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► Deze foto, genomen vanuit een drone, kunnen we
linken aan twee artikels uit dit tijdschrift. Vooraan zien
we de 'villa van Patrice' en wie goed kijkt ziet aan de
horizon de windmolens of zoals Willy ze noemt 'de
kathedralen van de 21ste eeuw'. Met dank aan fotograaf
Raf Waltniel die ons deze foto uitleende.
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Ereleden werkjaar 2018
Het bestuur van de heemkring dankt van harte en in het bijzonder de leden die ons financieel steunden in onze
werking.
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D'Hoe Luc
D'Hoe Magda
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Zusters H. Harten
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De familie Van Havermaet en het gesticht van Herdersem
HERMAN BRANTEGEM

De familie Van Havermaet behoorde tijdens de 19de
eeuw tot het kleine kransje van dorpsnotabelen in
Okegem1. Een van hen was Jacobus Josephus Van
Havermaet die uiteindelijk priester werd. Hij werd te
Okegem geboren als vierde uit een gezin van negen
kinderen op 16 december 1791. Vader Nicolaas Elias
was gehuwd met Maria Ludovica Van der Poorten. In
1812 ving Jacobus zijn priesterstudiën aan in het
seminarie van Gent, maar hij werd met de andere
seminaristen in augustus 1813 tot de krijgsdienst
gedwongen en naar Wesel (Duitsland) gestuurd. De
jonge Van Havermaet keerde na één jaar in
ballingschap terug naar het seminarie waar hij zijn
studies verderzette. Hij werd tot priester gewijd op 8
juni 1816.
Van Havermaet werd achtereenvolgens pastoor in
Meerbeke en Mere om in 1823 definitief in Herdersem 2
terecht te komen. Begin jaren 1860 ging de gezondheid
van de Okegemnaar achteruit. Hij kreeg de hulp van
coadjutor De Feyter. In deze periode ging hij
vervolgens samen met zijn zuster Cornelia Sophia,
tevens zijn huishoudster, wonen in een huis rechtover
de pastorie dat zijn eigendom was. De woning in de
huidige Alfons De Cockstraat stond toen met de
zijgevel naar de Achterstraat. Het bevond zich
rechtover het huidige klooster en had vier vensters en
geen verdieping. Op 11 november 1861 openden twee
zusters van de congregatie van de H. Joseph uit SintKruis-Winkel in de woning van
pastoor Van
Havermaet een school met weeshuis. Bij de stichting
wordt vermeld:
“Den 11 november 1861 wezende den
Feestdag van den H. Martinus en verjaardag
der plegtige wijding onzer kapel zijn er twee
onzer zusters, ten weten Zuster Josephina en
Zuster Pharaïldis (novitie) naar Herdersem
vertrokken, om er de meiskensschool voor te
zitten in een huis daartoe bestemd en aan de
kerk van genoemde gemeente gedoteerd, door
den Eerw. Heer Pastor en zijne zuster
Cornelia Sophia Van Havermaet; met kennis
en goedkeuring van Z.H. den Bisschop van
Gent, volgens conditiën door Z.H. zelve
bepaald; om, voor wat het huislijk en
geestelijk bestuur betreft, in alles af te hangen
van het gesticht te Wijnkel, den Directeur en
overste het toezicht hebbende over het nieuw
[1] J. VAN DER SPEETEN. Ghisleen Van Havermaet en zijn familie. In
Mededelingen Heemkring Okegem, 1984, nr. 2-3, p. 45-94.
[2] F. DIERICKX. 150 jaar ouderenzorg in Herdersem. In De
Faluintjes, 2014, nr. 3.
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gesticht te Herdersem, alwaer men geene
postulanten mag aannemen noch er zusters
kleeden noch professen.“
De eerste jaren waren harde jaren voor de
kloostergemeenschap. Aanvankelijk was er eigenlijk
nog geen gasthuis voor bejaarden, enkel een leerschool
voor wezen en arme kinderen. Op 9 september 1862
nam pastoor Van Havermaet ontslag als pastoor en ging
in het kloosterhuis wonen. Zo werd hij de eerste
bejaarde die zich samen met zijn zuster Cornelia
Sophia aan de zusters Jozefienen toevertrouwde.
Cornelia Sophia had reeds op 23 juni 1861 aan de
kerkfabriek van Herdersem het huis met grond
geschonken, met als voorwaarde dat de kerkfabriek ten
eeuwigen dage een jaargetijde diende te laten
celebreren in de kerk van Herdersem.
Pastoor Van Havermaet die al enkele jaren ziekelijk
was, stierf op 24 februari 1865. Zijn zuster juffrouw
Cornelia Sophia overleed op 14 augustus 1873. Na het
overlijden vermeldt de kerkraad in oktober 1873 het
volgende:
“Daarna geeft de voorzitter te kennen dat deze
schatbewaarder hem heeft laten weten, dat
door het overlijden van juffrouw CorneliaSophia Van Havermaet het kerkfabriek in het
gebruik is getreden van een huis en erve
gestaan en gelegen te Herdersem rechtover de
oude pastorie tegenwoordig het klooster, en
door het klooster gebruikt Sectie A nos. 396A
en 396B hebbende eene grootte van 17 aren
30 centiaren, en waar voor het klooster eene
jaarlijkse pachtsom van 150 francs offert te
betalen boven den gewoonlijken onderhoud.
De Raad de zaak rijpelijk overwogen
hebbende, besluit met eenparige stemmen,
voorloopiglijk het klooster in het gebruik te
laten van gemelde hofstede en erve; nochtans
behoud het kerkfabriek zicht het recht van er
later volgens zijn beste profijt, er over te
beschikken.
Aldus gedaan in zitting de date als boven”.
De geheimschrijver C.L. De Feyter Pastor.
Het hospice voor ouderlingen ging in 1864 officieel
van start. Vandaag is het uitgegroeid tot het modern
uitgeruste Woon- en Zorgcentrum ‘Denderrust’. Van
het oorspronkelijke huis van pastoor Van Havermaet is
niets meer overgebleven. Ook van het klooster van de
Zusters Jozefienen uit de 19de eeuw is vandaag niets
meer te herkennen.
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►Bidprentjes van Jacobus Josephus Van Havermaet en Cornelia Sophia Van Havermaet
(Scans van Fons Dierickx – Heemkundige Kring De Faluintjes)
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Okegemse geïnterneerden in Nederland tijdens WO I
HERMAN BRANTEGEM

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog sloegen
honderdduizenden Belgen en tienduizenden Belgische
militairen op de vlucht naar Nederland. Nederland
diende als neutrale natie volgens de conferentie van
Den Haag van 18 oktober 1907 de militairen te
ontwapenen en te interneren. De burgers werden in
vluchtoorden
ondergebracht,
de soldaten in
interneringskampen.
Op 10 oktober 1914 viel de vestingstad Antwerpen en
veel Belgische soldaten staken de grens over om aan
een krijgsgevangenschap in Duitsland te ontkomen.
Aanvankelijk werden ze ondergebracht in kampen en
kazernes die leeg stonden, onder andere te Amersfoort
en Harderwijk. Op 11 oktober 1914 kwamen de eerste
Belgische militairen aan te Harderwijk en werden ze
ondergebracht in een reusachtig barakkenkamp in het
zuidoosten van de stad. Harderwijk, in de provincie
Gelderland, had immers ervaring met de huisvesting
van grote aantallen personen. In 1814 was er een
koloniaal werkdepot gevestigd en in 1909 was er een
garnizoen gelegerd. Het waren trouwens niet alleen
Belgische militairen die er gevestigd waren, maar ook
Engelsen en Fransen.
De militairen verbleven er in erbarmelijke toestanden.
Eten was er overal schaars waardoor er veel honger
werd geleden. Daarnaast er was geen verwarming of
privacy in de propvolle barakken. Slechte hygiëne en
ongedierte verklaren waarom vele soldaten last kregen
van reuma, longontsteking en tuberculose. Ook braken
er tyfus, cholera en Spaanse griep uit. Verscheidene
soldaten stierven in het kamp en liggen nog steeds
begraven op het Belgisch Ereveld in Harderwijk.
Wegens de erbarmelijke omstandigheden ontstonden
regelmatig opstandjes. Via recreatie, onderwijs en
andere initiatieven poogde men onrust in te dijken.
Op het einde van 1918 keerden de meeste Belgen terug
naar huis. Na de oorlog kregen de frontsoldaten en
krijgsgevangenen de frontstrepen naargelang de duur
van hun dienstperiode. De geïnterneerden kregen
echter geen enkele eer of materieel voordeel. In plaats
daarvan kregen zij van de Belgische legerleiding zware
kritiek. Zij waren zogezegd gevlucht en werden
daarom beschouwd als deserteurs. De kritiek was
onterecht, want zij waren in 1914 zonder bevelen aan
hun lot overgelaten. Voor hen was het een keuze tussen
krijgsgevangenschap in Duitsland of een vlucht naar
Nederland.
De meeste geïnterneerden waren na de oorlog
misnoegd en het valt op dat op verscheidene
doodsprentjes van geïnterneerde soldaten geen
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verwijzing naar de oorlog is vermeld. Tot op de dag
van vandaag kregen de geïnterneerden hun gevraagde
erkenning niet.
In de dossiers van de militairen (Koninklijk Museum
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis) en de lijst van
de geïnterneerden in Harderwijk vonden we de
volgende militairen die tijdens de ‘Groote oorlog’ in
Nederland verbleven.
Cosyns Francis (Appelterre, 1879 – Okegem, 1953)
Francis werd gemobiliseerd op 4 augustus 1914 bij het
5de Regiment Kustbatterij te Berendrecht (fort
Antwerpen). Hij verklaart in zijn militair dossier dat hij
vanaf 4 augustus tot 10 oktober 1914 op een
verkenningspost te Berendrecht zat en dat er op 10
oktober rond de middag voor het fort een auto met een
witte vlag verscheen. Een Duitse officier kwam er met
een Belgische parlementair vragen om de Belgische
soldaten gevangen te nemen en het fort in te nemen.
Commandant Van Loock stemde niet toe om gevangen
genomen te worden en leidde zijn eenheid langs de
Schelde naar Zandvliet, een dorp op de BelgischNederlandse grens. De militairen konden er zich niet
verdedigen omdat zij de kanonnen buiten werking
hadden gesteld. Er was maar één manier om aan de
Duitsers te ontsnappen, de grens over te gaan en zo
naar Bergen-op-Zoom te gaan. Francis heeft meer dan
vier jaar in barakken gezeten. Hij verbleef op 11
oktober in het kamp te Assen, op 2 februari 1915 te
Oldebroek en vanaf 27 juli 1916 in het kamp te Zeist.

► Francis vervaardigde in het kamp een houten
kistje voor zijn vrouw Joanna Catharina Gies dat
heden nog bewaard wordt door zijn kleindochter
Christiane Cosyns.
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Minner Hippolitus (Okegem, 1882 –
Ninove, 1963)
Hippoliet werd terug onder de wapens
geroepen op 1 augustus 1914 en op 10
oktober 1914 werd hij met zijn hele
compagnie tot 20 december 1918
geïnterneerd in Nederland. In welk
kamp hij verbleef staat niet vermeld in
zijn dossier.
Goelens Franciscus (Liedekerke,
1882 – Okegem, 1965)

► In 1915 stuurde een nicht een foto van zijn vrouw met haar 4
kinderen (zoon Maurice was nog niet geboren) naar het kamp
Oldebroek (barak Breughel).

Frans werd op 1 augustus 1914 terug
onder de wapens geroepen. Samen
met het 6de Linieregiment nam hij
deel aan de gevechten om het fort van
Kessel nabij Lier. Vanaf Lier werd de
aftocht geblazen waarna de hele
compagnie richting de Nederlandse
grens trok. Frans werd in Nederland
tot 8 december 1918 geïnterneerd. In
totaal verbleef hij 48 maanden en 26
dagen in een kamp in Zeeland.

De Kinder Eugeen (Hamme, 1879 – Okegem, 1955)
Eugeen werd gemobiliseerd op 1 augustus 1914 bij het
2de Linieregiment dat rond Antwerpen gevestigd was.
In 1934 schrijft hij een brief over de omstandigheden
van zijn internering. Zijn verhaal begint op 11 oktober
1914 wanneer hij en zijn maten 's avonds in Steendorp
het bevel kregen te gaan slapen. Om 9 uur moesten ze
met hun commandant Dierickx naar Beveren-Waas
vertrekken om zo in Verrebroek en De Klinge terecht te
komen. Daar lieten de officieren hen aan hun lot over.
De soldaten konden onmogelijk naar Frankrijk,
aangezien er soldaten terugkeerden uit de richting van
Moerbeke-Waas die verklaarden dat de weg naar
Frankrijk afgesneden was. De hele groep is dan de
grens overgestoken. In welk kamp Eugeen in
Nederland verbleef staat niet vermeld in zijn dossier. In
de lijst van de geïnterneerden in Harderwijk staat zijn
broer Ernest wel vermeld.
De Beenhouwer Joannes (Pamel, 1879 – Pamel,
1942)
Joannes werd op 4 augustus 1914 bij het 3de Regiment
Jagers te voet onder de wapens geroepen. In zijn
militair dossier verklaart hij dat met zijn garnizoen
behoorde tot fort 2 in Wommelgem. Ze dienden het 6 de
Linieregiment te vervangen in de loopgraven te
Zwijndrecht maar moesten uiteindelijk naar Kruibeke
vluchten. Daar kwamen zij tussen Koewacht en Zelzate
in een bedding terecht. Na de val van de forten van
Antwerpen werden zij met commandant Groensteen tot
7 december 1918 in het kamp van Harderwijk
geïnterneerd. In totaal verbleef hij 48 maanden en 26
dagen in het kamp.
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Bogaert Jan Baptist (Denderhoutem, 1881 –
Liedekerke, 1970)
Jan Baptist werd gemobiliseerd op 1 augustus 1914 en
was brigadier bij het plaatselijk artillerieregiment van
de 16de compagnie te Antwerpen. In zijn militair
dossier lezen we dat hij samen met zijn eenheid achter
het fort van Walem (langs de Nete ten noorden van
Mechelen) van 5 oktober tot 9 oktober 1914 in een
gevecht betrokken raakte. Nadien moesten zij zich
terugtrekken in de richting van de Nederlandse grens
waarna zij in Harderwijk geïnterneerd werden. Jan
Baptist verbleef er van 10 oktober 1914 tot 7 december
1918.
Baetens Petrus (Okegem, 1885 – ?)
Petrus werd op 1 augustus 1914 onder de wapens
geroepen bij het 2de Linieregiment en werd vanaf 16
oktober 1914 tot 11 november 1918 geïnterneerd in
Nederland. Waar hij verbleef is niet vermeld in zijn
dossier.
Van Schelvergem Josephus (Pamel 1877 – Okegem,
1930)
Jozef ging terug in dienst op 4 augustus 1914 en kwam
terecht bij het 2de Regiment Jagers te voet. Vanaf 10
oktober 1914 tot 3 december 1918 werd hij
geïnterneerd in Nederland. Volgens de lijst van
geïnterneerden van Harderwijk kwam hij op 5
december 1914 in het kamp aan.
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De erfgenamen: “zy die ongetrouwd blyven”
JOHAN ALLARD

In 1861 publiceerde Franciscus-Josephus De Gronckel
te Brussel een brochure van zestien pagina’s waarin de
Okegemse familie Joannes Hendrickx - Petronilla
Jacoba Van Havermaet centraal stond. Ze woonden
toen in het huis dat de Okegemnaars ‘tbaljuws’
noemden omdat deze familie vanaf 1740 tot het einde
van de achttiende eeuw de baljuws van Okegem
leverde. Een eeuw later kreeg het hof in de volksmond
de naam ‘Hof Van Holder’ naar de toenmalige
bewoner. De hierna genoemde personen waren in de
19e eeuw de notabelen en de meest welstellende
inwoners van Okegem. Tegen de kerkmuur van
Okegem staan nog steeds hun imposante
grafmonumenten.
De testamenten en nalatenschappen van de leden van
het gezin werden in de brochure van Van Gronckel
rechtskundig onder de loep genomen en beoordeeld. In
dit artikel vatten we zijn juridisch betoog over het
erfrecht samen.
De publicatie

Brussel. Hij was ook gemeenteraadslid in SintKwintens-Lennik. Van 1847 tot 1870 werd hij als
liberaal verkozen in de Provincieraad van Brabant. Hij
vestigde zich te Brussel, waar hij vanaf 1860 woonde
in het huis nr. 9 in de Ruisbroekstraat. Als
provincieraadslid hield hij zich bezig met urbanistische
en milieuproblemen zoals de overwelving van de
Zenne, waarover hij enkele Franstalige brochures
publiceerde. Hij verzette zich ook tegen de
megalomane plannen van architect Poelaert voor de
bouw van het justitiepaleis in Brussel. Hij bekwam dat
de zetel van het vredegerecht in 1848 verhuisde van
Sint-Martens-Lennik naar Sint-Kwintens-Lennik. SintMartens-Lennik was immers sinds 1792 hoofdplaats
van het kanton geweest. Een belangrijk argument
hierbij was dat bij de bouw van het gemeentehuis in
Sint-Kwintens-Lennik voldoende ruimte voorzien was
voor het Vredegerecht. Er wordt beweerd dat F.J. De
Gronckel de bouw van het gemeentehuis zelf
financierde. Met zijn collega Veydt ijverde hij voor de
oprichting van een wekelijkse markt te Ternat, tot
ongenoegen van de handelaars te Asse.

