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BIJDRAGE TOT DE BESTRATINGSGESCHIEDENIS
VAN OKEGEM
J. Van der Speeten
I. Inleiding
Okegem beschikt over een uitgebreid en goed onderhouden
wegennet. Dit is niet altijd zo geweest. Als aanloop naar dit
artikel in elk geval het foto-album "Herinneringen aan Oke
gem I" een aanrader. Men krijgt er een goed beeld van de
wegen te Okegem in het begin van deze eeuw. In deze en
volgende bijdragen willen we een tochtje maken door de
geschiedenis van de wegenaanleg en vooral de aandacht
vestigen op de bestrating te Okegem in de 19e en 20e eeuw.
We vertrekken hiervoor van het basisdocument dat elk
gemeentebestuur zo dikwijls ter hand moet nemen namelijk
de Atlas van de Buurtwegen.
De wet van 10 april 1841 verplichtte iedere gemeente
een Atlas van de Buurt en Waterwegen aan te leggen. We
vermoeden dat dit werk ook te Okegem in de daaropvolgen
de jaren opgemaakt werd. De Atlas wordt vandaag nog
zorgvuldig bewaard én gebruikt op het stadhuis van Ninove
bij de dienst Openbare Werken. Ook voor historici en heem
kundigen is hij een uitstekende bron. Hij geeft immers een
algemene kijk op de vroegere perceelsgewijze grondverdeling, hij somt de namen op van de straten, wegen en paad
jes, rangschikt de wegen volgens belangrijkheid door de
breedte aan te geven, benoemt kouters, velden, gehuchten,
herbergen, beken, bruggetjes en goten, geeft de lengte van
elke straat en weg, geeft een beeld van de oorspronkelijke
vorming van gehuchten en wijken.

De Atlas, een stevig ingebonden register, bevat voor
aan een overzichtskaart van de gemeente. Alle straten,
wegen en veldwegels staan aangetekend met een rangnum
mer. Deze kaart is in dit nummer bijgevoegd.
In totaal werden 21 nummers gegeven, maar één nr.
werd tweemaal gebruikt zodat er in feite 22 wegen zijn. Op
de overzichtskaart werd Okegem opgedeeld in vier genum
merde secties. Van elke sectie volgt in het register dan een
detailplan. Daarop zijn alle aanpalende percelen afgelijnd en
genummerd. Die nummering van percelen verwijst naar een
lijst van eigenaars met aanduiding van de aard van ieder
perceel (huis of erf, landbouwgrond, weide, boomgaard,
bos, hopland,...). Minitieus omschrijven welk gebied elk van
deze vier detailplans afbakent, gaat niet'.
Zoals veel ambtelijke stukken uit die periode is de
Atlas in het Frans opgemaakt. Men kent er slechts twee
woorden voor de specifieke aard van de wegen: chemin
(straat, weg) en sentier (veldwe^e, paadje). Twaalf wegen
zijn als "chemin" geboekt. Hun breedte varieert: 2 wegen
van 6 meter breed, 2 wegen van 4 meter breed en 8 wegen
van 3 meter. De "sentiers" hebben een breedte van 1,5 en 1
meter. Sommige wegen eindigen in een wegje. De kleine
wegen zijn op de kaart in stippellijn aangeduid.
Nu volgt een opsomming van de wegen volgens de
oorspronkelijke nummering van de Atlas. Na de naam vol
gen de breedte, de lengte, de totale oppervlakte die de weg
inneemt en een beknopte beschrijving van de loop van de
weg.
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1. Ninofsestraat: 6 meter breed, 880 meter lang, oppervlak
te 62 a 64 ca. Weg van Okegem-dorp naar Ninove waartoe
ook de "Plaats" werd gerekend.
2. Rattenbergstraat; 6 meter breed, 1334 meter lang,
oppervlakte 76 a 54 ca. Weg van Okegem-dorp naar de
Steenweg Ninove-Aalst. Op deze weg is er een bruggetje in
metselwerk over de Neerbeek.
3. Fonteynstraat: 4 meter breed, 2254 meter lang, opper
vlakte 1 ha 14 a 20 ca. Weg van Okegem-dorp naar het
gehucht Bakergem.
4. Kaeybaan; 4 meter breed, 254 meter lang, oppervlakte
14 a 85 ca. Weg van Okegem-dorp naar de Dender.
5. Broekstraat: 3 meter breed, 599 meter lang, oppervlakte
24 a 09 ca. Weg van Okegem-dorp naar de velden van het
Hof te Rief.
6. Riefstraat; van 3 tot 1 meter breed, 653 meter lang,
oppervlakte 17 a 36 ca. Weg van de molen op de Phenixberg
naar de weiden van de Groten Meersch.
7. Boschweg: 3 meter breed, 631 meter lang, oppervlakte 13
a 55 ca. Weg van de Rattenbergstraat naar de steenweg
Ninove-Aalst.
8. Neerbeekweg: van 3 tot 1 meter breed, 640 meter lang,
oppervlakte 9 a 53 ca. Van het gehucht Rattenberg naar de
velden van de Neerbeek.

9. Dorpkouterlos: 3 meter breed, 431 meter lang, opper
vlakte 8 a 53 ca. Van Okegem-dorp naar het gehucht Eversem.
10. Spoelstraatje: 3 meter breed, 41 meter lang, oppervlak
te 1 a 37 ca. Van de Fonteynstraat naar herberg "spoeltje".
10 bis. Eversemstraatje: van 3 tot 1 meter breed, 721 meter
lang.
11. Hazeleerslos: 3 meter breed, 1245 meter lang. Van
Everschem naar de baan Ninove-Aalst.
12. Veldekens weg: 1 meter breed, 227 meter lang, opper
vlakte 2 a 27 ca. Wegje van Rattenberg naar Ninove.
13. Brabandersweg: 1 meter breed, 184 meter lang, opper
vlakte 1 a 84 ca. Wegje van Rattenberg naar Ninove.
14. Beekweg: 1 meter breed, 634 meter lang, oppervlakte 6
a 34 ca. Wegje van Rattenberg naar Ninove.
15. Molenweg: 1 meter breed, 161 meter lang, oppervlakte
1 a 61 ca. Van de Phenixmolen naar de Triepen.
16. Boschveldweg: 1 meter breed, 730 meter lang, opper
vlakte 7 a 30 ca. Van de Ninofsestraat naar de steenweg
Ninove-Aalst.
17. Luypaertweg: 1 meter breed, 1574 meter lang, opper
vlakte 15 a 74 ca. Van de Fonteynstraat naar het gehucht
Bakergem.

