manier nog een kaatscompetitie organ iseert. Heel
wat oud-spelers van andere clubs u it de Denderstreek komen hun
sportieve carrière bij de Amuzanten afslu iten. Jonge spelers worden
wel schaars, maar d it is een algemeen probleem in de Vlaamse
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kaatssport. Dit doet n iets af aan de algemene aantrekkingskracht van
de club. Naast haar spelende leden heeft zij nog een hele schare van
gewone leden, sympath isanten en regelmatige bezoekers van de
kantine. De vele medewerkers maken het mogel ij k om elk j aar een
qu iz, een sinterklaasfeest, een eetfestij n of een petanquewedstrij d te
organ iseren.
Na al die jaren spelen de Amuzanten nog steeds een belangrij ke rol in
het sociale leven van Okegem . Wie bij het bestuur informeert wat de
kracht is om hier te blij ven mee door te gaan, krijgt steevast te horen
dat de j aren lange vriendschap de voornaamste pij ler van de c l ub is.
Een bestuu rslid verwoordt het als volgt: ' De Amuzanten hebben lang
moeten vechten voor hun voortbestaan. We v inden extra kracht u it de
dankbaarheid voor de stichters d ie iets moois opgebouwd hebben.
Noem dit respect voor het verleden . ' Met zo ' n quote kan de
Heemkring enkel maar blij zij n . . .

Het bestuur in 2014
Van links naar rechts: Chris Cieters, Cltristoph Vjverman,
i
Chris Vernaillen, William
Kesteloot, Theo Vernaillen, Danny Geeroms, Hubert Nuyts (ontbreken op de foto: Luc
/mpens, Filip Boschmans)
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Het einde van een vereniging
[ n 20 1 4 is er in Okegem een vereniging minder. Het bestuur van het
plaatsel ij ke Davidsfonds heeft besl ist om defin itief met de activiteiten
te stoppen. H iermee komt er een einde aan één van de oudste
veren igingen van het dorp.
De gesch ieden is van het Okegemse Dav idsfonds begon in 1 93 2 . De
afdel ing was tijdens de beginjaren zeer actief met een eigen
bibl iotheek,
toneelopvoeringen,
lezingen,
deel names
aan
Guldensporenvieringen, . . . Door de oorlog viel de werking grotendeels
sti l en in 1 944 h ield het bestuur het voor bekeken.

Zoals in alle afdelingen was het Vlaamse en katholieke karakter ook in het Okegemse
Davidsfonds uitgesproken aanwezig. Dit blijkt u it het verslag van de
bestu u rsvergadering van 8 j u n i 1937 (archief Davidsfonds Okegem)
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Pas in 1 964 werd de draad opn ieuw opgenomen. Een jongere
generatie zette er zich met frisse moed opn ieuw tegenaan. De
bibl iotheek vond een onderkomen in ' den Astrid' aan het begin van de
Leopoldstraat. Jozef Van der Speeten zette als regisseur zij n schouders
onder heel wat succesvolle toneel stukken. Een jaarlij kse boekenbeurs
trok heel wat volk. Vanaf de j aren 1 980 verbreedde het bestuur de
traditionele cu lturele werking van het Davidsfonds door de organisatie
van de Dorpsqu izzen, enkele Dorpsfeesten en klassieke concerten d ie
tot ver buiten de gemeentegrenzen werden gesmaakt.
Rond 2000 focuste het Dav idsfonds zich vol led ig op het qu izcircuit.
Naast de jaarl ij kse Dorpsqu iz kwam er nu ook een Denderende quiz
die gerenommeerde qu izploegen u it de streek verzamelde. Deze
activiteiten konden nog een tij d lang de afnemende belangstell ing voor
het Dav idsfonds verdoezelen . De laatste activ iteit was uiteindel ij k een
1 9cte _eeuws historisch diner (20 1 1 ), inhoudel ij k zeer verzorgd maar
inzake publ ieke belangstell ing een ontgoocheling. Het bestuur besloot
om de afdeling tij delij k 'on ho ld' te plaatsen tot zich n ieuwe krachten
en ideeën aandienen. Bij een laatste vergadering in november 20 1 4
wierp het bestuur met pij n i n het hart de handdoek i n de ring.