De brochure Dissertation sur la condition si non
nupserit des Romains mise en rapport avec deux
testaments passés à Okegem en Flandre, gepubliceerd
in 1861, is te consulteren in de universiteitsbibliotheek
van Gent of online3. Het is een korte verhandeling over
de voorwaarde van ongetrouwd blijven om te kunnen
erven (si non nupserit, of letterlijk: indien hij/zij
ongetrouwd blijft).
De auteur 4
Franciscus-Josephus werd geboren te Sint-KwintensLennik op 6 maart 1816 als vierde kind van negen. Zijn
ouders waren Josse-Ildefons De Gronckel, in 1779
geboren te Bonheiden en Maria-Theresa Nerinckx,
geboren te Ninove op 27 augustus 1783. Ildefons
vestigde zich in 1808, tijdens het Frans bewind, in de
Begijnenstraat (nu de Karel Keymolenstraat) te Lennik.
Maria-Theresia hield daar een winkel open. Hij was
‘officier de santé’, dit is iemand die de geneeskunde
beoefende zonder het diploma van geneesheer te
bezitten. Op 12 december 1825 overleed vader De
Gronckel.
Zijn zoon Franciscus-Josephus studeerde rechten,
waarschijnlijk te Leuven, Brussel en Heidelberg. In
1843 werd hij advocaat bij het Hof van Beroep te
[3] lib.ugent.be/catalog/bkt01:000358257
[4] pajottenland.be/Data/Web/Versie2/uitvinderGronckel.php
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► Frans Jozef De Gronckel

© Piet De Decker

In 1845 schreef Frans-Jozef De Gronckel onder het
pseudoniem Franciscus Josephus Twyfelloos, het werk
't Payottenland zoo als het van onheugelyke tyden
gestaen en gelegen is. Hij droeg het op ‘aen alle vrye
en vrolyke Payotten’. Dit maakte hem tot promotor van
de omschrijving ‘Payottenland’. Hij overleed op 3
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maart 1871 te Brussel maar werd begraven op het
kerkhof van Sint-Kwintens-Lennik. Zijn naamkruis
bleef bewaard aan de zijgevel van de kerk. Recent
werd een goudblond ambachtelijk bier naar hem
genoemd dat wordt gebrouwen in Eizeringen (Vrijstaat
Van Mol Brewing)
Chronologisch overzicht van de feiten
Op 12 augustus 1820 kavelen de elf kinderen van
Joannes Hendrickx en Petronilla Jacoba Van
Havermaet de erfenis van vader en moeder, inbegrepen
de gemeenschappelijke goederen afkomstig van hun
overleden grootmoeder Anna Catharina Schoonjans.
Op dat ogenblik waren drie van de kinderen getrouwd,
Joanna-Catharina was weduwe, Benedictus was notaris
in Zottegem, de andere zes kinderen vormden
gezamenlijk een gemeenschap van goederen ‘wiens
daad van delen door de natuur bepaald werd’, ze
bleven ongetrouwd. In de akte van nalatenschap staat
letterlijk:
‘Aenwyzinge der kaevels en liquidatie.
Alvooren is er by vriendelyke overeenkomste
aengeleyd aen de voornoemde CorneliaJoanna,
Jacobus-Amandus,
JoannaFrancisca, Maria-Josepha, Joannes-Francis
en Maria-Norberta Hendrickx, alle zes
gemeen blyvende in het huishouden en by bun
aenvaerd de behuysde en beplante hofstede,
voor dry duizend dry honderd guldens
courant, welke somme hier naer by hunne
kavels zal gevoegd worden. (...)
de vierde, vyfde, zevenste, achtste, negenste en
tiende kavels, zyn gevallen aen JoannaFrancisca,
Jacobus-Amandus,
JoannesFrancis, Maria-Norberta, Cornelia-Joanna en
Maria-Josepha Hendrickx, alle zes gemeen
blyvende, aen wie daer mede ook ervelyk zal
volgen … te samen voor 17.130 gulden 12
stuivers 6 deniers.’
Die gemeenschap viel terug van zes naar vijf door het
overlijden van Jacobus-Amandus op 7 december 1820.
In 1821 maakten enkele van ‘zij die ongetrouwd
bleven’, elk individueel, een testament op. In een van
de testamenten uit 1821 lezen we het volgende:
‘Dit is myn testament : Ik onderteekende
bevele myne ziele, zoohaest die zal komen te
scheyden uit myn stervelyk ligchaem aen Godt
almagtig, mynen schepper en zaligmaker en in
de voorspraeke van de alderheiligste Maegt
ende moeder Gods Maria, mynen Engel
bewaerder en geheel het hemelsche
gezelschap om te komen in de hemelsche
Glorie en myn ligchaem aen de gewyde aerde,
begeere dat het zelve zal begraven worden op
het kerkhof van Okegem of elders waer ik zal
komen te overlyden; met eene gezongen misse,
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ofte lof, dat korts daer na zoohaest mogelyk, in
de kerke van Okegem zal gecelebreerd
worden, myne uytvaert met dry priesters,
daertoe zal gebruykt worden veerthien
nederlandsche ponden waschkeerssen; dat er
na dezelve uytvaert zal gehouden worden een
tractement voor vrienden en gebueren: dat er
alsdan of korts naer dien zal uitgedeelt
worden aen de arme menschen om vyftig
guldens misteluyne brooden, en dat er
voorders met gelegentheid zullen gedaen
worden hondert gezongen en hondert gelezen
missen, tot laevenisse van myne ziel of de gene
van myne naest bestaende overledene
famillie.’
‘Ik geve en legatere aen Marie-Josepha
Hendrickx, particuliere alsnu woonachtig te
Sotteghem,
Cornelia-Joanna,
JeannesFranciscus en Joanna-Francisca Hendrickx,
de dry leste landbouwers met my samen
woonende te Okegem, mynen broeder en
zusters, alle de meubele goederen die my
zullen toebehooren met mynen sterfdag, myne
paerten en deelen in een behuysde en beplante
hofstede, groot twee en dertig roeden
veerthien ellen, gestaen en gelegen tot
Okegem, aen de Fonteynstraete door ons
bewoont, zoo en gelyk dezelve meubele
goederen zullen bestaen en bevinden met
mynen sterfdag om by hun daervan te
jouisseren in vollen eygendom, te rekenen van
den dag van myn overlyden, dit in geval zy my
overleven en dat zy ongetrouwd blyven, en in
geval van overlyden of trouwe van iemant van
hun, zal hetzelve accroisseren in profyte van
de langstlevenden. Voorders ik geve en
legatere aen de voornoemde mynen broeder en
zusters den vollen tocht van al de voordere
roerende en onroerende goederen die ik zal
agterlaeten.’
Deze uittreksels geven een duidelijk beeld van hoe
rijke burgers hun uitvaart regelden.
Hoewel Maria-Josepha in 1835 trouwde met Francis
Bernardus Beekman, nam ze haar aandeel uit de
gemeenschap van ongetrouwden toch op toen haar
zuster Cornelia-Joanna stierf op 16 november 1853.
Dat bleek uit de aangifte van nalatenschap van 9 mei
1854 die ook door haar werd ondertekend, ofschoon ze
als gevolg van haar huwelijk ophield deel uit te maken
van de erfgemeenschap. Deze fout werd rechtgezet, op
verzoek van de ontvanger van de registratie, door
vermelding aan de voet van de akte:
‘De ondergetekenden, Joanna-Francisca
Hendrickx en haar zus Norbertine Hendrickx,
beide renteniers, wonend te Okegem,
verklaren dat zij ten onrechte vier ongehuwde
broeders en zusters genoemd hebben op de
dag van de dood van de decujus (erflater) als
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legatarissen, op grond van testamentaire
beschikkingen met waarden ten belope van
9.923 francs 63 cent; terwijl de genoemde
legatarissen alleen werden vertegenwoordigd
door de twee bovengenoemde en door een
andere broer Joannes-Franciscus Hendrickx,
die op 29 december 1855 in Okegem stierf.
Gedaan te Okegem op 10 december 1857.
Joanna-Francisca Hendrickx en MarieAlbertine Hendrickx’.
Na de dood van Joannes-Franciscus, op 25 december
1855, ondertekende het hele gezin op 10 juni 1856 een
nieuwe aangifte van nalatenschap met deze
uitdrukkelijke vermelding:
‘De voornoemde Maria-Josepha Hendrickx,
vrouwe Franciscus Bernardus Beekman,
gehuwd geweest zynde, is van de voordeelen in
het testament van den overleden begrepen
uytgesloten.’
Joanna-Francisca overleed te Okegem op 11 oktober
1859. In 1860 klaagde weduwe Maria-Josepha
Hendrickx haar overgebleven zuster Maria-Norberta en
een nicht aan, dochter van een vooroverleden zuster,
om de voordelen van het celibaat te kunnen
combineren met die van het huwelijk. Er volgde een
rechtszaak. Het zijn de testamenten van CorneliaJoanna en van Joannes-Franciscus die op tafel liggen.
De rechtbank oordeelde in beroep dat de voorwaarde
‘ongetrouwd blyve’, gezien de eerder jonge leeftijd van
de betrokkenen, indruiste tegen de goede zeden en de
openbare orde en dus als niet-bestaande diende te
worden beschouwd. Een voorwaarde die veertig jaar
lang gerespecteerd en uitgevoerd werd, was plots
volgens het vonnis immoreel.
De visie van De Gronckel
De Gronckel draait niet rond de pot en schrijft klaar en
duidelijk zijn mening over dit gebeuren.
Volgens de advocaat is er geen uitdrukking die streng
genoeg is om een dergelijke handelwijze te
omschrijven. Maria-Josepha, aanvankelijk verbonden
in gemeenschap, trekt zich namelijk terug uit deze
familiale gemeenschap en blijft niet langer
ongetrouwd. In plaats van het testament dat ze net als
haar broers en zussen had afgesloten, plaatste ze nu een
huwelijkscontract. Ze verbindt zich immers met een
welstellende man, die ten koste van zijn
bloedverwanten, de financiële toestand van zijn
weduwe verzekert. Door een nieuw gezin te stichten
met Beekman, doet ze afstand, net als haar andere
getrouwde broers en zussen, van haar erfdeel en deelt
ze niet langer het fortuin van de broers en zussen die
verenigd bleven in het vaderlijk huis. Bij twee
opeenvolgende sterfgevallen verzaakte ze aan haar
erfdeel, waar ze trouwens geen recht op had gezien ze
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niet voldeed aan de voorwaarden. Haar gedrag en dat
van haar echtgenoot duidt op een volledige scheiding
van de familie. Er gaat een kwarteeuw voorbij waarin
Maria-Josepha zichzelf persoonlijk heeft verrijkt. En
dan plots wil ze beslag leggen op wat ze in de steek
heeft gelaten, ze eist een deel van het kapitaal op
ofschoon ze niet langer voldeed aan de voorwaarden
gezien ze trouwde.
Dit alles is volgens De Gronckel ongetwijfeld zeer
verfoeilijk, maar erger is nog het gedrag van haar neef
Joannes
Philippus
Vandenberghe5,
haar
gevolmachtigde en aanstoker van het proces, zelf eiser
in eerste aanleg inzake het roerend goed. Philippus
Vandenberghe was voorheen een grote autoriteit in de
familie, en vooral bij zijn oude oom en tantes die
samen de boerderij uitbaatten. Hij was voormalig klerk
van zijn oom Carolus-Benedictus Hendrickx, notaris te
Zottegem, en had ernaar gestreefd hem op te volgen.
Later werd hij burgemeester, als opvolger van zijn
andere oom Joannes-Franciscus Hendrickx. Hij was de
testamentuitvoerder
van Franciscus
Bernardus
Beekman. Hij was het die de nalatenschap van
Cornelia-Joanna
en
van
Joannes-Franciscus
afhandelde. Hij betaalde de successierechten met de
gelden van overlevende alleenstaanden en liet deze in
het bezit van de roerende goederen van de boerderij in
uitvoering van de testamenten. Dezelfde man pleitte
nadien voor zijn tante dat de voorwaarde "ongetrouwd
blyven" als immoreel moest worden geschrapt en dat
de woorden ‘meubele goederen’ geen werktuigen,
oogsten of vee op de boerderij omvatten.
Maria-Josepha kan alleen maar erven van CorneliaJoanna en Joannes-Franciscus, ‘in geval dat zy hun
overleefd en ongetrouwd blyft’. Is deze voorwaarde een
rem op de vrijheid van de ontvanger van het legaat?
Bovendien, toen de twee testamenten werden
opgemaakt, had Maria-Josepha de leeftijd van 33
bereikt. De voorwaarde dat ze alleenstaand zou blijven
was vanzelfsprekend en de daaruit voortvloeiende
maatregelen waren legitiem en verdienstelijk. Maar
Maria Josepha trouwde vijftien jaar later.
De Gronckel haalt dan allerlei citaten van
rechtsgeleerden aan om zijn betoog te staven. Tot slot
schrijft hij:
‘Wie wordt hier bedrogen? Achter valse
voorwendsels en vergeefse lapmiddelen is de
waarheid duidelijk. De aanklaagster (in
beroep de verweerster) overtreedt volgens hem
niet alleen de geest en de wil van het
testament, bovendien gaat ze in tegen de
uitvoering die zij zelf er eerder aan gegeven
heeft. Dit wordt gebrek aan goede trouw
genoemd. Het is heiligschennis dat om
dergelijk gedrag goed te praten de openbare
orde en moraliteit wordt ingeroepen.’

[5] De Gronckel schrijft verkeerdelijk Charles Vandenberghe

| ,9

► Kinderen en kleinkinderen van Joannes Hendrickx en Petronilla Jacoba Van Havermaet
(gw.geneanet.org/johanallard)

Waarom schreef De Gronckel deze studie?

Waarom schreef De Gronckel deze studie?

Was er een link tussen De Gronckel en de nazaten van
Joannes Hendrick en Petronilla Jacoba Van
Havermaet? Was er een andere betrokkenheid? We
weten het niet. Joris De Beul, voorzitter van de
Andreas Masiuskring, geeft ons een antwoord in zijn
artikel over de Gronckel als politicus, advocaat en
letterkundige6.

kritische vragen? En dan vooral vragen die
opwelden in zijn juridische professionele
omgeving, anders zou hij dit niet kenbaar
maken door dergelijke publicatie. En de vraag
die oprijst is uiteraard: was De Gronckel zelf
ongehuwd gebleven omdat ook hij betrokken
was bij een erfenis met de si non nupseritclausule?’

‘Door de analyse van deze bijzondere
testamentaire
voorwaarde
maakte
De
Gronckel zijn mening over het celibaat
kenbaar, namelijk dat dit een eerbare manier
van leven is. Wat kon het motief zijn waarom
hij dergelijk juridisch essay, aangevuld met
filosofische
bespiegelingen
over
de
ongehuwde staat, heeft geschreven? Het lijkt
alsof hij deze casus inzake erfrecht heeft
aangewend om zijn visie over een ongehuwd
leven kenbaar te maken, de echte boodschap
van het werkje. Voelde hij de behoefte zijn
ongehuwde staat te verdedigen tegenover
[6] J. DE BEUL. Frans-Jozef de Gronckel, politicus, advocaat en
letterkundige. In Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik, reeks VIII,
2016, 25 p.
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De gedenksteen van Congo-pionier Charles-Adelin Glorie
Een heldenverhaal herschreven
HERMAN BRANTEGEM – PATRICK PRAET

In de kerkgevel bevindt zich nog steeds een arduinen
gedenksteen ter herinnering aan Charles-Adelin Glorie,
geboren in Okegem op 4 mei 1872 als zoon van de
plaatselijke stationschef Florimond Glorie. Alhoewel
het gezin de gemeente reeds in 1877 verliet,
verhinderde het korte verblijf in Okegem het
gemeentebestuur niet om in 1957 een gedenksteen aan
te brengen voor Charles Glorie. De stenen plaat
omschrijft hem als een ‘Pionier van het Afrikaans
Beschavingswerk’. De herontdekking van het dossier

van ‘de zuiverste vaderlandsliefde en van het
gezondste verstand’. De opstandelingen komen in de
bijdrage naar voor als ‘heimelijk’ en een troep die
‘meedogenloos hun officieren afslachtten’. Dat Glorie
tot in de jaren 1970 als een held werd neergezet is op
zich niet zo verwonderlijk. Het artikel verscheen op
een ogenblik dat zich in Congo een bloedige opstand
voordeed: Katangese militairen waren in 1978 in
opstand gekomen en maakten de streek onveilig.
Belgische para’s werden daarop naar Congo gestuurd

► Gedenksteen Charles-Adelin Glorie
van de plaatsing van de steen deed ons teruggrijpen
naar een artikel van Eric Van De Perre in de
Mededelingen van 19787. De teneur van het artikel is
even lovend over Glorie als de formulering op de
gedenksteen. De Okegemnaar wordt in het artikel
namelijk omschreven als ‘een jonge, kranige
dorpsgenoot’ en een ‘wakkere vechtjas’ die getuigde

© Johan Allard

om Belgische landgenoten te ontzetten. Voor de auteur
was de parallel snel gelegd met de onderdrukking van
de Congolese rebellie door het Belgische koloniale
leger waartoe Charles Glorie meer dan een eeuw
geleden behoorde.