18. Bruggeweg: 1,5 meter breed, 322 meter lang, opper
vlakte 4 a 83 ca. Van Eversem naar de Dender.
19. Borreweg: 1 meter breed, 651 meter lang, oppervlakte 6
a 51 ca. Van de Fonteinstraat naar de steenweg NinoveAalst.
20. Holstraatweg: 1 meter breed, 367 meter lang, opper
vlakte 3 a 67 ca. Van de Fonteinstraat naar de steenweg
Ninove-Aalst.
21. Kruysweg: 1 meter breed, 367 meter lang, oppervlakte
3 a 67 ca. Van de Rattenberg naar Eversem.
Na 1830 werden de gemeentelijke wegen, die voor
dien sterk verwaarloosd waren, ernstig aangepakF. De ver
plichting, in 1841, tot het opstellen van een Atlas der Buurt
wegen speelde een stimulerende rol. Tussen 1851 en 1900
werden 26000 km gemeentelijke wegen verhard.
Omstreeks de eeuwwisseling spitste men zich bijzon
der toe op het verbeteren van bestaande straten. Men ge
bruikte kasseien in het duurzame porfier, men introduceerde
de langwerpige straatstenen wat het comfort ten goede kwam
en men verbreedde het wegdek. Tegelijk werd men gecon
fronteerd met een nieuw probleem; de auto en vrachtwagen.
Dit transportmiddel vroeg rechte, minder hobbelige, maar
vooral steviger wegen. Meteen zocht men niet alleen naar
een verbetering van de traditionele wegbedekking maar
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werden er stilaan modernere materialen gebruikt; beton en
later asfalt begonnen aan hun opmars. In Oost-Vlaanderen
deed men in 1923 een eerste proef met cementbeton over een
lengte van 400 meter op de weg Ertvelde-Lembeke. Dit was
het begin van het einde van de kasseiweg.
De betekenis van het woord "kassei" verwijst naar
kalksteen. Toch werden voor kasseien totaal andere gesteen
ten gebruikt. Een kasseilegger verhandelt Zweedse granietsteen, rode, vierkante en rechthoekige porfier, boerenkassei
en kassei in gres, plattinen, dallen en klinkers.
Op het einde van de 19e eeuw gebruikte men een
vijftal gesteenten bij de aanleg van de provinciale en lokale
wegen: porfier, kwartsiet, kalksteen, zandsteen en silex.
Kalksteen werd vooral gebruikt in de provincies Henegou
wen, Luik en Namen. Het grote nadeel van zo’n wegdek was
dat het snel verbrokkelde en verpulverde. Kwartsiet was
enkel geschikt om fijngebroken als grintlaag te dienen en
silex breekt als glas onder de karrenwielen.
De keuze van de ingenieurs die de wegen ontwierpen
ging uit naar porfier. Door zijn buitengewone hardheid
worden de kasseien gepolijst wanneer ze bereden worden en
zijn dus spiegelglad. Bovendien zijn ze onverslijtbaar, ze
kunnen wel verzakken maar de stenen blijven steeds her
bruikbaar. De opmars van porfier als straatsteen is van
recente datum en valt samen met de heropleving van de
bestrating in de 18e eeuw. De belangrijkste groeven ter
wereld liggen in België, met name in Lessen, Quenast en
Bierghes. In Lessen werd de eerste groeve geopend in 1707.
Vanaf 1738 leverde men grote hoeveelheden stenen aan de
Verenigde Provinciën (Nederland) waar men ze gebruikte bij
het onderhoud van de dijken. De bloeiperiode begon pas in
de 19e eeuw met de introductie van de stoommachine die de
exploitatie van de harde rots op grote schaal mogelijk maak
te. In Lessen waren er in 1890 acht bedrijven actief, in 1914

waren ze al met 14 verspreid over 24 groeven. Na de Eerste
Wereldoorlog ging het met de fabricage van kasseiwegen
snel bergaf. Concurrentie van kasseien uit Zweden, Noorwe
gen, Italië en Portugal en de overschakeling in de wegen
bouw op cementbeton gaven aan de kasseigroeven de dood
steek. Na 1950 kapte men te Lessen geen kasseien meer, de
produktie van steenslag nam het roer over.
De kasseisteen is heden ten dage bijna overal verdwe
nen onder een asfaltlaag of vervangen door beton. In het
straatbeeld is hij in Vlaanderen nog alom tegenwoordig. Men
herbruikte de stenen bij de aanleg van opritten van privéwoningen, pleintjes en terrasjes.
II. De Ninovestraat-Kattestraat
Vooreerst willen we het hebben over de dubbele benaming
van deze buurtweg die in de Atlas nr. 1 meekreeg. In het
Landboek van Okegem van 1695 noemde men ze strate naer
Ninove, begin 19e eeuw is het Ninovestraet geworden tot
Ninofse Straet in de Atlas der Buurtwegen. In het bevol
kingsregister van 1846 gebruikte men de dubbele benaming:
het benedendeel van de straat vanaf de Plaats tot de Braban
ders weg, dit is het bewoonde deel, wordt Kattestraat ge
noemd. Hogerop waar slechts twee huizen staan namelijk het
molenhuis en de herberg In den hert wordt nog Ninovestraat
genoemd.
De naam Kattestraat is van vrij recente oorsprong en
komt een eerste maal voor in een tekst uit het jaar 1777^.
In de volksmond wordt de naam Kattestraat verklaard met
een verwijzing naar en als tegenstelling tot de Rattenberg.

^ V A N IS T E R D A E L H ., Okegeime plaatsnamen: namen van wegen
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Waar ratten zijn moeten immers katten zijn. F. Courteaux
geeft ons een andere verklaring voor de naam. Een "catte"
was een omheining tussen twee poorten. Deze bestond uit
palen die in de bodem werden geheid om het onderste deel
van de talud te verstevigen. In de opworp was een vlecht
werk van rijshout dat het afkalven van de wal moest voorko
men. In het bovenste gedeelte waren nog enkele palen voor
handen om de aangedamde massa aarde te bevestigen. Het is
dergelijke omheining die haar naam gaf aan de Kattestraat te
Aalst“*. De Kattestraat te Okegem ligt tegen de top van een
vrij sterke helling zodat afdamming van de kant naar het bos
vrijwel onvermijdelijk was.
Hoe was nu de toestand van deze straat die in 1844
een lengte van 880 meter had en een breedte van 6 meter.
De wegenkaart in de Atlas der Buurtwegen vermeldt dat het
benedendeel van de straat gekasseid was vóór 1844 over een
lengte van 311,5 meter. Nadat het gemeentebestuur in de
veertiger jaren van vorige eeuw kasseiingswerken had laten
uitvoeren aan de Fonteinstraat en de Beekstraat kwam eind
de jaren vijftig van vorige eeuw de Ninovestraat aan de
beurt. In de gemeenteraad van 2 april 1857 "beraamden" de
leden zich over de zeer slechte (schabouwelijke) toestand van
deze straat die eigenlijk van zeer groot belang was voor de
inwoners. ^Secretaris De Deyn noteerde in het notulenregister
onder meer: "De Ninovestraat is de enige verbinding langs
waar de ingezetenen zich rechtstreeks naar de stad Ninove
kunnen begeven - het ongekasseide deel is dikwijls onberijd
baar. Het is hoogst nodig de Ninovestraat helemaal te kalseiden om zowel in de winter als in de zomer nuttig te wezen
voor het bemesten der landen, het vervoeren van de land-

