D£ SINT-ANTONIUSVERERING OP DE PAROCHIE OKEGEM
De vreemdeling, die een bezoek brengt aam onze kerk denkt
waarscbijnlijk dat Sint-Antonius-Abt de patroonheilige
is vam onze parochie. Dit leidt hij af xxit het feit dat
er in de voorgevel van de kerk een nis is gebouwd waar
in een plaasteren beeld van deze heilige prijkt.
Dit is niet waar, want onze parochiekerk is toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, Dit zal waarschijnlijk niet
van in den beginne zo geweest zijn. Want in de eerste
eeuwen werd alleen in het Oosten de Opdracht van Maria in
de tempel herdacht, Pas in de l4e eeuw werd Onze— Lieve
vrouw onder deze titel in het Westen vereerd, zodat voor
het eerst in 1372 het feest vém Maria Presentatie te
Avignon in Frankrijk werd gevierd. Wij denken veeleer dat,
zoals in verschillende omliggende parochies, nl. Dender
leeuw, Denderhoutem en Iddergem, de eerste patroonheilige
Sint—Amandus was, die men dan in latere eeuwen door OnzeLieve-Vrouw vervangen heeft (1).
Wel is het een feit dat Sint-Antonius-Abt hier op onze
parochie sedert een paar eeuwen op een bijzondere wijze
vereerd wordt en speciaal aangeroepen wordt tegen alle be
smettelijke ziekten bij mens en dier.
Hier past, dunkt me, vooreerst een korte levensschets vam
deze grote heilige,
Sint-Antonius-Abt of Eremijt, bijgenaamd de Grote, wordt
als één van de stichters van het monnikenwezen aanzien.
Zijn tijdgenoten vam de 4e eeuw noemen hem "Vader vam de
Monniken",
Hij werd geboren in het jaar 251 in Coma (Opper-Egypte)
uit christelijke adellijke ouders. Zij hadden een bijzon
dere zorg voor zijn opvoeding, en hij bracht zijn kinder
en jeugdjaren door in soberheid, godsdienstigheid, gehoor

zamend en beminnend zoals Jacob bet deed in het huis van
zijn vader.
Op 18-jarige leeftijd verloor hij zijn ouders en had nu
de veraintwoordelijkheid over de ouderlijke goederen en
over zijn jongere zus.
Op zekere dag hoorde hij in een kerk het Evangelie ver
kondigen en volgende woorden troffen hem diep : "Wilt gij
volmaakt zijn, verkoopt dan alles wat gij bezit, geeft
het geld aan de armen en volgt Mij". Hij deed wat de Heer
gezegd had, deelde alles uit aan de armen, verliet zijn
landgoed en zijn zuster, die hij aan godvruchtige vrouwen
toevertrouwde,
Hij trok zich terug in de eenza8unheid bij de oostelijke
Nijlarm, Daar leefde hij het leven van een kluizenaar,
In die tijd probeerde de duivel hem van zijn besluit te
doen afzien en de helse kwellingen begonnen. Doch de Heer
gaf hem de nodige kracht om de duivel te weerstaan. Hij
kreeg zelfs macht over hem en verschillende bezetenen
werden verlost van de boze geest bij het uitspreken vam
de naam Antonius.
Zijn heilig voorbeeld bewoog andere godvruchtige zielen
om meer volmaakt te gaaui leven. Zij kwamen zich als klui
zenaar onder zijn leiding stellen. Enkele tijd later
zocht Antonius nog een eenzamere plaats op : hij ging
zich vestigen op de berg Colzin en daar kwamen nieuwe vol
gelingen zijn voorbeeld naleven en leidden er een leven
van arbeid, van gebed en van meditatie.
Tweemaal onderbraJc de godvrezende eremijt zijn kluizenaars
bestaan : in 311 om de gelovigen van Alexandrië aan te
moedigen bij hun vervolgingen en in 355 o™ de geloofsar
tikelen van Nicea te verdedigen tegen de Ariërs,
Teruggekeerd naar de eenzaamheid hield Antonius niet op
de anderen aan te moedigen door zijn stichtende woorden.

Met Athanasius, die zijn bijzondere vriendschap genoot,
verdedigde hij met succes de goddelijkheid van Chris
tus .
Hij stierf in 3 5 6 op 105 jarige leeftijd, in de armen
van zijn leerlingen. Volgens zijn laatste wilsbeschik
king werd hij op een geheime plaats begraven. Doch zijn
gebeente werd in 5 6 1 ontdekt, naar Alexandrië overge
bracht en vandaar in 635 naar Gonstantinopel, In de 1011e eeuw kwam het naar Frankrijk, waar het sinds 1491
te Arles rust en vereerd wordt (2 ),
De schilders en de oude en moderne beeldhouwers hebben
de gewoonte aan de patriarch van de kloosterlingen ver
schillende attributen te geven. Zij laten hem een staf
in de hand houden, teken van waardigheid van Abt. Wat
de bel betreft die aan de staf of gordel vastgehecht is :
dit roept een oud gebruik op van de religieuze hospitaalbroeders die hiermee hun komst aankondigden om inzame
lingen te houden voor hun arme zieken. Op geen enkel schil
derij of beeld ontbreekt het varkentje dat "de gezel van
Sint—Antonius" genoemd wordt,
De oorsprong of herkomst van dit eenvoudig embleem is on
zeker, Volgens sommigen beweren, stelt dit dier de dui
vel voor die steeds Antonius kwelde. Anderen beschouwen
het als het vertrouwen dat de gelovigen hebben in de hei
lige als beschermer van de dieren.
Een oude legende vertelt hieromtrent het volgende :
Op zekere dag onderrichtte Antonius de heidenen en dreef
de duivel uit bij de bezetenen. Een zeug kwam een van
haar biggetjes, dat geboren was zonder ogen of poten, aan
de voeten van de kluizenaar leggen. Het moederdier vroeg
knorrend de aandacht, trok zelfs de heilige bij zijn man
tel. Deze onderbrak de onderrichting en zegende het klei
ne varkentje. Plotseling verschenen de pootjes bij het

dier en openden zich de oogjes. Dit diertje was zo erken
telijk dat het voor de verdere duur van zijn leven de ge
zel van Antonius bleef.
Nog een andere verklaring. Vroeger werd in vele landen, in
dorpen en steden een varken gevet op kosten van de gemeen
schap. Dit dier werd aldus het varken van Sint-Antonius ge
noemd, Om het te onderscheiden van zijn soortgenoten, hing
men het een bel om de hals. Tot in de 11e eeuw hadden de
varkens vrije loop in de straten van de steden, De vorst
verbood dit gebruik om hygiënische redenen. Daar de Antoniusbroeders protesteerden tegen de afschaffing hiervan,
mocht hun varkentje alleen voortaan voedsel krijgen van de
inwoners.
Aan deze verklaring kan er nog een andere- aan toegevoegd
worden (3)•
Reeds in de oudste vita van Sint-Antonius-Abt, door Athanasius geschreven, werd de heilige voorgesteld als behoe
der tegen het helse vuur en het vuur van de wellusten.
Toen in de middeleeuwen verschillende Ehiropese gewesten
geteisterd werden door een gangreen-epidemie,- het vuur ge
noemd, omdat de aangetaste ledematen zwart uitsloegen en
er uitzagen als verkoold, namen de gelovigen hiin toevlucht
tot de beschermer tegen het vuur, Sint-Antonius, en noem
de men deze ziekte het "Sint-Antoniusvuur",
De Antonieten of Antoniusheren waren de verspreiders van
de eredienst van Sint-Antonius over West- en Centraal-Europa en wanneer eveneens onder de varkens "het vuur" uit
brak, werd Sint-Antonius ook beschermheilige van de varkens,
Hoe geraakte die kluizenaar uit Egypte, patroon tegen alle
besmettel!jke ziekten hier in ons land bekend,
In Frankrijk werd hij eerst befaamd als bovennatuurlijke
genezer toen in de 12e eeuw, tijdens het bestaan van een
besmettelijke kwaal, het vuur genoemd, veel zieken hoon ge-

nezing bekwamen na gebeden te hebben voor zijn relikwieën,
die te Saint-Didier de la Mothes (Arles) bewaard werden.

Van uit Freinkrijk waaide de faam van Sint-Antonius' wonder
macht over naar Vlaanderen en groeide zijn verering vooral
aan in 1626 wanneer het helse vuur of Sint-Antoniusvuur
vreselijk woedde onder de mensen en dieren.
Het staat vast dat Sint-Antonius een der meest bekende
volksheiligen in ons land geworden is, want in meer dan
veertig kerken werd hij aangeroepen als patroonheilige.
Keren we nu terug tot de verering van Sint-Antonius op on
ze parochie.

Op ieder parochie bestond zowel bij de parochianen als bij
de pastoor de betrachting een heilige te vinden die als
toevlucht in de nood door de gelovigen kon worden aange
roepen, Op sommige plaatsen gaat het om een beeld dat al
of niet de faajn van "mirakuleus" wist te verwerven. Elders
waren het de relieken van een bepaalde heilige. Relieken
genoten tijdens de 17e en 18e eeuw de gunst van het volk,
dat er een groot vertrouwen in stelde, ondanks de legenr

darische oorsprong ervan van de meesten. Iedere pastoor
trachtte dein ook er voor zijn parochie te verwerven, die
bij voorkeur tevens aan de nood van de inwoners uit de om
geving konden tegemoet komen, (k)
De heiligen waren voor onze voorouders in de eerste plaats
de grote helpers in nood die als voorsprekers bij God een
moeilijke of hopeloze zaaJc dienden op te knappen. Zij had
den a.h.w. ieder een eigen zaak toegewezen gekregen bij
het behulpzaam zijn van de mensen. Vertrouwvol werd dan
ook een verre tocht ondernomen om tot een bepaalde hei
lige te bidden.
Reeds vóór 1700 vereerde men te Okegem relikwieën van SintAntonius , maar aangezien men geen papieren bezat aangaan-

_de, hun echtheidj, bestond er twijfel of ze authentiek wa
ren ,
De relieken van Sint-Antonius kenden nochtans een grote
volkstoeloop. Het dekenaal verslag van 1730 vermeldt hier
omtrent

: "De kerk heeft jaarlijks meer dan 100 florijnen

aan giften ."
Dat men toen op onze parochie reeds een grote verering had
tot de heilige, bewijst ook het feit dat men een kleine
klok liet gieten die de naam Sint-Antonius kreeg,

"Ter eere

van den H. Anthonius ben ick geghoten - ten coste van Bailliu,Burgemeester, Schepenen en gemeente van Okeghem ende
niet van den Thiendheffer door sorghe van Eerw. Heere Ja
cobus Van Damme, pastoor,
Ghegoten door Ignatius De Cock in *t jaar 1717"

(Dekenaal

Verslag 1764)
Pater Joseph Berghs, die hier pastoor was in 1719» trok
zekere dag naar Brussel in de hoop daar echte relikwieën
te vinden, doch keerde tevergeefs terug. Het jaar daairop,
in 1 7 2 0 , brak in Marseille en andere steden in Frankrijk
de gevreesde pest uit en in België vreesde men dat ze zou
overkomen. Bevreesd voor die ziekte kwamen meer personen
als naar gewoonte op bedevaart naar Okegem om hulp en bij
stand van Sint-Antonius af te smeken,
In 1 7 2 1

was er nog een grotere toeloop en zelfs pastoors

uit het omliggende kwamen met hun parochianen in processie
af. Het ging de pastoor geweldig tegen dat hij geen echt
verklaarde relieken bezat en hij besloot alles te doen wat
hij maar kon om er te bekomen. En ditmaal liikte het hem.
Door tussenkomst van een pater Jezuïet, Joannes Le Brou,
buitengewoon biechtvader van Kardinaal Bussi, aartsbisschop
van Ancona in Italië, kreeg hij een echte relikwie die hij
te Brussel mocht gaan afhalen op 28 december 1722.

Samen met de baljuw Jacobus Van de Perre reisde hij dan
van Brussel naar Mechelen om ze door de aartsbisschop te
doen goedkeuren. Nadat zij deze '’approbatie" hadden ver
kregen, trokken ze naar Brussel bij een beeldhouwer om
een relikwiekast te laten vervaardigen, die met vergul
ding 3 1 gulden zou kosten. Er werd ook een zilveren doos
je besteld waarin de relikwieën konden geborgen worden.
Alles te zamen had de pastoor voor 75 gulden kosten gedaau,
Het hoeft niet gezegd dat de pastoor erg in zijn schik
was en op plechtige wijze wou hij de relikwieën inhul
digen op 6 juni 1 7 2 3 » de derde zondag na Pinksteren,
De gilden van Ninove en Liedekerke werden uitgenodigd,
alsook de jeugd van de naburige parochies Denderhoutem,
Pamel, Meerbeke, Strijtem, Borght-Lombeek e.a.
Het feest had een grote bijval. Daar was een stoet zo
lang dat de eerste bedevaarders, namelijk de gilden van
Ninove, reeds aan de kerk van Okegera waren aangekomen
als de laatste nog aan de Doorn te Ninove opstapten, Denderhoutem, waarbij de jeugd van Iddergem zich aangesloten
had, verdiende een buitengewoon pluimpje en leverde een
prachtige groep : eerst een groot getal ruiters in Turk
se klederen gedost, daarna 60 gewapende mannen, De inwo
ners van Okegem, wel 80 te paard, in Romeinse kleren, ver
beeldden keizer Constantinus de Grote, die dikwijls bij
zondere genaden aan Antonius had gevraagd, vergezeld van
vele hovelingen die banieren voerden met jaarschriften,
waarop de voornaamste feiten uit het leven van Antonius
afgebeeld stonden. Daarna kwam een lange rij priesters,
God lovende en dankende. Dan volgden wel honderd mannen
met brandende toortsen die vergezeld waren van 24 kinde
ren, allen in Romeinse klederen, met een lauwerkroon op
het hoofd. Om de stoet te besluiten de relikwiekast, die

••rst -ran uit de abdijkerk tot aan de Veldpoort gedragen
werd door de kloosterlingen en dan door de Wethouders van
Okegem, Ferdinand Van der Haeghen, abt vaJi Ninove, luis
terde de plechtigheid met zijn tegenwoordigheid op.
Dit alles, wat wij hier in het kort samengevat hebben,
werd in geuren en kleuren door de pastoor neergepend in
het parochiaal Memorieboek, dat zeer tot onze spijt zoek
geraakt is.
Als

herinnering aan die grootse plechtigheid hield men

jaarlijks op de derde zondag na Pinksteren (ie kermis)
een plechtige processie of ommegang,
In het Register van de afroepingen van de Missen, begon
nen door E,H, J, Cnockaert op 1 januari 1928 lezen we
daaromtrent het volgende :
Derde Zondag na Sinksen : Solemniteit van de Verheffing der
relikwieën van den H, Antonius Abt, beschermheilige van de
parochie Okegem,
Om 9 •30 u solemnele Hoogmis, Daarna solemnele ommegang
langs al de kapellen van den beeweg. Orde van den stoet :
Baljuw - Kruis en rode vanen - Schild van het H, Sacrament
gevolgd door de leden van de confrérie - Standaard van
Sint-Antonius - Beeld van den H, Antonius - Processielantaarnen - Eerw, Heer Pastoor - De zusters van het kloos
ter - Standaard van de congregatie van de H, Agnes - Con
gregatie der jonge dochters - Het vrouwvolk - Het mansvolk.
Aan de kapel gekomen van Sint-Antonius in de Fonteinstraat,
rechtover de Borreweg, wijdde de pastoor een bekken water
dat hij daarna in de Sint-Antoniusput(fontein) goot. Na
dien schepten de bedevaarders hieruit het "gewijd" water
dat ze dronken of aan hxin zieke dieren te drinken gaven.
Die viering duurde een octaaf (acht dagen). Geheel de week
stond het beeld vein de H, Antonius uitgesteld op een spe-

ciale sokkel midden de kerk. Na elke mis werd de lofzang
"Iste Confessor" gezongen en nadien werd er gezegend met
de relikwie,
In de l8e en 19© eeuw werd de reliekkast in de processie
meegedragen. Geloofwaardige personen vertelden me dat
pastoor J, Cnockaert in de twintiger jaren de antieke
reliekkast verkocht heeft en een beeld van Sint-Antonius,
dat nu achteraan in de kerk staat, gekocht heeft.
Heden ten dage wordt er nog een kleine processie gehou
den, waarin alleen de standaard en het beeld van de hei
lige nog wordt meegedragen. Aan de nu nog bestaande kapel
len wordt even halt gehouden om een gebed te zeggen, De
grote menigte vereerders waarvan vroeger sprake was, is
tot een klein groepje herleid,