De Dorpsq u iz kon tot het einde op een grote belangstelling rekenen
(foto van de 25••• q u iz in 2009)
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Pastoor Callebaut gaat op pensioen
20 1 4 was op paroch iaal v lak voor Okegem het einde van een tijdperk.
Gedurende eeuwen bezat de gemeente een eigen pastoor. Tijdens het
ancien régime was dit vaak nog een kanunnik van de nabije
premonstratenzerabd ij in N i nove. Vanaf de 1 9cte eeuw ging het om een
eigen parochieherder. Alfons Cal lebaut sluit deze lange rij nu af . . .
Op zondag 1 9 oktober vond in de kerk de afscheidsviering plaats die vol ledig in de traditie van pastoor Cal lebaut - werd afgesloten met een
gezell ige receptie. Tijdens de mi sv iering sprak dokter Herman
Stalpaert als voorzitter van de kerkraad een dankrede uit. We citeren
een uittreksel uit zijn toespraak:

Er was eens een opgewekte jongeman die de stem van de Heer
hoorde. Die stem zei: 'Kom en volg mijl ' Hoewel die jongeman reeds
in het economische raderwerk van onze maatschappij ingeschakeld
was, besloot hij die stem te volgen. Hij nam afscheid van vrienden en
collega 's en ging naar de 'Opleiding voor late roepingen ' in Kortrijk
en . . . hij volhardde. Nadien trotseerde hij de koude kamers in het
Seminarie in Gent en zelfs de uiteenzettingen, binnenshuis gekend als
'De valsibus ', maar ... hij volhardde. Op 6 juli 1 968 werd hij tot
priester gewijd. U hebt het allen begrepen: we spreken over
Eerwaarde Heer Alfons Callebaut.
Het vervolg van zijn priester/even hebt u allen ongetwijfeld reeds
gelezen. Hij werd kapelaan in Melle: hij werd er door de mensen - en
zeker door de chirojeugd - op de handen gedragen.
In 1 988 kwam Alfons Callebaut naar Okegem. Ik zie hem nog
aankomen aan de 'Stoemp ': de priester met de golvende haren, de
grote witte sjaal en de rode kousen. We hadden het direct gemerkt.
Die was anders dan zijn voorgangers!
Pastoor Callebaut, u was een priester met een groot warmmenselijk
hart, wars van bombastische formaliteiten, maar op het gepaste
moment bewust van de waarde van de étiquette.
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Na 46 jaar actieve dienst ga je op rust. Wij danken u voor uw
onvermoeibare inzet voor Okegem. We vernoemen uw werk voor de
plaatselijke basisschool, voor KVL V, Ziekenzorg, OKRA en alle
andere parochiale verenzgmgen. We mogen zeker ook uw
gewaardeerde bijdrage in de kerkraad tot veifraaiing van onze kerk
niet vergeten. Velen zullen u dankbaar zijn voor uw luisterend oor in
hun persoonlijke problemen. Het zal voor ons allen vreemd aandoen,
het zal moeten wennen dat u er niet meer bent als pastoor. Maarja, de
tijd eist onverbiddelijk zijn tol en als u op uw leeftijd op pensioen
gaat, is het ongetwijfeld wel verdiend.
Wij hopen u toch nog af en toe terug te zien in Okegem. Uw
parochianen wensen u nog vele gelukkige rustige jaren tussen uw
boeken in Denderhoutem. Ad mu/tos annos! (".)
Dr. Herman Stalpaert
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De Okegemn aar
die wolken witter wil maken
Kan Okegem een bijdrage leveren tot een oplossing van de
kli maatopwarming? Deze vraag is natuurl ij k wat provocatief gesteld,
maar tóch gaat in de Veren igde Staten de naam van een Okegemnaar
over de lippen als wordt nagedacht over het klimaatprob leem.
De man in kwestie is Armand Neukermans, in de VS bekend als
' m ister Noikermans' . Armand werd op 1 0 november 1 940 in Okegem
geboren als jongste telg uit een gezin van tien kinderen. Vader Karel