[7] E. VAN DE PERRE. Dorpsgenoot bedwingt opstandelingen te
Shabundu, in Mededelingen Heemkring Okegem, 1978, jaargang 3, nr. 2.
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‘Pionier van het Afrikaans beschavingswerk’8
We zijn nu veertig jaar later en omschrijvingen zoals
op de Okegemse gedenksteen zijn vandaag gewoon
ondenkbaar. De voorbije decennia is over Congo
Vrijstaat – tot 1908 de naam voor de privékolonie van
Leopold II – immers al zoveel historisch onderzoek
verricht dat niemand vandaag het nog waagt om de
Belgische kolonisatie van Congo een zegen te noemen.
Niemand betwijfelt de jarenlange schendingen van de
mensenrechten (mishandeling, dwangarbeid, genocide,
vernietiging van de lokale culturen, …) door het
koloniale regime. Sinds enkele jaren leeft zelfs de
overtuiging dat monumenten die de kolonisatie van
Congo verheerlijken in feite geen plaats meer
verdienen in het straatbeeld. In heel wat gemeenten
zijn standbeelden of gedenkplaten met een verwijzing
naar het ‘Belgische beschavingswerk’ verwijderd of
voorzien
van
een
genuanceerde
historische
commentaar. Dit is op de eerste plaats het geval met
beelden van Leopold II, maar ook de vele gedenkplaten
van koloniale pioniers liggen hierbij onder vuur. Het
gaat dan heel vaak over aanvoerders en officieren van
de Force Publique, het koloniale leger van Congo
Vrijstaat en later Belgisch Congo dat met harde hand
het binnenland van Congo onderwierp. Charles Glorie
was kapitein-commandant bij deze Force Publique en
boekte er faam door enkele spraakmakende militaire
overwinningen. Glorie trad in de schijnwerpers op een
ogenblik dat het koloniale regime zich politiek en
economisch in het immense Congo verankerde. Tijdens
de zogenaamde Belgisch-Arabische oorlogen (18921894) werd door de Force Publique de laatste
weerstand gebroken van de Arabische slavenhandelaars
die vanuit Zanzibar opereerden. Ongeveer tegelijkertijd
werd Congo Vrijstaat als gevolg van de rubberhandel
plots bijzonder winstgevend. Concessiemaatschappijen
kregen van de koning de vrije hand voor de onbeperkte
exploitatie van rubber. In de praktijk kregen de
Congolese arbeiders een werkregime op gelegd dat was
gebaseerd op dwangarbeid, mishandeling en moord. De
gewapende arm van dit ‘rubberregime’ werd gevormd
door de Force Publique. Deze militaire en politionele
ordemacht werd geleid door een blank officierenkorps
van voornamelijk Belgische ex-militairen. De soldaten
zelf waren Congolezen die in erbarmelijke
omstandigheden hun militaire dienst verrichten. Hun
weinig zachtzinnige behandeling door de Belgische
officieren leidde vanaf 1895 tot muiterijen die
uitgroeiden tot een algemene rebellie tegen het
koloniale bestuur. Vooral de soldaten van de batetela,
een volk in het centrum en het noordoosten van Congo,
keerden zich tegen hun oorspronkelijke bevelhebbers.
Tijdens de Arabische oorlogen waren deze etela nog de
bondgenoten van de Belgen, maar nu werden zij het
speerpunt van drie anti-Belgische opstanden (1895,
1897 en 1900). In de ogen van de Belgen toen waren
[8] De biografische gegevens over Charles-Adelin Glorie zijn afkomstig
van de Biographie Coloniale Belge. Belgische koloniale Biografie. Deel
2. Brussel, 1951 en La Force Publique de sa naissance à 1914. Brussel,
1952.
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het niet meer dan ordeloze muiters waarmee kordaat
moest afgerekend worden. Congolezen zien dit
vandaag anders en beschouwen de etela-rebellie als het
laatste verzet tegen de kolonisatie van Congo. Zij
wijzen op de lage lonen van de soldaten en de
mishandeling door de officieren9. Hoe dan ook, de
revolte voltrok zich op een ogenblik dat de bloedige
rubberhandel in Congo Vrijstaat zijn toppunt bereikte.
Charles Glorie was een belangrijke pion in deze
beslissende periode van de Congolese geschiedenis. Na
een vrijwillige legerdienst van vier jaar had hij als
onderluitenant getekend voor de Force Publique. De
Arabische oorlogen waren nog maar net ten einde en
grote delen van Congo waren nog niet geëxploreerd. In
1895 werd een grote expeditie in de richting van het
noordoosten van Congo georganiseerd (de huidige
provincies Ituri en Kivu). De leiding werd
toevertrouwd aan Francis Dhanis (1862-1909), een
echte ijzervreter van de Force Publique die door de
plaatselijke
bevolking
Fimbo
Nyingi
(‘veel
zweepslagen’) werd genoemd. Zijn troepenmacht telde
30.000 soldaten, waaronder ook Charles Glorie die het
commando kreeg over een expeditiekorps dat onder
andere Ituri tot aan het Albertmeer moest verkennen.
Hij bracht de streek in kaart, leerde de plaatselijke talen
en bracht uitvoerig verslag van de natuurlijke
rijkdommen van het gebied. De hele expeditie verliep
echter in zware omstandigheden: voedseltekort en de
tochten door onherbergzaam gebied deden het
ongenoegen van de zwarte soldaten toenemen. Glorie
keerde als gevolg van een dysenterieaanval totaal
uitgeput terug naar zijn uitvalsbasis in Mawambi. Toen
in 1897 een nieuwe opstand van de elela uitbrak,
besloot Glorie om in Congo te blijven. Hij had de
voorbije jaren zijn militaire leiderscapaciteiten getoond
en kreeg het commando over enkele honderden
soldaten. Opnieuw stond hij onder leiding van de
beruchte Francis Dhanis. Het is bij de confrontatie met
de rebellen in de buurt van Ngwese (provincie Kivu)
dat de ‘Okegemnaar’ zijn ‘gloriemoment’ kende. Zijn
drie pelotons slaagden er in een overmacht van rebellen
te verslaan: militair-strategisch een belangrijk feit
omdat dit de opmars van de opstandelingen in de
richting van Centraal-Congo afsneed. Glorie kreeg bij
deze gevechten een kogel in zijn borst en werd in
veiligheid gebracht. De overwinning en de verwonding
bezorgden hem in Belgische koloniale middens een
ware heldenstatus.
Hoe Charles Glorie in Okegem een gedenksteen
kreeg10
Het was op 28 november 1955 dat het College van
Burgemeester en Schepenen van Okegem een brief
kreeg van de Kongolese Herdenkingsbond van België
sectie Oost-Vlaanderen. In deze brief stelde de bond
voor een herdenkingsplaat te laten plaatsen ter
[9] face2faceafrica.com/article/the-resilient-congolese-tribe-thatrebelled-three-times-against-the-belgians-in-the-1890
[10] Stadsarchief Ninove, Hedendaags archief Okegem
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herinnering aan de ‘Pionieren van ons Afrikaans
Beschavingswerk in onze gemeente overleden in
Kongo voor 1908’. In de bijlage gaf men de naam van
de overledene Glorie C.A., geboren te Okegem op 4
mei 1872, bestuurder van de Compagnie Lomani en
overleden te Stanleyville op 22 april 1901 in Belgisch
Kongo.
Voor het gemeentebestuur en de bewoners van Okegem
was die naam eerder onbekend en diende men de
bevolkingsregisters
te
raadplegen.
Het
gemeentebestuur gaf op 1 december 1955 een
antwoord dat Glorie Charles Adelin inderdaad geboren
was te Okegem op 4 mei 1872 als zoon van Florimond
Jozef Glorie, stationschef te Okegem, en Gheselle
Joanna Francisca, zonder beroep. Beide personen
waren afkomstig van Doornik en werden ingeschreven
in onze gemeente op 21 april 1872. Zij werden
afgeschreven op 14 februari 1877 en vertrokken daarna
naar Attre.
Op 25 januari 1957 schreef de Kongolese
Herdenkingsbond een brief naar het gemeentebestuur
van Okegem om de toestemming te verkrijgen voor het
plaatsen van een gedenkplaat op de muur van het
gemeentehuis, het geboortehuis of de kerkmuur. Zij
vroeg ook hiervoor een dag te willen bepalen en
voegde eraan dat er geen bijzondere kosten waren
vereist. Het gemeentebestuur van Okegem antwoordde
op 13 februari 1957 dat deze persoon weliswaar te
Okegem was geboren, maar door niemand was gekend,
er nooit familieleden heeft gehad dan zijn ouders, en
maar vijf jaar oud was toen hij hier vertrok. Men
meldde ook dat men niet meer kon nagaan in welk huis
Glorie geboren was omdat het huis reeds afgebroken
was. Een plaatsing van een gedenksteen op het
gemeentehuis is ook uitgesloten omdat dit gebouw
bewoond werd door een particulier.
Het gemeentebestuur meldde verder dat de gedenkplaat
misschien wel zou kunnen geplaatst worden aan de
gemeenteschool omdat dit het enige gebouw was in
eigendom van de gemeente, maar hiervoor moest men
de toestemming krijgen van het Ministerie van
Openbaar Onderwijs. Op 10 augustus 1957 vroeg het
gemeentebestuur uiteindelijk aan Pastoor De Rijcke de
toelating om het gedenkteken te mogen plaatsen aan de
kerkmuur. Deze antwoordde dat hij dit moest
bespreken met de kerkraad en beloofde zo vlug
mogelijk een antwoord te geven. Na overleg met
pastoor en gemeentebestuur werd besloten de
gedenkplaat aan de muur van de kerk te plaatsen. De
plaatsing zou plaats hebben op zondag 15 september
1957. Na een kerkelijke plechtigheid hield notaris A.
Mast, de voorzitter van het ‘Provinciaal Comité der
Koloniale Dagen van België en Kongolese
Herdenkingsbond’, een toespraak in aanwezigheid van
een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Pastoor De
Rijcke wijdde vervolgens de gedenksteen, ‘gevolgd
door gezang der schoolkinderen’. De inhuldiging werd
afgesloten door een toespraak van burgemeester Albert
Vleeschouwer en het spelen van de Brabançonne door
de fanfare.
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Brief van de Burgemeester bij de inhuldiging van
het monument.
Mijnheer de Voorzitter van de Kongolese
Herdenkingsbond,
Edelachtbare
Heer
Arrondissementscommissaris,
Hooggeachte
Luitenant-Generaal en Luitenant-Kolonel,
Weledele Heer de ere-Gouverneur van
Katanga, Zeereerwaarde Heer Pastoor,
Achtbare
Heren
Schepenen
en
gemeenteraadsleden, Geachte Dames en
Heren, Beste Kinderen,
Als burgemeester der gemeente, meen ik
vandaag de tolk te mogen zijn van het
gemeentebestuur en onze bevolking, om onze
oprechte gevoelens van gewettigde fierheid en
erkentelijke dankbaarheid te betuigen tegen
over hen, die deze herdenkingsdag, tot een
feestdag hielpen doorgaan. Ik dank op de
eerste plaats in uw aller naam het inrichtend
comité, dat deze plechtigheid zo een nobel
verloop liet kennen. Hoe kan het ook anders,
dan dat heden ook in dankbare fierheid onze
gedachten even naar het verleden teruggaan.
Immers een kind, een zoon van onze gemeente
heeft door zijn heldenleven getuigenis
afgelegd van de onwrikbare moed, die steeds
een kenmerk is geweest van onze inwoners.
Naast de andere helden die onze gemeente met
rechtmatige trots herdenkt zal KapiteinKommandant Glorie wis en zeker een
ereplaats innemen.
Wellicht zult u het mij niet ten kwade duiden,
edele-en hooggeachte dames en heren, dat ik
mij nu speciaal richt tot onze jeugd om hen het
leven van Kapitein bevelhebber Glorie als een
voorbeeld
te
stellen
van
moed,
offervaardigheid en edele trouw. Onze
rechtmatige fierheid en vaderlandse trots zijn
immers gebouwd op de idealen van onze zonen
en dochters. Het verleden heeft ons geleerd
dat onze gemeente meerdere helden heeft
gekend en dat we er in de toekomst op
betrouwen dat onze hedendaagse jongens en
meisjes het spoor zouden volgen van hen, die
hier ook als kind opgroeiden tot het volle
leven.
Hooggeachte- en edele heren, achtbare dames
en heren, als slot van deze heldenhulde, breng
ik ook een diep doorvoelend dankwoord aan
allen die hebben meegewerkt om deze
herdenkingsdag tot een groot geheel te maken.
Ik kan u de verzekering geven, dat de
gedachtenis van Kapitein bevelhebber Glorie
steeds zal worden in ere gehouden, en ik sluit
mij aan, bij de plechtige belofte van de Heer
Voorzitter
van
de
Kongolese
Herdenkingsbond, dat de naam van onze held
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gebeiteld in dit graniet, voor eeuwig zal
levendig gehouden blijven in de geest van ons
volk, als voorbeeld voor ons en voor de
komende generaties, van offervaardige moed
en heldhaftige zelfverloochening, onze
overtuigingen, ons volk, ons vaderland en de
gehele beschaving ten e. Ik dank u.
De opname van CharlesAdelin Glorie in de
hagiografische
geschiedschrijving over de
Belgische kolonisatie, zijn
gedenkplaat in Okegem, en
de weinig genuanceerde
inhoud van het artikel van
1978 bezorgden de man een
heldenstatus. De nieuwe
historische inzichten van de
voorbije decennia zorgen
misschien
dat
de
‘Okegemse koloniaal’ van
zijn voetstuk valt. Maar het
voorbeeld van Glorie toont
vooral aan dat inzichten
over historische feiten geen
eeuwigheidswaarde hebben.
Nieuwe lezingen van het
verleden ontstaan echter
niet alleen als gevolg van
historisch onderzoek, maar
worden ook bepaald door ►►► Soldaten van het Batetela-bataljon die de Force Publique trouw
het normenkader van de
►►bleven worden militair geschouwd (1899)
en.wikipedia.org
periode waarin ze ontstaan.
Wie gisteren nog een held
was, kan vandaag door de
maatschappij op basis van andere morele criteria
veroordeeld worden. Dat wil zeker niet zeggen dat de
geschiedeniswetenschap oordeelt, zij leert wel dat
opinies steeds in hun historisch kader moeten geplaatst
worden.
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Onroerend Erfgoed: de villa van Patrice
JOHAN ALLARD

Beschrijving 11

Recente geschiedenis12

Het burgerhuis Kouterbaan 43 te Okegem, in de
volksmond “de villa van Patrice”, dateert van het derde
kwart van de 19de eeuw. Het gaat om een alleenstaand
dubbelhuis, gelegen in een grote ommuurde tuin. Twee
bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak met
klokkenruiter (nok loodrecht op de straat, Vlaamse
pannen), van circa 1850. Witgeschilderd gebouw van
baksteen op gepikte plint. Beluikte vensters met
lekdrempels
van
arduin.
Sobere
verdiepte
rondboogdeur met imposten en sluitsteen ingewerkt in
rechthoekige (latere?) luifel ter hoogte van de
imposten.
Rechts, éénlaags schuurtje onder zadeldak (pannen).
Zijpuntgevels met vlechtingen en aandak wijzen op een
oudere kern (tweede helft van de 18 de eeuw?); een
toegevoegd torentje en dakkapellen en gewijzigde
muuropeningen verlenen een typisch eind 19de-eeuws
karakter.

In 1923 koopt Patrice De Schepper een woonhuis met
tuin van Cornelius De Vuyst-Houtman en woont er met
zijn echtgenote Suzanne Tibbaut. Hij liet er
verschillende aanpassingen aan aanbrengen.

► De perceelkaart van Popp (circa 1850) met het
betreffende perceel 486c.

Wat nu de voordeur is, was vóór 1923 de achteringang.
Er werd een grote eiken deur met klopper aangebracht
en er werd een mooi bordes met vijf treden gebouwd.
Het vroeger voorportaal bestaat nog integraal aan de
kant van het gangetje tussen Okegem dorp nummer 42
(appartementenblok) en nummer 44. Dat voorportaal
met de originele voordeur van toen heeft zijn
bouwdatum 1852 gebeiteld staan in de blauwe steen.
Er staan ook nog enkele overblijfselen van de trekbel
en het huisnummerplaatje. Het hek en de gang die
hierdoor sinds 1935 in onbruik geraakten werden door
de
huidige
eigenaars
in
ere
hersteld.
In het kader van de renovatie die Patrice De Schepper
doorvoerde werd de gangtrap afgebroken en werd een
kamer opgeofferd voor de plaatsing van een statige
draaitrap en overloop. De lage plafonds van de eerste
verdieping werden uitgebroken en 90 cm verhoogd om
de kamers ruimer te maken. Waarschijnlijk dateert de
badkamer met zijn gietijzeren bad ook van toen. Twee
door elkaar lopende kamers, op het verdiep aan de
tuinzijde, werden afzonderlijke kamers dankzij de
aanleg van een nachtgang.
De garage met duiventoren werd vermoedelijk ook
gebouwd rond 1923 op oudere funderingen, dit
vermoeden is gebaseerd op het gebruik van
donkergrijze en grove “tara” mortel, op basis van
gemalen steen, die na de Eerste Wereldoorlog gebruikt
werd wegens gebrek aan cement. We vinden dit type
cement ook terug in verbouwingsmetselwerken in het
huis zelf.
In de tuin, die Patrice toen ook liet aanleggen, ligt een
molensteen die afkomstig is van zijn ouderlijk huis in
Pamel.
Suzanne hield van een bloementuin, verschillende
rozenstruiken van toen zijn nog steeds present en
bloeien ieder jaar opnieuw overtuigend.

► De kadastrale legger toont Van Havermaet
Benedictus, toen burgemeester, als eigenaar.
[11] inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/9458
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[12] Bron: gesprek met Jean Vercruysse
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.► Suzanne Tibbaut & Patrice De Schepper
Portretten A, Van der Kelen 1942 – © Jean Vercruysse

► De villa van Patrice een paar jaar terug
© Johan Allard
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De identiteit van Andreas Franciscus Grijseels
BRAM VERMAAT

►Printscreen van de doopakte van Andreas Franciscus Grijseels (tweede register, nr. 5)
www.arch.be

In zijn gezinsreconstructie van Okegem en Impegem
vermeldt Herman Van Isterdael onder meer een
Adrianus Franciscus Grijseels, geboren op 28
november 1785 en een dag later gedoopt te Okegem. 13
Ook noemt hij een Andreas Grijseels die hij niet in de
parochieregisters heeft aangetroffen. Herman Van
Isterdael vermeldt, blijkbaar op basis van de
conscriptiegegevens, dat deze Andreas is geboren op 9
november 1786, de geboorteplaats is onbekend. Deze
Andreas was bij de conscriptie in 1806 helperkleermaker en hij was 1,65 meter groot. Tot zover is
dat mogelijk, hoewel het wat wringt dat we alleen
Andreas niet tegenkomen in de parochiegegevens en
alle andere kinderen van Adrianus en Anna Maria De
Wever wel.14
Een nieuw gegeven is het overlijden op 28 juli 1834 in
Antwerpen van ene Andreas Franciscus, geboren op
25 november 1785 als zoon van Adrianus en Anna
Maria de Wever.15 Het lijkt er alles overziend op dat
[13] H. VAN ISTERDAEL. Families en personen te Okegem (Ninove)
(12e eeuw – 1909) en Impegem (Liedekerke (17e – 1804). Okegem,
Heemkring, 2014.
[14] Redactie: Een bijkomend onderzoek in de parochieregisters bracht
volgende nieuwe elementen aan om de geboortedatum uit te klaren. De
dopen in de parochie Okegem van die periode werden twee keer
opgetekend. In het origineel register (parochieregister 6) noteerde de
pastoor van Okegem de geboortedatum en liet hij peter en meter de akte
ondertekenen, tenminste indien ze daartoe in staat waren. Een tweede
register (nummer 5 in de reeks), in feite een afschrift, bevat de
geboortedatum en deze handtekeningen niet.
Omwille van het ontbreken van de doopdatum van Andreas bekeek en
vergeleek ik beide registers. In het originele register wordt Adrianus
Franciscus Gryseels gedoopt, in het afschrift Andreas Franciscus
Gryseels. Het probleem van de ontbrekende geboorteakte is hiermee
opgelost. Het was inderdaad Andreas Franciscus die op 28 november
1785 werd geboren en die op 29 november 1785 werd gedoopt. Een
vergissing van de toenmalige pastoor ligt aan de basis van de diepgaande
zoektocht. Alle andere geboortedata kunnen dus opgeborgen worden.
[15] Familysearch, Belgium, Antwerp, Civil Registration, 1588-1913.
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Adrianus Franciscus, en Andreas (Franciscus) en
Andreas Franciscus dezelfde persoon zijn! De
gegevens worden bevestigd als we een huwelijk
aantreffen tussen Andreas Franciscus en Maria van der
Pol op 2 oktober 1814 te Grave (Noord-Brabant). Ook
hier geeft hij aan dat hij is geboren op 25 november
1785 te Okegem als zoon van Adrianus en Anna Maria
de Wever.16 De huwelijkse bijlagen zijn helaas niet (op
de juiste plek) aanwezig in de digitale kopie bij
Familysearch, dus we kunnen de opgave niet
controleren.
Hiermee is het echter nog niet afgelopen. In het militair
stamboek vinden we ook een Pieter Grijseels, geboren
op 27 november 1785 te Okegem en opnieuw zoon van
Adrianus en Anna Maria de Wever17. Weer komen we
dus een datum tegen die fysiek niet mogelijk is gezien
de eerder genoemde geboortedata. Misschien dat we
hem moeten vereenzelvigen met Petrus Joannes
Grijseels, waarvan we dankzij Herman Van Isterdael
weten dat hij op 5 april 1784 werd gedoopt of met
Petrus Amandus die op 5 augustus 1790 te Okegem
geboren en gedoopt werd.