,

Er was niet alleen de plechtige processie van Sint-Anto
nius op onze parochie, men vierde ook op waardige wijze
zijn patroonsfeest op 17 januari,
In het bovengenoemd register lezen we hoe de pastoor het
feest aankondigde :
17 januari : feestdag van den H, Antonius Abt - bescherm
heilige van Okegem.
- om 6 , 3 0 u : gezongen mis
- om 9 , 3 0 u ; solemnele hoogmis ter ere van den heilige,
waaronder sermoen (deze mis wordt opgedragen voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen),
De leden van de confrérie (broederschap) van den H,
Antonius kunnen alsdan een vollen aflaat verdienen on
der de gewone voorwaarden,
- om 3 u : Vespers en Lx)f,
Dit patroonsfeest werd ook een octaaf lang gevierd : alle
dagen was er mis om halfacht en na de mis werd er gezegend
met zijn relikwie,
In de vorige eeuw werd dit feest ook op luisterrijke wijze

r

LITANIE
van den

HEILIGEN ANTONIUS, ABT
bijzonderlijk vereerd te Okegem

den 17 ja n u a ri

— :o !o :—
Heer. ontferm u onzer.
Christus, ontferm u onzer.
Heer. ontferm u onzer.
Christus, hoor ons.
Christus, verhoor ons.
God. hemelse Vader, ontferm u onzer.
God, H. Geest, ontferm u onzer.
God, Zoon, verlosser der wereld, ontferm u onzer.
Heilige Drievuldig'heid, één God, ontferm u onzer.
Heilige Maria, die over het hemels serpent hebt
gezegepraald, bid voor ons.

gevierd, want hot Register van Ontvangsten en Uitgaven
vermeld bv. dat er vreemde kosters aanwezig waren om mee
t,e komen helpen en die mochten dan in een of andere her-

berg iets gaan gebruiken.
1844 t betaald aan J. Goubert, herbergier, over verteir
door de vreemde kosters in de octaaf van den H,
Anthonius over de jaren 1842, 1843, 1844 : 5,70 fr.
Om de devotie tot de H. Antonius in de loop van het jaar
aan te moedigen, werd door de pastoor iedere eerste maan
dag van de maand om 7 u.. een solemnele mis opgedragen.
Het beeld werd dan telkens uitgestald en na de H, Mis werd
er gezegend met de relieken. Vóór of na de Mis zag men ve
le mannen en vrouwen de kleine beeweg doen : ze gingen
driemaal rond de kerk en kwamen nadien bidden voor het
beeld, lazen de litanie, die kon verkregen worden en of
ferden geld in de offerblok die voor het beeld stond.
Tijdens de H, Missen, opgedragen ter ere van de heilige,
werd met een schaal door de Sint-Antoniusmeester een spe
ciale omhaling gehouden, De jaarlijkse opbrengst van die
schaal werd afzonderlijk vermeld in da kerkrekening en
die som was merkelijk hoger dan de opbrengst van de ande
re schalen. Naar aloud gebruik moesten de schaalmeesters,
die jaarlijks herkozen werden, rekenschap geven aan de
ontvanger van de Kerkfabriek en dit op Sint-Thomasdag
(21

december).

Ve lezen in het register :
21 december 186 O : ontvangen van Jan Covens, Sint-Anto-

niusschaalmeester ; 2 8 1 , 6 9 fr,
ontvangen van Joh, Van der Speeten,
kerkschaal : 9 6 , 9 7 fr.
ontvangen van Jozef Pauwels, 0,L,"
Vrouwschaal : 50,13 fr.
Op hen einde van de vorige eeuw vindt men geen precise

ring meer van de opbrengst van de schalen en wordt alleen
nog per kwartaal opgetekend wat de schaal en de offerblok
ken opleverden.
Een vroeger gebruik bij de verering van Sint-Antonius was
het volgende : in de kerk werd door vrome lieden die iets
beloofd hadden een hele of halve varkenskop of een stuk
vlees geofferd. Gewoonlijk werd dit de zaterdagavond of
de zondagmorgen naar de kerk gebracht en op het gestoelte
van de kerkmeester of in de speciale ba_k, die achteraan
in de kerk stond, neergelegd. Na de hoogmis werd het vlees
bij de kerkdeur publiek verkocht door de kerkmeester en
de opbrengst daarvan kwam aan de kerk ten goede. Dit ge
bruik bleef in voege tot enkele jaren voor de tweede we
reldoorlog, Onze oudste inwoners hebben^dit gebeuren dik
wijls meegemaakt.
Daar onze voorouders lange tijd bijna uitsluitend van de
landbouw en veeteelt leefden, is het verklaarbaar dat ze
speciaal Sint-Antonius aanriepen als er een of andere ziek
te in de stallen heerste. Dan beloofden ze onraiddellijk
boete te doen : dit was 9 dagen achter elkaar de beeweg
te doen of de grote weg om te gaan om genezing te bekomen
voor hun zieke dieren. Zo zag men tot voor een vijftien
tal jaren, tijdens de octaaf van Sint-Antonius of op

asi-

dere dagen, vele mensen biddend langs de straten gaan en
dit vooral bij valavond, De bewoners van de Kattestraat
en Leopoldstraat begonnen hun beeweg bij de kapel op het
Dorp en gingen dan langs de Kouterbaan, Spoeltjensweg, de
Fonteinstraat, VanderPerrekaai

, Kerk om bij de kapel te

eindigen, De bewoners van de wijk Eversem begonnen in de
Fonteinstraat (ter hoogte van de Spoeltjensweg) gingen zo
lajigs de kapellen vaji de Fonteinstraat, naar de kerk toe,
verder langs de Dorpsplaats naar de Kouterbaan en eindig
den meestal bij de kapel van J. Asscherickx-Heiremans.
Het gebeurde ook dat om genezing te bekomen voor een ern-

stig zieke persoon de ganse buurt samen de ommegang deed
en dit gedurende negen dagen lang« Iemand bad dan luidop
het rozenhoedje voor en de groep antwoordde luidop«
Het moderne leven met zijn driik verkeer heeft deze devo
tie een serieuze klap gegeven en het is bij uitzondering
dat men nu nog iemand ziet "beewegen”«
Onze kerk bezit nog het beeld vsin Sint-Antonius, dat vroe
ger een plaats had aan de derde pilaar langs de rechter
kant, Pastoor J, Houtman, die in onze kerk heel wat veran
■ering aanbracht, heeft het beeld links achteraan laten
'a.
- -A
Boven het rechterzijaltaar prijkt een schilderij, gepen
seeld door J. De Loose van Zele in 1846, Voor dit schil
derij betaalde de kerkfabriek toen 175 fr. Het stelt Sint
I

Antonius als eremijt voor, die in meditatie geknield zit.
Vóór hem ligt een open boek dat rust op een doodshoofd.
Naast de heilige vindt men zijn gezel, het varkentje.
Er is ook in het hoogkoor een gebrandschilderd raam ge
maakt door de Duitsers Hochreuter en Geyer, die te Antwer^
pen verbleven. Dit raam werd in 1907» als de'kerk ver
bouwd werd, aan de kerk geschonken door de toenmalige bur
gemeester J, Van den Berghe. Hierop is Sint-Antonius afgebeeld, met zijn staf in de hand en een varkentje naast
zich, een zieke genezende.
Bij de kerkbezittingen hoort ook nog een mooie standaard
van Sint-Antonius, die in de processie meegedragen wordt.
Deze werd aangekocht in 18 6 1 bij Charles Baeyens te Gent
voor 300 fr en verving waarschijnlijk het oude vaandel,
De nis, boven de grote kerkdeur, waarin thans een wit
beeld van Sint-Antonius staat, werd geopend in het jaar
1897» Toen werden ook de twee zijgevels naast de toren,
die met mortel beplakt waren en gewit, afgekapt en in het
rood gezet met witte cementbanden.

Mag ik deze bijdrage besluiten met een oud gebed of ge
zang, dat door de godvruchtige lieden gezongen of gebe
den werd en waarschijnlijk in de scholen aangeleerd werd
Wie naar groote wondren tracht,
Steunt op Sint-Antonius' macht :
Dwaling, ziekte, dood, ellende
Wijkt, alsook de duivelsbende;
Op zijn bede stilt de zee,
Den gevangene in wee
Wordt den ijz'ren boei ontbonden,
’t Geen verloren was, gevonden.
Door hem vliedt het bang gevaar.
Nood verdwijnt, hoe groot en zwaar.
Zij die eens *t onheil ontgingen.
Dat zij dezen lofzang zingen :
Lof den Vader, lof den Zoon,
Met den Geest in 's Hemelswoon;
Zoo is en was voor dezen
In eeuwigheid zal wezen.
Bid voor ons, H, Antonius,
Opdat wij weerdig worden der beloften van
Christus
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ven brochuurtje berustend in de pastorij)
2, Les petits Bollandistes - Vies de Saints - Tomé I
par P, Guérin
3, Volkskunde - Atlas deel III volksgeneeskunde

door M, De Meyer
A, J, De Brouwer - Bijdrage tot de geschiedenis van de Ker
kelijke Instellingen en van het godsdienstig
leven in het Land van Aalst tussen 1621 en
1 7 9 6 - Deel IV
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DE DENDER

Geen enkele vreemdeling of wie dan ook zal mij geloven als
ik vertel dat ik vanaf mijn kinderjaren mijn hart heb ver
pand aan onze Dender. Maar ik dien er onmiddellijk aan toe
te voegen, dat onze waterloop niet steeds een giftige,
zwarte, stinkende modderpoel is geweest.
Wel integendeel. Ik hoef geen vijftig jaar terug te gaan
om een heel andere visie over onze Dender te geven, maar
ik verkies dit toch te doen, om reden dat u verder in dit
verhaal zult vernemen,
De Dender ontspringt te Ath door het samenvloeien van 2
grote beken. Verder doorstroomt hij de provincie Brabant
en Oost-Vlaanderen, waar hij uitmondt in de Schelde te
Dendermonde. Onze Dender was van in de oudste tijden be
vaarbaar voor lichte smalle vaartuigen en zijn talrijke
voorden vormden hiervoor geen hinderpaal. Eveneens mag aan
genomen worden dat de scheepvaart een belangrijke rol heeft
gespeeld in de 11e en 12e eeuw bij de vorming vein de Den
dersteden,
Vóór de kanalizatiewerken

±

1100 was het riviertje 10 a

12 meter breed. In de herfst zette de rivier de omliggen
de weiden blank, en na de winter bij plotse dooi, namen
de overstromingen dreigende afmetingen aan, want de Dender
lag in open verbinding met de Schelde en was aldus min of
meer onderhevig aan de getijen van de zee.
Zeer oude mensen vertelden me nog dat bij lage waterstand
de landbouwers in de hooitijd met paard en kar door de ri
vier reden. De plaatselijke naam ”Zeebergbrug" te Aalst
is hoogstwaarschijnlijk een herinnering aan de dijken, op
getrokken tegen de vloed, De primitieve bruggen die hier
en daar werden gebouwd, moesten er bij springvloed of
storm meestal aan geloven, soms werden ze letterlijk mee

gesleurd. Zo werd er reeds begin 13e eeuw te Okegem een
smal houten brugje gebouwd om zo de verbinding met Pamel, Liedekerke en vooral Impegem te vergemakkelijken en
om de H. Mis er te kunnen komen bijwonen. Zeer oude ge
schriften in het gemeentehuis bewaard, zijn hiervan de
stille getuigen.
Hoe vaak dit brugje echter vernietigd werd door overstro
mingen of invallen van de vijand, vooral de Framsen, staat
nergens beschreven, maar het werd telkens weer opgebouwd.
De laatste maal dat de houten brug werd hersteld, was na
de eerste wereldoorlog. In 19^0 werd ze tenslotte defini
tief vernield, samen met de grote houten brug die dateer
de van 18 6 0 . Deze laatste werd na de laatste wereldoorlog
weder opgebouwd, ditmaal niet in hout met één rijvak,
maar in beton met twee rijvakken.
Tot hier dan de geschiedenis van onze twee bruggen te
Okegem.
Laten we even teruggaaJi nu naar mijn kindertijd, zowat
50 jaar geleden. Ik was toen zowat 12 jaar en mijn gelief

koosd speelterrein was de Dender en zijn omgeving. Het wa
ter was ook glashelder en van op afstand leek het wel een
reusachtige slajig die zich door het lage land kronkelde.
Langs de oever zaten honderden lijnvissers die er hun ge
liefkoosde sport kwamen beoefenen. Zwemmers kwamen er ook
aan aun trekken, zelfs de kleintjes die nog niet konden
zwemmen, waren er in hun schik. Ze joelden en schaterden
van pret, maar bleven natuurlijk ergens bij een inham waar
het vater ondiep was. Schepen vaarden in beide richtingen,
gelaien en ongeladen. Meestal werden ze getrokken door
paarden, er werden er echter nog veel voortgetrokken door
de schippersfamilie zelf. Dit ging zo ; om de beurt vrouw
en kinderen, afgelost door de schipper, terwijl de vrouw
het roer overnam. Wel waren er mannen die zich verhuurden
om de boten te trekken, vooral in Denderleeuw dan, die

hierdoor de bijnaam ”schiptrekkers" kregen. Ook motorbo
ten kon men huren, maar dit viel voor velen van de schip
pers veel te duur uit. Dus om besparingen te doen trokken
de eigenaars zelf* hun vracht voort, al was dat hard en
zeer zwaar werk. Tijdens de laatste wereldoorlog zag men
nog vaak dergelijke toneeltjes, maar dan vooral omdat er
weinig of* geen brandstof voorhanden was, tenzij dan wan
neer het ladingen voor de vijand waren,
De twee grootste paardenverhuurders langsheen de Dender
woonden in Dendermonde en Denderleeuw, In deze laatste
gemeente betrof het een zekere Frems Ruysevelt, die gans
het jaar door over meer dan 50 paarden beschikte, alleen
om schepen te trekken. Na 19^5 werden de schepen die door
mensen of paarden getrokken werden steeds schaarser, tot
uiteindelijk ook de laatste schiptrekker zijn job verloor.
Van 'Coen af zag men alleen nog gemotoriseerde schepen, met
als gevolg dat de mooie sintelbaan op de rechteroever,
waarop men vroeger lainge fietstochten kon maken, langzaam
aan onbruikbaar werd, doordat ze niet langer meer werd on
derhouden ,
Als ik nu tijdens een wandeling even halt houd op de brug
en mij over de reling buig, wordt het mij soms te machtig
als ik die stinkende, vieze massa daar beneden, die men
water noemt, zie voorbij vloeien en daarbij denk aan wel
eer ,
Zo was vroeger de volgtijd van de vissen een echt schouw
spel. Het duurde gewoonlijk van de 2e week van april tot
de 2e week van juni. Gedurende die periode mocht er op
straf van boete niet gevist worden. Vooral in de maand ju
ni was het mooi om te zien hoe de vissen met duizenden
dicht bij de oever hun eitjes kwamen afwerpen. Daar was
het water minder diep en dus warmer, zodat de eitjes na
5
6 dagen omgetoverd werden in een massa kleine, wrie

melende visjes, nauwelijks met het blote oog merkbaar,
maar bij mooi weder algauw volgroeid.
Deze tijd blijft voor mij onvergetelijk, vooral nu er
haast geen visje meer overblijft,
Vo'oraleer te besluiten, wil ik nog enkele regels citeren
uit een artikel dat ik onlangs las en ons nieuwe hoop
geeft inzake het verdwijnen van de viesigheid uit de Den
der : ”Een afvaardiging van de intercommunale "Land van
Aalst" heeft op het kabinet van volksgezondheid een onder
houd gehad en er is besloten dat de watervervuiling van
de Dender eerst aan de beurt zal komen, De afgevaardigden
van Geraardsbergen hebben echter aangedrongen dat ook bag'
gerwerken zouden geschieden".
Tot daar een gedeelte van het artikel.
Voor alle mensen uit de Dendervallei hoop ik dat onze vu
rige wens, ooit nog een zuivere Dender te mogen aanschou
wen, zo spoedig mogelijk in vervulling mag gaan.