C O U R T E A U X F rits, Over de Schoolstraat ofte het Puytenvoetweg-
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bouwvoortbrengselen en voor het afhalen in het station van
Ninove van bouwstoffen, kalk, houillekolen. Door het verbe
teren van de gemeenschapswegen zal de handel en nijverheid
zich te Ninove uitbreiden en het bezoek aan de wekelijkse
markt zal toenemen. Het is te hopen dat de stad zal voorzien
in het kalseiden van de Okegemse baan. Dit zal ten goede
komen, niet alleen aan de Okegemnaren, maar ook aan de
inwoners van Brabant die zo kunnen profiteren van de voor
delen".
In het verslag van de gemeenteraad staat verder dat de
te bestraten lengte 472 meter bedraagt en een oppervlakte
heeft van 1416 m^. De kostprijs van dit werk schatte men op
5000 frank. De gemeenteraad zocht naar middelen om deze
uitgave te dekken, in de begroting was slechts 600 frank
voorzien. Er waren ook hulpbiedingen in "natura" door de
inwoners van Okegem wat berekend werd op 1079,73 frank.
Er bleef echter een tekort van 3320,27 frank en de gemeente
deed een beroep op hulpgelden (subsidies) van de provinciale
overheid (1400 frank) en op het Rijksfonds (1920,27 frank).
Hierna volgt de brief die vanuit Okegem gestuurd werd naar
de minister van het "inwendig" dit is de Minister van Bin
nenlandse Zaken.
Aen mynheer den Minister van het Inwendig van België
Hoogachtbare heer,
De gemeenteraad van Okegem, administratief arrondissement
Aalst, provincie Oost-Vlaanderen neemt de eerbiedige vrij
heid te vertoonen zoo volgt:
De Ninovestraet breed 6 meters, bekend op den atlas der
buertwegen onder het nr 1 is de voornaemste der gemeente
zoo wel in het nut van den landbouw, het vervoeren van
produkten, halen van brand- en bouwstoffen enz., terwijl ze
in het midden der gemeente oorsprong neemt en langs den
westen over het grondgebied van Ninove zich uitstrekt op den
provincialen steenweg van die stad naar Aalst. De gemeente

Okegem is slechts 4 kilometers van de statie des ijzeren wegs
te Ninove verwijderd, de ninovestraet is de eenigste die
rechtstreeks daer heen loopt en terwijl ze slechts gedeeltelijk
is geplaveid daerdoor dikmaels onberijdbaer.
Men stelt zich voor bij beraming van den 2 april 1857 nr.
122 in het teenemael kalseiden derselve te voorzien; de stad
Ninove is ook voornemens te kalseiden de Okegemsche baen,
breed 6 meters, nr. 5 van den atlas; en de lengte voor Oke
gem beloopt 472 meters o f 1416 vierkante meters, waervan
de uitvoering is begroot op 5000 frs. Om de uitgaven te
bestrijden bezit de gemeente de volgende middelen:
Fondsen in de begroting van 1857 gebracht 600fr
Hulpbiedingen in natura
1079,73 fr.
Te samen 1679,73 fr.
Blijft te kort 3320,27frank
Ten einde in de opgegevene werken te helpen voorzien
smeekt de gemeenteraad van Okegem om dat het mijnheer
den Minister zou gewaerdigen op ’s Rijks fondsen van 1857
aen de zelve gemeente eene subside van 1920,27 fr. te ver
gunnen; eene subsidie van 1400 fr. is verzocht op de pennin
gen der provincie.
Tot staeving der vraeg neemt de raed de vrijheid hiernevens
te voegen: 1) de staet van inlichtingen der ontworpen wer
ken; 2) de begrooting der te dekken uitgaven 3) de afteekening volgens den atlas der buertwegen van Okegem van de te
kalseiden straet 4) de inschrijvingslijst der vrijwillige presta
tiën en 5} afschrift der beroepene beraedslaging.
De gemeenteraed koestert de zoete hoop, hoog achtbare
heer, dat men aen zijn billijke vraeg zal gewaerdigen te
beantwoorden. Het is de Gunst! Okegem den 9 april 1857
Bij bevel de secretaris De Deyn
De Burgemeester J. P. Vandenberghe
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Op 29 april 1858 werd de vraag om subsidies bij het
Provinciebestuur en het Rijksfonds opnieuw gesteld en werd
nogmaals beklemtoond hoe noodzakelijk en nuttig deze
werken waren. Pas in de loop van 1859 werden de vragen
om subsidies ingewilligd. De Rijkstoelage bedroeg 1660
frank en de provincieraad kende 1000 frank toe.
In de gemeenteraad van 10 november 1859 werd
beslist de uitvoering van de kalseidingswerken bij "daghu
ren" te doen in plaats van bij aanbesteding omdat "de inge
zetenen kosteloos mede arbeiden, mondbehoeften voor de
arbeiders verleenen, en dergelijke meer". De raad wou zo
spoedig mogelijk met de werken starten. Zo kon men gedu
rende het strengste jaargetijde werk aan de noodlijdenden
verschaffen. Onder toezicht van burgemeester en schepenen
en bijgestaan door deskundigen werd met de uitvoering van
de werken begonnen. In 1860 was de Kattestraat-Ninovestraat over de hele lengte op een breedte van 3 meter gekas
seid.
HERAANLEG IN HET JAAR 1900
Vermoedelijk was Jan Van den Berghe in 1892 bij het begin
van zijn ambtsperiode als burgemeester zich ervan bewust
dat hij heel wat werk voor de boeg had. De gekasseide
straten waren immers aan een goede opknapbeurt toe. Vooral
de Kattestraat en Dorp (nr. 1) en de Kaaibaan (nr. 4) vroe
gen dringend om herstellingen.
De gemeenteraad vroeg begin 1898 aan de technische
dienst van de provincie Oost-Vlaanderen om een plan en een
lastenboek op te maken. Op 19 maart 1898 heeft hoofdinge
nieur Galland een ontwerp klaar. Er moet 1092 meter gekas
seid worden met kasseien van 12/14 cm en de kosten worden
op 26560 frank geraamd. In de Okegemse gemeenteraad
wordt dit ontwerp, op voorbehoud van enkele kleine wijzi11