[16] Brabants Historisch Informatie Centrum, Burgerlijke stand Grave,
http://www.bhic.nl/
[17] Familysearch, Netherlands, Army Service Records, 1807–1929, 15e
Afdeling Infanterie.
Oorspronkelijk geïndexeerd via http://www.zoekakten.nl/ (niet meer
beschikbaar) maar heden is index beschikbaar via
http://www.wiewaswie.nl/
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►Scan van de doopakte van Adrianus Franciscus Grijseels (origineel register, nr. 6)
Herman Van Isterdael

Evenwel blijft het opvallend dat er de leeftijd die van
Pieter wordt opgegeven, dat hoe dan ook onjuist is, zo
dicht bij die van Andreas Franciscus ligt 18. En we
vinden meer opvallende overeenkomsten. Ze zijn ook
even groot, want in 1810 wordt in het stamboek
opgetekend dat Andreas 1,65 meter groot was en later
komen we Pieter tegen zijnde 5 voeten, 3 duim, 3
streep (1 el, 6 palmen, 4 duim, 8 streep) lang 19.
Overigens had Pieter een ovaal aangezicht, een rond
voorhoofd, grijze ogen, een opgedrongen neus, een
ordinaire (gewone) mond, een ronde kin, bruin haar en
bruine wenkbrauwen.
Verder is het opvallend dat in het stamboek staat
vermeld dat Pieter is gehuwd en laatst gewoond heeft
te Grave; hij doet mee aan het beleg van Grave in 1814
tegen de Fransen. Een huwelijk is echter niet
gevonden. Wel wordt in datzelfde jaar te Grave het
huwelijk tussen Andreas Franciscus en Maria van der
Pol gesloten. Pieter komt echter niet voor als getuige
bij het huwelijk, hetgeen we wel zouden mogen
verwachten. Pieter wordt overgenomen door de 15 e
afdeling Infanterie als meester kleedermaker (1816) en
wordt versierd met de bronzen medaille voor trouwe
Nederlandse dienst zonder gratificatie (1827). Pieter
was dus net als Andreas Franciscus bij zijn conscriptie
van 1806 en diens huwelijk kleermaker, hetgeen ze van
hun ouders zullen hebben geleerd. Tot slot is Pieter bij
het vertrek van zijn legereenheid uit Antwerpen op 26
oktober 1830 ‘achtergebleven’ en hij wordt wegens

gebrek aan berichten op 23 november 1830 uit de
administratie is afgevoerd. Dit vindt nog geen twee
weken na het uitroepen van de onafhankelijkheid door
het Belgische Voorlopig Bewind plaats. Zijn overlijden
hebben we aldaar niet gevonden, maar zoals we
hierboven zagen, wel dat van Andreas Franciscus op 28
juli 1834 te Antwerpen. Er lijken soms rare dingen te
gebeuren in registraties die we niet altijd kunnen
verklaren.
Twee zoons van Adrianus en Anna Maria De Wever,
Josephus (1788–1836) en Constantinus (1797–1871),
zijn eveneens kleermakers en huwden beiden in
Utrecht met dochters van Lambertus Johannes
Lambotte en Marie Angelique Saint-Quentin. Ze
bleven wel definitief in Nederland wonen en zorgden
voor de Nederlandse tak van de familie Grijseels.

[18] Redactie: De data in de verscheidene militaire registers zijn een
warboel. Het is niet uitgesloten dat beide broers in militaire dienst
waren, maar dit is verder niet uitgezocht.
[19] Tussen haakjes zijn de (gestandaardiseerde) metrieke lengtematen
vermeld, die verschillen van de historische maten buiten haakjes. Voor
de metrieke maten geldt het volgende: el = meter, palm = 10 cm, duim =
1 cm, streep = 1 mm. Dat betekent dus 1,648 meter.
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Een militair kampement te Ninove, Doorn Noord
ARNE VERBRUGGE (DIENST ARCHEOLOGIE SOLVA)

Op de opgraving te Ninove Doorn Noord worden naast
enkele imposante grafheuvels20 uit de bronstijd en een
nederzetting uit de Romeinse periode, eveneens de
restanten bloot gelegd van een militair kampement uit
1692. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697)
kampeerden hier honderden soldaten op het terrein.
Althans dat dacht men bij aanvang van het onderzoek.

Stilaan wordt het duidelijk dat zij niet de enige
soldaten waren die dit terrein uitkozen voor hun
tijdelijke kampplaats. Ook in recentere periodes werd
de plek als kampplaats gebruikt. Daarbij wordt gedacht
aan de Oostenrijkse Successieoorlog rond het midden
van de 18de eeuw, een periode waarin een komen en
gaan van legers alom courant was. Maar onverwachts
komen nu ook militaire
structuren uit de 19de eeuw
aan het licht.
Het gaat om diep uitgegraven
schuilhutten, waarin telkens
een haard werd aangelegd.
De restanten van verbrand
dierlijk bot tonen aan dat de
haarden gebruikt werden om
te koken. Een dergelijke kuil
bood plaats aan een 6-tal
soldaten. De bodems van
deze
ondergrondse
schuilhutten lagen een 2-tal
meter onder het huidige
maaiveld. De kuilen waren
toegankelijk via een trap, die
soms gebogen was. In één
van de hutten zijn ook
aanwijzingen
voor
een
schouw
of
rookgat
teruggevonden. Momenteel
is nog niet geweten hoe de
daken
van dergelijke
schuilkelders er hebben
uitgezien. Binnenin de kuilen
zijn in de wanden steeds
bankjes uitgegraven, waarop
de soldaten konden uitrusten.
Er zijn geen sporen van
planken
teruggevonden,
hoewel
deze
achteraf
verwijderd kunnen geweest
zijn. Het is ook duidelijk dat
de hutten na hun gebruik snel
zijn opgevuld.

[20] Lees ook: Mededelingen Heemkring Okegem, 2018 nr.1,
pagina 13
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Een muntje, gevonden in die opvullingslaag, gaf de
archeologen een aanwijzing voor een datering. Het
betreft een koperen muntje van koning Leopold I,
waarvan het jaartal nog vaag te lezen was. Het ging om
18?8. Jammer genoeg was de 3de cijfer niet meer
leesbaar. Vermoedelijk gaat het om het jaartal 1838. Dit
brengt ons naar de vroegste Belgische geschiedenis.
Willem I, koning van Nederland, weigert na de
afscheuring van de Zuidelijke Nederlanden om België
in 1831 te erkennen als onafhankelijke staat. Hij zal
zich pas in 1838 hierbij neerleggen. De periode rond
1831-1838 is nog woelig, in die zin dat Nederland een
blijvende bedreiging vormt voor de jonge Belgische
staat. Daarom steken in die periode een 50.000-tal
Franse soldaten de grens over, om Nederlandse
invasies af te slaan. Waren de soldaten die deze
schuilhutten bewoonden Fransen of behoorden ze tot
het eerste Belgische leger?

► Vorige bladzijde: Gezicht op een grote schuilhut. Van een aantal exemplaren is tijdens de
opgraving, enkel de opvullingslaag verwijderd, zodat de oorspronkelijke kuil opnieuw open kwam te
liggen. Dit toont dus exact hoe een dergelijke schuilhut er uit zag.

► Boven: In de grote schuilhutten was ruim plaats voor verschillende soldaten … ... in de kleine
schuilhutten was het gezellig zitten met 6 soldaten.
(Foto's © Dirk Wollaert).
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Voor Jou
© JACQUELINE

VOORWOORD
Jacqueline De Dier – Haelterman

DE DIER

zetel was leeg toch was er altijd wel iets dat ik hem
moest vertellen. Om het gemis te verzachten begon ik
te schrijven over ons begin, hoe we elkaar leerden
kennen. Hoe meer ik schreef hoe meer herinneringen
naar boven kwamen, hoe dichter hij kwam. Ik noemde
het VOOR JOU omdat ik weet dat hij van deze
schrijfsels zou genoten hebben, zeker al omdat ze nu
ook in Okegem zullen gelezen worden.

Voor Jou
Bal van de Pompiers

Ik ben in Ninove in de Beverstraat geboren, heb er
gewoond, ben er van weg verhuisd om later terug te
keren en twee kinderen op de wereld te brengen in het
nu afgebroken winkelhuis op de hoek van de
Oudstrijdersplaats en de Burchtstraat.
De plannen voor de aanleg van de Centrumlaan, nu het
nieuwe hart van de stad, hadden een directe, zij
ongewilde impact op het verdere verloop van ons
leven.
Het brak mijn hart toen we Ninove verlieten, doch eens
zou ik er terugkeren.
We vertrokken naar Aalst en begonnen er de
kledingzaak Carini in de Nieuwstraat en enkele jaren
later een tweede Carini in de Beverstraat te Ninove.
Vele jaren later trokken we over de grote plas waar we
een het geluk hadden een heel nieuw leven te beginnen.
Toch is Ninove nooit uit mijn hart geweest,
Ik vertel over Ninove hoe het er vroeger was. Hoe we
de oorlog doormaakten, hoe het was om in die tijd een
kind te zijn. Maar ik vertel ook over ons nieuwe leven
hier in Texas ...
Mijn echtgenoot Roger De Dier, geboren te Okegem op
15 maart 1927, overleed verleden jaar de 9de
november 2017 te Austin, Texas. Ik was mijn vriend
kwijt, maar bleef in gedachten tegen hem praten, zijn
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December… Brandweer viert Sint Barbara… Het bal…
De tijd blijft stilstaan… Het Bal van de Pompiers in de
Roxy was vroeger een van de populairste bals in
Ninove. Een must voor al wie wou gezien worden en
voor jonge mensen de mogelijkheid om een vrijer op te
doen. Voor mij nu de gelegenheid om te vertellen hoe
ik de man met wie ik zoveel jaren deelde, voor het
eerst ontmoette.
Ik ben met Annie, mijn vriendin op tijd aangekomen,
kwestie van een goede plaats te hebben. Marcel, de
echtgenoot van mijn nicht Vivianne en brandweerman,
heeft voor de reservaties gezorgd. We kunnen niet
klagen, we zitten dicht bij de toog waar altijd veel
jongens staan die eerst een pint moeten gedronken
hebben vooraleer ze in form komen om te dansen.
Het orkest is al beginnen spelen en we zitten
ongeduldig te wachten tot we gevraagd zullen worden.
Door het vele volk kan ik niet zien of mijn gewone
cavaliers er al zijn. Marcel helpt mensen naar hun
plaats want hij is van dienst. Ook Viviane heeft
geholpen maar komt na een tijd bij ons zitten om met
haar broer en zijn vrouw te kunnen praten. Ze kent veel
mensen, daardoor hebben Annie en ik niet te kort aan
dansers..of we ze graag hebben of niet.
“Nooit weigeren” zegt mijn ma.. ”as z'á komme
vroagen om te daunsen, tein dauns'te, al was't mé nen
ond mé nen oet oán”.
Een vriend van mijn neef is niet volgroeid. Klein
gebleven. Hij is mij op eerdere bals al komen vragen.
Dikwijls als hij bij andere meisjes gaat loopt hij tegen
de lamp. Hij weet dat ik niet weiger. Ik wil hem graag
het plezier doen. Deze keer gedraagt hij zich
onverdraaglijk, hij heeft kennelijk al te veel gedronken
en legt onverhoeds zijn hoofd op mijn borst.. Hij is niet
groter.
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Ik schrik. Duw hem recht en zeg dat hij zijn manieren
moet houden. Ik wil niet belachelijk gemaakt worden.
Abrupt keert hij zich om en laat mij alleen op de
dansvloer staan. Ik kan niet anders dan terug naar mijn
plaats gaan, hopen dat niemand het gezien heeft. Valse
hoop allicht daar er zoveel volk is. Ik ben kwaad.
Aan de toog is het een komen en gaan. Marcel staat
tegen een jonge man te praten. Zijn houding en zijn
blinkend gitzwart haar trekken mijn aandacht. Een
nieuwe...
“Hebt ge die daar al gezien?” vraagt Annie met een
knik van haar hoofd naar hem.
“Nee... Wie is ‘t?”
“’t Is de zoon van de burgemeester van Okegem” zegt
Marcel die even tot bij ons komt “hij rijdt met een
Chevrolet. Ik ken hem nog van op school.”
Dat kan ik dus al vergeten, zo iemand kijkt niet naar
mij om.
“Wacht”, zegt Marcel en gaat hem halen.
“Met die daar moet ge ne keer dansen” zegt hij terwijl
hij naar mij wijst.
Een korte knik en ze keren terug naar hun pint. Marcel
wil mij graag een plezier doen. Het orkest is een
nieuwe dans begonnen, maar niemand komt mij halen.
Er gaat nog een dans voorbij en ik word ambetant,
waar zijn mijn dansers gebleven? Wat een avond...
De derde dans keert hij zich eindelijk om. Ik hou mij al
gereed, begin al recht te staan.
“Juffrouw, wilt ge eens dansen?” vraagt hij en terwijl
de muziek inzet, stapt hij mij voorbij en buigt voor
Annie...
Ik laat mij terug op mijn stoel zakken, Ik kan wel door
de grond zinken. Wat een affront.
“Pff...wie zou die nu willen? ” zeg ik tegen Annie als
ze terugkomt.
“Hij danst toch goed” zegt ze. En ik ben er wel mee
want hij vertikt het om mij ook eens te vragen.
Voor vanavond heb ik er geen zin meer in, mijn
schoenen zijn te klein, mijn voeten doen pijn, ik ben
content als Herman en Alice naar huis gaan want ik
blijf bij hen slapen.
Ik vergeet het voorval. Morgen is een andere dag.
IJspret aan den bos in Okegem
Winter…Sneeuw…ijs. Het gebeurt niet elk jaar dat de
beken en grachten met een dikke laag ijs bedekt zijn.
Maar nu waren zelfs de weiden aan de Dender
herschapen in grote ijsvlakten. Aanhoudende regens
deden de rivier overstromen, en toen het kwik gevoelig
onder het vriespunt daalde deed de vorst het overige.
“De Dender is bevroren, ze rijden met auto’s op het
ijs!”. Het nieuws deed al vlug de ronde en bracht veel
volk op de been. Wat een feest, niet alleen de kinderen,
maar ook de volwassenen genoten van het vriesweer.
“Ga je mee, ik heb een paar gebruikte schaatsen
gekregen van mijn nicht en nu heb ik de kans om ze te
proberen, aan ‘den bos van Okegem’ is de beste plaats
om te schaatsen.”
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Lisette hoeft mij dat geen twee keer te vragen, het is
zondag en in de namiddag moet ik niet helpen in de
winkel.
Er zijn veel wandelaars op de Okegembaan. Ze trekken
of duwen zelfgemaakte sleeën beladen met kinderen en
gaan haast allemaal dezelfde richting uit naar Okegem.
Ooit had mijn pa ook zo een slee in elkaar getimmerd
van afvalhout. Toen ze klaar was mocht ik erop zitten,
ze was zo zwaar dat er een volwassen persoon nodig
was om haar te duwen. Mijn mama was er niet voor te
vinden, papa had geen tijd en veel sneeuwen doet het
in België niet…
Voorbij het bos bereiken we via een zijbaantje vlug de
bevroren weiden. Blauwe lucht, volop zonneschijn …
prachtig weer… Hier zijn geen auto’s op het ijs, maar
integendeel veel volk.
Lisette laat er geen gras over groeien en bindt meteen
haar schaatsen aan. Voorzichtig, voetje voor voetje
waagt ze zich op de gladde oppervlakte en probeert
zich waggelend staande te houden. Ik denk dat ik haar
toch even zal moeten helpen, want het schijnt niet al te
gemakkelijk te zijn, maar opeens, met haar armen wijd
uit elkaar en gespreide benen lukt het haar om haar
evenwicht te vinden en recht op de ijzers een eind
vooruit te schuiven. Half voorovergebogen met wat
harkerige schokjes worden haar passen langer en
verdwijnt ze uit mijn zicht… Het kleurrijke
schouwspel doet me de tijd vergeten. De meesten doen
hier onmiskenbaar hun eerste pasjes op het ijs. Vooruit
gestoken handen, zijdelings zwenken, de benen
onderuit, armen doelloos zwaaiend in de lucht die de
val niet kunnen tegenhouden, de plof op het harde ijs ...
IJspret.
Toch had ik graag meegedaan, maar ik heb geen
schaatsen. Jaren geleden had mijn pa mij een paar
surrogaat schaatsen gemaakt van kloefen, waar hij
onderaan een ijzerdraad aan vast maakte. Ik had al
weken lopen zagen om een paar houten blokken te
krijgen. Dat ‘alle’ kinderen die droegen maakte geen
verschil uit, het werden kloefen, met een lederen band
over. In mijn ogen afzichtelijk en toen er ook nog een
ijzerdraad onder gespannen werd was ik opgelucht dat
het voortijdig begon te dooien. De ondingen kregen
een plaats in de kelder en zijn er nooit meer uit
gekomen.
Ik wandel voorzichtig verder, tot waar ik enkele
jongens figuren kan zien schaatsen. Het hoeft dus niet
altijd vallen en opstaan te zijn. Een van hen heeft mijn
aandacht. Hij haalt vaart, maakt een sprong en komt
zwevend, halve draai terug op een been terecht om zich
zo te laten uitglijden. Achteruit glijdend haalt hij weer
snelheid op om dezelfde beweging met flair te
herhalen. Niemand doet het hem na. Lisette staat nu
ook bij het groepje en is met een van de jongens aan
het praten.
“Kent ge die jongens?” vraag ik geïnteresseerd
nieuwsgierig als ze terug bij mij komt.
“Ja, die blonde is mijn neef Jean.”
Terwijl ze haar schaatsen uitdoet komen de jongens
dichter. Het is tijd om naar huis te gaan, de zon is bijna
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weg, het wordt kouder. Samen stappen we op en dan
herken ik in de ‘kunstschaatser’ die gast met zijn
gitzwart haar van het pompiersbal, die het vertikte om
met mij te dansen. Pfff…
We keren terug langs het bos en de baan naast de
spoorweg. Ter hoogte van de Doorn kunnen we door de
velden tot op de Steenweg naar Aalst geraken.
Ik spreek met Lisette af dat we ons volgende week op
carnaval gaan verkleden. We huren een domino. Een
lang, zwart vormloos kleed, een 'kagoele', (puntmuts)
en een mombakkes (masker).
Carnaval in Ninove
Lisette en ik zouden naar het carnavalsbal in de Cercle
gaan. De dagen die volgden op onze uitstap naar de
bevroren ijsvelden in Okegem verliepen tergend traag.
We gingen ons samen een domino huren. De lange
zwarte overtrek, de puntmuts en het zwarte masker dat
heel ons gezicht bedekte vroeg niet veel van onze
creativiteit. Het was niets speciaals, het was uniform
aan de verkleedkledij van die tijd. Omdat het carnaval
is mag ik tot half één wegblijven, een half uur langer
dan anders.
carnaval werd in Ninove nog niet zo uitvoerig gevierd
als in Aalst, waar op zondag een kleurige carnavalstoet
de feestelijkheden inzet. In Ninove vormen zich kleine
groepjes, min of meer verkleed en gemaskerd, die erop
uit zijn elkaar te verwijten en op hun weg zoveel
mogelijk cafés te bezoeken, waar in de jaren vijftig
zeker geen tekort aan was.
Het is koud, vrieskoud, als we bij valavond bij mij
thuis vertrekken, we stappen goed door om ons te
verwarmen en zijn al aan de Abdijpoort eer we de
eerste gemaskerden zien. Eens over de bareel, komen
we meer en meer ‘vaslooved zott’n’ tegen en horen we
de eerste verwijten.
‘Verwoitj’n’, dat is hoe vroeger carnaval gevierd werd,
elkaar bespotten zonder herkend te worden. Mensen
die iets op hun kerfstok hebben blijven best thuis.
Politiekers en andere bekende figuren laten zich
grootmoedig beledigen door gemaskerden die hun met
verdraaide stem spottend allerlei dwaasheden
toeroepen, tot groot plezier van de omstanders. Het is
een woordenspel in plat Ninofs. Weldra vliegen de
schimpscheuten over en weer aangevuld door het
gejoel van de toeschouwers.
We waren zinnens om direct naar het bal in de Cercle
(zaal Roosevelt), te gaan maar vinden het nog te vroeg.
“Laat ons eerst in enkele cafés gaan” oppert Lisette.
Als we aan de kliniek komen gaan we de straat over en
stappen binnen in een klein cafétje waar al veel volk is.
We lopen wat rond om te zien of we niemand kennen
en vinden ons niet verplicht om iets te drinken.
“Kom we zijn hier weg, laat ons in de Middenstand
eens binnen gaan.”
Veel volk maar meestal oudere mensen. Toch heb ik
een heerlijk gevoel van vrijheid om te mogen gaan
waar ik anders nooit kom. Af en toe worden we
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aangesproken en beetje bij beetje begin ik er plezier in
te vinden om wildvreemden van antwoord te dienen.
Een beetje later staan we terug op straat.
‘Ik vind het te koud om nog tot aan De Keizer te gaan,
laat ons liever meteen naar het bal gaan”.
Lisette heeft gelijk het is hels koud. Aan de poort
kopen we een ticket en krijgen een stempel op onze
pols. Veel mensen zijn in gewone kledij, anderen in
domino en enkelen die er werk van gemaakt hebben en
een mooi kostuum in stijl dragen. Die hebben wel veel
bekijks. In de zaal moeten we even wennen. Een
oorverdovend tumult, het dringen en gewemel van
mensen met gekunstelde, hoog opgeschroefd
verdraaide stemmen en een kakofonie van
muziekinstrumenten doet ons naar boven op het balkon
vluchten. Van hier hebben we een betere kijk op de
dansvloer met de dansende massa. We blijven even
meegenieten vooraleer we ons beneden door de
swingende, zwierende drukte laten opnemen.
“We vinden ons wel terug aan de toog”, beloofden we
elkaar op de trap.
Al vlug hebben we elk een danser aan de hand en
genieten van de opwekkende carnavalsmuziek. Op
zeker ogenblik worden we meegenomen in een lange
rij feestvierders, door de zaal, door de poort, op het
plein en terug. Ik dans graag, maar dit heb ik nog nooit
meegemaakt, ik amuseer me en wou dat er geen eind
aan kwam. Maar het orkest, hoe goed en hoe lang de
muzikanten ook spelen, moet rusten. Aan de toog staat
Lisette me al op te wachten.
“Plezant hé?” door de gaatjes van haar masker kan ik
haar blinkende ogen zien. We bestellen elk een
limonade, het masker belet ons om gemakkelijk te
drinken maar we vertikken het om het af te doen. Met
mijn rug naar de toog zoek ik tussen het volk of ik geen
bekenden zie.
“Wat komt gij hier doen?” hoor ik Lisette met hoge
verdraaide stem vragen.
Ik keer mij om en zie dat ze tegen haar neef spreekt, de
blonde, die verleden week aan het schaatsen was Hij
herkent haar niet, en ze zet het spel voort.
Ondertussen is de ‘figuurschaatser’ in gezelschap van
een meisje er ook bijgekomen. Ik heb ze al eerder
samen gezien, zeker zijn lief. Lies begint er schik in te
krijgen dat ze haar niet herkennen, en betrekt mij ook
in haar clownerieën. Jean wordt echt nieuwsgierig en
heeft geen benul van wie hem zo aan het plagen is. De
schaatser is ook nieuwsgierig geworden. Ik trek mijn
stoute schoenen aan en begin hem te 'bestoefen' van dat
hij vorige week zo goed kon schaatsen en dat hij de
ster van ‘t veld was. Ik kan zien dat hij graag
complimenten krijgt en doe er nog wat bij. Ik laat hem
in de waan dat hij mij kent... Hij wordt van langsom
nieuwsgieriger. Het orkest begint te spelen, en hij
vraagt of we gaan dansen. Ha, het is gelukt…
We dansen de ene dans na de andere. Hij schijnt zijn
vriendin vergeten te zijn en laat me niet meer gaan. Hij
wil mij kennen en stelt zich voor als Roger.
Als we bij een volgende pauze naar de toog gaan
hebben de anderen plannen gemaakt om weg te gaan.
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Het is over twaalf... hoogtijd. Roger zal ons naar huis
brengen. Hij gaat achter het stuur van zijn groene
Chevrolet, zijn vriend Jean doet mij tegen hem zitten
en Lisette zit achteraan met nog een paar van zijn
vrienden. Tegen dat we aan de bareel zijn heeft het
ganse gezelschap al beslist dat ze naar 'Den Beer' in
Hekelgem gaan. Ik hou mij stil. Hoe graag was ik
meegegaan naar die volgens mijn ma verdorven
dancing, die ‘Al-Die-Daar-Naartoe-Gaat- Deugt-Niet’
dancing... Lisette heeft geen probleem om mee te
rijden, haar ouders zijn niet zo streng. Als we aan het
College komen zeg ik dat ik moet uitstappen, ik moet
naar huis. Mijn ma zal nu al een dubbele kramp krijgen
als ze weet dat ik met een auto vol jongens naar huis
gekomen ben. Maar er is geen stoppen aan, ik moet
mee naar Den Beer zeggen ze. Roger rijdt mijn huis
voorbij, en draait de Steenweg naar Aalst op. Ik begin
echt in paniek te geraken, want mijn ma is niet iemand
om mee te lachen. Bovendien een uur is een uur en op
het verlichte dashboard wijst de klok tien vóór een.
“Allez, waar woonde?” zei hij met een zucht.
“Ge zijt er al voorbij, op de hoek”.
Eindelijk op aandringen van Jean blijft de auto aan de
gendarmerie staan. In een vlucht spring ik uit de auto,
bedank voor de rit, en loop de weg terug tot aan mijn
huis, vol schrik, want nu zal ik zeker niet meer buiten
mogen. Ik heb nog steeds mijn masker op. Mijn
thuiskomst valt mee, mijn pa komt even later ook
binnen en het neemt de aandacht van mijn te laat
komen weg. Maar wat ik erg vind, is dat ik het
verknald heb bij Roger, dat kan ik zo wel weten…