ALBERT HEYMAN
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HERBERGEN IN ONZE GEMEENTE

( vervolg)

Uit de Kantelbergse vertellingen die G, Chaucer omstreeks
1400 heeft neergepend, begint een der pelgrims zijn ver
haal als volgt ;
Daar was ereis in Vlaanderen een rot
jong mansvolk, dat er leefde dol en zot
bij drank en spel in kitten en taveernen
waar ze bij luit en harpe met de deernen
dansten en dobbelden bij dag en nacht
en 't geld in zwelgerij werd doorgebracht,
Chaucer leerde deze soort herbergen kennen tijdens zijn
diplomatieke opdrachten alhier, We kunnen er dus op aan
dat deze weinig vleiende beschrijving tot de realiteit
heeft behoort.
Andere tijden, andere zeden...
Het waren trouwens niet alle "kwade” herbergen.

III. KATTESfRAAT
1. CAFÉ "IN DEN HERT"
Eigenaars waren de echtgenoten Baeyens.
Café afgebrand rond de eeuwwisseling. Heropgebouwd
diende het niet meer als café.
De echtgenoten Petrus Van der Speeten-De Luyck hebben
aldaar de landbouwersstiel uitgeoefend,
2. CAFÉ"IN DE RARE VOS"
Uitgebaat door de echtgenoten Jozef Cobbaert.

Geopend rond de dertiger jaren werd het daarna overge
laten aan de dochter gehuwd met Armand De Strijcker.
Café gesloten rond de jaren 1 9 6 O,
3 . CAFÉ "BIJ VENTEN SCHOON*'

Uitgebaat door Joannes Schoon (oudstrijder l4-l8)-Van
Isterdael Amelie,
Oud huis was bewoond geweest door Louis Pauwels en zus
ters, Omgebouwd tot café rond 1930 en overgenomen door
de dochter Maria. Hier stond een orgeltje en er werd
lustig gedanst. Er was ook een bollebaan.
Gesloten in de jaren 19^0,
4. Café met zaal geopend door de echtgenoten Léon Straetmajis-Gouman (oudstrijder l4-l8),
In deze zaal werden bals gegeven en er was ook een toneelbond opgericht onder leiding van Jozef Agneessens,
Later werd dit café opengehouden door Gustaaf Gijssels,
nadien door De Neve, Ook daar stond een caféorgei,
5 . Café gehouden door de echtgenoten Isidoor Van Houthem

(oudstrijder l4-l8) bijgenaamd "Bij Doorn den Bok",
Deze bijnaam komt voor uit het feit dat deze man er
geitebokken op naiiield.
Geopend in begin 20e eeuw en verdwenen véór de 2e we
reldoorlog, In dit café was ook een caféorgeitje.
Isidoor Vam Houthem viel als burgerlijk slachtoffer
in de oorlog 1940 - werd neergeschoten door de terug
trekkende Engelse troepen,
6. CAFÉ FRANS VAN DER STOCKT-GOUMAN
(We beschikken over niet meer gegevens)
Hui s Nestor
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7. CAFÉ "BIJ GEZZEKEN"
Eigenaar De Brabanter Jef, reeds open -voor 1900 en in
de jaren 20 gesloten.
Ook een specerijwinkel was verbonden aan dit café.
Kloefen waren er eveneens te bekomen. Als men daar
een paar kloefen ging kopen, zegde de baas : "Ja 't
zijn heel goeie, bijna van de beste,”
8. CAFÉ "MODERNA"
Eigenaar Rufin De Brabanter-Baetens, zoon van hogergenoemde,
Geopend rond de dertiger jaren. Aan dit café was even
eens een bollebaan verbonden.
Dit café werd nadien opengehouden door :
a) Jef Goelens-Cornelis
b) Désiré De ¥il-Van der Donck
c) Etienne Van der Meersch-Gijssels
d) Jef Vaeyens-Gijssels
e) Jan Strooper-Spinael
Deze laatste verliet het café in 1975« '
Enkele vreemden hielden daarna het café een jaar
open en gingen dan weer weg,
9 . CAFÉ "IN *T GOELEVEN"

Echtgenoten Van Laeren
Bestond véèr de eerste wereldoorlog en werd gesloten
wegens het vroegtijdig afsterven der eigenaars.
Nadien bewoond door Petrus Van Laeren, een kozijn met
vier kinderen die ook de twee wezen Bertha en Maria
bij zich nam, Bertha huwde later met Petrus De Saeger,
die het huis omvormde tot een moderne boerderij,
10, CAFÉ "IN DE VOLLE POT"

Uitgebaat door de echtgenoten Viktor Baeyens (Viktor
uit den Hert).
Geopend voor de eerste wereldoorlog en gesloten in
de jaren 1 9 2 0 .
11 . CAFE "IN STERREKEN”
Eigenaars waren de echtgenoten De Brabanter-Van Laeren,
Bestond vóór 1 9 OO en gesloten na de Ie wereldoorlog,
bij het overlijden van de moeder die vroeg weduwe ge
bleven was ( 1 0 kinderen).
Hier was tevens een bollebaan die gelegen was op de
openbare weg.
Dit café is na de verdeling opnieuw geopend geworden
door Frans Cobbaert (Sooi Vermeiren), die was gehuwd
met de dochter Maria uit Sterreken,
12. CAFE FRANS VAN EECKHOUT-GOUBERT, genaamd "BIJ DIKKEN DOUF"
Geopend tussen de jaren 1 9 0 6 - 1 9 1 O en gesloten even voor
de 2e wereldoorlog,
De echtgenote, bijgenaamd "De Dikke", heeft jarenlaing
het beroep van vroedvrouw uitgeoefend.
Ook was daar het lokaal van een kaatsclub "De Ossen",
1 3 . CAFE BIJ JEAN-BAPTIST VAN ISTERDAEL-VAN EECKHOUT

Was terzelfdertijd beenhouwerswinkel,
Geopend vóór 191^ door Alexis Van Isterdael, daarna
door Jean-Baptist Van Isterdael-gesloten als handels
huis na de 2 e wereldoorlog.
Heden bewoond door Paul Van Isterdael,
14. CAFE BIJ DE ECHTGENOTEN ALEXIS VAN ISTERDAEL-GOUBERT.
bijgenaamd "Boontje".
Geopend rond 19 OO en gesloten rond 191^«

Heden bewoond door de echtgenoten Raymond Van Isterdael-Van Damme,
Alexis was vóór
van Aalst.

opkoper van hop voor de handelaars

15. CAFÉ BIJ CYRIEL SEGERS-DE SMEDT
Geopend vóór de wereldoorlog.
Was eigendom van Cornelis De Winne, een oude jonk
man en neef van Cyriel,
Thans bewoond door Karei Van Snick-Schoon,
16, CAFÉ "IN DE RAPPE REISDUIF"
Bij Isidoor Van de Perre-Vernaillen,
Geopend rond het jaar 1 9 1 O, genoemd bij "Doren Kala"
of "Doren den Barbier",
Doren, vader van 10 kinderen, was benevens cafébaas
ook landbouwer met enkele koeien en hij was eveneens
haarkapper.
Zoals het uithangbord liet vermoeden, was Isidoor ook
een verwoed duivenliefhebber en er viel met hem af te
w

rekenen bij het uitdelen der prijzen.
Na de dood der ouders, werd de zaak overgenomen door
zoon August, die dan het café sloot in de jaren 1950,
17» Café uitgebaat door Judo Vernaillen, "Do van Sterreken",
was reeds open vóór 1 9 OO en gesloten rond de eeuwwis
seling.
Eigendom heden bewoond door Albert Cobbaert, die het
oude huis liet bestaan maar op de plaats van de schuur
een nieuw gebouw heeft opgericht.

IV, LEOPOLDSTRAAT

( vroeger rattenbergstraat)

1. CAFE "VLAANDEREN BRABANT"
Hoek Astridbaan-Leopoldstraat
Open voor 190 O .
Rond 1 9 0 0 bewoond door Droesbeke, die ook vervoer deed
met paarden, inzender bomenvervoer.
Café met beenhouwerij o\ergenomen door Pol Vlasschaert
(1 9 0 7 - 1 9 0 9 ).
Daarna bewoond door Kami el Van der Veken-Straetmans
"Debedie en Wieze”, Deze hadden ook een winkel.
Nadien werd het café uitgebaat door Jules Van SnickMina Cobbaert en daarna door Albert De Cremer "Beir
Mouche” die ook het beroep van voddenmarchand met paard
en kar uitoefende.
Vervolgens werd het café uitgebaat door Frans Vernaillen'
Clara Van den Bosch ("Sussen uit de Congo") die ook een
beenhouwerswinkel openhield.
Na hem kwamen zijn broers Alfred en nadien Cyriel de
zaak verder opdrijven, die het café lieten herdopen in
"CAFE ASTRID". Hier werd duchtig gedanst, De winkel
werd bij het café gevoegd en van de stalling werd een
keuken gemaakt. Grote vensters werden aangebracht.
Daarna opengehouden dooi’ Gaston Van de Perre - Cyriel
De Vleeschouwer - Jef do Leeuw,
Na deze periode ging de zaak over naar personen van
Smeerhebbe - Foubert, Het was een café van jongelui
dat zeer goed gekend was. Het kreeg de bijnaam "Bij
de Wittekens".
Na het vertrek van deze laatsten, ging het café voor
goed dicht,
De Openbare Bibliotheek was er ook enkele jaren geves
tigd.

Leopr.t ci
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2. CAFE "IN PE CONGO"
Ope igehouden door Jef Vernaillen- De Vos,
Gesloten rond 1925»
Het huis wordt thans bewoond (hervormd) door Henri
Baeyens-Nuyts Gabriella,
3. CAFE "IN DE KATHOLIEKE KRING”
Emiel Baeyens-Vemaillen ”Miel van Boerens**.
Geopend in 1924.
Na de dood der ouders overgenomen door de schoonzoon
Raymond Denijs-Elise Baeyens.
Na het vroegtijdig afsterven van Raymond verder en tot
op heden opengehouden door de weduwe Elise Baeyens,
Aan dit café is de katholieke zaal verbonden. Vroeger
was er een toneelbond die veel bijval oogste, De lei
ders waren Henri Broekaert en Gustaaf Van de Perre,
Tevens het lokaal van de muziekmaatschappij "Konink
lijke Fanfare - Eendracht is Macht -, reeds vele jaren
onder de kundige leiding van Cyriel Jacobs,
r

4. CAFE "TONEN"
Opengehouden door Marcel Baeyens-De Smedt in de dertiger
jaren. Na de 2e wereldoorlog uitgebaat door Albert Jans
sens -Verpaelst ,
Gesloten in de jaren

±

50,

5. CAFE "IN KLEIN NINOVE"
Café bij Henri Van den Broeck-Van der Speeten,
Open vóór 1900 door de ouders van Henri, Oud huis afge
brand en terug opgebouwd. Vroeger genoemd Kalleken Van
den Broeck en Sandrienne.
Henri was ook winkelier - duivenmelker en verkoper van
landvetten,
Gesloten tussen de twee wereldoorlogen.

6. CAFE **0P «T HOEKSKEN"
Opengehouden door Rufin Van den Neucker-Van Isterdael
Daarna overgenomen door Désiré Vemaillen,
Gesloten in de jaren 60.
7. CAFE BIJ JAN BAPTIST VAN ISTERDAEL-VAN EECKHOUDT
”T±st van Kaffeebeuze en 't Vosken”
Open rond 1 9 1 O en gesloten na de Ie wereldoorlog.
Nadien bewoond door broer Johannes Van IsterdaelVan der Speeten,

Open v6èr 1900 en reeds gesloten

±

1910.

Zoon Cyriel was schilder-behanger,
Huis thans bewoond door de dochter van Cyriel,
9 . CAFÉ BIJ FREDERIK DE ROOSE-NUYTS
Geopend vóór de 2e wereldoorlog en na deze oorlog op
nieuw gesloten.
Aan dit huis was een bollebaan verbonden die 's zondags
driik bezocht werd,
10, CAFÉ PETRUS DE ROOSE-VAN HOLSBEEK
Open rond 19OO en gesloten na de Ie wereldoorlog.
Petrus oefende het beroep van boomkapper uit en is
tussen de 2 oorlogen samen met zijn zonen een hout
zagerij begonnen, een gans bedrijf uitgebreid met
steenbakkerij met vlamovens,
11. CAFÉ KAREL STRAETMANS-DE SMEDT
”Chalen van Janus Duim en Treze Smet"
Open na 19OO en gesloten vóór 191^*

Heden eigendom van Jean Van Snick-Van der Speeten.
12. CAFE "IN 'T PAVILJOEN«»
Hoek Steenweg op Aalst en Leopoldstraat,
Vroeger "café Italia".
Thans opengehouden door D ’Haese-De Vulder.
Zeer goed baancafé.

V. NEERBEEKSTRAAT
1. CAFE "IN DE BEEKVINK"
Geopend na de 2e wereldoorlog.
Vroeger opengehouden door Nazarie Van der Straeten.
Nadien overgenomen door Arthur Arijs.
Tevens lokaal vinkenbond.
2. CAj^E BIJ PETRUS BUYL-VEIRMAN
"Pe den Dril - Tinnek.enlaan"
Open + 1900 en gesloten na 1 9 1 8 .
Dit café werd meer bezocht door personen vreemd aan
de gemeente.
( vervolgt)

EUGEEN NEUKERMANS
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GUSTAAF VAN DE PE:RRE (1905-1958) ALS TONEELSCHRIJVER
Toen mijn vader op 28 mei 1958 op 52-jarige leeftijd - veel
te vroeg - overleed, had hij in het Vlaamse toneelleven
reeds een bescheiden, maar in het licht van de honderden
opvoeringen van zijn toneelstiikken in Vlaanderen en Ne
derland een toch niet zó onbelangrijke plaats veroverd,
Hoe hij tot het toneel gekomen was ?
Reeds vóór de eerste wereldoorlog had hij toevallig op een
kermisfoor kennis gemaakt met een marionettentheater, waar
in een legende van Sint-Antonius werd vertoond. Toen had
de toneelmicrobe hem voor het eerst te pakken. Na de oor
log volgde hij van dichtbij de opbloei van het Vlaamse
Volkstoneel en het ontstaan van de talloze liefhebberskringen in alle steden en dorpen van het Vlaamse Land,
Een opvoering te Ninove door het Vlaamse Volkstoneel van
het laat-middeleeuwse mirakelspel "Mariken van Nieiomeghen"
deed dijfinitief zijn roeping tot toneelschrijver ontwaken,
In 192i , op 20-jarige leeftijd, waagde hij zich reeds aan
een eenakter : "Niet te vroeg, noch te laat : kies de gul
den middelmaat !", Deze "boerse klucht in karamelleverzen"
werd t€ Okegem met daverend succes gecreëerd, maar de kri
tiek was er niet zo enthousiast over. Mijn vader liet er
zich niet door ontmoedigen. Hij wachtte rustig zijn tijd
af en ontdekte in stilte zijn ware opgave : toneelschrij
ver worden voor de jeugd ! Zijn onuitputtelijke liefde
voor het kind enerzijds en de nood aan degelijk kindertoneel ajnderzijds, hebben hem in die overtuiging voorzeker
gesteund,
In 1931 verscheen het eerste van een reeks kindertoneelstukken : Krullebol, w^aarin kabouters vechten tegen een bo
ze heks om een meisje, dat in het bos verdwaald was, uit
de klauwen van de heks te redden, "Krullebol" is het meest

tere sprookjesspel gebleven. Haast subtiel-gevoelig en vol
liefde voor moeder en kimt, bracht het bij zijn verschij
nen een vernieuwing in he : kindertoneel, Het werd door de
kritiek triomfantelijk onthaald en naast de inhoud ook om
de rijkdom aan afwisseling en handeling geprezen.
Hoe een boze begeerte ver.Liep (1 9 3 2 ), een kerstspel in één
bedrijf, was een intermezzo, Berten, een dagloner, verkeert
in ellende en zal ten einde raad met een boef de kerstnachtmisgangers aanranden en bestelen, doch hij slaat bijna zijn
eigen zoontjes neer die mît een bedelaarke (Het Kindeke
Jésus zelf) voor drie kon m g e n speelden en op bedeltocht
waren. Het Kindeke redt h m