Lodewij k was spoorwerker en gehuwd met Maria Joseph ina Van der
Speeten. Het gezin woonde in de Kattestraat. Armand volgde de
studies van burgerl ijk i ngenieur aan de Kathol ieke U n iversiteit
Leuven. In 1 964 vertrok h ij met zij n vrouw E l iane Aernoudt met de
boot naar Amerika waar h ij aan de slag kon bij verschil lende
technologische bedrij ven.
Neukermans kan in het Amerikaanse bedrij fsleven een straf palmares
voorleggen. Als zakenman en wetenschapper werd h ij de
personificatie van de ' American Dream ' . 'Onmoge l ijk' staat duidel ij k
n iet in zijn woordenboek. H ij ontwierp onder andere de inktpatronen
voor Hewlett-Packard en bedacht een revolutionaire internetkabel .
Neukermans verzamelde op vij ftig jaar tijd maar l iefst 7 5 patenten.
Zij n uitvindingen gingen n iet onopgemerkt voorbij en leverden hem in
200 1 de nom inatie van ' U itvinder van het Jaar' op. Dit jaar nog werd
h ij op het prestigieuze gala van de Belgisch-Amerikaanse Kamer van
Koophandel bekroond met een ' L ifetime Ach ievement Award' .
Economisch journal ist Peter Vanham zegt over hem : 'Neukermans is
een van de meest onderschatte Belgen i n het buiten land. H ij is een
levende legende in S i l icon Valley, maar is altijd bescheiden gebleven.
Daarom is hij bij ons n iet echt bekend' .
Neukermans zit als 74-jarige n iet sti l . Toen hem enkele jaren geleden
de vraag werd geste ld wat kon worden gedaan tegen de
klimaatopwarm ing, antwoordde hij : ' Wat als we nu eens de wolken
witter maken?' Samen met enkele oudgedienden uit het m i l ieu van
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S i l icon Val ley ging h ij op zoek naar een oplossing. H ij l iet zich h ierbij
leiden door een idee van de Britse natuurkund ige John Latham die in
l 990 stelde dat reflecterende wolken een sch i ld tegen de zon kunnen
vormen. Neukermans zette zich aan het werk en ontwierp de 'C loud
Brigten ing', een drijvende mach i ne d ie inderdaad wolken kon witter
maken. Het principe berust op de verdamping van zeewater dat
vervolgens in de vorm van m ist in bestaande (grijze) wo lken wordt
gestuwd. Doordat (zon) l icht meer weerkaatst op witte dan op grijze
wolken, kan het op aarde op d ie manier inderdaad minder warm
worden.
Neukermans' onderzoek kan rekenen op giften van kapitaalkrachtige
Amerikanen zoals bijvoorbeeld B i l l Gates. Het gaf aan het project in
elk geval de nod ige uitstral ing. Toch is er zeker geen eensgezindheid
over het welslagen of de maatschappe l ij ke noodzaak. Vooral vanuit de
hoek van de mil ieuorganisaties v i ndt men het allemaal maar n iets.
Ind ien de ' C loud Brighten ing' zou gecommercialiseerd worden, leidt
d it volgens hen de aandacht af van de echte oorzaak van de
opwarm ing: de uitstoot van C02 als gevolg van de industrie en het
transport. 'Zo neem je een aspirine tegen de pijn, zonder de ziekte aan
te pakken ' , zegt bij voorbeeld Greenpeace.
Het is du idel ij k dat er nog heel wat water door de zee zal stromen
vooraleer de mach ine in de VS zal veralgemeend worden. Het laatste
woord is voor Neukermans zel f: ' D it is een noodoplossing, ik hoop
eigen l ij k dat we ze nooit moeten gebru iken ' , zegt h ij . ' Maar als we het
doen, zal het een nooit gezien effect hebben . ' 1 0

10

Deze bijdrage is een bewerking van het artikel van B. HEYVAERT. De man die wolken wil

witter maken. In De Standaard, 8 oktober 20 1 4.
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