ik niet helemaal de toon waarop ze sprak. Met een
diepe zucht ging ze verder.
“Ge zult moeten ophouden om hem nog te zien want
met zo iemand moogt ge niet voortdoen”, pauze… “hij
is niet treffelijk”. Het was alsof ik het in Keulen hoorde
donderen.
“Ja? Hoe weet gij dat?” Weg was mijn verlegenheid, ik
was op mijn tenen getrapt.
Het kwam erop neer dat een vriendin van een vriendin
mij langs de kaai gezien had en haar verwittigd had dat
mijn vriend met zus en zo van dubieus allooi omging
en dat ze wist dat mijn ma dat niet goed zou vinden. Ik
wist dat mijn ma nog nooit met die persoon gesproken
had, en vond het ongelooflijk vreemd dat mijn doen en
laten op zo’n korte tijd overgedragen werd.
Wat een kommeer. In gedachten trachtte ik te zoeken
wie me de vorige avond kon gezien hebben want de
kaai was verlaten geweest. Aan het gemeenteschooltje
hadden we enkele passen in het straatje blijven staan en
waren dan op ons gemak verder gewandeld.
Ik had hem wel eens op een bal in gesprek gezien met
het twijfelachtige paar, maar er niet verder over
gedacht. Zoiets zou me toch niet van mening doen
veranderen.
Hem goedpraten hielp niet, mijn ma had haar oordeel
geveld en ik kende haar genoeg om te weten dat ze niet
zou toegeven. Bovendien zou ik niet meer mogen
uitgaan. Ik voelde mij verraden, was ongelukkig en had
spijt. Toen ik hem twee dagen later op straat zag
aankomen liep ik hem in een wijde bocht voorbij
veinzend dat ik hem niet gezien had. Een paar keer zag
ik hem later op de fiets voorbijrijden, hij keek niet
meer opzij en ik draaide mijn hoofd weg.

Ge zijt gezien geweest
Dat ik de mogelijkheid voor een volgende afspraak met
Roger verkeken heb kan ik mezelf niet goed vergeven.
Ik had maar attent moeten zijn en moest er rekening
mee gehouden hebben dat ik de kans voor een
volgende ontmoeting niet meer zou krijgen.
Het was nog maar een maand geleden dat ik met een
vriend had moeten afbreken. Hij was iemand die ik
graag mocht en op de keren dat we al samen geweest
waren, was er meer dan vriendschap aan het groeien.
Op het bal van de Middelbare School in de Cercle
waren we na vele dansen met elkaar, nog eens langs de
kaai aan de tweede brug gaan wandelen. Hij had zijn
arm rond mijn middel en toen hij me dichter trok en ik
hem zacht terugduwde, drong hij niet verder aan, maar
zei bij het afscheid dat hij mij terug wou zien.
De volgende morgen stond mijn ma me in de
middenplaats op te wachten.
“Ge zijt gisteravond langs de kaai gewandeld?”
Het was geen vraag maar een vaststelling. Ontkennen
had geen zin, ik voelde het bloed naar mijn wangen
schieten en hoopte dat in de donkere kamer mijn
gegeneerdheid niet zou opvallen.
“Ge zijt gezien geweest.”
Oh, ze wou me uitvragen, ze wist van mijn vriend en
had er al goedkeurend over gesproken, toch vertrouwde
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► Voor Jou, Roger De Dier

Lees verder : heemkringokegem.be/voorjou.pdf
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Uitdrukkingen en wijsheden bij het kaartspel
Deel III
ROGER VAN EECKHOUT

In de vorige nummers van de Mededelingen
verschenen
reeds
een
honderdtal
typische
uitdrukkingen bij het kaarten. We vervolgen hier met
een derde en laatste reeks.
•

•

•

•

We gon die manen ne kieër een voor roiën, zé
– we gaan die mannen eens een voor (=
ploegsnede) rijden (intimiderende opmerking)

Den dieëler komt een kau(r)t te két; ofwél és ’t
er ieën onder ’t taufel gevallen ofwél èèt er
immant ieën teveel gekregen – de deler heeft
een kaart tekort; ofwel is er een onder tafel
gevallen, ofwel heeft er iemand een teveel
gekregen

•

Spéltj niet tegen ons, geeft aalen géltj azzoeë
af zonder spelen – je moet niet meer spelen,
geef je geld zo maar aan ons (intimiderende
opmerking)

Halverwege de(n) auvent brocht de
(h)ooësbauzinne ieënege ‘amuuz gels’ op
taufel – in de loop van de avond bracht de
cafébazin enkele versnaperingen op tafel

•

We gerauken maur aun droië maan; kindje
goië ons ne kieë depanneren? – we geraken
maar aan drie spelers, kun je ons depanneren?

•

Dooët of ‘t (h)alven af, ik speel abbondans –
dood of niet, ik speel abondance

‘k bén beter da’k op d’Hallebaun gaun staun,
mé(t) een kjeis in mé gat – ik kan beter op de
Hallebaan gaan staan met een kaars in mijn gat
(gezegd in uiterste wanhoop bij het kaarten)

•

’t klénjste taroefken kan den diksten (h)aus
koeëpen – de kleinste troef kan de grootste aas
kopen

•

Azzek er naa binnen speel, skrieëjek mé een
oeëg ooët – als ik het nu verlies, ween ik me
een oog uit

•

‘k bén ’t gat af gelék as d’(h)ézellen – ik ben
het gat af, net zoals de horzels (ik heb mijn
beste kaarten uitgespeeld)

•

‘k gaun mé aa mee, allieën al veer aa skoeën
oeëgen – ik ga met je mee, maar alleen voor je
mooie ogen (weinig bemoedigende
bemerking)

•

’t kwaut és ter mee gemoejt of den doeljvel zitj
erop of den doeljvel (h)aaft de kjeis – de
kwade geesten zijn er mee gemoeid21

•

‘k weet niet (h)oe datten ’t doet. Hé mag
nau(r) de taroeven skippen, ze blijven bé ém
kommen – ik weet niet hoe hij het doet, hij
mag naar de troeven schoppen, ze blijven bij
hem komen

•

‘k oië afgeleide mezeere tot aster twieë dikke
dooëven op mé kot kwampen gevlogen – ik had
miserie (slechte kaarten) tot er twee dikke
kaarten om mij af kwamen

•

‘k ém de taroeve(n) lauten zitten én naa
koeëpen ze aal mén skoeën kau(r)ten – ik heb
mijn troeven niet uitgespeeld en nu kopen ze
al mijn goede kaarten

•

’t doe plezier aske malkanderen kintj een
stroeë steken – het doet plezier als je elkaar
een strobreed in de weg kunt leggen

•

(h)oiljt aale géltj mau(r) mé een tipken boven
– haal je geld maar al een beetje boven
(intimiderende opmerking)

•

Spelen meegde, maur betaulen moeje toch –
ook als je speelt, moet je toch betalen (verlies
is gegarandeerd)
Al stojje op aalen kop te drooën, wénnen
kindje nie tegen ons – al staan jullie op de kop
te draaien, toch kunnen jullie niet winnen

•

•

De kau(r)ten zén versleten, ze skooëven ne
mieër in d’(h)and – de kaarten zijn versleten,
ze schuiven niet meer uit de handen

[21] De doopkaars wordt door de peter vastgehouden bij het doopsel.
Wanneer het kind later voor galg en rad opgroeide dachten de mensen
dat de duivel het kwaad in de persoon van de peter de doopkaars
vasthield. Daar kon niets goed uitkomen.
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•

De taroeven springen azzoeë ooët zén greep
kau(r)ten – de troeven springen zo uit zijn
hand (hij kan zijn troeven niet wegsteken)

•

Ménne maan spéltj maur ‘k (h)ad niks in mén
(h)annen – mijn partner speelt, maar ik had
geen goede kaarten in mijn handen

•

Doïenen zé(n) véltj zit altoïet vol auzen – zijn
veld zit altijd vol met azen (gezegd wanneer
iemand veel azen heeft)

•

’t és nen aus mé lange poeëten – het is een aas
met een lange poten (gezegd wanneer een aas
goede kaarten oplevert)

•

A(l)s de vier auzen op ieënen zén (h)and zitten
és ’t oeëk troelj en és den étten (h)ieër taroef –
als de vier azen bij één speler zitten is het ook
troel en is hartenheer troef

•

Zoeë zaat (h)ém ‘ik (h)et nog niet g’(eg)eten –
zo zout heb ik het nog niet gegeten (het zit erg
tegen)

•

D’overmacht van taroef zat tegen; ‘k en oië
gieën kans om te wénnen – de troef was te
sterk, ik had geen kans om te winnen

•

De kau(r)ten wérren in droië skéfkes verdiljt,
ieëst ne kieër vier, tein nog ne kieër vier en op
’t énje voiëf. Azzoeë spéltj ieder mé dé(r)tien
kau(r)ten – de kaarten worden in drie schuifjes
verdeeld, de eerste keer worden er vier
gedeeld, dan nog eens vier, en op het einde vijf

•

Den dieëler èèt de léste voiëf kau(r)ten in zén
(h)annen én mokt de onderste kau(r)t taroef,
niet de bovenste – de deler heeft de laatste vijf
kaarten in zijn handen en maakt de onderste
kaart troef, niet de bovenste

•

Den dieël gau(t) rond van maan tot maan gelék
as de woiëzers van d’(h)arlozje – het delen
gaat rond van man tot man zoals de wijzers
van een horloge

•

Den dieëler mag zén léste kau(r)t gestopt
(h)aven a(l)s ‘ter ondertisken al troelj
geroepen wir. Bé abbondans mag dat oeëk,
au(n)gezien dat de roeper taroef mokt datten
oië wiltj – de deler mag zijn laatste kaart
gestopt houden als er ondertussen al troel
geroepen werd. Bij abondance mag dat ook
aangezien de roeper de troef maakt die hij wil

•

Abbondans én taroef gau(t) boven nen
gewoeënen abbondans – abondance en troef
gaan boven een gewone abondance
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•

In sommege streken van Vlonjeren mag den
ieëste maan ‘ik wacht’ zéggen in plosj van ‘ik
pas’ of ‘ik vraug’. Dat doen ze omdat er mieër
zoo gespéljt wérren en dat er ménder zoo
afgepast wérren – in sommige streken van
Vlaanderen mag de eerste man ‘ik wacht’
zeggen in plaats van ‘ik pas’ of ‘ik vraag’. Dat
doen ze omdat er meer zou gespeeld worden
en dat er minder zou afgepast worden