en alles wordt weer goed. Me

de deuik zij de dramatisch ï kracht genoot dit kerstspel een
goede beurt.
Met Kapoen (l93^) won mijn vader de gegeerde Nestor de Tièreprijs voor kindertoneel. Kapoen, een herdersknaap, wordt
door de kabouters om bewezen diensten beloond met drie din
gen die wondere eigenschappen bezitten en alleen door een
mensenkind kunnen benut wcjrden. Hij zal zich verder in dienst
stellen van het lieve kaboutervolk, om achtereenvolgens
Kleuden-met—zijn-keten en de Rover (symbolen van egoïsme
en wreedheid) te bekampen en te overwinnen. Tenslotte woont
Kapoen nog een kabouterfeest bij waarop de Hoogvorst der
Kabouters aanwezig is en allen uitnodigt naar zijn paleis.,
in de maan ! Er is in dit sprookjesspel een overvloed aan
fantasie en beweging, een bonte mengeling van wonderbaar
lijke elementen en menselijk ingrijpen. "Kapoen" werd een
groot succes. De kritiek spaarde bij het verschijnen de lofbetuigingen niet en nog ni vaders dood noemde Andries Poppe het stuk in "Spectator', de kunstbladzijde van De Nieuwe
Gids, "één der bekoorlijk ste werkjes uit onze kindertoneelliteratuur",
Het jaar daarop verscheer wellicht zijn meest ontroerend

spel, het legendespel Van twee schamele kinderen ... De
ondertitel "O.L.Vrouwke en de duivel" licht het reeds na
der toe. Joske en Marieke, twee herderskinderen, worden
door de duivel bekoord, Joske laat zich verleiden, d.w.z,
hij laat zich door de als prins uitgedoste Heinke Pek,
procureur van Lucifer, overhalen bij diens hofhouding aan
te sluiten. Hij volgt Heinke Pek, maar Marieke blijft trouw
en bidt elke dag tot haar hemelse Moeder. Heinke Pek zet
Joske, die intussen weet dat hij bedrogen is, ertoe aan ook
zijn zusje te verlokken. Hij staat toe en verbrijzelt zelfs
het beeld der H, Maagd en werpt het in een waterput. Hier
geschiedt de tussenkomst van het wonder : het beeld blijft
bovendrijven en dat betekent Joskes redding. Het stixk ken
de een triomftocht zowel in Vlaanderen als Nederland. Het
succes lag wellicht in het feit dat dit delicate en drama
tische gegeven vatbaar bleef voor en aangepast is aan het
gemoed van het kind.
Een simpel kruiske (l939)» een nieuw legendespel, beeldt
opnieuw de strijd uit tussen Goed en Kwaad. Het mensenkind
Hildebrand slaagt erin met de schildknapen van koning Boudewijn deze laatste te redden uit de klauwen van de boze
nachtvorstin Gelpra. Het kruis dat Hildebrand van een mon
nik ontving, speelde hierbij uiteraard een beslissende rol,
”Een simpel kruiske" werd nog met succes gecreëerd tijdens
het nakende geweld van de tweede wereldoorlog.
De oorlogsjaren, het steeds groter wordende gezin en de
overdrukke activiteiten op andere gebieden, waren er trou
wens de oorzaak van dat h€t tot 1956 duurde eer vader nog
éénmaal zijn krachten samenbalde in een nieuw sttik : We blijven
trouw. Hij noemde het een historische evocatie voor de jeugd.
Het onderwerp berust inderdaad op een historisch gegeven
uit de jaren 1100, Bullebak, een rover, wordt opgespoord om
gevonnist te worden. Hij slaagt er echter in, mede met de
hulp van de soldeniers, de huursoldaten van de Graaf (Iwein

van Aalst) de graaf zelf gevangen te nemen en in zijn
plaats over het land te re^.eren. Deze "afvallige" solda
ten (met Bullebak) verpersoonlijken ontrouw en verraad*
De keursoldaten, de incarnatie van ridderlijkheid en trouw,
zullen samen met het aan do graaf trouw gebleven volk, na
veel moeilijkheden en listen de graaf opnieuw bevrijden.
De belangrijkste rol wordt echter gespeeld door een "naïeve"
vedelaar, die Bullebak op illerhande manieren om de tuin
weet te leiden en zo de we 5 voor de keursoldaten en het
volk openlegt. Het stuk werd op schitterende wijze gecre
ëerd door het St,-Jozefco1 Lege te Aalst, dat zo dikwijls
reeds met liefde en zorg de stukken van mijn vader had opgevoeri. Vader zelf heeft Ie première nog kunnen beleven.
Het mo

it

een grote vreugde voor hem geweest zijn te erva

ren h o 3 enthousiast spelers èn publiek dit laatste stuk heb
ben begroet en hoe verrassend actueel het gegeven van "We
blijven trouw" eigenlijk is.
Als ik het geheel van vaders kinder- en jeugdtoneel over
loop, valt het me op dat er in de verschillende sprookjesen legendespelen een opvallende éénheid te bespeuren is,
althaj.s wat de inhoud betreft, In elk spel kunnen we de
hoofdjdee herleiden tot het thema van goed en kwaad, tel
kens cp een andere manier voorgesteld en uitgewerkt. Een
tweede element dat hierbij opvalt is het "menselijk" aan
deel i tl deze strijd tusser goed en kwaad. Het gevecht tus
sen kabouters, schildknapen enz, enerzijds en tussen hek
sen, lovers, duivelkens ... anderzijds wordt meer dan eens
beslec bt door het optreder van een menselijke persoon :
een he rdersknaap, een vedelaar, een volksjongen e.a, In de
legenc espelen treedt het vonder zelf logischerwijze als
beslissende factor op, Terslotte kan ik ook wijzen op de
folklcristische achtergrord als éénheid van kader, waarbinnei het gebeuren zich afspeelt. Vader vermengde bewust
sproolje en folklore om op die wijze nog sterker tot de ver-

beelding van het jeugdige publiek te spreken. Zo zien we
in die spelen het Denderlandschap opduiken in de namen van
bossen (Triepenbos, Kipsteekbos), bronnen (Riefbron, Wolfputbron), oude burchten (ridderslot te Leberg) en bewoond
door folkloristische personages als Kleuden-met-zijn-keten,
kabouters en alvinnen.
Waarom hij altijd opnieuw tot het grondthema van goed en
kwaad terugkeerde ? Wellicht omdat het inzicht daarin van
essentiële betekenis is in de ontwikkeling van de mense—
lijke persoonlijkheid, die reeds bij de geboorte begint.
Ook het kind voelt iets aan van het leven als strijden en
overwinnen, zij het dan dat deze strijd in hun voorstelling
niet verder reikt dan een gevecht in de wereld van kabou
ters, elfen, prinsen, duivels en misdadigers.
Wat de uitwerking van de spelen zelf betreft, werd wel eens
de opwerping gemacikt of het inlassen van muziek en dans in
kinder- en jeugdtoneel niet schaadt. Slechts wie met dit
toneel vertrouwd is en opvoeringen heeft bijgewoond, zal
hierop tenvolle het antwoord krijgen. Het gesproken woord
alleen voldoet het kind niet. Als zang en dans harmonisch
met de tekst samenvloeien, zullen, ook pedagogisch gezien,
de rijkste vruchten verkregen worden.
Het succes van vaders jeugdtoneel moet wel hoofdzakelijk
liggen in het feit dat zijn werk de jeugdige toeschouwers zelfs de volwassenen ! — tot in het diepste van hun gemoed
beweegt en aangrijpt, "De frisse eenvoud, de speelse fan
tasie, de waarachtige zuiver-kinderlijke taal en de toneelvaardigheid" - hoedanigheden die de kritiek aanstipte hebben hiertoe in ruime mate bijgedragen.
Hoewel mijn vader in de eerste plaats toneelschrijver was
voor de jeugd, zouden we zijn werk onrecht aandoen, als ik
zijn toneel voor volwassenen niet even ter sprake zou bren
gen, De reeds vermelde klucht Niet te vroeg, noch te laat ..

(1925) en De gekroonde Leers (l937)t een geslaagde bewer
king van een vastenavondklucht uit de 17de eeuw van Michiel
de Swaen, kunnen hier buiten beschouwing blijven. Er waren
drie ... (l9 3 7 )» een gezegde en gezongen sproke, gebaseerd
op een oude sage, is een zangspel met sprookjesallures,
maar dan bedoeld voor een meer volwassen publiek. Het spel
werd overigens bekroond.
Het is echter vooral in de drie stukken voor volwassenen
die vader schreef, dat hij zijn persoonlijkheid helemaal
legde.
Als jong auteur schreef hij in 1933 het anti-oorlogsspel
S.O.S, Redt ons wij vergaan ... "Een ontmaskering der oorlogspotentaten", luidde de ondertitel. Het was voor een 28jarige een gedurfd stuk, ontstaan tijdens de ontwapenings
conferentie te Genève en gegroeid uit een sterke liefde
voor vrede en rechtvaardigheid in de wereld. In het stuk
worden de groten en machtigen der aarde aangeklaagd, om
dat zij op onverantwoorde en zelfzuchtige wijze de naïeve
en slaafse massa naar de gruwel van de oorlog drijven. Het
stiik had een grote weerklank. Na de première te Lxjkeren
schreef Yvonne Waegemans in De Standaard : "Het is een stuk
van diep-aangrijpende tragiek, waarbij het volk toeziet in
ademloze stilte",
Schipbreiik (1936) behandelt een ander ethisch-moreel pro
bleem, Stella, de dochter van een notaris, huwt een onge
lovige, doch carrière makende rechtsgeleerde, Thomas, Als
gevolg van de vrijzinnige praktijken van de echtgenoot,
lijdt het huwelijk schipbreuk, In het stuk wordt de gewil
de kirderloosheid aan de kaak gesteld. Het werd geprezen
om de sterke dramatiek, maar ook om de "kranige daad" die
de au1eur ermee stelde. Aldus de toenmalige kritiek.
Het belangrijkste stuk van vader is ongetwijfeld De Vreemdeliné (1938), een tragisch spel in drie bedrijven. Op het

eiland Solitudo kunnen bij gebrek aan voedsel slechts 1200
mensen leven : elk nieuw wezen dat geboren wordt, moet
sterven, tenzij iemand zich opofferen wil. Een jonge idealist,
de "vreemdeling", komt op het eiland aan. Dan stelt zich op
nieuw het probleem. Hij wil de onmenselijke wet uitroeien
en krijgt de steun van Elisabeth, de dochter van de regent
van het eiland. Aanvankelijk slaagt hij erin het volk het
onduldbare van hun toestand te doen inzien en na zijn huwe
lijk met Elisabeth wil hij ook sociale en rechtvaardige her
vormingen doorvoeren. Maar als hij van een eerste voorspoe
dige zeereis terugkeert, wordt hij door het volk, op aan
stoken van de regentenraad, vermoord. De symboliek van het
stuk is overduidelijk en in het licht van de huidige recht
op—leven-problematiek heeft het zelfs profetische allures.
"De Vreemdeling" werd in Vlaanderen èn in Nederland unaniem
geloofd als een merkwaardig en hoogstaand stuk, Joz. Van
den Eynde schreef in "Boekengids" over " ’n spel dat spe
ciale belangstelling verdient al was 't alleen om het hart
van ’n schoon sociaal-voélend mens, dat klopt in elk woord.
'n Tragische sage met satirische inslag en in zeer goede
toneelvorm ,,, met bijna klassieke allures". In het Neder
landse "De Toneel-Dilettant" gewaagde de recensent van een
stuk "dat blijk geeft van grootse gedachten, met een gege
ven dat ver uitgaat boven het alledaagse ... een lyrische
schepping die het publiek ongetwijfeld zal boeien
Ik weet dat mijn vader nog andere plannen had. Hij had o.m,
reeds de nodige documentatie verzameld voor een drama over
de H, Godelieve van Gistel, een heilige die hem boeide.
Maar de hogervermelde redenen en zijn vroegtijdige dood heb
ben de uitwerking van deze plannen verijdeld.
Alhoewel vader zich weinig of niet inliet met uiterlijk ver
toon en lof en meestal in de schaduw is gebleven, is het
voor hem toch een grote innerlijke voldoening geweest dat
zijn werken gespeeld werden. Ieder mens is tenslotte gevoe-

lig voor de erkenning, waarop hij op grond van zijn werk
en verdiensten recht heeft* Alleen van zijn jeugd- en kindertoneel kon ik zowat 2000 opvoeringen recupereren. Er
zijn er beslist nog meer. Deze cijfers spreken duidelijke
taal. Vader had zijn taak opgevat als een roeping en aan
die roeping is hij tot het laatste ogenblik "trouw" geble
ven, Misschien is de titel van zijn laatste werk niet toe
vallig "We blijven trouw" !
Niet alleen zag hij de grote opvoedkundige en raenselijkverri.ikende betekenis die van het toneel voor het onder
wijs kan uitgaan, maar hij trachtte door zijn werk de kin
deren nog meer te geven en te voldoen aan hun drang naar
het wonder, De volwassenen probeerde hij via zijn werk be
wust ^e maken van hun verantwoordelijkheid op ethisch en
moreel vlak, ais voorwaarde tot het veroveren van een be
reikbaar menselijk gelixk. Ik meen dat hij in zijn opzet in
hoge mate is geslaagd.
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In 1 9 3 6 werden Krullebo1 en Kapoen bewerkt tot luisterspelen
en door de K.V.R.O. uitgevoerd onder de titels Sterke Pier
en Jan Onvervaard.
Van de reeks AVONTURENFILMKENS die in de eerste jaren na de
tweede wereldoorlog bij de uitgeverij De Toren te Ninove
verschenen, nam mijn vader de redactie op zich. Hij schreef
vele bijdragen onder de namen Globetrotter en Professor Rettortebolg. Drie filmkens waren van zijn hand : Hoe een boo
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2 9 , 1 9 ^6 , 1 8 blz.)
Verder publiceerde hij talrijke verhalen, beschouwende bij
dragen en verzen in Ons Land, Op de Uitkijk en het dagblad
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Gustaaf van de Perre werd geboren te Okegem op

augustus

1 9 0 5 » Hij studeerde aan het ST.-Aloysiuscollege te Ninove

in de jaren vlak na de eerste wereldoorlog. Hij begon zijn
loopbaan als notarisklerk te Ninove en na een paar jaar
werd hij ambtenaar bij de A.S.L.K. te Brussel. In 1931 huw
de hij Maria Marcelina van Eeckhoudt. Zij kregen 12 kinde
ren. Hij overleed te Ninove op 28 mei 1 9 5 8 .
Gustaaf van de Perre is steeds zeer actief geweest op cul
tureel gebied. Te Okegem stichtte hij de Guido Gezelle-bibliotheek (in het begin met zijn eigen boekenbezit) en was
hij voorzitter van de Davidsfonds-afdeling. Te Ninove was
hij stadsbibliothecaris van 1 9 ^ 2 tot 1 9 5 8 en. voorzitter van
de Bond van Grote Gezinnen. Mede onder zijn impuls kwam in
de A.S.L.K. te Brussel de Vereniging voor kunst en Kennis
van het personeel tot stand met het verzorgde tijdschrift
"Op de Uitkijk", waaraein hij veel va_n zijn krachten heeft
gewijd.