gingen, op 26 maart 1898 goedgekeurd. De gemeenteraad
besliste ook om de gebruikelijke toelagen te vragen aan de
Staat en aan de Provincie en ze rekenen eveneens op een
buitengewone toelage van de Staat "uit hoofde dat buurtweg
nr. / het meest beschadigd wordt door de naburige gemeen
ten door het laden en lossen aan de statie des ijzerenwegs".
Om het eigen aandeel in de kosten te dragen besliste de
gemeenteraad de beschikbare gelden te gebruiken en om een
lening aan te gaan bij het Gemeentekrediet. De inwoners van
Okegem klagen steen en been over de slechte toestand van
de Kattestraat en de leden van de gemeenteraad buigen zich
op 13 mei 1898 opnieuw over de financiering. Omdat de
herstelling dringend is willen de gemeenteraadsleden de helft
van de geplande uitgaven op kosten van de gemeente laten
uitvoeren. De terugbetaling van de lening zal over 66 jaar
gespreid worden en men zal bijzondere opcentiemen heffen
op de grond- en personele belastingen. Dit betekende een
zware last voor de inwoners en op de gemeenteraad van 26
februari 1899 komt men met andere voorstellen op de prop
pen. De gemeenteraad beslist om toestemming te vragen om
een deel van de werken in "karwei" uit te voeren. Dit zou de
kosten merkelijk verminderen. De aangelanden zouden de
oude straatstenen opbreken en vervoeren, greppels steken en
het vervoer van de grond doen. Er zijn echter maar 7 paar
den beschikbaar. Daarop willen burgemeester, schepenen en
raadsleden hun jaarwedde en de aanwezigheidsgelden afstaan
en die besteden aan de aanleg van de straat. Hun voorstel
wordt door de provincieraad niet aanvaard, slechts het ver
voer van de oude kasseien mocht men zelf nog uitvoeren.
Heel wat brieven reisden nog over en weer tussen de
provincie, de arrondissementscommissaris en het gemmentebestuur. Op 25 augustus 1899 keurde de Bestendige Deputa
tie van Oost-Vlaanderen het plan en het lastenboek goed.
Daarop volgde dan de aanbesteding van de werken. Affiches
12
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werden in beide landstalen Frans en Nederlands gedrukt te
Aalst. De affiches moesten ook aangeplakt worden in 17
plaatsen in Wallonië vanwaar de kasseistenen afkomstig
waren waaronder Lessen, Bierges, Dinant, en Doornik.
In de namiddag van 3 oktober 1899 opende het Colle
ge van burgemeester en schepenen de enveloppen met de
inschrijvingen. De secretaris maakte een verslag^ op en
daaruit plukten we volgende gegevens. Negen aannemers
dienden per aangetekende brief een prijsofferte in waarvan
één nietig werd verklaard omdat de offerte te laat werd
ingediend. Het waren:
- De Vleeschouwer Eduard te Oudenaarde: 26100 fr
- Sterck Vital te Ninove: 27284 fr
- Roelandt Frans te Lede: 25832 fr
- Jouret Emiel te Lessen: 27890 fr
- Roelandt Karel-hortensius te Lede: 25486,5 fr
- Verschraege Emiel te Ledeberg: 23211 fr
- Willocq Philip te Lessen: 23900 fr
- Brihet Cam iel te Erondegem: 23103,8 fr
Laatstgenoemde als laagste bieder kreeg de werken
toegewezen. Deze gingen niet dadelijk van start omdat de
hogere overheid voorstelde om eerst enkele onteigeningen te
doen om de nodige breedte van 6 meter te bekomen. In de
gemeenteraadszitting van 31 januari 1900 stemde men in met
volgende onteigeningen: langs de Kaaibaan (weg nr. 4) Jan
Covens en zusters (afbreken van schuur, uitroeien fruitbo
men en haag, vullen mestput), de Zusters H. Harten en
Pieter Baeyens; langs de Kattestraat drie aangelanden: De
Rijcke-Goubert, Norbert Van der Speeten en StraetmansGoubert. De gemeenteraad vroeg een evenredige tussen
komst van de overheid in de aankoop van de onteigende

S tad sarch ief N in o v e , g em een te O k eg em nr. 4 7 3
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percelen. Pas op 13 juli 1900 keurde de Bestendige Deputa
tie de onteigeningen goed, De aanvaarding van de werken
gebeurde op 25 augustus 1900. De Staat betaalde 11551,90
fr, de Provincie 3101 fr, voor de gemeente bleef nog slechts
circa 10000 fr te betalen.
Slechts op 15 februari 1912 gebeurde de afpaling van
de wegen 1 en 4 door gezworen landmeter Amedé De Moor
van Ninove. Deze maakte een proces-verbaal op dat door de
aangelanden werd ondertekend.
Iedere kandidaat-aannemer had aan zijn offerte een
lijst van de minimumlonen toegevoegd. Wat betaalde de
aannemer toen per uur (in frank) aan zijn werklui?
werkman
halve gast
kasseier
0,25
0,40
metser
0,35
0,20
steenkapper
0,25
0,40
helper-steenkapper
0,20
0,25
voerman
0,15
0,30
aardewerker
0,15
0,25
stamper
0,20
0,25

VERBETERINGSWERKEN NA WERELDOORLOG II
Na de strenge winter van 1944-1945 stelde het gemeentebe
stuur heel wat schade vast aan de wegen te Okegem. Het
druk verkeer van het geallieerd leger had geen rekening
gehouden met "dooibarelen"® en had de kasseiwegen bijna

^ W e g e n w erd en m et k ettin g en a fg e slo te n w an n eer na stren ge vorst
de d o o ip e r io d e intrad.