•

As den dieëler een kau(r)t te két komt moet’n
een kau(r)t trékken bé doiënen die een kau(t)
teveel èèt. Een andere meegelékhét és dat den
doiënen mé vieëtien kau(r)ten een
verlieskau(r)t geeft aun den dieëler a(l)s
penneténse – als de deler een kaart te kort
komt moet hij een kaart trekken bij degene die
een kaart te veel heeft – als de deler een kaart
te weinig heeft hij moet hij een kaart trekken
bij degene die een kaart te veel heeft. Een
andere mogelijkheid is dat deze met veertien
kaarten aan de deler een verlieskaart geeft aan
de deler als penitentie

•

A(l)s ter in ieën spél twieë maan és da(t) wiltj
mezeere spelen roept den twieëden ‘ik gaun
mezeere mee’. A(l)s ieënen van de twieë der
binnen wér(d) gespéltj éssen verplicht va(n)
mé d’ander twieë ‘jaugers’ mee te wérken om
den andere roeper er ‘binnen’ te kroiëgen – als
er in een spel twee spelers zijn die willen
‘miserie’ spelen roept de tweede ‘ik ga mee
met miserie’. Als een van de twee ‘binnen’
wordt gespeeld is hij verplicht om met de twee
‘jagers’ mee te werken om de andere roeper
‘binnen’ te krijgen

•

A(l)s nen tegestrever de kau(r)t van aaë
ploegmaut képt meegde goië boven koeëpen
aske taroef étj die (h)oeëg genoeg és – als een
tegenstrever de kaart van je ploegmaat koopt
mag je erboven kopen als je troef hebt die
hoog genoeg is.
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CurieuzeNeuzen
WILLY DE SMEDT

In onze vorige Mededelingen hadden we het over de
zorgwekkende aanwezigheid van fijn stof in Okegem.
De resultaten van het Airbezenproject leerden ons dat
het gemeten fijn stof bij ons tot de hoogste van de
provincie behoorde en dat de luchtkwaliteit
vergelijkbaar was met deze van de Gentse kanaalzone.
Bij navraag op de Dienst Leefmilieu van onze stad, de
‘Oudste en Wijste’ nota bene, deed men nogal
laatdunkend over de resultaten voor Okegem en was er
‘gerede twijfel’. Gevolg: een tegenanalyse werd niet
nodig geacht maar toch werden er passende
maatregelen aangekondigd. Op de uitvoering wachten
we nog steeds.
In het weekend van 29-30 september 2018 werden de
resultaten
van
het
CurieuzeNeuzenproject
gepubliceerd. Deze keer werden de concentraties van
stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht in Vlaanderen
zeer fijnmazig in kaart gebracht22. Opnieuw waren de
resultaten ontluisterend en onrustwekkend. Ruim vier
miljoen Vlamingen ademen dagelijks zwaar bevuilde
lucht in. Ook hier lopen onze beleidsmakers hopeloos
achterop en durven zij geen doortastende maatregelen
nemen. Tussentijdse initiatieven die telkens met veel
vlaggezwaai en trompetgeschal worden en werden
aangekondigd bleken telkens dooddoeners en achteraf
een pleister op een houten been.

Vlaanderen. De uitstoot wordt doorgaans uitgedrukt als
de totale hoeveelheid stikstofoxiden (NOx), waarvan
NO2 een belangrijk deel is.
Volgens het recentste jaarverslag van de Vlaamse
Milieumaatschappij
is
verkeer
(wegverkeer,
vliegverkeer en scheepvaart) in Vlaanderen
verantwoordelijk voor 62% van de uitstoot van NO x
een ruime voorsprong op de industrie, die met 18% de
tweede belangrijkste bron is. Binnen de groep van het
verkeer heeft wegverkeer het grootste aandeel.
De resultaten
De resultaten werden haarfijn uitgetekend op de
stippenkaart van Vlaanderen23 . De stippenkaart van
CurieuzeNeuzen Vlaanderen toont de gemeten NO 2concentratie via een kleurencode. Ze geeft een zeer
gedetailleerd beeld van de impact van verkeer en
ruimtelijke ordening op de luchtkwaliteit. De NO2concentraties verschillen van straat tot straat, buurt tot
buurt en stad tot stad. De gemeten NO 2-concentraties
vertonen dus grote onderlinge verschillen, Vlaanderen
kleurt waarlijk als een regenboog.
Okegem

Wat is NO2?
NO2 of stikstofdioxide is een gas dat ontstaat bij
allerlei verbrandingsprocessen. Bij zeer hoge
temperaturen ontstaan er chemische reacties tussen
stikstof (N) en zuurstof (O) uit de lucht. Hierbij
ontstaat er eerst stikstofmonoxide (NO) en door
verdere reactie met zuurstof ook stikstofdioxide (NO 2).
De meetwaarde van NO2 wordt uitgedrukt in µg/m3
(ofte microgram per kubieke meter).
Stikstofdioxide
is
vooral
afkomstig
van
verbrandingsprocessen als gevolg van menselijke
activiteiten. NO2 kan ook op natuurlijke wijze ontstaan,
zoals bij bosbranden of door bliksem in de atmosfeer.
Ook planten en bacteriën kunnen NO 2 aanmaken in de
bodem en in water. Deze natuurlijke bronnen dragen
echter maar een klein deel bij tot de NO2 in
[22] Het project was een samenwerking tussen de Universiteit
Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de krant De Standaard,
met ondersteuning van het HIVA (Onderzoeksinstituut voor de Arbeid en
Samenleving van de KULeuven) en VITO (Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek) en kon rekenen op meer dan 52.626
deelnemers (waarvan 94,6% gezinnen) wat evenveel meetpunten
vertegenwoordigde (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deed niet mee).
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Op het eerste gezicht zit Okegem goed. Maar de
donkergroene bollen bevinden zich ofwel in Hofstad
ofwel in de Schoolstraat; nogal vanzelfsprekend. Het
omgekeerde zou ongeloofwaardig zijn! Ook op de
Boven-Kattestraat/begin Okegembaan zitten we
schijnbaar nog goed. Dit kan niet gezegd worden voor
de Beneden-Kattestraat. We vermoeden dat de auto’s
die daar met draaiende motor voor een gesloten
overweg staan en telkens moeten optrekken de
hoofdschuldigen zijn. Waar niet gemeten werd – en dit
is heel spijtig – is in de Van Der Perrekaai,
Fonteinstraat en Hazeleerstraat. Daar waar elke
werkdag tussen 6u30 u en 8u méér dan 200 auto’s per
uur doorvlammen op weg naar Denderleeuw (idem ’s
avonds) en waar overdag tientallen wegmastodonten de
verkeersregels negeren en deze straten als doorsteek en
sluipweg gebruiken. Met de uitbreidingen van Nervia
Plastics en bouwcentrale De Doncker zal het er niet op
verbeteren.

[23] standaard.be/curieuzeneuzen/map/#8.55/51.0505/4.3.
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We zitten niet de hele dag voor onze voordeur

De impact van NO2

De kaart van CurieuzeNeuzen toont wel een zeer
gevarieerd beeld. Sommige Vlamingen wonen op
plaatsen met gezonde lucht, anderen in een hotspot van
luchtvervuiling. Luchtkwaliteit verschilt van straat tot
straat. De grotere steden kleuren het felst rood, maar
tot in de kleine gemeenten zijn er buurten waar de
concentraties stikstofdioxide de Europese norm
overschrijden.
We zijn immers niet de hele dag thuis. Als we thuis
zijn, zitten we vaak binnen. Dan zijn we minder actief
of slapen we en ademen we minder diep. We zijn er
doorgaans tijdens de weekends en op minder drukke
momenten van de dag, wanneer er minder verkeer is.
Dus dit weegt minder door dan we vaak denken. De
dosis die we thuis opnemen is maar goed voor een
derde van het totaal, ook al verblijven we er twee derde
van de tijd. Een ander derde doen we op onderweg, en
nog eens een derde op het werk, op school, terwijl we
ontspannen of winkelen.
Dus niet alleen de luchtkwaliteit in onze straat telt. Dat
zet opluchting over groene bollen of paniek bij rode
bollen in een ander perspectief. Om het beeld te
corrigeren moeten we ook kijken naar de luchtkwaliteit
op de plaatsen waar we werken, winkelen, schoollopen
of ontspannen, en hoe we ons doorheen de dag
verplaatsen. Vandaar de vaststelling dat meer dan vier
miljoen Vlamingen dagelijks zeer ongezonde lucht
(code oranje tot rood) inademen.

Langdurige blootstelling aan hoge concentraties van
NO2 kan bijdragen tot de ontwikkeling van astma en
infecties van de luchtwegen (piepende ademhaling,
kortademigheid en hoesten). Stikstofdioxide wordt
gelinkt aan longschade, hart- en vaatziekten en dus ook
vroegtijdige sterfte. Zowel korte episodes van hoge
concentraties als langdurige blootstelling aan lage
concentraties zijn schadelijk voor de gezondheid. Via
zijn rol in de vorming van ozon en fijn stof kan NO 2
ook indirect schade berokkenen.
Net zoals mensen (en dieren) ondervinden planten ook
negatieve effecten. NO2 kan rechtstreeks schade
toebrengen aan planten en hun groei vertragen. Ook
kan het de planten gevoeliger maken voor ziekte en
vorst. Hoge concentraties kunnen ook leiden tot de
vorming van ozon, waarvan geweten is dat het zeer
schadelijk is voor planten. Het belangrijkste effect is
het verminderen of stoppen van de fotosynthese.
NO2 geeft verder aanleiding tot verzuring (‘zure
regen’) en vermesting, wat nefast is voor natuurlijke
ecosystemen. Als gevolg hiervan vermindert de
biodiversiteit in bos, heide en extensief beheerd
grasland. Een overmaat aan stikstof doet veel
plantensoorten namelijk verminderen of verdwijnen.
Bovendien ontstaat ook watervervuiling door het
uitspoelen van nitraat naar het grondwater.
Zeker is evenwel dat de zoektocht naar de verklaringen
voor de verschillen in de NO2-concentraties in
Vlaanderen een complexe uitdaging vormt. Hiervan is
nu de eerste stap gezet. In de volgende maanden gaat
het wetenschappelijk team van CurieuzeNeuzen een
gedetailleerde statistische analyse uitvoeren. Hoe meer
hoe liever! Tot de druk zó groot zal worden dat onze
politici wel uit hun winterslaap móeten ontwaken.

Heemkring Okegem | Mededelingen | 2018 nr. 2

| , 28

De kathedralen van de 21ste eeuw
WILLY DE SMEDT

De bijdragen in dit ledenblad hebben bij voorkeur
een cultuurhistorische band met het verleden. Maar
ik heb ooit eens een citaat van Boeddha gelezen dat
stelde: “Leer van het verleden, leef in het heden,
bereid je voor op de toekomst”. De recente
berichtgeving over een mogelijk stroomtekort
tijdens de wintermaanden maakt dit artikel daarom
meer dan ooit actueel. Een energiepanne is niet
langer een hypothetisch toekomstscenario.
Wanneer je de dorpskom van Okegem verlaat, kan je er
al na enkele tientallen meters niet meer naast kijken.
Pal in het noorden doemen de wieken van een of
meerdere windturbines op, drielingen die daar hun
eindeloze en ontelbare rondjes afmalen.
Op sommige plaatsen zie je ze zelfs alle
vier tezamen terwijl zij bezig zijn elkaar
de beste winden af te kapen. Voor mij
steeds een imponerend zicht. Voor mij
ook een bewijs van de inventiviteit en de
creativiteit van de mens. Wie zich de
moeite getroost om de Okegemse vallei
vanop de heuvelrij in Pamel te gaan
bekijken, komt onder de indruk van deze
kathedralen van de 21ste eeuw die de
expresweg Ninove-Aalst afboorden. Dan
pas zie je dat de expresweg, nu
geflankeerd door deze windmastodonten,
bijna als een dolk in de noordelijke
onderbuik van Oost-Vlaanderen dringt.

de moeite om hier iets over te plegen. Alleszins een
wandeling waard in de prachtige, uitgestrekte velden
van Welle en Haaltert!
Via het gemeentebestuur en een aantal provinciale
instanties ben ik op zoek gegaan naar meer informatie.
Uiteindelijk kwam ik bij de firma Aspiravi uit
Harelbeke terecht. Aspiravi, één van de vijf grote
bouwers van windmolenparken in Vlaanderen, heeft de
site van Haaltert gerealiseerd. Ik werd daar heel
hartelijk ontvangen en kreeg al de informatie over het
windmolenpark.

Je gaat dit best eens bekijken op het topje
van de Begaardenstraat, de eeuwenoude
straat die oud-Pamel met Meerbeke
verbond en die via het Hof te Walput tot
aan de Brabantpoort van de Ninoofse
omwalling liep. Een echte aanrader! Wie ►► Langs de expresweg Ninove-Aalst © Aspiravi NV x
de boeken van Ken Follett heeft gelezen,
kan zich perfect inbeelden hoe verbijsterd
de uitdrukking op de gezichten van onze voorouders Wat zijn de voordelen van windenergie?
moet zijn geweest wanneer die vanaf de 11de eeuw de
kathedralen in Zuid-Engeland, Vlaanderen en Italië Ik wil geen open deuren intrappen, maar duidelijk is
steenlaag voor steenlaag zagen oprijzen om ten langen dat we met de wind over een onuitputtelijke bron van
leste de wolken te gaan strelen. Diezelfde verbijstering, energie beschikken. Windenergie is de meest duurzame
diezelfde spot, datzelfde ongeloof en datzelfde ontzag en zuivere energiebron. Zij vermindert de
herkende ik in de ogen van de Haaltertse omstaanders afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en vermijdt
terwijl ze de eerste windturbine vorm zagen krijgen. de vervuilende CO2-uitstoot. Daarenboven is wind
De bouwers van windturbines moeten voor mij dan ook bijna altijd lokaal aanwezig en ook vrij voorhanden.
niet onderdoen voor de kathedralenbouwers van een
kleine duizend jaar terug. Daarom alleen al vond ik het
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Zijn wij in Vlaanderen/België goed bezig?
Ja en neen. Ja, omdat we de laatste jaren een zeer
ernstige inhaalbeweging hebben gemaakt. Uiteraard is
dit nog verre van voldoende. Maar hoop doet leven.
Tegen einde 2022 zouden de windmolens de helft van
alle Belgische gezinnen met elektriciteit moeten
bevoorraden. Neen, omdat we bijlange niet de
Europese doelstelling 20-20-20 tegen 2020 zullen
halen: zijnde:
• 20% minder CO2 uitstoten;
• 20% minder energie verbruiken;
• 20% van de energie halen uit
hernieuwbare
energiebronnen,
waaronder windenergie.

Telkens ballonnetjes voor het inplannen van
windparken worden opgelaten, begint de modale
Vlaming aan het niet-in-mijn-achtertuin-syndroom te
lijden. Met andere woorden: ‘Windmolens uiteraard!
Maar niet te dicht bij mijn huis.’ En telkens regent het
bezwaarschriften. En Vlamingen zijn zeer inventief.
Het gaat van ‘Ik hou niet van het uitzicht’ tot ‘Mijn
duiven moeten ongehinderd kunnen vallen’.
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel!

Het gevolg zal zijn dat België door Europa zal worden
beboet. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat België op
het vlak van hernieuwbare energie in Europa
achterophinkt.24 België maakt dus zeker geen fraaie
indruk. De cijfers dateren wel van 2016, maar geven
een betrouwbare indicatie. Het duurt immers
gemiddeld vier à vijf jaar vooraleer een windturbine,
van het zoeken naar een geschikte locatie tot het
opleveren, operationeel wordt. En vooral in het zoeken
naar geschikte locaties in Vlaanderen wringt het
schoentje.
Wij leven nu eenmaal in een dichtbevolkte regio.
[24] Eurostat Newsrelease, 25 januari 2018
(https://ec.europa.eu/eurostat/documents)

Heemkring Okegem | Mededelingen | 2018 nr. 2

© HLN – C Van den Houte

| , 30

Een windturbine van dichtbij bekeken
De ashoogte van elke turbine ligt op 108 meter hoogte.
De basisomtrek van de mast (of de toren) bedraagt
29,5 meter, wat overeenkomt met een diameter van
9,40 meter. Om het een beetje aanschouwelijker te
maken: wij zouden met zestien volwassenen moeten
zijn om met uitgestrekte armen, elkaars vingertoppen
rakend, rond de windmolen te geraken. De mast dient
ter ondersteuning en bevestiging van de gondel. De
mast
bestaat
uit
verschillende
delen.
De
mastonderdelen kunnen in beton of staal zijn.
De hub is het verbindingsstuk tussen de wieken en de
gondel en weegt 18 ton. De hub bevat het
besturingsmechanisme voor de positie van de wieken.
De gondel kan beschouwd worden als de
machinekamer van de turbine en is dusdanig
gemonteerd om de rotor in de goede windrichting te
plaatsen. Dit gebeurt automatisch door middel van een
hydraulisch of elektrisch aandrijfsysteem en wordt
gestuurd door de windvaan op de gondel. De gondel
zelf weegt 70 ton. Wie schrijlings op de gondel zou
zitten, zou in het noordwesten de torens van Gent
kunnen zien.

heeft een klein tandwiel dat de gondel via de grote
tandkrans kan verdraaien.
Een intern computersysteem bestuurt volledig
automatisch de turbine na het in werkingstellen. De
controlesystemen en de transformator worden geplaatst
in de mast van de windturbine. De gegevens kunnen
door de exploitant van op afstand opgevraagd worden
door middel van een modemverbinding.
Bij zeer hoge windsnelheden of bij het uitvallen van
de belasting, wordt door middel van het aerodynamisch
remsysteem de turbine in een veilige toestand gebracht.
Een schijfrem dient meestal als bijkomend remsysteem
om de turbine te stoppen.
Een laatste wetenswaardigheid: de vier turbines
leveren per jaar samen 9,2 MW groene stroom. Dit
zegt jullie misschien niet onmiddellijk iets maar de
opbrengst is genoeg om 4.600 gezinnen een jaar lang
van stroom te voorzien. Hiermee wordt per jaar zo
maar eventjes een CO2 uitstoot van 7.358 ton,
equivalent van de jaarlijkse CO2 uitstoot van 3.130
auto’s, vermeden.