RUDOLF VAN DE PERRE
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1978 ; JAAR VAN HET DORP

Zoals U wellicht bekend is, werd 1978 uitgeroepen tot het
Jaar van het DORP.
Dit is vooral een initiatief van de Ministers van Neder
landse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, van Landbouw en
Verkeerswezen.
In deze bijdrage willen we U een samenvatting geven van de
teksten die verschenen in de eerste "Dorpskrant", een twee
maandelijks tijdschrift*

1. Waarom een ja a r van het dorp ?
De publieke opinie in ons land vertoont een groeiende be
langstelling voor natuur en landbouw, voor platteland en
dorp* Onze samenleving ontdekt opnieuw waarden en levens
vormen die in de vergeethoek zijn geraakt*
Het dorpsleven met zijn volkse figuren wordt herontdekt.
Het kerkje en de boerderij met de rijke geschiedenis ko
men opnieuw in de belangstelling* Eenvoudige gebruiksvoor
werpen en volksgebruiken vallen weer in de smaalc* De ste
deling verkent het platteland langs toeristische fiets- en
autoroutes en hij bouwt er zijn weekendhuisje*
- Het platteland heeft zijn ”eigenheid'.*
♦

Het platteland vervult functies die van essentieel belang
zijn voor de ganse samenleving en die zeker dienen behou
den te blijven*
a) Een functie van voedselvoorziening dank zij een dyna
mische land- en tuinbouwsector*
b) Een functie van groenvoorziening, rust en recreatie,
c) Een woonfunctie : op het platteland wonen naast mensen
met een agrarisch of een dienstverlenend beroep ook men
sen die het leindelijk patroon verkiezen boven het ste
delijke *

“ Het eigen "gezicht" van het landelijke.
Onze dorpen vormen krachtige en hechte gemeenschappen van
mensen die met elkaar meeleven. Er leven ook nog tradities
en gebruiken die mee de harteklop van de leefgemeenschap
bepalen.
Vele van onze dorpen zijn uitingen van eenvoudige schoon
heid : men vindt er huizen, hoeven, kerken en kapellen die
de eigen aard van het volk onderstrepen. De landelijke ar
chitectuur is niet gegroeid uit pronkzucht, maar uit zorg
om nuttig te zijn voor de mens en zijn werk.
- Het dorp is een levenskrachtige kern
Het dorp moet blijven als levenskrachtige leefkern : een
natuurlijke, eigengeaarde leefgemeenschap.
Tijdens "Het Jaar van het Dorp" zullen door en met de lan
delijke bevolking projecten op gang gebracht worden die de
ze waardevolle facetten van het dorpsleven in het licht
stellen en bevorderen.
2.
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Hieruit haalden we volgende interessante gegevens :
Heel wat zorg werd in de vorige jaren besteed aan het ste
delijk woonmilieu. Aandacht werd ook geschonken aan monu
menten, begijnhoven en abdijen, musea, kathedralen en kas
telen.
Maar naast de bekommernis voor de stad en de culturele ver
rijking enerzijds, dreigde anderzijds het waardevolle van
het leven op het platteland verloren te gaan.
Daarom moet het dorp opnieuw ontdekt worden als bron van
rijk cultureel leven, van verenigings- en gemeenschapsle
ven .

HET PLATTELAND HEEFT EEN CULTURELE OPDRACHT
1 . Aandacht voor de culturele infrastriaktuur
Het leven op een dorp moet dezelfde kansen inhouden op
een culturele ontplooiing als in de stad. Enkele midde
len zijn daartoe noodzakelijk :
a) Een goede bibliotheekwerking is een knooppunt van het
locaal cultureel leven,
b) Het buurthuis is een ontmoetingsruimte naar de maat
van het dorp. Aandacht moet besteed worden aan de va
lorisatie van bestaande gebouvfen in de dorpen. Door
de fusie gaan bestaande gebouwen geheel of gedeelte
lijk andere fxincties krijgen. Mits efficiënte aanpas
singen kunnen de bestaande mogelijkheden goed gevalo
riseerd worden voor cultureel gebruik.
c) Het cultureel centrum is een plaats waar iedereen naar
toe kan voor zijn vorming, bijscholing, expressie, kort
om voor iedere culturele activiteit,
2, Aandacht voor het dorps- en gemeenschapsleven
Het wijk- en dorpsleven moet gestimuleerd worden want de
rijke en eigen volksaard mag niet verloren gaan.
Zowel de verenigingen als de gemeentelijke overheid kun
nen hier een belangrijke taak vervullen. Denken we b v ,
aan :
- het opnieuw ontdekken van onze rijke volkscultuur met
volksdansen, kunstambachten;
- het in eer herstellen van onze oude Vlaamse volksfees
ten ;
- de uitbouw van heemkundige kringen.
Van ieder dorp of plattelandstreek zou de eigen geschie
denis, een atlas, verhalen van de dorpsfiguren en van de
dorpsgebeurtenissen kunnen samengesteld worden,
De dorpseigen sfeerelementen als de fanfares, de dorps
kermissen moeten aangemoedigd en bevorderd worden.

3« Aandacht voor het ruraal patrimonium : voor de monumen
ten van onze woon— en volkscultixur*
Naast de zorg voor het landschap is er ook de zorg en de
herwaardering van waardevolle landelijke gebouwen : hoe
ven en boerderijen, streekeigen bedrijfjes en ambachten,
kerken en kapellen, dorpspleinen, woonhuizen, hoekjes en
straten.

He t wa a r de v ol l e l a n d e l i j k e l e e f k a d e r

In de steden zijn in de vijftiger en zestiger jaren heel wat
verwoestingen aangericht. Maar ook op het platteland gebeur
den er betreurenswaardige dingen. Gelukkig hebben wij nog
een aantal mooie plattelandskernen overgehouden.
Dorpen waar de kerk met het kerkhof errond en het gekassei
de dorpsplein met zijn verrassende juweeltjes van landelijke
bouwkunst nog het centrum vormen.
Dorpen met de kerktoren als herkenningsteken uren ver in het
rond. Traditionele lindebomen zorgen er voor het nodige groen
en op soms maar enkele minuten lopen, sta je in het veld,
waar de hoeven de blikvangers zijn. Donkere bossen of boom
partijen verstoppen de einder of verbergen een verrassend
uitzicht op een oud kasteel, De wind- of watermolens zijn te
gelijk de troetel- en zorgenkinderen van de landelijke archi
tectuur .
Het is dat landelijk leefkader dat moet gevrijwaard worden,
vooral voor de mensen die er wonen. Het dorp moet het kader
zijn waarin de bevolking totaal kan leven :
- wonen, eventueel werken, zich ontsparmen;
- waar de kinderen kunnen schoollopen en gezond spelen en
ravotten;
- waar plaats is voor het verenigingsleven van jong en oud;
- het decor voor familiefeesten en de viering van allerlei
feestelijke gebeurtenissen;

- waar ook beproevingen gemeenschappelijk worden aange
voeld.
We l k e z a l de me dewe rki ng van he t Mi n i s t e r i e van Cul tuur z i j n ?

1. De dorpsbibliotheken zullen kunnen rekenen op een bij
zondere begeleiding en hulpverlening.
2, Het departement zal de gemeentelijke overheden, de jeugdsport- en culturele verenigingen sensibiliseren voor de
volkse en sociale rijkdom van d< dorpssamenleving,
3. Speciale initiatieven van dorps;nimatie zullen in het ka
der van het Jaar van het Dorp in samenwerking met de lo
cale overheid financieel worden gesteund,
4, Speciale acties zullen worden ge;stimuleerd om het waardevolle landelijk patrimonium opnieuw te ontdekken en te
waarderen zoals bv, :
- acties tot verfraaiing van dorpskernen en dorpspleinen;
- acties tot restauraties van w;iardevolle gebouwen;
- acties tot stimulering van de landschapszorg, enz...
5« De bestaande cultuurraden zullen geholpen worden,
6, De oprichting van inspraak- en inbrengvonnen zullen aan
moediging krijgen.

3.
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Een greep uit de realisatiemogelij cheden :
- Bewaren van de open landschappen, de streekeigen bomen,
hagen en heggen, volksgebruiken, de eigen keuken,
- Vermijden dat de dorpsuitzichten verstedelijken door licht
reclames, felle straatverlichting, publiciteitsborden,
appartementsgebouwen,
- Een net van wandel- en fietsroutes kan worden uitgebouwd
met bijzondere aandacht voor de inpassing van bewegwijze
ring, Om echte belangstelling te wekken, moeten deze rou
tes ook "ingekleed"worden met beschrijvingen waarin de

plaatselijke landbouw, de ambachtelijke bezigheden en ge
gevens over de aardrijkskunde, de geschiedenis, de natuur
kennis en de volkskiinde verwerkt zijn tot een aangenaam en
leerrijk geheel.
Herkenningspunten "onderweg" zoals hoevenamen, kapelletjes,
uithangborden, zithoeken en zitbanken kimnen de route tot
leven brengen,
- De kermissen met him oorspronkelijke functie van werkpauze herbronnen tot echte dorpsfeesten,
- De dorpen aantrekkelijker malcen met aangepaste beplantin
gen, bloemenperken, eenvoudige en eenvormige letterte
kens ,
4.

Pr a k t i s c h e

informatie

over

de

campagne

: J aar van h e t Dorp

- Het Jaar van het Dorp is een gemeenschapsproject : elke
overheid (nationaal, provinciaal, gemeentelijk) is uit
genodigd, alle verenigingen worden uitgenodigd om samen
één grote beweging te vormen,
- Oprichting van gemeentelijke werkgroepen die ernstige op
drachten te vervullen hebben o,a, : opsporen van de be
hoeften en de problemen van de lokale leefgemeenschap,
bepalen van de waardevolle dorpseigen elementen (gebeur
tenissen, voorzieningen, diensten enz.), het vastleggen
van prioriteiten, het aanpakken en uitwerken van deze
acties.
- Actieterreinen en actiemogelijkheden : we sommen er maar
enkele op : dorpsfeesten, zorg voor de plaatselijke mo
numenten ; opbouwwerk in functie van het plaatselijk
verenigingsleven, uitstippelen van wandelpaden, heemkun
dige studies en tentoonstellingen enz...
DE DIENST JAAR VAN HET DORP
De Nationale Dienst, geleid door J, Geldof, landbouwkun-

dig ingenieur, is het hart van de campagne. De dienst is
gevestigd in de Jozef Il-straat 30 te 1040 Brussel.
De plaatselijke werkgroepen kunnen reeds volgende promo
tiemateriaal aeinvragen : kleefzegels, zelfklevers, raamaf
fiches; het tweemaandelijks tijdschrift "Dorpskrant" (nr
1 is in juli verschenen) gespreksthema's bevattend een
probleemstelling, feitelijke informatie, vragen en moge
lijke oplossingen.
NEEMT U HET OP VOOR UW DORP ?

DAN DOET U ER WAT AAN !

J. Van der Speeten

— -oOo--

HERBERGEN

( vervolg)

St a t i o n s p l e i n

1 • CAFÉ '*BIJ FRANS VOS" — Huis Van Damme Frans (het huis van
comraerce)
Hier was ook een specerijwinkel aan verbonden. Een bollebaan was ingericht op de koer.
Open vóór 1900, Bij de dood van de ouders werd het huis
verkocht, ik meen aan de brouwerij Rollier van Denderleeuw,
Dit gebeurde rond 1908,
Alsdan werd de eigendom bewoond door Theophiel Van der
Poorten-Van der Maelen, die het drankhuis bleef* openhouden
maar ook granen en Spaanse^tarwe (mais) in 't groot ver
kocht •
Rond de jaren 1 9 1 0 is Van der Poorten verhuisd naar Pamel
"Denderbrug” waar hij een handelshuis met bijgebouwen had
laten optrekken.
Dan is Romain Couck "De Floeren" als vrijgezel het café
komen overnemen en verkocht er ook kolen. Om hem bij te
staan, had hij dan ook een meid genomen, Adeline Schoon,
met wie hij dan ook tijdens de oorlog in het huwelijk trad.
Dit gebeurde 's morgens om 5 uur,
Romain Couck is zich in de dorpspolitiek gaan mengen. Ein
de 1 9 A0 werd hij d,d, burgemeester tot mei 1 9 A 1 ,
In 1 9 5 3 werd hij weer burgemeester tot aan zijn dood in
1 9 5 A,

De zaak werd overgenomen door Cyriel Vleeschouwer, zoon
van den "Bredden", daarna door Verpaelst Herman,
Na deze laatste werd het café overgenomen door Eduard De
Boitselier, Tot op heden bewoont deze nog het café.
Onder Romain Couck was daar het kaatslokaal ‘"De Statiebal" alsook het C ,V .P .-lokaal gevestigd.
Ten huidigen dage lokaal kaatsclub "Toekomst" - duiven

lokaal - vinkenlokaal - voetballokaal,
2. CAFÉ "IN HET SCIiEERHUIS" bij Bernard Van VaerenberghGrijseels
Open in 1901» Behalve cafébaas was Bernard ook coiffeur
en hield daarbij nog een specerijwinkel open,
In 1 9 ^ 6 overgelaten aan de echtgenoten Maurits VernaillenServranckx J, die de zaak openhielden tot 1 9 6 0 ,
Daarna werd het huis in twee verdeeld en als gewone huizen
verhuurd. Nadien verkocht aan Goelens Jozef en Beeckman
Jean,
De kankerspecialist professor Maurits Van Vaerenbergh is
de zoon van Bernard Van Vaerenbergh-Grijseels,
3 . CAFÉ BIJ "PIEKEN VAN KOBBEKENS” - Petrus Grijseels-De Haen

Open van 1 9 0 2 tot na de 2e wereldoorlog.
Petrus was ook kleermaker.
Daarna verkocht aan Frans Vernaillen "Sissen uit de Congo",
die benevens cafébaas ook nog een beenhouwerij openhield.
Aan dit café was een bascule verbonden om de goederen te
wegen die gelost werden op de koer van de N,M,B,S,
ging de zaak over naar de echtgenoten Quambusch'\r‘V Sus>en
'
f
Meert, Daar was het lokaal van de kaatsclub "Jong maar moe
dig" gevestigd.
Daarna overgenomen door de neef van Finneken, Rufin Meert,
Thans is de zaak in handen van zijn weduwe,
4. CAFÉ "IN DE STAD AALST"
Eigendom van Kachel De Boitselier.
Zaak opengehouden door Alfons Geist (Sterke Fon) tussen
de twee oorlogen.
Na Sterke Fon overgenoraen door Maris, daarna door Dikke
Juul en dan overgenomen door mensen uit de streek van Aalst

die het herdoopten tot café "In de Jerk"«
Thans bewoond door coiffeur Louis,

Koute rbaan

1, CAFÉ "BIJ FOEFKEN EN DE REUEN"
Opengehouden door Omer de Cremer,
Tussen de twee oorlogen geopend. Hier stond ook een orgel
en het ging er daar lustig aan toe.
Gesloten na de tweede wereldoorlog. Daar ook was destijds
een kaatsclub gevestigd.
Heden bewoond door de echtgenoten Pauwels-Van Isterdael,
2, CAFÉ "IN HET VLAAMS HUIS"
Opengehouden door de echtgenoten Louis Van Holsbeek-Marieken Geeroms,
Open rond de dertiger jaren. Hier was een zaal aan verbon
den (Zaal St-Antonius, later zaal Rio),
Hier was ook de muziekzaal van de fanfare der Daensisten
ondergebracht. Er werden ook toneelstukken opgevoerd on
der leiding van Jef Agneesens, Tussenin was er ook een
bal.
Kort na de 2e wereldoorlog werd de zaak verhuurd aan Pas
toor De Rijcke, Dit was echter van korte duur en de zaak
werd weer in gebruik genomen door de eigenaars.
Bij de dood van Marieken was het de zoon Maurits die de
zaak overhield. Ten huldigen dage nog steeds opengehouden
door deze laatste,
De zaal werd ook nog een tijdje opengehouden door een ze
kere Coppens van Ninove, die er filmvoorstellingen in
hield,
3, CAFÉ "IN DE KROON"

Bij de echtgenoten Van der Speeten-Goubert, bijgenaamd
de "Witte van Brierens", ook landbouwer met 2 a 3 koeien.
Hier tiwas ook een bollebaan die nogal druk bespeeld werd,
Open vóór 1 9 0 O.
Na de dood van de "Witten" bleef moeder Tinne, bijgestaan
door haar nicht Elisa en zoon Achiel, de zaak beredderen.
Bij zijn huwelijk met Maria Neukermajis bleven deze daar
inwonen en bleven aldaar tot bij hun dood.
Bij de stichting van de fanfare der Daensisten namen deze
daar hun intrek tot bij de oprichting van de zaal "Het
Vlaams Huis",
•r
Café gesloten rond de jaren 1950, Het gebouw is afgebro
ken en aangekocht door een zekere Huyck Viktor van Zellik,
k. CAFÉ BELGE AU REPOS DES VOYAGEURS
4