D it g eb eu rd e o m te verm ijd en dat de k asseien

w erd en lo sg ere d e n o p d e harde o n d erg ro n d . In januari-februari 1945 w as
het p lo ts b eg i tuien d o o ie n .
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onberijdbaar gemaakt. Er moest dus snel gehandeld worden.
Op de gemeenteraad van 30 juli 1^45 besprak men de situa
tie. Volgens een eerste opmeting moest minstens 400 meter
kasseien van 3 meter breed heraangelegd worden. Men
raamde de kostprijs op ongeveer 35000 frank.
In oktober 1940 had het toenmalig Schepencollege van
Okegem een contract gesloten met architect J. Van der
Cruyssen, bestuurder van de wegeniswerken te Dendermonde, om een ontwerp voor verbetreingswerken aan de wegen
op te maken. Het Schepencollege liet in het contract inschrij
ven dat geen vergoeding zou betaald worden indien de
werken niet werden uitgevoerd. Deze architect werd na de
oorlog terug aangezocht om een plan te tekenen voor herstel
lingswerken aan de buurtwegen nr. 1 (Kattestraat), 2 (Leopoldstraat), 7 (Bosstraat) en Astridbaan. Op 22 februari 1946
leverde de architect zijn plannen te Okegem af. Eén jaar
later (19 februari 1947) besprak de gemeenteraad de plannen
en werd er opnieuw gewezen op de slechte toestand van de
wegen. Weer waren dringend "buitengewone verbeteringswerken en gezondmakingen (riolering)" nodig. Men besliste
de hoogst mogelijke toelage aan de Staat aan te vragen. Het
bestek voorzag immers rioleringswerken (1976 meter rioolbuizen-ontvangers en 49 schouwen) en een wegverharding in
kasseien over een lengte van 2060,5 meter (oppervlakte
2093,98 m^) en 4229,60 meter boordstenen. De oude kassei
en zou men hergebruiken maar er waren weer onteigeningen
voorzien. De totale kostprijs raamde men op 3.660.376,8
frank. De plannen en het bestek verstuurde men op 8 april
naar het Provinciebestuur ter goedkeuring. De brief met
vraag om toelagen aan de Staat ging eveneens de deur uit.
De goedkeuring van de werken liet op zich wachten. De
gevraagde toelage van de Staat werd ter beschikking van de
gemeente gesteld. Volgens het "Bulletin van vragen en
antwoorden" van 8 februari 1949 had het Ministerie van
15

Openbare Werken een toelage voorzien van 1.707.000 frank
voor het aanleggen en vernieuwen van de Kattestraat, Leopoldstraat en Astridbaan. Deze werken konden en mochten
hetzelfde jaar uitgevoerd worden. Om onverklaarbare reden
profiteerde het toenmalig Schepencollege in 1949 niet van
deze bijzondere staats toelage^, begin februari 1950 verstuur
de architect Van der Cruyssen een factuur van 92616 frank
voor zijn ereloon. Deze factuur schudde het Schepencollege
wakker want op 8 februari 1950 schreven ze een brief aan de
Bestendige Deputatie met vraag om inlichtingen over de
voortgang van het dossier (verstuurd op 8 april 1947) betref
fende de verbeteringswerken aan de buurtwegen 1, 2 en 7.
In de brief dringen ze aan op een spoedige afhandeling. De
provincie Brabant was immers van plan een provinciebaan
aan te leggen op het grondgebied van Pamel van de steenweg
Ninove-Brussel naar de Denderbrug te Okegem. Zo zou een
rechtstreekse verbinding ontstaan naar de steenweg NinoveAalst op het grondgebied van Okegem. Het verkeer zou te
Okegem dus fors toenemen en de bestaande buurtwegen te
Okegem waren daarop niet voorzien. De verbeteringswerken
moesten dus dringend uitgevoerd worden. Een tweede brief
vertrok vanuit Okegem naar de Minister van Openbare
Werken opnieuw om aan te dringen op een spoedige behan
deling van het dossier.
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1952
brachten een ommekeer teweeg in de politieke verhoudingen.
De CVP won de verkiezingen en erfde het dossier over de
verbetering van het wegennet. Een eerste en grote stap die
diende gezet worden was het bekomen van de herklassering
van onze wegen tot buurtwegen van groot verkeer. Dit

’ M a n ifest "O kegem on tw aak t - Strijdblad van de g em een tera ad sver
k ie z in g e n (1 9 5 2 ) van d e C .V .P ."
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gebeurde vooral om financiële redenen. De staatstoelagen
voor het verbeteren van een weg van groot verkeer bedroe
gen 60 tot 65 % van de kostprijs. De nieuwe aanvraag voor
staatstoelage voor de wegen 1 en 4 vertrok op 6 september
1956. Het bestuur van Okegem beriep zich op de wet van 10
april 1841 alinea 2: "wanneer een buurtweg verschillende
gemeenten zal aanbelangen kan de Koning, na advies van de
gemeenteraden en van de Bestendige Deputatie te hebben
ingewonnen hem tot buurtweg van groot verkeer verklaren en
er een nummer aan geven dat hetzelfde zal zijn voor gans het
tracé van de weg". De burgemeester beklemtoonde in zijn
brief verder dat de buurtwegen nummers 1 en 4 aan vermel
de voorwaarden voldeden "omdat zij een rechtstreekse
verbinding daarstellen tussen de gemeenten Pamel en Liedekerke langs Okegem naar de stad Ninove". Beide toegangs
wegen komende van Pamel en Liedekerke zijn op dat ogen
blik reeds wegen van 12 meter breedte waarvan 6 tot 7
meter rijvak in beton met 1,5 meter brede fietspaden in
betondallen. Ninove is voornemens de Okegernbaan ook op
12 meter te brengen en heeft reeds een aanvraag ingediend
om deze weg tot "weg van groot verkeer" te laten verklaren.
De burgemeester wees erop dat de gemeente reeds in 1947
een aanvraag deed om buurtweg nr. 1 te verbeteren door
rioleringswerken en wegverharding van 6 meter breedte waar
het kan en breder waar er geen gebouwen staan. Buurtwegen
nr. 1 (Plaats en Kattestraat) en nr. 4 (Van de Perrekaai)
werden bij Koninklijk Besluit van 16 september 1957 tot weg
van groot verkeer verklaard en ingeschreven op de lijst der
geclasseerde wegen onder het nummer 566. De Okegembaan
(nr. 5 op de Atlas der Buurtwegen van Ninove) werd tegelij
kertijd ook weg van groot verkeer verklaard.
Op 19 november 1957 schreef het Schepencollege van
Okegem een brief aan de gouverneur om de aandacht te
trekken op het feit dat het stadsbestuur van Ninove de her17