Via de toren is de machinekamer bereikbaar, het bevat
de bedplaat of het machinefundament met hierop alle
belangrijke componenten zoals de hoofdas met
lagering, de tandwielkast, de generator, de remmen en
het kruisysteem. De neus (met glasvezel versterkt)
beschermt alle onderdelen in de gondel. Toegang kan
verkregen worden via een centrale opening. Een
servicekraan is in de gondel eveneens voorzien, die kan
ten behoeve van het transport van diverse onderdelen
verzwaard worden.
Een wiek is 41 meter lang; de rotordiameter is dus 82
meter. En de wiek weegt 6 ton. Of anders gezegd, wie
op het topje van de wiek mee zou draaien, beschrijft
per omwenteling een cirkel van 254 meter! Geen
attractie in Disneyland die hieraan kan tippen! Elke
windturbine heeft drie wieken. De wieken worden
vervaardigd uit polyester versterkt met glas- of
koolstofvezels, of uit een hout-epoxy combinatie. De
wieken kunnen bij de opbouw van de windturbine
ofwel één voor één op hoogte bevestigd worden aan de
gondel, ofwel op de grond reeds bevestigd worden aan
de hub en vervolgens samen gehesen worden
De wieken beginnen te draaien bij een windsnelheid op
ashoogte van 3m/s; dit stemt overeen met 14 km/u. De
windturbine wordt stilgelegd bij een windsnelheid op
ashoogte van 25m/s (90 km/u).
Het kruien of in de wind plaatsen van de gondel
gebeurt volledig automatisch. Een windvaan geeft een
signaal aan de computer die op haar beurt een
hydraulische of elektrische motor stuurt. De motor
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‘Waar de sterre bleef stille staan’
WILLY DE SMEDT

De oorsprong

► Lucas, Jonah, Jana en Mona Vandenbosch
Foto Herman Van Isterdael

Een foto zoals deze wordt in Okegem stilaan een
rariteit. Hij werd genomen op Driekoningenavond
2018. Er was een tijd dat tientallen groepjes kinderen
van deur tot deur gingen om Driekoningen te zingen.
Ooit was het anders …
Een beetje geschiedenis
Normaal liggen de velden en de wegen op
Driekoningen bedekt met een dikke laag sneeuw. Met
de nadruk op “normaal”. Ook hier heeft de
klimaatverandering dus alles overhoop gegooid.
Hoewel alle activiteiten in ons land tegenwoordig al
stilvallen bij twee centimeter sneeuwval, kennen wij
toch geen winters meer zoals veertig, vijftig jaar terug.
Toen was het de tijd van ’t jaar waarop het leven
noodgedwongen letterlijk stilviel, de boeren binnen
bleven en hun landerijen lieten rusten.
Het feest van Driekoningen viel toen in het putje van
een meestal ‘echte’ winter en vermits er toch niets te
doen viel, werd deze christelijke feestdag aangegrepen
om eens over de schreef te gaan. Nu, tientallen jaren
later, is het niet anders. In Denderhoutem en Aspelare
wordt dit al jaren duchtig gevierd. Maar bijna niemand
van de feestvierders die eraan denkt of nog weet wat
aan de oorsprong ligt van dit jaarlijks hoogtepunt.
Daarom wil ik hier toch, een beetje uit nostalgische
overwegingen, eens dieper op ingaan.
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Driekoningen ofte Epifanie ofte Openbaring van de
Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is
een christelijke feestdag is die elk jaar op 6 januari
wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis
herdenkt van de wijzen uit het oosten. Zij zagen een
opgaande ster, dachten aan de voorspelling in de
oeroude geschriften en besloten daarop de koning der
Joden te gaan zoeken, die ze uiteindelijk in Bethlehem
vonden.
Een beetje dieper spitten bracht mij bij de namen van
de drie wijzen. In het Grieks waren dat Apellius,
Amerius en Damascus, in het Hebreeuws Galgalat,
Malgalat en Sarathin, maar ze zijn bekend geworden
onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar,
Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20,
40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die toen de
levenstijdperken van de volwassene symboliseerden.
En volgens de christelijke leer is de Openbaring van
de Heer (6 januari) het eerste van drie feesten, samen
met de Doop van de Heer (de zondag na Driekoningen)
en de opdracht van de Heer in de tempel (2 februari
ofte Lichtmis), en horen deze thuis in de kerstcyclus
(de tijd die verwijst naar Jezus' geboorte, kindertijd en
jonge jaren).
Bij de kerstening van onze gewesten werd al gauw een
einde gemaakt aan de meeste heidense feestdagen door
ze te verchristelijken. Zo ook de Saturnalia25. Bedekt
met een christelijk verflaagje werd dit de kerstcyclus.
De gewoonte, en even later de verplichting, om de
Driekoningencyclus te vieren ontstond in de vierde
eeuw in het Oost-Romeinse Rijk onder Constantijn de
Grote. Voortaan werd tijdens deze feestdagen de
verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op
aarde te gevierd (ἐπιφάνεια, epiphaneia is Grieks voor
'verschijning').
Van wijzen tot drie koningen
De evangelist Matteüs vertelt als eerste over de wijzen
('μαγοι' of magoi) die het Kerstkind kwamen bezoeken,
maar hun aantal wordt niet genoemd. In de latere
kerstverhalen (al bij Origenes van Alexandrië in de 3de
eeuw n.C.) worden er drie wijzen van gemaakt,
[25] De saturnaliën (Latijn: Saturnalia) was de naam die de Romeinen al
vijf eeuwen voor onze tijdsrekening gaven aan de feestdag ter ere van de
god Saturnus op de winterzonnewende van 21 december.
Later werd dit feest steeds maar uitgebreid tot het een feestperiode van
twee weken werd.
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wellicht omdat de wijzen drie geschenken aanbieden:
goud, wierook en mirre. De wijzen (mogelijk betreft
het hier Perzisch-Babylonische astronomen, astrologen
en natuurwetenschappers) zijn in de volksverhalen
koningen geworden. Op de oudste voorstellingen zijn
ze nog vaak Wijzen of Magïers.
Driekoningentraditie tijdens de 19de eeuw
Driekoningen was net zoals Pasen vroeger traditioneel
een doopdag. Tijdens de vigilie26 op de avond voor
Driekoningen werd water tot driekoningenwijwater
gewijd. Het werd gezien als het meest krachtige
wijwater en het werd gebruikt om alle ziekten (te
pogen) te genezen. Die dag werd er ook krijt gezegend
door de priester
Met dit wijwater werden in de dagen na Driekoningen
de huizen, bewoners én het vee, gezegend. Bij deze
huiszegen schreef de pastoor met het gezegende krijt
de letters ‘C+M+B’ op of naast de voordeur, in de hoop
zo alle kwaad op afstand te kunnen houden. Deze
CMB-aanduiding moest minstens tot met Pinksteren
onaangeroerd blijven. De letters stonden voor de
Latijnse zegenspreuk ‘Christus Mansionem Benedicat’
(‘Christus zegene dit huis’). De letters verwezen ook
naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar.
Driekoningen zingen
Tot vijf, tien jaar geleden liepen de kinderen op de
avond voor Driekoningen, eens de zon onder was
gegaan, in groepjes van drie, verkleed als de drie
koningen van deur tot deur. Balthasar, de zwarte
koning, droeg meestal de ster. Tot in het midden van de
vorige eeuw, werden er ook lampionnen meegedragen.
Straatverlichting bestond op het platteland nog niet!
Uiteraard werd er gezongen. Zonder gezang geen
beloning. Wat volgde was meestal wat kleingeld in het
washandje. Of ook snoepgoed.
Maar ik heb mijn ouders altijd horen vertellen dat in de
eerste helft van vorige eeuw, tijdens de oorlogs- en de
depressiejaren, gezongen werd voor een half brood,
een rozijnenkoek of zelfs een pannenkoek. Toen
trokken zelfs vele volwassenen de koningsmantel aan;
uit pure noodzaak. Een liedje dat veruit het meest werd
gezongen, klonk als volgt:

Oorspronkelijk luidde de laatste zin "op de [russel]
rooster geteld. Op de rooster tellen betekent hier: geen
geld hebben of geen kunnen bijhouden. De laatste twee
regels luiden ook wel: "Mijn vader heeft geen geld, is
dat niet slecht gesteld?"
De lampionnen waren een overblijfsel van een oude
heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om boze
geesten te verjagen. De snoep die wordt uitgedeeld,
stamt van heidense offermalen. De Franken, onze
voorouders, mochten in de twaalf nachten van de
nieuwjaarsfeesten
geen
peulvruchten
(hun
hoofdvoedsel) eten en de 'heilige boon' betekende het
einde van die vastenperiode.
Bij het rijkere volk werd Driekoningen met eten, drank
en gezang gevierd. Minder gefortuneerde vrienden,
kennissen en familieleden werden daarbij uitgenodigd.
Het hoogtepunt van de avond vormde het aansnijden
van de koningentaart waarin een bruine boon (zie de
heilige boon van de Germanen) was verborgen. De
gelukzak die de boon in zijn taartspie vond, en ze van
pure alteratie niet inslikte, mocht een koning of
koningin kiezen. Op Driekoningendag zelf mocht dit
koningspaar voor één dag ‘regeren’.
De
‘Driekoningen-weerspreuken’
mogen
niet
ontbreken. Ook hier waren onze voorouders heel
inventief. Ik heb er tientallen teruggevonden.
Hier enkele kleurrijke:
· Met Driekoningen lengt de dag zoveel een
geitje springen mag;
· Zet met Driekoningen ramen en deuren open,
want wind met Driekoningen brengt geen
regen maar zegen;
· Als het op dertiendag (13e dag na Kerst =
Driekoningen) vriest, vriest het dertien weken
lang;
· Als Driekoningen is in het land, komt de
vorst in ’t vaderland;
· Met Driekoningen lengen de dagen zich een
hanenschreeuw;
· Op Driekoningen zijn de dagen gelengd,
gelijk een ruiter op z'n peerd sprengt.

“Drie koooningen, drie koooningen,
geef mij nen nieuwen (h)oed.
Mijnen ouwen is verslee-eeten,
mijn moeder mag 't nie wee-eeten.
Mijn vader heeft het geld,
op de toonbank geteld”

[26] Een vigilie is van oorsprong een nachtwake, in het bijzonder
voorafgaand aan een kerkelijk hoogfeest.
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► De Koning Drinkt (Jacob Jordaens, 1638)
fine-arts-museum.be
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Okegem vanuit de lucht
© Fotograaf RAF WALTNIEL
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Dorpskroniek

op het idee om een menselijke kring te vormen omdat
hoop, verbondenheid en geloof drie belangrijke punten
zijn om de genezing en het proces van kanker te
doorstaan’, aldus Amber Scheerlinck. Nadat de ketting
was gevormd, werd er een minuut stilte gehouden.
Amber had voor alle aanwezigen een kleine attentie in
de vorm van een mini-nutella chocopotje.

De Balbus in Okegem

Printscreen Ninofmedia

Op woensdag 30 mei stond de ‘Balbus’ op het
Stationsplein te Okegem. De ‘Balbus-tournee’ was een
zomers initiatief van het stadsbestuur van Ninove: een
bus deed een toer doorheen de verschillende
deelgemeenten waar telkens een brok info, een stuk
ontmoeting en een streep ontspanning plaats hadden.

► Amber Scheerlinck op City Music, ze roept op
tot het vormen van een mensenketting.

De Balbus is een bus van de stad die dient om de
bibliotheekcollectie tot in de deelgemeenten te
brengen. In de Balbus kan je snuffelen in een speciaal
voor dit initiatief samengestelde collectie van de
bibliotheek.
De bus werd beschilderd door de
leerlingen van de academie voor beeldende en
audiovisuele kunsten van Ninove. In Okegem had de
inhuldiging van de vernieuwde bus plaats en nadien
was er een kleine receptie met drankjes en hapjes.
Vanaf 16 uur was er een ‘dorps-picknick’ en de
weergoden zorgden ervoor dat er een ruime
belangstelling was.
Om 19 uur vond er een
buurtwandeling plaats onder leiding van Willy De
Smedt die een 20-tal deelnemers langs een deel van de
trage wegen leidde. Na de wandeling was er aan de
bus op het Stationsplein een gezellig samenzijn waar
Style & Croon voor het muzikale gedeelte zorgde.

Een kring van mensen rond de kerk
van Okegem
Op zaterdagavond 2 juni 2018 hebben na de avondmis
een 100-tal mensen een menselijke kring gevormd op
het plein rond de kerk van Okegem om kankerpatiënten
een hart onder de riem te steken. Het initiatief kwam
van Amber Scheerlinck, een studente uit Okegem.
Haar peter is overleden aan kanker, en ook haar meter
en tante hebben kanker gehad maar doorstonden de
ziekte. ‘Dat heeft me bewuster gemaakt en zo kwam ik
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► En ja, het werd een succes!
Printscreen Ninofmedia

Vijftig jaar priesterschap pastoor
Callebaut
Op zaterdag 7 juli 2018 vierde pastoor Callebaut zijn
vijftigjarig priesterschap in de kerk te Okegem. De mis
werd opgeluisterd door pater Ben en pastoor Alexander
Van Daele. De viering stond in het teken van
Callebauts vijftigjarige loopbaan als priester. Het was
op 6 juli 1968 dat hij gewijd werd te Gent. Nadien
werd hij kapelaan te Kwatrecht en te Melle. In 1988
werd hij aangesteld als pastoor te Okegem. In 2014
ging hij op pensioen.
Tijdens de misviering sprak pastoor Alexander de
volgende dankbetuiging uit:
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Alfons Callebaut, Kapelaan van Melle,
Pastoor van Okegem en Outer Lebeke, 50 jaar
priester,
Als pastoor van Groot-Ninove sta ik als
relatieve nieuweling op afstand te kijken.... Ik
kan enkel kijken zoals ik naar een schilderij
kijk in de stroming van het neoimpressionisme nl. het pointillisme. Zo een
schilderij ziet er van ver af anders uit dan van
dichtbij. Het zijn slechts puntjes maar deze
kleuren zijn zuiver en speels.
Vandaar
letterlijk en figuurlijk enkele puntjes:
kleurrijke wel bespraakte man - lief en leed
gedeeld - spreekt van God gewone taal - altijd
wel met een verhaal: lang of minder lang Frans, Italiaans of Spaans.... - en onze
moedertaal, met grote zorg en heel veel stijl opgeruimd, gastvrij en blij! - vandaar: wel
bespraakte man - Ook kleurrijke man - In de
zomer ietsje roder - in duivelse voetbaldagen
kunnen we enkel zeggen: u bent een profeet
want nu volgt iedereen u: red together inderdaad, together - bourgondisch samen met
velen - graag geziene priester in verenigingen
en bewegingen: Ziekenzorg SAMANA, OKRA,
KWB, KVLV, AMOS, Muziek in Okegem,
Outer, Lebeke in Groot Ninove - kleurrijke
welbespraakte man - een veelvoud van puntjes
- tussen de traditioneel katholieke en
geseculariseerde samenleving -50 jaar
priester: een prestatie.
Dank pastoor Alfons Callebaut
Bedankt hiervoor en ga zo door ...
Daar moet op gedronken worden!

►E.H. Callebaut, Rudy De Vos en Chris Van der
Perre
kerknet.be/kerk-ninove/fotoreportage/gouden-jubileum-pastoorcallebaut

Oudste Okegemse overleden
Op 3 maart 2018 overleed Maria Germaine De Dier te
Ekeren in het W.Z.C. Sint-Vincentius. Zij was 103 jaar
en werd geboren op 9 december 1914 te Okegem. Zij
was op weg om de oudste te worden uit Okegem, maar
Celine Van der Speeten werd enkele weken ouder (30
augustus 1912 – 15 december 2015).

Heengaan van enkele verdienstelijke
Okegemnaars
Dit jaar nam Okegem afscheid van enkele
dorpsgenoten die de voorbije decennia een belangrijke
rol speelden in het verenigingsleven en de
gemeentepolitiek.

►Pastoor-emeritus Alfons Callebaut
kerknet.be/kerk-ninove/fotoreportage/gouden-jubileum-pastoorcallebaut

De viering werd afgesloten met een receptie op de
speelplaats van de school.
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Op 18 januari overleed Cyriel Eylenbosch (19402018). Cyriel was actief in verschillende Okegemse
verenigingen zoals de KWB waarvan hij de
medeoprichter was. Hij bleef lange tijd sportief actief
als kaatser bij de Amuzanten. Na de gemeentelijke
fusie van 1977 was hij een van de voornaamste
militanten van de Okegemse CVP-afdeling. Cyriel was
ook jarenlang een trouw lid van de Heemkring.
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Op 17 maart overleed Georges Becqué (1946-2018).
Georges was jarenlang bestuurslid van het plaatselijke
Davidsfonds. Elke zondag was hij trouw op post om de
Davidsfonds-bibliotheek open te houden, eerst in ‘den
Astrid’, later in de gemeenteschool die kort nadien
werd omgebouwd tot Buurthuis. Daarnaast was
Georges ook een verwoede toneelspeler. Bij de
voorstellingen van de Davidsfonds-afdeling tijdens de
jaren 1970 gaf hij telkens het beste van zichzelf.
Tenslotte was Georges een tijdlang ook een
medewerker van de Heemkring. Zo verzorgde hij
gedurende enkele jaren het tikwerk van de
Mededelingen.
Op 19 april overleed Jan Ardans (1922-2018). Jan
was beroepshalve technisch leraar in Aalst. Slecht weer
of niet, elke morgen reed hij met de fiets naar zijn
werk. Zijn sociale betrokkenheid kwam tot uiting in
zijn werking binnen de lokale C.O.O. (Commissie voor
Openbare Onderstand), de voorloper van het OCMW,
waarvan hij overigens de laatste Okegemse voorzitter
was. Ook bleef hij betrokken in het verenigingsleven.
Lezen was zijn hobby. Voor Jan was het dan ook
telkens uitkijken naar de Mededelingen van de
Heemkring.

Okegemenaar schrijft boek over de
Eerste Wereldoorlog

►Neron Strubbe op Canvas in het programma 100
jaar groote oorlog, Waterfront 2018. Hieronder de
kaft van het boek.