Bij August De Vos-De Bremaecker*
Open vóór 19^)0. Na de dood van zijn echtgenote bleef Gust
het huis bewonen met zijn schoonzuster "Stanse"• Hier ook
was een bollebaan.
Bij de stichting van de fanfare ’^Eendracht maakt macht"
in 1 9 1 0 werden de eerste lessen van notenleer gegeven in
)»

het gemeentehuis, later als gemeenteschoolklas omgevormd.
Daarna werden de repetities gehouden bij "Vos", die hier
voor zijn café licht omvormde. Zulks duurde tot 19^4 tot
wanneer de katholieke zaal gebouwd werd.
Gust Vos herkomstig van Borght-Lombeek was ook een goede
kok. Hij diende regelmatig middagmalen op voor handels
reizigers en vooraanstaanden uit de omtrek,
"Reeds in 1917 woonde bij hem in de jonge Jozef Beeckman.
Die bleef daar nog bij hem inwonen bij zijn huwelijk met
Louise Ulin van Ninove en is daar slechts weggegaan na de
dood van "Vos" in 1935» Het huis met de grote hof werd
alsdan eigendom van de heer Jozef De Schepper, burgemees-

ter van Pamel, die de gebouwen op levensrente gekocht
had van Gust Vos tegen de prijs van 10000 fr per jaar.
De Schepper betaalde in het geheel 130000 fr.
Na de dood van Vos werd het huis in huur genomen door
de echtgenoten Jozef Goelens-Cornelis

(jette van Tuur

Gallier) die het café enkele jaren openhield om daar
na over te laten aan de Monico (Ri Wellekens), die be
nevens het café ook een groentenwinkel openhield.
Nadien is het café nog opengehouden geweest door Maurits
De Duffeleer van Ninove en Edmond Sertin-Vernaillen,
De laatste huurder was Clement Goelens-Van Craenenbroeck.
Na de verbreding van de Stationsstraat werd het café ge
deeltelijk afgebroken,
5. CAFÉ BIJ DE ECHTGENOTEN CONSTANT VAN DEN SPIEGEL-STAELS
bijgenaamd "de mandenmaker".
Benevens het café hadden deze ook een mandenmakerij en
werkten met verschillende personeelsleden. Deze zaak was
zeer bloeiend. Talrijke mandenmakers uit Oost-Vlaanderen
en Brabant werkten voor Stant, die ook in 't groot deed
en leveringen uitvoerde in binnen- en buitenland.
Café geopend rond het jaar 1910 en gedurende de Ie wereld
oorlog opnieuw gesloten,
6, CAFÉ "IN *T SPOELTJE" bij de echtgenoten Gies
Bij de dood van de ouders overgenomen door de echtgenoten
Sebastiaan Gies-Vaui der Speeten, Deze gebouwen waren ei
gendom van de heer Jan Van den Berghe, toenmalig burge
meester ,

Aan dit café was een bollebaan verbonden die druk bezocht
werd,
Dit café is ook in de belangstelling gekomen in een televisie-uitzending met als titel "Beschuldigde sta op" in
de moordzaak te Liedekerke (zaak Van Droogenbroeck en con-

soorten),
Het café werd gesloten na de dood van de ouders kort na
de tweede wereldoorlog.
Volgens sommige gegevens zou er reeds sprake zijn van
"Estaminet Het Spoeltje” in 1810,

F o n t e i NSTRAAT

1, CAFÉ BIJ DE ECHTGENOTEN CONSTANT VAN DEN SPIEGEL-STAELS
Open rond het jaar 1904,
Hier ook oefende Stant het beroep van mandenmaker uit.
Later verhuisde hij naar de Kouterbaan,
Daarna overgenomen door de echtgenoten Jan De Boitselier
tot kort na 1920, Daarna werd het café gesloten.
Het huis werd aangekocht door de kosterfamilie De Troy.
Afstammelingen bewonen heden nog dit huis,
2, CAFE BIJ ANDRE VAN PISSOOT-WITTENBERG (Drieske Pissoot)
Open véór 1900,
Deze was ook kolenhandelaar. Gesloten vóór 1914,
Na de dood van de echtgenote verkocht aan Maurits De Bra—
banter die het huis bewoonde tot aan zijn dood.
3, CAFE BIJ ”PIE UIT *T SPOELTJE" Petrus Gies-Bicqué
Deze personen hadden ook een specerijwinkel, Ook een bollebaan was aan dit café verbonden.
Open tussen 1905 en.l9l0.
Na de dood van hogergenoemde overgenomen door Richard
Arents—Nathalie Gies, Dit café werd hervormd door Richard
(café Dendria) en de winkel verdween.
Na de dood van Nathalie is Richard hertrouwd met Josephine
Van Isterdael, Deze bleven het café nog een tijdje open
houden, Na het huwelijk van de zoon Antoine hervormde de-

ze laatste het café tot bixrgershuis.
Heden bewoond door Arents Antoine—Baeyens.
4, CAFÉ **IN DEN BOS” bij Emiel Van der Speeten—Broeckaert
(bij Krol genaamd)
Open na 1900,
Hier ook was een specerijwinkel aan het huis verbonden
alsook een bollebaan.

Emiel had ook een boerderij met 2 a 3 koeien.
Na de tweede wereldoorlog werd het café gesloten maar
de winkel bleef open,
De echtgenoten Cyriel Van der Speeten-Martha Baeyens bewo
nen nu nog het huis,
0

5, CAFÉ GUSTAAF VETSUYPENS-STRAETMANS (Staaf Vet)
Open vèór de eerste wereldoorlog en gesloten rond 1930.
Gustaaf is tweemaal uitgeweken naar Amerika,
6. CAFÉ ”BIJ DE WITTEN UIT «T SPOELTJE” - "In de Waranda"
Bij de echtgenoten Frans

lies-Van de Perre,

Reeds open vóór 1900 door de ouders van de vrouw. Dit was
het kleinste café van Okegem maar bloeide tamelijk goed.
Ook een bollebaan was aan dit café verbonden.
Met kermis Eversem was er aldaar mastklimming en gerrebolling.
Gesloten na de dood van de Witten,
Het huis is bewoond door de dochter Mariette weduwe Cornelis Maurits,
7. CAFÉ "QUAMBUSCH-MEERT"
Open vóór de 2e wereldoorlog.
Hier was het lokaal vain de kaatsclub "Jong maar moedig".
Gesloten in de jaren 196O ,

B ruggeweg

1, CAFÉ ”IN DEN AJUIN" bij Frans Straetmans en Mina.
Open vóór 1900 en gesloten rond de jaren 1920,
Ook een winkel was aan dit café verbonden.
Stond in de oorlog l4-l8 bekend als sraokkelcafé,
2. CAFÉ "IN DE WELKOM*' bij Jozef Ronsi jn-Baeyens.
Gebouwd en geopend in 1932. Hier ook is een winkel en
bollebaan aan verbonden*
Na de dood van zijn echtgenote is Jef hertrouwd met Ma
riette Wittenberg. Jozef is overleden in 1975» Oe echt
genote houdt nog steeds het café en de winkel open.

Ha z e l e e r s t r a a t

1. CAFÉ "IN DEN ENGEL"
Bij de echtgenoten Baeyens Johannes-Van de Perre bijge
naamd Rijskens.
Open rond 1880 en na de eerste wereldoorlog gesloten in
1 9 1 ^ (johannes overleden in 1 9 1 3 )»

Deze personen waren terzelfdertijd landbouwers.
2. CAFÉ BIJ DRIES VAN VAERENBERGH-VAN DE PERRE
Open rond 1880 en gesloten in 1902 bij de dood van de
vader.
De jongste dochter Elodie was getrouwd met Petrus Vetsuypens en bleef het huis bewonen.
Na de dood van Petrus werd het huis afgebroken door de
schoonzoon Ruyseveld Achiel die het huis heropbouwde en
nu nog bewoont.
3 . CAFÉ "IN ROME" - Alexis De Schrijver-Priem

Bijgenaamd Marie Priem
Open vóór 19 OO en gesloten rond i9 6 0 .
Hier ook was een bollebaan aan verbonden die druk bezocht
werd.
Zoon Gustaaf (Staaf Priem) gehuwd met Christine De Bruyn
hebben na het vertrek der weduwe het café opengehouden,
Thans is het huis bewoond door Van Isterdael Jan-Gies.
4. CAFE "IN 'T SCHIPKEN”
Bij Edmond Çaeyens-Wouters,
Geopend rond 19^5 en gesloten in 1975» Hier ook was een
specerijwinkel aan verbonden die ten huldigen dage nog
open is.
5 . CAFE “VROLIJK EVERSEM”

Geopend in 1976 door Porré Marcel-Baeyens.
Zeer druk bezocht café en tevens lokaal van een voetbal
club (liefhebbers).

OUDE HERBERGEN VERNOEMD IN 1779 VAAR VE NIET AL TE VEEL
OVER WETEN

'

- "DEN HERT"
- "DE* VELDMUIS"
- "SINT-ANTONIUS" - Patroonheilige van de parochie.
Wordt aangeroepen tegen ziekten bij mensen en dieren,
In sommige streken bestonden vroeger broederschappen
van Sint-Antonius, Het aartsbroederschap was geves
tigd te Saint—Antoine, het vroegere Motte—au—Bois in
Dauphiné (Frankri jk ),
Het oorspronkelijke doel van deze godsvruchtige vereni
gingen was de leniging van de nood der lijders aan
Sint-Antoniusvuur,

Okegem : 1779 ”Sint-Anthonius” in het dorp
"Synde huys van vierschaere over dry a vier jaeren her
berghe geworden, synde • •

”

(r a g . LVA 4 0 3 )

BEROEMD DRINKLIED UIT HET JAAR l490
Gheselle, wel lieve gheselle,
ze hebbe hulanghe ghezocht,
ende nu hebdij mij vonden
wat goedts hebdij me brocht !
Dit croesekin metten wyne,
daar heist goedt bij te zijnz :
die mee valt ons te soet.
Nu drinct mij, lieve gheselle,
dat hij God seynen (zegenen) moet.
Maar als ie zijnghe : "boonhuert"
dan zedt dat croesekin an;
ende als ie zijnghe :
"boonhuert, boonhuert”
zo sceedtter vrolic van.

E. Neukermans

-- oOo---

ONGEVAL TE OKEGEM
De landbouwer uit vroegere tijden had geen chemische mest
stoffen te zijner beschikking en toch kwam hij door onder
vinding tot een doelmatige bemesting van zijn gronden. Hij
gebruikte daarvoor stalmest, beer, turfas, mergel en kalk.
In de l6e eeuw zou de kalk het gebruik van mergel groten
deels vervangen hebben, doch niet geheel doen verdwijnen
zoals blijkt uit hetgeen hierna volgt.
Het is slechts op het einde van de 18e eeuw dat men te Okegem kalk begint te gebruiken en dan nog eerst bij de grote
boeren. In 1780 treffen we "1 back calck" en in 1789 ”32
veertelen calck" aan in de staten van goed.
Vooraf eerst enkele verduidelijkingen in verband met het
gebruik van mergel (1).
De Galliërs kenden en beoefenden reeds het mergelen. Deze
gewoonte namen ze niet van de Romeinen over, integendeel,
deze laatsten waren over "het mesten van de aarde met aar%

de" zeer verwonderd, Okegem behoort tot de leemstreek en
zware gronden, vooral indien zij nogal vochtig zijn, ver
zuren gemakkelijk. Graangewassen zijn daar zeer gevoelig
voor en daarbij komt dan nog dat op verzuurde grond het on
kruid welig tiert.
Onze voorouders hadden hun eigen manier om de zuurte van
de grond weg te nemen, namelijk het mergelen. Deze bewer
king bracht ook tegelijkertijd meststof in de grond.
De abdij van Ninove, die ongeveer l/3 van de gronden van
Okegem in eigendom bezat, verplichtte soms haar pachters
de grond te mergelen. Zo bijvoorbeeld in de pachtbrief
van Wouter de Boyst die in 1^37 11 bunder land van de ab(1) Lindemans

(P, )

Geschiedenis van de landbouw in België
De Sikkel, Antwerpen, 1952, 2 delen.

dij pachtte (2 ), Daarin lezen we t "Item moet dit voorseide lant eenre bunnre zinen termine doen marghele bij
also dat hij merghele vint ende de putte weder doen slech
ten ende daer hij gheene marghele en vint en so sal hijt
wel en lovelic doen overmessen" (3 )«
Pieter moest dus binnen zijn pachttermijn 1 bunder bemes
ten met mergel. Dit was een zware karwei daar er ± 6 OO
karren mergel gebruikt werden om 1 bunder te bemesten.
Om aan mergel te geraken, groef men een put van anderhal
ve a 2 m diep en na het uitgraven moest dezelfde put te
rug met einder materiaal gevuld worden.
Dit uitgraven van mergel veroorzaakte te Okegem in l6?5
een ongeval waarbij twee mensen het leven verloren.
Op 26 juni 1 6 7 5 gingen Cornelis Vernaillen, ongeveer der
tig jaar, en Mattheeus Jespers, zoon van Peeter, omtrent
20 jaar oud, mergel steken op een perceel land langs de
Bosstraat, Dit perceel was eigendom van de vrouwe van Oke
gem, namelijk Marie Adriaene de Boussu en van Haussy, De
burgemeester van Okegem Adriaen Van de Perre pachtte het.
Terwijl ze aan het graven waren, stortte de put in en
werden ze levend begraven. Na de ontdekking van het ge
beurde riep men de chirurgijn die een lijkschouwing ver
richtte om na te gaan of er geen kwaad opzet in het spel
was. Deze chirurgijn was meester Peeter Van den Abbeele,
wonende te Ninove. Zijn verslag bleef bewaard en hier volgt
een uittreksel van zijn beschrijving (4) :
" .,, (beide personen) op de welcke bevonden is geworden
een groote quantiteit van aerde ende naer pertinente ondersoecke ende visitatie gedaen aen beede de voorseide lichamen
(2 ) 1 bunder = + 1 ha 23 are
(3 ) Pachtboek abdij Ninove nr 26 blz, 57 verso.
(4) Oud-Gemeentearchief Okegem nr 85

jugeert dat de voorseide twee persoonen sijn gestorven van
de groote macht ende gewelt van d'aerdedie op hun van den
voorseide mergelput is gevallen van boven ende dat sij daar
van sijn gestorven als thert versmacht en gesuffoqueert
sijnde, doordien dat hij geene slaegen nochte quetsuren
aende voorseide lichamen en heeft bevonden.”

Cornelis Vernaillen liet een weduwe en een kind van ^ maan
den achter. Hij was knecht bij Adriaan Van de Perre en de
ze was zelfs peter van zijn kind.