stelling van de Okegembaan in aanbesteding ging geven. Na
de uitvoering van dit werk zal er te Okegem over een af
stand van ongeveer 1100 meter een weg overblijven die
onmogelijk in zijn toestand het drukke verkeer zal kunnen
dragen.
In hun manifest van de verkiezingen van 1958 beloof
de de CVP dat het wegdek van de Kattestraat binnenkort zou
vernieuwd worden evenals het wegdek van de Leopoldstraat
en Stationsplein.
Vermeldenswaard is de brief die Georges Couck,
voorzitter van de Liberale partij van Okegem, op 31 mei
1961 schreef aan de voorzitters van de CVP en KVP (Katho
lieke Volkspartij) van Okegem. Hierin wijst hij beide heren
op hun plichten. Wij citeren:" Het wegverkeer neemt in onze
gemeente voortdurend toe. De verbetering van het wegennet
is daarom een absolute noodzakelijkheid geworden. Lever
een dringende inspanning om de wegen in onze gemeente
geschikt te maken en te verbeteren. Span U in, onafgezien
van de politieke verhouding om mee te werken aan een taak
die van kapitaal belang is voor de toekomst van ons allen".
Op 24 oktober 1962 gaf het Schepencollege aan het
studiebureel Van der Cruyssen N.V. te Buggenhout de
opdracht een plan en bestek op te maken voor heraanleg van
de buurtwegen 1 en 4 en Broekstraat (nr. 5) en om verder
een onteigeningsplan en een rooiplan te tekenen. Het bestek
voorzag voor de Kattestraat een wegverharding in betonstenen van 13 cm op een breedte van 6 meter opgesloten tussen
betongoten van 30 cm en opstaande betonsponden. Voor de
Van de Perrekaai was een betonverharding voorzien. De
riolering wordt helemaal vernieuwd, evenals de duiker onder
de spoorweg en de betonnen trap aan de Denderbrug. De
oude kerkhofmuur moest worden afgebroken en opnieuw
opgebouwd. De Broekstraat krijgt volgens het bestek een
laag asfalt tussen betonkantstroken van 30 cm. De geraamde
18

kosten bedroegen 4.688.304 frank zonder bijkomende kosten
als vergoeding van de ontwerper, kunstwerken, onteigenin
gen, toezicht en aanbestedingskosten. In totaal rekende men
op een bedrag van 5.298.306 frank voor alle kosten. Het
bestek werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei
1963, de subsidies van de Staat zouden 65 % bedragen.
Op 6 augustus 1964 gebeurde de aanbesteding. Vier
aannemers hadden een prijsofferte ingediend namelijk:
- Gebroeders Brondeel van Lede
- PVBA Ondernemingen De Vuyst te Lede
- De Vuyst Emiel te Lede
- Raes Maurits Omer te Erembodegem.
De gebroers Brondeel hadden de laagste aanbieding
(4.789.468 fr) en de opdracht toegewezen. In het voorjaar
1965 startten de werken en begin 1966 waren ze voltooid.
Voor de bewoners en aangelanden van de Kattestraat
volgde nog een onaangename verrassing. De gemeenteraad
stemde op 23 december 1965 een verhaalbelasting op de
straatbeddingen en riolering met een afbetalingsplan van 20
jaar. Op 13 januari 1965 verscheen het eerste nummer van
de Krant van de Partij (KVP) waarin heftig geprotesteerd
werd tegen dit besluit. De Klaroen (krantje van de CVP) gaf
in het eerste nummer van 1965 daarop een repliek.
AANPASSINGSWERKEN NA 1980
In de jaren zeventig werden de bewoners van de nieuw
aangelegde wegen geconfronteerd met een ernstig probleem:
grote en zwaar beladen vrachtwagens raasden door de straten
en werden een gevaar voor voetgangers en fietsers. De
bewoners van deze straten keken uit naar hulp bij de over
heid, maar die kwam niet direct.
In 1977 werd een actiegroep opgericht, met als hoofd
rolspeler Dirk Van de Perre, de "Werkgroep leefmilieu
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Groot-Ninove". Te Okegem was deze groep zeer actief. In
april 1978 maakte de werkgroep een actieplan op voor
Okegem en in september 1978 stichtte de werkgroep het
comité "stop de verkeershinder te Okegem en op de Okegembaan te Ninove". Stephan Mertens en Paul De Clercq
namen de verantwoordelijkheid van dit comité op zich. Er
kwam een petitielijst met meer dan 300 handtekeningen tot
stand, een protestaffiche verscheen aan alle vensters van de
Kattestraat en er werden grote borden geplaatst waarop het
verzoek stond: VERKEER, MATIG UW SNELHEID. Op
17 november volgde een voorlichtingsvergadering met 130
aanwezigen. Nadien werd een schadedossier opgesteld waar
voor de nodige formulieren waren verspreid. Een zestigtal
ondertekende klachten werden ingeleverd en dit dossier
vormde de basis voor de acties.
Het comité vroeg een omleidingsweg LiedekerkeNinove via het industriepark van Ninove ter ontlasting van
de Okegemse wegen met een nieuwe brug over de Dender of
een andere aansluiting op de bestaande brug. Voor de co
ördinatie van alle acties werd een bijzonder comité voorzien,
het Comité Okegem, waarvoor Stephan Mertens als verant
woordelijke optrad.
Op 6 mei 1979 trad dit Comité voor het eerst naar
buiten met een protestwandeling waaraan ongeveer 150
personen deelnamen. Nadien werd een persnota opgesteld die
aan alle journalisten van de streek werd overhandigd. Deze
nota vond echter weinig weerklank in de pers.
Het Comité deed ook een geluidscontrole: een voorbij
rijdende vrachtwagen bracht bij het oversteken van de spoor
weg 125 decibels voort. Op 11 mei 1979 kwamen er 24
zware vrachtwagens door de Kattestraat tussen 4 en 5 uur in
de morgen, allen geladen met grondstoffen voor de firma
Denderbeton.
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De burgemeester beloofde een verbod op zwaar nach
telijk verkeer voor te leggen aan de gemeenteraad evenals
het invoeren van een snelheidsbeperking tot 40 km uit te
breiden tot de Leopoldstraat. Deze maatregelen werden
goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 mei 1979**.
In het dagblad Het Volk van 11 oktober 1979 maakte
het artikel "Okegem maakt een vuist naar betonbedrijf"
ophef. Het was een keihard en correct artikel dat de acties
van het Comité samenvatte.
- Ninove is genoodzaakt miljoenen uit te geven voor het
herstel van de wegen te Okegem. Ook Roosdaal lijdt schade.
- Het Comité maakte een dossier op van schade aan wonin
gen. Vele bewoners lijden aan slapeloosheid en zenuwover
spanning.
- Een verbod van zwaar vervoer door Okegem werd door
Verkeerswezen afgewezen. Een nieuw voorstel van de Ninoofse gemeenteraad om tussen 10 uur ’s avonds en 6 uur ’s
morgens zwaar vervoer te verbieden is door Brussel nog niet
goedgekeurd.
Het geviseerde bedrijf Denderbeton werd in januari
1967 gesticht door een vijftal personen en koos Liedekerke
als vestigingsplaats om zijn centrale ligging in de driehoek
Aalst-Brussel-Ninove en gelegen aan de Dender, wat de
aanvoer van grondstoffen per schip mogelijk maakte. Begon
nen met twee betonmixers en 3 personeelsleden werd in april
1967 het eerste stortklare beton geleverd. Eind 1967 bereikte
men reeds een capaciteit van 250 m^ per dag. Dit bedrijf, dat
geprangd ligt tussen drie woonkernen, is ingeplant midden
een natuurgebied.