De Toer Der Torens

© Johan Allard

De ‘Toer Der Torens’ is een reizende tentoonstelling
met kunstvoorwerpen. De tentoonstelling toont een
reeks erfgoedobjecten in het bezit van de stad en een
selectie objecten uit de deelnemende kerken. De Toer
der Torens vindt plaats in een zestal kerken van de
nieuwe parochie Ninove. Op woensdag 15, zaterdag
18 en zondag 19 augustus 2018 gebeurde dit in de kerk
van Okegem. De Kerkfabriek van Okegem selecteerde
religieus erfgoed uit de kerk. De kerststalbeelden
werden voor deze gelegenheid van de zolder gehaald.
Het stadsbestuur vulde de tentoonstelling aan met
enkele merkwaardige voorwerpen zoals de ‘distel’ van
Jan Rechters, een lotelingentrommel en het ‘negerke
van de Beverstraat’. Enkele leden van de Heemkring
toonden hun verzameling postkaarten afbeeldingen en
enkele stukken privé-erfgoed.
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Heemkring-lid Neron Strubbe, wonend op de
Aalstersesteenweg te Okegem en gehuwd met Dorothy
Hellinckx uit de Fonteinstraat, stelde de merkwaardige
gebeurtenissen te boek die zijn vader Maurice tijdens
de Eerste Wereldoorlog te beurt vielen. De auteur
noemt het ‘een bescheiden poging om een oud
familiaal oorlogsdrama en zijn gevolgen in boekvorm
aan de vergetelheid te onttrekken’. Sterk aangetrokken
door geschiedenis en literatuur brachten de
honderdjarige herdenking van ‘De Groote Oorlog’ en
een recent ontdekte gezinsfoto Neron Strubbe er toe
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een nauw familiedrama te ontrafelen. Het boek Een
koetsiersfamilie in de vuurlijn te Stene. Het verhaal
van de overlevenden beschrijft hoe zijn pa en zijn broer
aan de dood ontsnapten nadat in oktober 1917 het
ouderlijk huis te Stene, deegemeente van Oostende,
getroffen werd door een granaat, afgevuurd van een
Brits oorlogsschip. Zij verloren hun ouders en twee
zussen en als jong volwassenen, kwamen zij in het
Aalsterse terecht na een eenzaam verblijf in
weeshuizen.
Het boek is bij de Oostendse boekhandel Corman te
koop en werd reeds opgenomen in de bibliotheek van
In Flanders Fields te Ieper. Regisseur Peter Monsaert
bracht het onder de aandacht in ‘Waterfront.
GoneWest’, een productie die op 29 juni 2018 werd
opgevoerd aan de Belgische Kust als herdenking van
de oorlogsslachtoffers op of langs de zee. Het
programma werd uitgezonden op Canvas op 29 juni
2018 om 19.00 uur.
In 111 bladzijden wordt het korte leven van de
getroffenen geschetst dat onherroepelijk naar het grote
drama leidt en zich tot slot toespitst op de queeste van
Nerons vader en zijn broer naar een beter leven.
Belangstellenden kunnen voor het zeer verzorgde boek
(18,50€ + verzendingskosten) terecht bij Neron
Strubbe, Aalstersesteenweg 411, 9400 NinoveOkegem, tel: 054/33.86.84.

Myrthe Van
internationaal

der

Borght

gaat

Belgisch record kogelstoten en bracht het op 16,52
meter. Hiermee is zij ook Belgisch kampioen. De
combinatie van sport met studies is natuurlijk niet
evident. Het atheneum in Denderleeuw, waar zij op dit
ogenblik in het zesde middelbaar zit, volgt haar
prestaties in de atletiek heel sterk op. Tijdens haar
verblijf in Buenos Aires hielden haar klasgenoten haar
cursussen bij zodat ze zich op dat vlak geen zorgen
hoefde te maken.
Myrthe bouwt een internationale carrière uit met onder
andere deelnames aan de Spelen in het Italiaanse
Lignano en het Hongaarse Györ. Op de Olympische
Jeugdspelen in Argentinië behaalde Myrthe uiteindelijk
een dertiende plaats in het kogelstoten. Met haar
Belgisch record zou ze uiteindelijk op de vijfde plaats
beland zijn …

Twee Okegemnaars in de Ninoofse
gemeenteraad
In de gemeenteraad zetelen vanaf 2019 twee personen
die in Okegem wonen: Jan Arijs (Open VLD) die reeds
in de vorige gemeenteraad zetelde, en Bavo Ardans
(Forza Ninove) die zijn debuut maakt. Zij waren
overigens de enige Okegemnaars waarvoor men bij de
laatste gemeenteraadsverkiezingen kon stemmen. Er
waren wel nog twee kandidaten met een Okegemse
oorsprong: Lieven Meert (SAMEN) die als OCMWvoorzitter
deel
uitmaakte
van
het
vorige
schepencollege, en Karolien De Roose (N-VA) wiens
roots eveneens in Okegem liggen. Beiden zijn ook
verkozen.
Overigens valt op dat bij de verkiezingen van 2018
bijzonder weinig Okegemnaars op een lijst kandidaat
waren. Ooit was het nochtans anders. Wanneer we
bijvoorbeeld
teruggrijpen
naar
de
eerste
gemeenteraadsverkiezingen van Groot-Ninove in 1976
tellen we maar liefst zeven kandidaten: Etienne
Cobbaert (Volksunie), Petrus De Backer (Volksunie),
Eugeen Neukermans (Centrumlijst), Maria Van der
Perre (CVP), Fernand Van Oudenhove (CVP), Frans
Van Santen (CVP) en Michel Vernaillen (Centrumlijst).
Enkel Eugeen Neukermans was toen verkozen voor de
gemeenteraad.

De jonge Okegemse atlete nam van 6 tot 18 oktober
2018 deel aan de Youth games, de internationale
jeugdspelen in Buenos Aires (Argentinië). Myrthe is
een Belgische topatlete in de disciplines discuswerpen
en kogelstoten. Deze zomer verbeterde ze het nationaal
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Historische publicaties in en over
Ninove
Ninovieters Kaffeegieters (1982) van Erik De Schrijver
vormt al jaren hét referentiewerk van de recente
geschiedenis van Ninove. Het boek beslaat de periode
van ca. 1850 tot 1977 en is op de eerste plaats een
fotoboek van bekende Ninovieters. Het werk was al
jaren uitverkocht en enkel nog verkrijgbaar via het
boekenantiquariaat. Na 36 jaar komt er een tweede
uitgave van Ninovieters Kaffeegieters, met meer en
betere foto’s, meer duiding en meer thema’s. We
maken er opnieuw kennis met bekende figuren zoals
burgemeester Clément Behn, politieagent Karel
Hautman, dokter Maurice Lievens, pastoor Edward
Poelaert, wielrenner Victor Standaert,... De nieuwe
uitgave telt 60 bladzijden meer foto’s en tekst, en is
uitgebreid
met
Ninoofse
volkszangers
en
winkelpersoneel. Het boek kost 30 euro en is te
verkrijgen op de toeristische dienst van Ninove
(Hospitaalkapel) en in het Oud Stadhuis.
In 2000 verscheen een eerste uitgave van het
dialectwoordenboek Algemieën Bekoest Nienofs. Een
werkgroep van de Erfgoedraad boog zich de voorbije
jaren over een update van dit naslagwerk. De nieuwe
uitgave telt 5.500 dialectwoorden, 1.300 typische
uitdrukkingen, evenals een uitgebreide spelling en
spraakkunst van het Ninoofse dialect. Algemieën
Bekoest Nienofs kost 20 euro en is vanaf 9 december
verkrijgbaar in het Oud Stadhuis, diverse handelszaken
en de toeristische dienst (Hospitaalkapel).

►Het boek Ninovieters Kaffeegieters toevallig
tussen …
Foto Ninofmedia

het extra nummer van november 2018 zijn dit samen
dertien Oorlogsgazetten over het wel en wee van
Ninoofse soldaten, opgeëisten, burgers, burgemeesters,
pastoors,… De krantjes kosten 1 euro per stuk en zijn
nog steeds verkrijgbaar in het Oud Stadhuis en het
stadsarchief. Daarnaast is nog steeds de blog
https://ninove14-18.weebly.com/ te raadplegen, waar
dag na dag het oorlogsnieuws van Ninove werd
opgenomen. De bekroning van de werking van de
themagroep was ongetwijfeld de tentoonstelling ‘Bezet
Ninove. Over leven tijdens de Groote Oorlog’ die
gedurende drie weken op een ruime belangstelling kon
rekenen in het Buurthuis Berdam.

►Scan van de Ninoofse Oorlogsgazet, nummer 8,
15 maart 2017
André Raes van de werkgroep ‘Ninove 14-18’
publiceerde in eigen beheer vier uitgaven over de
Eerste Wereldoorlog in de streek van Ninove. Twee
publicaties handelen over de Zivilarbeiter of opgeëiste
arbeiders: Ninove 1914-1918. Weggevoerd om te
arbeiden (2016, 8 euro), en Ninove & deelgemeenten.
Zijn zonen opgeëist …, arbeiden…, overleden (2016, 8
euro). Beide uitgaven bevatten alle met naam gekende
opgeëisten uit ‘Groot-Ninove’ tijdens de oorlog. Exact
een eeuw na de aankomst van de eerste West-Vlaamse
vluchtelingen in de streek publiceerde de auteur ook
het boek Vluchtelingen en uitgedrevenen verbleven in
het Ninoofse (2017, 8 euro). Tenslotte is er nog Outer
1914-18. Leven onder bevel en opeising (2018, 15
euro): een gedetailleerde beschrijving van de gemeente
Outer tijdens de oorlog. Geïnteresseerden kunnen
terecht bij André Raes (0496/124928).

De werkgroep ‘Ninove 14-18’ zet dit jaar een punt
achter haar herinneringsactiviteiten rond de Eerste
Wereldoorlog. Gedurende vier jaar kwam de
themagroep van de Ninoofse Erfgoedraad elk kwartaal
naar buiten met een Ninoofse Oorlogsgazet met daarin
allerlei nieuws, foto’s en achtergrondartikels over de
‘Groote Oorlog’ in Ninove en zijn deelgemeenten. Met
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Erratum
In de tekst van Chris Van der Perre opgenomen in het
artikel In memoriam Betsy Vernaillen (Mededelingen,
2018, nr. 1, pagina 37) slopen een aantal wijzigingen. We
publiceren op vraag van haar de originele tekst.
Dag, Betsy,
"Wie dat er daur es. Komd' aga binnen - en zetj aa. Wa
chommen drinken?"
"Ge moetj ier niet te na zien, da wètje al langer"...
Uw vertrouwd ritueel. Hartelijke verwelkoming. Een rap
weggrissen van wat in de sofa slingerde. En dan: eerst
een glas. Véél later, eventueel, een tas; zéker: een weelde
aan zoetigheden. Gemàkkelijk zitten, al eens toasten en
nippen - en pas dàn kon er "geklapt" worden.
Betsy, sinds altijd waart ge de winkelierster bij wie we
zowat àlles konden krijgen: van schoenblink tot gekookte
hesp, van prentkaarten en nieuwjaarsbrieven tot de
allereerste vermarkte frisco's- een ongelooflijk aanbod
aan levensmiddelen en werkgerei op weinig vierkante
meter - waar gij uw weg bleeft in vinden en ontelbare
keren per dag van de eetwaren rechts naar het poets- en
schrijfgerief links wandelde.
Véél meer nog waart ge de gulle geefster van achter de
schermen van uw woonkamer. En hoé dikwijls zijt ge,
toen de avond donker was geworden, met gevulde tassen
en meestal ongezien naar armoedeadressen gestapt? Ge
luisterde naar noodverhalen en dacht zichtbaar: "Ik moet
iets doén. Ik heb nog iets staan dat ik kan missen. Wacht:
dàt kan gehaakt of gebreid worden. Ik hang een zakske
aan de muur, schrijf erop waarvoor het dient - en maan
alle bezoekers aan, er wat geld in te steken."
Alle dagen hieldt ge opendeur. Ge droegt het hart op de
tong, waart vinnig, direct, - en bereikbaar: regelmatig tot
"kriekende jour", tot in de eerste uurtjes van de nieuwe
dag, maar liefst niet vanaf de klare morgenvroegte. "Ik
slaap dan graag een beetje door." "Sorry, ik ben nog nie
"geklidj". Mij opkleden? Ik heb er een hekel aan
gekregen."
Vroeger deedt ge dat regelmatig wèl. Dan werd het Van
Durme - met Delvaux. Shoppen in Brussel was een hobby.
Ge mocht gezien worden. In die tijd kende de dansvloer u
ook. Eens duchtig uit de bol gaan: ge kondt het - en ge
deedt het. De jaren hebben het u stillekesaan
afgenomen... Ge hechtte hoe langer,hoe minder, voor uzelf
aan uiterlijkheden. Uw huishouding hebt ge zelf een ramp
genoemd. "Zonder de buren en andere vrienden zat ik al
lang in vodden, met een ingestort dak - en met honger op
mijnen dorpel." Voor die hulp waart ge bijzonder
dankbaar.
Ge schakelde al wie ge kende in één of ander project in.
Toen ge niet meer met de auto op straat mocht - ge waart
wel een brokkenpiloot - toen liet ge u rijden - of ge laadde
andermans wagen vol voor mensen-in-nood, voor
instituten met vragen. De school, de Chiro,"'t meziek",
Ziekenzorg, alle mogelijke dorpsverenigingen, pater Ben's
missie in Zuid-Afrika, het Groot-Ninoofs adoptiestadje
Solca in Roemenië - en zeker tallozen met eigen miserie:
ze werden door u gehoord - en voortgeholpen.
Aan de zeven werken van barmhartigheid hebt ge er
minstens drie toegevoegd: iedere avond voor de armen
aan veelkleurige bedspreien crocheteren, het hele jaar
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door tombolaprijzen emballeren, iedere dag voor het
goede doel met gevarieerde koopwaar marchanderen...
Ge luisterde naar mensen, ge vertelde ook graag, ge
lachte zo hartelijk. Af en toe sloegt ge met de vuist of tafel
en ge liet een "godv..." donderen. Het ging u om
rechtvaardigheid, om "lamzakken van politiekers", om
"moest ik minister zijn..." Ge hadt het gekund. Ge zoudt
het "Ministerie van sociale zaken" bijzonder persoonlijk
en gericht hebben geleid,...als iemand u een handje
toestak voor de administratie. Papieren geordend
bijhouden was niet uw strafste kant.
Ook gij heb de laatste jaren dierbare familieleden en
vrienden verloren. Dat verdriet kreegt ge niet verwerkt.
"Er komt hier zoveel minder volk over de vloer. Ik voel me
dikwijls zo ongelooflijk alleen."
Verhuizen was geen optie. Al werd ook ùw gezondheid
minder stabiel. Al vielt ge zwaar en al laagt ge een paar
keer uren lang in de kelder. Koppig bleeft ge u weren.
Ook toen uw bed, om veiligheidsredenen, op het
gelijkvloers werd geïnstalleerd, deedt ge uw goesting. Ge
bekende dat ge toch enkele keren stiekem naar boven
waart geklauterd.
Op uw afgetrapte pantoffels, met uw regenmantel over
niet nader te bepalen haastig aangetrokken kledij, zijt ge
nog regelmatig naar de kerk gesloft. "Ai", vroegt ge.
"Sint-Antonius ziet er zo verlaten en "verstiëverd" uiit. En
ik had alleen maar geld voor een kaarske in mijne zak.
Zoudt ge hem geen bloémpotteke kopen?"
Zo lang mogelijk zijt ge naar de weekendmis gekomen.
Een leven lang waart ge vaker in de kerk dan velen
vermoedden. Ge bleeft altijd achteraan ziiten. Ik versta
niet veel van wat vooraan wordt gezegd, maar ik bèn hier
toch, hé. En ik heb altijd mijne paternoster bij."
Soms werden uw gesprekken onverwacht heel diepzinnig.
Neen, ge hadt dan niet eerst van uw gekoelde Gobillard
geproefd. Eigenlijk droegt ge vele vragen, een zekerheid
ook, een ongerust weten. "Ja, ik geloof dat er een God is.
En dat er vele heiligen zijn. Maar zullen wij ooit
vertrekken naar een hemel?"
"Als we onze ogen voorgoed hebben gesloten, wordt ook
dàt mysterie volkomen opgelost", schreef ooit Godfried
Bomans.
In die hemel zijt ge nu, Betsy. Ge toeft van aangezicht tot
aangezicht bij die Schepper, die u altijd weer heeft
geïnspireerd. Die u, zoals ge hebt ervaren, "dikwijls lang
op een antwoord liet wachten, maar die er dan "in iëne
kië" weer was": zeker en duidelijk naast u. - Zijn recent:
"Zetj a, Betsy", moet u deugd gedaan hebben. We gunnen
u dit geluk zo van harte. Misschien zegt ge af en toe aan
Onze-Lieve-Vrouw, aan de heilige Elisabeth van
Thüringen, uw patrones, aan Sint-Antonius, aan SintNiklaas en aan zóvele van "Gods lieve heiligen": "Maar
ziet ge dat dan niet? Dié heeft armoe, dié heeft kou - en
dié zit alleen." Wat antwoorden ze dan? "Ja, Betsy, we
zien dat. Bid gij nu met ons dat er in Okegem na u vele
Betsy's mogen opstaan."
Onze harmonie is hier. Met u zeg ik: "Da's geen toeval.
Da's Voorzienigheid."
Dag, Betsy. Gij zijt bedankt.
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Uit de oude schoenendoos
In één van de vele dozen van wijlen Jozef Van der Speeten vonden we de prachtige
foto van de “Congregatie van Okegem, 1913”, de foto is afgebeeld op de achterzijde
van dit tijdschrift. De personen op de foto werden benoemd op een papier waarin de
foto stak. Na wat digitaal knip- en plakwerk leverde dit onze deze 46 portretten op
die je hieronder vindt in alfabetische volgorde.
We plaatsen

Baeyens
Adèle

Baeyens
Clementine

Baeyens
Elisa

Baeyens
Ida

Baeyens
Justine

Baeyens
Leontine

Baeyens
Maria

Braeckman
Marie

Bruylant
Victorine

Cnockaert
(Pastoor)

Cnockaert
Angelique

Cnockaert
Zoë

Cosyns
Leonie

De Brabanter
Adèle

De Brabanter
Emma

De Brabanter
Irma

De Brabanter
Valentine

De Luyck
Adeline

De Vos
Augusta

De Vos
Irma

Grijseels
Prudence

Minner
Valentine

Neukermans
Clarisse

Phariseau
Louise
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Schoon
Adeline

Van der Speeten
Josephine

Van Holder
Josephine

Van Damme
Victorine

Van der Speeten
Maria

Van de Perre
Julienne

Van der Speeten
Thérèse

Van de Perre
Louise

Van
Droogenbroeck
Catherina

Van der Donck
Adeline

Van Holder
Adeline

Van Holder
Celesta

Van Holder
Sylvie

Van Holsbeeck
Maria

Van Holsbeeck
Elodie

Van Holsbeeck
Gudule

Vernaillen
Christine

Vernaillen
Louise

Vernaillen
Martha

Vijverman
Louise
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Van der Speeten
Elisa
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Van Mieghem
Augusta