- de baljuw Jan De Strijckere kreeg een vergoeding om bij
de lijkschouwing aanwezig te zijn nl, 2 gulden l4 stuivers ;
- hetzelfde voor de schepenen Jacques Hendrickx, Philips
Schoonjans, Adriaen De Hondt en Jan De Schrijvere 2 gul
den

stuivers;

“ hetzelfde voor de griffier of secretaris 1 8 stuivers;
- de griffier kreeg voor het noteren van de akte 24 stui
vers plus 2 stuivers voor het opmaken van de rekening;
- de officier of veldwachter om de schepenen bijeen te
roepen 6 stuivers.
In totaal dus om 13 gulden 18 stuivers.
Bij het mergelsteken gebeurden nogal eens ongevallen door
de grote diepte van de put waarin men werkte.
Zo ken ik ook nog een geval uit het jaar 1572 (5) toen men
te Schendelbeke een persoon bedolven met aarde aantrof en
%

dit terug in een mergelput.
Tot slot nog een paar vermeldingen- die verband houden met
het gebruik van mergel te Okegem.
- In l644 bestond er een plaatsnaam Mergelputte nl. "4 dachwant graen daer men heet aen den Mergelputte (staten van
goed).
- In l666 verkocht men een mergelback voor 37 stuivers. Ik
heb geen idee wat dit zou kunnen zijn.
- In 1 6 7 6 bij de overname van het hof te Voorde door een
andere pachter, begon men de schatting als volgt : "Prijs,
specificatie ende tauxatie van alle beternissen soo van
labeur, mestvet, mergel, saetsel ende andersints.
H. Van Iste rd a e l

(5 ) Het Land van Aalst jg. 1 9 6 2 blz. 232

BOERENWORMKRUID
Op een zomerfeest (oogstfeest) in een nabij gelegen gemeen'
te kon men o.a. pannekoeken met boerenwormkruid eten.
Een van onze bestuursleden, die er vroeger nooit van ge
hoord had en er dan ook de geur noch smaak van kende, be
stelde zo ’n koek uit nieuwsgierigheid. Die vreemde smaak
beviel hem niet. Hij stelde volgende vragen : Welk kruid
is dat ? Groeit dat hier bij ons ook ? Wordt het hier ook
gebruikt ? Die vragen lagen aan de basis van dit artikel.
Waarschijnlijk zal deze bijdrage, in een blad over heemkun
de, onze lezers enigzins vreemd voorkomen; omdat zij heemkiande over het algemeen beschouwen als een vorm van geschiedenisbeoefening, die het verleden onderzoekt, bestu
deert en beschrijft. Maar aan de heemkundigen wordt ook de
zorg opgedragen voor onze stoffelijke cultuur die reeds
deels geschonden is in haar landschappen en gebouwen en
reeds deels is verloren gegaan in haar gebruiksvoorwerpen.
Vroeger kenden de mensen de onkruiden met hun plaatselijke
volksnaam en wisten te zeggen waarvoor ze "goed” waren.
Het gebruik van de volkse benaming ging verloren, De Ne
derlandse is hun onbekend.
Een tijdje geleden ontmoette ik een inwoner op zoek naar
"Duizendblad" (l). Hij vroeg me welk kruid het was en waar
hij het kon vinden, want, zei hij, ik ga mij toeleggen op
biologisch tuinieren. Op een voordracht had hij vernomen
dat "Duizendblad" om de eigenschappen die het bezit, in
de komposthoop moet gemengd worden,

(Het kruid komt hier

veelvuldig voor.)
Een kennis had zich onlangs een boekje aangeschaft "Genees
kracht der kruiden" en vroeg mij of ik soms "Het Herders(l) Vonden tot op heden geen plaatselijke volksnaam, mocht
er iemand kennis van hebben, gelieve door te geven aan
de redactie.

tasje" kende. Ongelooflijk, de man stond er met zijn voet
op.
Of die landbouwer die met een busje herbicide kwam vragen
welke onkruiden hij ermee kon bestrijden. Buiten netels en
distels kende hij geen andere onkruiden met hun Nederland
se benaming,
¥e kennen onze bomen, struiken en onkruiden niet meer.
Nu terug naar het wormkruid. Enkele personen,van wie ik
kon veronderstellen nog iets af te weten van vroegere volks
gebruiken in de streek, ging ik ondervragen, De naam "Boerenwormkruid" zei hun niets. Slechts één ondervraagde had
die naam al eens gehoord, maar wist niet te zeggen om welk
(on)kruid het ging. Nadien liet ik de ondervraagden enkele
bloemstengels van genoemd kruid zien. Die gele bloempjes
kenden ze, doch ze gaven heel verschillende volksnamen op.
Eén ondervraagde zei er onmiddellijk bij dat die blaadjes
hier vroeger in pannekoeken gebruikt werden. Toen ik hem
vroeg of hij soms geen "Reinevaar" kende, zei hij : maar
dat is liet, "Reinevaart" (dialectisch uitgesproken).
Inderdaad,"Reinvaren" is lange tijd de goede benaming ge
weest van dit kruid. Tot na de tweede wereldoorlog werden
• .■ ■

- •i .

óbk bij hem nog pannekoeken met "Reinevaart" gebakken.
Hij wist verder te vertellen dat dit enkel mocht gebeuren
met smout (varkensvet) en er geen boter of suiker bij ge
bruiken. In de lente - bij gebrek aan jonge blaadjes - werd
er dan "mollesla" gebruikt.
Van een ander inwoner vernam ik dat hij die bloemstengel
verzamelde om in zijn duivenhok te hangen, terwijl een an
der ze gebruikte om ze in zijn kamer te hangen tegen de mug
gen ,
Bij mijn rondwandelen in de gemeente, om het verspreidings
gebied (vindplaats) van het wormkruid op te tekenen, ont
moette ik een inwoner die bloemhoofdjes van het kruid ver-

zamelde. Bij navraag hoe hij dit kruid noemde, zei hij :
"Suikerbrood (?)", en voegde er onmiddellijk aan toe : ik
ben er niet al te zeker van. Hij verzamelde die bloemen om
er een thee van te maken tegen te hoge bloeddruk. Naar
zijn zeggen, bevond hij er zich goed mee. Bij verder opzoekingswerk vonden wij niets van die aard, wel dat fijnge
sneden bloemhoofdjes in koeken gebakken werden tegen wormen
bij kinderen. Terwijl in sommige streken in het hondenhok
een bed van die planten werd aangelegd om de luizen te ver
drijven.
Wie een flora wil raadplegen,

komt onvermijdelijk op de we
tenschappelijke naam : Tenacetum vulgare of (en) Chrysanthemxim vulgare, terecht.
De hedendaagse Nederlandse
benaming is gegroeid uit de
volksdierengeneeskvmde : de
boeren bestreden de wormen

bij de paarden met dit kruid.
De eerste Latijnse naam ver
wijst naar geneeskracht, de
tweede naar de gouden kleur;
terwijl "vulgare" algemeen
(voorkomend) betekent.
De Mechelse plantkundige Rembert Dodoens beschreef deze

plant reeds in 1 5 5 ^ als "Reyn^
vaer", (De Duitse benaming is
nog steeds "Rainfarn", "rain"
in de betekenis van wegrand en "farn" als varenblad.) Verder
schreef bovengenoemde geleerde, in zijn "Cruydeboeck", dit
kruid volgende eigenschappen toe ;
— Het saet van Reynvaer es een sonderlinghe ende experte me-

decijne teghen die wormen, want in wat manieren dattet in-^
ghenomen wordt zoo doodet ende drijft die wormen af,

. "
i r

• .
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- Reynvaer ook ghestooten en met olie wel gemenght, és seer
goet teghen die pijnen ende gezwil der zenuwen,
- Het sap van Reynvaer met olie van roosen gemengheit ende' •
daermede het lichaam voor daen comen van der cortsen' .bé
streken, doet die cortsen achterblijven,
- Het selve sap met wijn gedronken, es goet teghen die pijne
en weedom des blasen, en teghen die droppelpisse,
- Die wortel van Reynvaer met heunich inghenomen, es goet
denghenen die het fledercijne in die voeten

h eb b en ,

.

In "Onze Volkstaal voor Kruiden en Artsenijen" (l) vinden
wij volgende benamingen : Reinvaren, Steenvaren, Wprrnvaren,
Taanbloem, Pierenkruid, Zeverkruid, Wild Wormkruid, Bitter
kruid, Donderbloem in Achel, Hemdsknopjes in Essen, Hondszijk in 0,L,Vr, Tielt (2 ), Jandekenskruid in Huldenberg,
Koekskenskruid in Geel, Kruidwas in Bree, Reingaart in Bra
bant , Rente in Oost-Rozebeke, Tenkte en Zemmérinde in WestVlaanderen, Wiskruid en Kostkruid in N-Ned, (3)»
Bij dezelfde auteur lezen wij ook, naar een Gruydeboeck van
Dodoens : "In de lente pleegt men van de teere bladerkens
met eyeren koekskens te maecken, dewelcke de smaeck seer
aengenaem ende lieflijck in den mont sijn ende mage heel
nuttelijck,"
In "Nauwkeurige beschrijving der Aardgewassen" (1 6 9 6 ) be
schrijft Abraham Munting dit "gewas" als Wormkruid, doch
(1 ) Apotheker L, Van den Bussche, Menen, 1955 “ Uitgave in
eigen beheer,
(2 ) De geur van de plant trekt de honden aan en ,,,
(3 ) Sommige van die volksnamen blijven toch raadselachtig.

VERSPREIDINGSGEBIED BOERENWORMKRUID
DEELGEM EENTE OKEGEM (NAZOMER 77)

voegt er bij ; "maar ook door velen Reinvaar genoemd".
Hij tekende bij dit kruid volgende "krachten" op :
- Een drachma (4) van het gedroogde gepulveriseerde zaad
met wijn, syroop of iets anders, drie dagen na malkan
der *s morgens nuchteren gebruykt, dood de wormen en
drijft ze uyt.
- In dun bier en edik gekookt, dan een goede roemer vol
daar van gedronken, is goed tegen de pest en doet zweeten.
Deze, soms meer dan 1 m hoog opgroeiende doorlevende plant,
behoort tot de familie van de composieten, heeft varenachti
ge, soms licht gestippelde blaadjes, bloeit van juli tot
september met geel-oranje bloemhoofdjes. Men ziet de plant
vrijwel nooit alleen, want reeds als kiemplant maakt hij
ondergrondse uitlopers, die het eerste jaar een wortelrozet vormen waaruit in het tweede jaar de bloemstengels óp
schieten, De hele plant heeft een eigenaardige sterke kamillegeur. De bladeren en bloempjes bevatten een etherische
olie die tot 70 ^ Thujon bevat, (Deze giftstof is ook in
de levensboom "Thuja occidentalis" (5) terug te vinden,)
Het is ons niet bekend of de plant nu nog als wormkruid ge
bruikt wordt, In ieder geval is het gebruik, van welke de
len van de plant ook, slechts na deskundig advies geoorloofd.
De kaart, met aangegeven vindplaatsen van het wormkruid,
zal zeker over enkele jaren niet meer geldig zijn. Daar het
kruid voornamelijk voorkomt langs wegranden en bermen, zal
het, door de abnormale toename van het gebruik van steeds
sterkere herbiciden, onvermijdelijk vernietigd worden.
Wordt dan : "Hier groeide eens boerenwormkruid" het onder
schrift ?

D.J.

(4) Oud medicinaal gewicht, ongeveer 4 gram.
(5 ) Conifeer, dikwijls gebruikt als windscherm of sierhaag.

DORPSKRONIEK
Op 1 7 , 1 8 en 19 februari hield het Davidsfonds-Okegem zijn
1 1 e boeken- en platenbeurs, waarmee ook een uitgebreide

kunsttentoonstelling gepaard ging. Magda De Cooman uit Den
derleeuw en Lieve Van der Weeën uit Baarle-Drongen stelden
hun jongste werken tentoon. Er was ook vlechtwerk van Pe
trus De Vriendt uit Roosdaal en prachtig sierwerk van pot
tenbakker Van Gompel uit Zele.
Op deze tentoonstelling verkocht ons actief lid A, Heyman
zijn verhalenbundel ten voordele van arme Chileense kin
deren, De Heemkring was ook vertegenwoordigd. Het jaar
boek 1 9 7 6 getiteld "Overzicht van de gemeenteraadsverkiezingen te Okegem van 1792 tot 1970" kreeg een ruime belang
stelling.
- 5 maal "goud" te Okegem in 1977
Vierden dit jaar hun gouden huwelijksjubileum :
1 ) Op 2 7 februari : Matthijs Philemon (°20-4-05)

2 ) Op 21 juni

3 ) Op 8 juli

en
Sonck Maria (°14-11-05)
Leopoldstraat 17
: Asscherickx Jules (°12-5-02)
en
Heiremans Eulalie (°5-8-Ol)
Kouterbaan 53
De Strooper Frans (°13-6-04)
en
Vernaillen Maria Johanna (°11-3-05)
Kouterbaan 39

4) Op 3 september

Van de Perre Jerome (°13-5“ 1903)
en
De Saeger Maria (°11-9-1898)
Okegembaan 262

5 ) Op 30 december

De Craira Emericus (°22-l2-06)
en
De Smet Maria Theresia (°24-11-09)
Kattestraat 69

Een hartelijk proficiat aan de jubilarissen en nog vele
jaren 1
N.B, In 1 9 2 7 werden ^k huwelijken ingezegend op onze pa
rochie.
Op 11 april (Paasmaandag) vierde de K.V,L,V.-Okegem
(Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen) haar
20-jarig bestaan.
Na de plechtige Eucharistieviering waarin E.H. Pastoor
een zinvolle homilie hield, zaten een zeventigtal leden
aan de feestdis in de prachtig versierde kloosterzaal.
Het verslag over de 20-jarige werking van de Vrouwengil
de werd gebracht door ere-secretaresse Adèle De Meerleer
en de huidige secretaresse Mevr. Van de Perre-Van Vreckein
Paula.
Korte historiek_Vcin deze vereniging
Op initiatief van E.H. De Rijcke werd in 195^ gestart met
een "Boerinnenbond" . Op 11 april 1957 werd de gilde officieel
aanvaard door het hoofdbestuur te Leuven.
Het bestuur was als volgt samengesteld ;
Proost : E.H. De Rijcke
Voorzitster : Mevr. Buydens-Kestens Martha
Secretaresse-schatbewaarster : Adèle De Meerleer
Wijkverantwoordelijken : Germaine Broeckaert, Irma Van den
Broeck, Mevr. Van Boxtael-Van de
Gucht Maria, Elvire De Dier en
Marie-Thérèse Van der Speeten.
Het ledenaantal ging steeds in stijgende lijn :
In 1 9 5 7

: 42 leden - in 1 9 6 7

: 87 leden - in 1977 : 120 leden

Vanaf 1 9 6 6 werd Mevr. De Schrijver-De Deyn Magda de nieuwe
voorzitster en Mevr. Beeckman-Vernai1len Gabriel secreta
0

resse. In 1 9 7 5 werd Mevr. Van de Perre-Van Vreckem Paula

secretaresse-scliatbewaars ter,
In 1 9 7 0 kreeg de vereniging een nieuwe naam : eerst K.L.V.
(Katholieke Landelijke Vrouwen) daarna werd het K.V.L.V.
Het bestuur tracht door kookcursussen, lessenreeksen (bv,
beter bewegen), gildereizen en gildevergaderingen waar
op diverse onderwerpen aan bod komen, de vorming van onze
landelijke vrouwen te bevorderen.
Op één na is de K .V .L.V.-Okegem de grootste afdeling van
Groot-Ninove.
- Op 8 juni 1 9 7 7 overleed op 78-jarige leeftijd ere-secretaris Georges Van Damme, Hij werd geboren te Okegem op 2
juni 1 8 9 9 « Hij deed humaniorastudiën in de colleges van
Geraardsbergen en Aalst.
Tijdens de eerste wereldoorlog moest hij zijn studiën on
derbreken en werd op 1 december 1917 hulp-secretaris en
dit voor de duur van de oorlog.
Op 28 juli 1 9 2 8 gaf zijn vader Alexis Van Damme ontslag
en de toenmalige gemeenteraad verkoos Georges met 5 stem
men tegen 4 stemmen voor Rachel De Boitselier tot gemeen
tesecretaris. Dit ambt oefende hij uit tot 13 maart
Op die dag aanvaardde de raad zijn ontslag en erkende
zijn verdiensten door hem de titel van "ere-secretaris"
te verlenen.
Op zijn doodsprentje stond o,a, volgende tekst :
"Zevenendertig jaar lang heeft hij als secretaris van on
ze gemeente zijn beste krachten besteed aan het welzijn
van alle bewoners. Heel en al was hij vergroeid met wel
en wee van allen, met wie hij innig meeleefde."
De Heemkring betreurt het heengaan van deze dorpsfiguur,
want hij kon haar nog vele diensten bewijzen,
- Op 1 3 1

l4 en 1 5 augustus deed de A.G.-Club een driedaagse

reis naar Normandië. Een vijftigtal geïnteresseerden ge
noten van een prachtig uitgekiende tocht. Ze bezochten
o.m. de bedevaartplaats Lisieux, Arromanches, de landings
plaats van de geallieerde legers tijdens Wereldoorlog II
en het wereldbekende Mont-Saint—Michel.
Ze genoten ook van een uitgelezen gastronomisch diner.
Iedere deelnemer was uiterst voldaan over deze reis.
Op 1 september ging zuster Hubertine (Irma Van de Perre)
met pensioen en dit na 37 jaren actieve dienst in het on
derwijs .
Zuster Hubertine is geboren te Okegem op 24 september 1913
Ze trad in het klooster van de Zusters van de H. Harten
te Ninove op 24 september 1934 en werd ze geprofest op
31 augustus 1 9 3 6 , Ze studeerde daarna aan de Normaalschool
e