* Mededelingenblad van Werkgroep Leefmilieu Groot-Ninove, jaar
gan gen 1 9 7 9 -1 9 8 7 .
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Denderbeton bracht niet alleen verkeershinder maar
ook geluidshinder mee. De inwoners van Eversem, een wijk
op amper 100 meter in vogelvlucht van dit bedrijf, hoorden
bij dag en nacht een hels lawaai van af- en aanrijdende
vrachtwagens, bulldozers, transportbanden. Reeds in 1974
kwam hiertegen protest, evenwel zonder gehoor te vinden.
De bewoners van Eversem vroegen een geluidskerende
muur. Eind 1979 trad de BOB in actie tegen Denderbeton
naar aanleiding van het klachtendossier opgesteld door het
Comité. Toen Denderbeton aan "bijbouwen" was werden er
bezwaarschriften ingediend bij de gouverneur en de minister.
Begin de jaren tachtig werd gestart met de aanleg van
de nieuwe rijksweg Ninove-Aalst die het nr. 731 meekreeg.
Na de voltooiing van in 1984 kwam er nog meer verkeer
door Okegem. De Kattestraat werd de drukst bereden en
minst daartoe aangepaste weg in Groot-Ninove. Eind 1984
werd ter gelegenheid van de elektrificatie van de spoorlijn
ook de spoorwegovergang naar de Leopoldstraat definitief
gesloten. Er moest dringend iets gebeuren.
Eind 1987 was het vuur dat het Comité bezielde op
een lager pitje gaan branden, vooral door de vele ontgooche
lingen die de actievoerders hadden meegemaakt. De KWB
(Kristelijke werklieden bond) van Okegem nam de fakkel
over en organiseerde in oktober 1987 een informatieavond
over de verkeersveiligheid in Okegem. Als deskundigen
waren adjunct-politiecommissaris Marchand en rijkswachter
De Bisschop uitgenodigd om de behoorlijk gevulde kloosterzaal te woord te staan. Ook schepen L. Durant was van de
partij als vertegenwoordiger van het stadsbestuur.
We moeten nog wachten tot eind 1992 vooraleer het
stadsbestuur besluit maatregelen te nemen. Op de gemeente
raad van 19 november 1992 werd beslist een "verkeersveili
ge infrastructuur" aan te brengen in de Kattestraat om het
autoverkeer langzamer te doen rijden. De stad stelde een
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ontwerper aan. De plannen opgemaakt door studiebureau
Van de Sype te Haaltert werden reeds op 6 mei 1993 goed
gekeurd door de gemeenteraad. De kosten werden geraamd
op 3,2 miljoen frank.
Midden 1993 werd de Kattestraat voor het groot
verkeer afgesloten en konden de werken aanvangen. Voor
het aanleggen van verkeersdrempels moest rekening gehou
den worden met de lijnbussen die door de Kattestraat rijden.
Drie verkeersdrempels werden aangelegd. Vanuit de richting
Ninove kwam er een poorteffect aan de Riefstraat. De inloopstrook werd versmald tot twee keer 2,5 meter breedte
gescheiden door lichtkegels. Honderd vijftig meter verder de
straat in kwam er een tweede verkeersplateau afgezet met
houten palen. Errond was een voetpad aangelegd in grijze
betonstenen. ter hoogte van de Brabanders weg was er dan
een derde hindernis aangelegd in gekleurde dolomiet ook
afgezoomd met paaltjes. Het wegdek werd versmald door
paaltjes in te planten zodat de voetgangers zich veiliger
konden bewegen^.
Deze werken misten echter hun doel, de veiligheid
van de zwakke weggebruiker was helemaal niet verzekerd
omdat bijvoorbeeld de voetgangers door geparkeerde wagens
nog steeds verplicht werden de rijweg te gebruiken. Het
Schepencollege zocht naar oplossingen en betrok de inwoners
van de Kattestraat bij die zoektocht. Eind maart 1998 beleg
de het stadsbestuur een hoorzitting waar de nieuwe plannen
besproken werden. Tijdens de hoorzitting opteerde de meer
derheid voor het behoud van dubbel richtingsverkeer. Het
plan werd verfijnd en aangepast. De herinrichting van de
Kattestraat werd uitgevoerd door de aannemers Pevenage en

’ W .D .N . Kattestraat Okegein wordt veiliger, in: Het Nieuwsblad,
1 9 .0 3 .1 9 9 3 .
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Zonen te Zottegem die de werken eind september 1999
beëindigden.

***

Het bestuur wenst alle leden van harte een voorspoedig jaar
2000. We wensen allen een jaar zonder grote problemen op
professioneel en familiaal vlak, en een Jaar waarin we allen
van een uitstekende gezondheid mogen genieten. Gezondheid
blijkt immers de belangrijkste bekommernis van de Vlamin
gen.
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DE HOPTEELT IN OKEGEM
Herman Brantegem
Wie gedurende de zomermaanden de streek van Asse be
zoekt wordt getroffen door de groene hopvelden, een sieraad
van deze streek. Enkele tientallen jaren geleden groeide de
hopplant ook nog in ons dorp. De ouderen onder ons herin
neren zich zeker nog in het begin van de jaren 70 het hop
veld van "Van Muylem" gelegen aan het kruispunt van de "5
wegeltjes".
De hopplant is afkomstig uit het Kaukasusgebergte. Door de
volksverhuizingen van de 5e tot de 10e eeuw zou de hopcultuur in onze streken terechtgekomen zijn. De oudste vermel
ding van hop vinden we in een schenkingsakte van koning
Pepijn aan het klooster van Saint-Denis in 768.
In 1404 gaf Jan zonder Vrees bevel om jaarlijks
gouden medailles versiert met een kroon van hoppebellen uit
te reiken aan de kwekers die de mooiste producten ten toon
stelden.
Hierna volgen gegevens uit oude geschriften die bewijzen dat
onze voorzaten vanaf de 15de eeuw onafgebroken aan hop
teelt deden.
- De hop werd te Ninove en in alle naburige dorpen alge
meen verplant en verhandeld. In 1455 verkocht het klooster
van zijn eigen gewas 1256 pond hop te Atrecht en kocht nog
408 pond te Pamel en 336 pond van Raes van Impeghem*.
- Volgens de 100ste penningkohieren, een belastingsheffing
in 1569, was in Okegem 3,57 hectaren bezet met hoplochtingen of 1,84 % van de beschikbare akkergrond. Er waren 17