O.L. Vrouw Presentatie te Sint-Niklaas en behaalde er het
diploma van lagere onderwijzeres in 1940,
Ze onderwees achtereenvolgens in de kloosterscholen van
Ouwegem (bij Oudenaarde), Outer, Denderwindeke, In 1 9 6 8
kwam ze terug naar haar geboortedorp en werd er bestuur
ster van de Vrije Lagere School en onderwijzeres van de
hoogste klas,
De Heemkring wenst haar nog vele jaren "actieve" rust in
haar Congregatie.
S p o r t n i e u ws

KAATSEN
Kaatsclub "Eendracht", die nu ongeveer 30 jaar bestaat,
speelde dit jaar in Hogere Afdeling III.
In 1 9 7 5 was deze club kampioen in Lagere Afdeling I én
in 1 9 7 6 was ze kampioen in Gewestelijke Bevordering,
Het is de eerste maal dat een Okegemse kaatsclub aantreedt
in een Hogere Afdeling, Aanpassing was onvermijdelijk en

de eerste matchen lieten veronderstellen dat het een zwa
re dobber ging worden voor de spelers. Spoedig kwam er een
kentering en de tegenstrevers hadden rnet Eendracht af te
rekenen. Ze eindigden eervol op de zevende plaats,
De spelers waren : Gilbert Van de Perre (kapitein), Nuyts
Pol, Van Holsbeek Michel, Van den Broeck Walter, Van Poelvoorde Jan en Freddy Häuters (reserve),
In de trofee "De gouden Bal" eindigde Jan Van Poelvoorde
op de 3© plaats en kreeg een bronzen kaatsbal. Michel Van
Holsbeek klasseerde zich eervol op de 7© plaats.
In een van de volgende nummers zal de geschiedenis van de
kaatssport in ons dorp behandeld worden.
DUIVENSPORT
Onze gemeente heeft ook verwoede "duivenmelkers". De duivenraaatschappij "De Reisduif" beëindigde op 11 september
haar vluchtseizoen en kampioenschappen. Er werden in to
taal 26 vluchten georganiseerd (uitsluitend Quiévrainvluchten).
Koning werd Maurits Chiau (hij was reeds keizer in 1976),
Een hartelijk proficiat aan deze "straffe" melker.
VINKENBOND
Voor de tweede maal werd Jean-Marc Devroede (°26-4-l966)
kampioen en koning bij de vinkenbond "De Beekvink".
Hij behaalde deze titels met zijn vogel "Katty".
Het bestuur zal binnenkort aan deze jonge "koning" het
erediploma overhandigen. Nog veel succes !

De Kroniekschrijver
— -oOo---

OVER DE WERKING VAN DE KRING . . .
Op 26 juli kreeg Heemkring Okegem een lokaal toegewezen
vanwege het gemeentebestuur Ninove.
Voortaan zal de kring haar vergaderingen houden in de raad
zaal van het voormalige gemeentehuis. Op deze vergaderingen
zijn de leden steeds welkom.
De voorwerpen die de kring bezit, denk onder meer maar aan
de tentoonstelling 1 9 7 5 » worden in dit lokaal samengebracht
Op langere termijn proberen we een heemkundig museum op te
richten. Daarvoor moeten we terug een beroep doen op de goe^
de wil van de inwoners van Okegem en speciaal op onze le
den .
Hebt U gebruiksvoorwerpen, landbouwgereedschap, werktuigen,
enz... in uw bezit, dan kunt U deze altijd aan de heem
kring in bruikleen afstaan. Dat wil zeggen : wij bewaren
voor U het geschonkene en op een eenvoudige vraag kunt U
het voorwerp onmiddellijk terugbekomen. Het blijft immers
uw eigendom.
In onze statuten staat dit ook vermeld : "Bij eventuele
ontbinding van de vereniging gaan de geschonken voorwerpen
terug naar de schenker".
Met onze voorwerpen proberen we dan een permanente tentoon
stelling te realiseren. Namen van de schenkers zullen ten
eerste bij het voorwerp vermeld worden en ten tweede zul
len ze ook in ons mededelingenblad verschijnen.
Onze verzameling oude foto's en bidprentjes danken we aan
volgende personen :
Asscherickx Jules

Cosijns Leonie

Beeckman Jozef
Boriau Anna
Chiau Maurits

De Bodt August
De Boitselier Firmin
Wed. De Boitselier-Bruylant V.

Wed. Cobbaert-Broeckaert Julia

De Jonge Pierre

Wijlen De Neve Richilde
Wed, De Roeck-Van Lint

Ere-notaris Van den Berghe K.
Van de Perre Frans

De Schrijver Dominique

Van de Perre Rudolf

Gezusters Duyck

Van der Poorten Léon

De Vuyst Léon Philips

Van der Speeten Cyriel

Jacobs Cyriel

Van der Speeten Jozef

Neukermans Eugeen

E,H, Van der Speeten Maurits

Wed, Nuyts-Baeyens Ida
Ronsijn Herman

Wed, Van Eeckhout-Wittenberg M,

Wed, Segers-Van Eeckhout

Wed. Van Isterdael-Wittenberg I

Van Boxstael Aimé

Van Nerom Edmond

Van Cotthem Josephine

Van Vaerenberg Benoit

E,H, Pastoor Van Daele

Vernaillen Remi

Van Hôlder Sylvie

Gezusters Van Damme

Ui t z o n d e r l i j k e u i t g a v e

Op dit ogenblik heeft de heemkring een uitzonderlijke publi
katie klaar, nl. een gedetailleerde inventaris van alle ak
ten, staten van goed, wezenrekeningen, processen te Okegem
gevoerd enz,,. Dit alles met betrekking tot de gemeente
Okegem en over de periode vóór 1800,
Dit boek telt l66 bladzijden, index inbegrepen. De prijs be
draagt 1 7 0 frank (verzendingskosten 30 frank niet inbegre
pen), Om het uitzonderlijke van deze prijs te beklemtonen,
kunnen we U mededelen dat hetzelfde werk elders uitgegeven
+ 700 frank zou kosten !
Er is een beperkte oplage van een 120-tal exemplaren voor
zien waarvan ongeveer de helft voorafbesteld zijn. Er zal
zeker geen herdruk meer volgen.
Wat is nu het nut van deze uitgave ?
Aan de hatnd van dit werk zal men onmiddellijk alle gegevens
over een familie kuxmen terugvinden, n l . welke kopen of

verkopen deden zij, voerden ze ooit een proces, wat hadden
ze als bezittingen, maakten ze ooit een testament op, enz..
In de brochure verwijst men steeds naar de plaats waar het
document berast. Van de akten werd een korte inhoud weerge
geven. De inlex bevat duizenden namen zodat het werk heel
geraakkelijk te hanteren is.
Zo'n volledige inventaris werd tot op heden voor geen enke
le gemeente opgesteld !
Bestellingen kunnen gebeuren bij de bestuursleden of schrif'
telijk bij Vin Isterdael Herman, Idevoordelaan 27» 9^71
Okegem (Ninove) P.C.R. 000-1007018-61.
In volgorde van inschrijving zullen de beschikbare exempla
ren verdeeld worden.

B e r i c h t aan ;de l e d e n
Vorming en b e g e l e i d i n g van de p l a a t s e l i j k e v o r s e r s

In de schoot van het Verbond van de Kringen voor Heemkunde
in Oost-Vlaanderen werd een CENTRUM VOOR PLAATSELIJKE GE
SCHIEDENIS opgericht.
Dit centrum wil op historisch-heemkundig vlak een reeks
initiatieven uitwerken tot bevordering en aanmoediging van
de plaatselijke geschiedschrijving.
Een van de eerste initiatieven zal bestaan in het inrichten
van een reeks van 1 0 lessen bedoeld als vorming en bege
leiding. Voor elk van deze lessen wordt een syllabus ter
beschikking gesteld.
Wie deze lessenreeks wenst te volgen, kan zich daartoe la
ten inschrijven uitsluitend door storting of overschrijving
van de som van 500 fr op rekening 068-0624ü20-46 van het
Verbond voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, De Pinte.
Ter gelegener tijd worden de praktische schikkingen zoals

KALENDER VAN DE EERSTE CYCLUS 1977-1978
1. W. PREVENIER
Inleiding tot de historische kritiek

8-10-1977

2. MEVR. MILLIS
Hoe stel ik een bibliografie samen ?

22-10-1977

3. J. VERHELST
Wereldlijke instellingen en hun nagelaten
archief

5-11-1977

4. L. MILLIS
Kerkelijke instellingen en hun nagelaten
archief

19-11-1977

5 . J . VAN ROMPAEY
Juridische instellingen en hun nagelaten
archief

3-12-1977

6 . W. STEENHOUT

Moderne bronnen voor plaatselijke geschie'
denis

21-01-1978

7. A. DEROLEZ
Paleografie

4-02- 1 9 7 8

8 . A. VERHULST

Landschapsgeschiedenis
9. GYSSELI-NG M.
Toponymie

1 8 -0 2 - 1 9 7 «

4-03-1978

10. VERHELST J.
Stratifikatie van een bevolking

18-03-1978

He r a b onne r i ng

Dit is het laatste nummer van de jaargang 1977*
Nu volgt er nog een jaarboek 1977 dat niet in de abonne
mentsprijs inbegrepen is en dat afzonderlijk te koop
wordt aangeboden.
We hopen dat U veel genoegen beleefd heeft aan onze mede
delingen, Graag telden we U volgend jaar terug onder onze
leden,
De werking van onze kring hangt grotendeels af van het lid
geld, Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen werken.
Financieel is het een hele dobber om het jaar zonder zor
gen rond te krijgen en dit niettegenstaande de belangeloze
werking van het bestuur en goedwillige helpers.
Daar U onze enige propagandisten bent, hopen we dat U het
bestaan van ons blad verder ter harte zult nemen. Geregeld
ondervinden we dat vele mensen nog onwetend zijn over het
bestaan van onze werking. Waarschijnlijk kent U zo ook
vrienden, kennissen of verwanten die misschien ook graag
lid zouden worden.
Laat hen ons blad kennen of nog beter : verras hen met een
abonnement.
Onze abonnementsprijs blijft dezelfde, namelijk 100 frank
voor een gewoon lid en 200 frank en meer voor een bescher
mend lid.
Stortingen kunnen gebeuren op p.c.r. 000-0466515-^5 van
De Jonge Pierre, Hazeleerstraat 23 Okegem ofwel kontant
bij de bestuursleden.
He t b e s t u u r van de He emkri ng
t

Voorzitter

: De Jonge Pierre, Hazeleerstraat 23 Okegem

Secretaris

; Van Isterdael Herman, Idevoordelaan 27

Penningmeester : Van der Speeten Jozef, Guldenboom 9

tl
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II

II

Andere bestuursleden

Neukermans Eugeen, Dorp 12 Okegem
Van Tricht Herman, Fonteinstr, 76 Okegem
Reynaert Georges, Fonteinstr, 3 7
"
ff

Becqué Georges, Burg. Couckstr. 4 *'

If

Van de Perre Eric, Hofkwartier Meerbeke
Van de Perre Chris,
”
'*
"
"
De Clercq Patrick, Burchtdam 43 Ninove
Aa n v u l l e n d e l e d e n l i j s t

1977

( a f g e s l o t e n op

1.10,1977)

B e s c h e r m e n d e l e d e n en e r e l e d e n

Moens Walter (Schepen van Cultuur)

; Bodemstraat l4 Meerbeke

Prof. Dokter Van Vaerenbergh Maurice : Warandedreef 5 Deurle
Cornelis Maurice

: Voskenslaan 109 Gent

Le d e n

Baeyens-NuytS

Leopoldstraat 12

Quambusch-Meert Jos.

Leopoldstraat l4

De Roose-Nuyts Elvire

Leopoldstraat 25

Van Eeckhout Freddy

Leopoldstraat 133

Van der Straeten Roger

Bosstraat 37

Asscherickx J.

Kouterbaan 53

De Bodt G.

Kouterbaan l6

Van Holder Jaak

Hazeleerstraat 57

Vernaillen Paul

Bruggeweg 1A

Hitchinson-Van Houtem H.

Idevoordelaan 23

Segers André
Pauwels Emiel

Idevoordelaan 25
Idevoordelaan

Gies-Heyman J.

Leliestraat 1 St.-Katharina-Lombeek

Baeyens O.

Guldensporenlaan 7 Oe Pinte

Bellefroid-De Boitselier J
Dierickx J.

Kernielerweg 7 Borgloon
Koning Albertstraat 52 Roosdaal

Van Nuffel Bert

Gen. De Gaullelaan 46 Brussel

Van de Velde Odile

; Meerstraat '}^A. Lxedekerke

E.P. Geniets (St. Jozefcollege) ; Pontstraat 7 Aalst
De Bruyn Stefaan

: Stationsstraat 75A Liedekerke

Wij verheugen ons om het steeds stijgend aantal leden van
onze kring.
Het jaar 1977 mochten we afsluiten 1-10-1977 met volgende
balans ;
- 1 3 beschermende en ereleden
- 142‘leden
Dit maakt dus in totaal 155 leden (in 1976 telde onze kring
114 leden).
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INHOUDSTAFEL JAARGANG 1
: Statuten Heemkring Okegem
Ledenlijst 1976 .........

en

2

jg. 1 nr l/2 blz . 1-2
jg. 1 nr l/2 blz . 37-39
nr 3 blz. 37- 38

Ledenlijst 1977 ........ o jg. 2 nr 1 blz.
nr 3 blz .
N ededeling en v/h bestuur
jg. 1 nr 3 blz.
jg. 2 nr 1 blz ,

31- 32
1 10-111
34- 36
32- 33

nr 3 blz . 105 -1 10
Picrre : — Johannes Ockeghem jg. 1 nr l/2 blz . 3-7
(1420-1497)
- Oude grafstenen aan
de kerkmuur ..... jg 1 nr 3 blz. 1-8
- Toelichting bij de
nieuwe kaft voor de
mededelingsbrochures
v/d Heemkring in 1977
- Nieuwe straatnamen
te Okegem ............
- Lijst der beschermde
monumenten en land
schappen in GrootNinove .......... .

jg. 2 blz. 1-2
jg

2 blz. 27-29

jg. 2 blz. 30

- Samenvattend overzicht
van de stamboom Van
.. jg. 2 (bijvoegsel)
Isterdael ............
- Boerenwormkaruid ...... jg. 2 blz. 94-99
Heyman Albert

- Onze onvergetelijke
stoomtrein ....... o• Jg
- De Dender • d
jg

Neukermans Eugeen - Herbergen in onze ge
meente vanaf de eeuw
wisseling tot heden ,

jg

2 blz. 2 2 - 2 6
2 blz. 48-51

2 blz. 10-18
blz. 52-62
blz. 80-89

Van de Perre Rudolf ; Gustaaf Van de Perre
(1 9 0 5 - 1 9 5 8 ) als
toneelschrijver .... jg, 2 blz. 6 3 - 7 2
Van der Speeten Jozef : - De geschiedenis
van het pompken
te Eversem ..... jg, 1 nr 1/2 blz.
19 -35
- Onze bevolking in
1 9 7 5 ......... .
jg. 1 nr 3 blz. 28-33
- Diefstallen in
onze parochiekerk
(1 7 7 7 - 1 7 7 8 ) .... Jg. 2 blz , 3-8
- De Sint-Antoniusverering op de
parochie Okegem
jg. 2 b l z . 34-47
••

- Het jaar van het
Dorp ............ jg. 2 b l z . 73-79
- Dorpskroniek , 9 « jg. 2 b l z . 100-104
Van Isterdael Herman ;

- Okegemse families
Van Isterdael o fi jg.

1 nr
blz,
jg. 1 nr
blz.

1/ 2
8-•18
3
12 -2 7

- Vondeling te
Okegem ......... jg. 1 nr 1/2 b l z , 36
- Vechtpartij te
Okegem ......... jg. 1 nr 3 blz. 9- 1 1
- Gevaarlijk
heerschap ...... jg. 2 blz. 1 9 - 2 1
- Ongeval te Okegem jg. 2 blz. 9 0 - 9 3
Pentekeningen

Van de Perre Eric
De Jonge Aixnemarie

;

Grafische verzorging
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