S O E N S E ., D e N orbertijnerabdij van N in o v e , p. 51
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hoplochtingen variërend van 24 tot 200 roeden. Er werden
18 droogeesten voor hop opgesomd. Dat de hopteelt op dat
ogenblik duidelijk aan belang wint blijkt ook uit een minne
lijke schikking in verband met het tiendrecht op hop tussen
de abdij van Ninove en de toenmalige pastoor van Okegem.
Volgens een gangbare hypothese ontstaan betwistingen over
tienden wanneer één of ander gewas duidelijk aan belang
wint\
In 1571 zijn er in Okegem 43 gezinnen op een totaal
van 56 die een hopveld bewerken. In het akkerland zijn 9 ha
69 are 41 ca hopveld inbegrepen, 19 maal wordt een ast
vernoemd.
- Antonius Sanderus vermeldt in zijn ”Flandria illustrata”,
uitgegeven in 1641, en later in het Nederlands vertaalt met
de titel "Verheerlijkt Vlaandre" over Okegem: "Dit dorp is
op de rivier de Dender gelegen en zeer klein doch zeer
vruchtbaar in hop".
- Cornelius Van Gestel schrijft in zijn "Historia sacra et
profana", uitgegeven in 1725, over Okegem volgende para
graaf: "Een zeer klein dorp, aan de Dender gelegen, op een
halve mijl van Ninove, vruchtbaar en uitstekend geschikt
voor hop".
- Volgens het verslag van De Patin, opgemaakt in 1769,
behoorden de velden van Okegem tot de beste (vruchtbaar
ste) van de streek en hadden een oppervlakte van 148 bunder
93 roeden^. Er werd tarwe, rogge, masteluin, koolzaad, vlas
en hoppe geteeld. De hopteelt nam 8 a 9 bunder in beslag
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(11 a 12 hectare). Wat niet voor eigen gebruik ncxlig was
werd naar de markten van Aalst en Ninove gevoerd. Ook
werd een gedeelte naar de Dender gebracht en vandaar per
schip naar andere streken vervoerd.
Leon Plas vermeldt in zijn boek "Bladen uit de geschiedenis
van Ninove”, uitgegeven in 1890, Okegem met een mooie
zinsnede. "Het kleine dorpje was is vroegere eeuwen wijd en
zijd gekend, daar het de beste hop des lands voortbracht".
Bier was eeuwenlang de drank bij uitstek in het huis
gezin. Vóór hop werd gebruikt om smaak te geven aan het
bier werd daarvoor gruit gebruikt. Gruit is een samenstelling
van verschillende kruiden.
In de 14e en 15e eeuw groeide de hopteelt naar haar hoogte
punt, het gebruik van hop in het bier werd algemeen. Bier
brouwen op grotere schaal verplaatste zich in deze periode
van de kloosters naar de burgerij. De hopteelt moet in die
tijd veel meer verspreid geweest zijn dan heden ten dage.
Elke abdij en elke heerlijkheid bezat trouwens zijn hopvel
den.
Naast de streek van Aalst en Ninove, was er hopteelt
rond leper. Oudenaarde, Lokeren en op de hellingen in de
Maasvallei.
In de 18e eeuw concentreerde de hophandel zich
volledig te Aalst. De markten van Oudenaarde en Ninove
verdwenen.
In 1763 besloeg de hopcultuur te Okegem 8 a 9 bun
der of 10,5 hectare. In 1787 bezetten de hopstaken een
oppervlakte van 10 bunder (12,3 hectare). Volgens de primi
tieve kadastrale expertise lagen de hoptuinen in de nabijheid
van de woningen en soms zelfs in de tuin van de landbou
wer. De grond werd beschouwd als van de beste kwaliteit,
de totale oppervlakte hoptuin was 3,0244 hectare. Tussen
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1787 en 1813 deed er zich een belangrijke vermindering van
de teelt voor. In 1846 besloeg de teelt nog steeds 3,67 hecta
re.
Tabel: Vermeldingen van hopteelt in de aangiften van nala
tenschap van Okegem
1: Hoplochting (aantal in %), 2: hop en/of hopstaken vernoemd in de inboedel
1
2
17" eeuw
12,9 % 71 %
1700-1749 31,3 % 78,1 %
1750-1795 41,3 % 61,3 %
Hier blijkt op het eerste zicht een schijnbare tegen
strijdigheid. Tijdens de eerste helft van de 18e eeuw nam de
omvang van de hopteelt toe bij dalende prijzen terwijl in de
tweede helft van de 18e eeuw bij stijgende prijzen de ver
meldingen in de inboedels afnemen. Nochtans komt er,
relatief gezien, een toename van het aantal hoplochtingen
voor.
Deze tegenstrijdigheid kan verklaard worden door het kapi
taalintensief karakter van de hopteelt. Een hoptuin aanleggen
vereiste een vrij groot kapitaal voor de aanschaf van de
staken. Daarbij komt nog de wisselvallige opbrengst die vele
landarbeiders van de actieve hopteelt zal uitgesloten hebben.
De hopcultuur moet in de 17e en 18e eeuw een belangrijke
werkgelegenheid bezorgd hebben aan de inwoners van Oke
gem*.

' G e g e v e n s u it V A N IS T E R D A E L H ., o.c.
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Betekenis van het woord hop en beschrijving van de plant
Het woorde "hop" zou afgeleid zijn van het oud Hoogduits
"Hopfo" dit betekent hoop en dit zou te maken hebbben met
de hele hoop schubben (of bloemen) waaruit een bel bestaat.
De hop is een rechtswindende klimplant war betekent dat de
plant zich in de richting van de zon windt rond een voor
werp. De wilde hop (humulus) windt zich rond de takken
van struikgewas, de geteelde hop wordt geleid rond staken of
rond leidraden in een draadveld (actueel).
Het blad van de hop is donkergroen, fraai handspletig,
de zijrand van het blad is getand, de bladen staan 2 aan 2
tegenover elkaar, het blad is veernervig. De plant is tweehuizig: mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten op een ver
schillende plant. De hop wordt geteeld om haar vrouwelijke
bloemen (hopbellen). Deze geven aan het bier de bittere
doorsmaak, zorgen voor de duurzaamheid van het bier en
bovendien schaadt het de gezondheid niet.
De kenmerken van een rijpe hopbel zijn:
a) Een sterke aromatische geur: de boer of de toekomstige
koopman (facteur) trok bij de keuring de schubben van de
bel open tot hij de gele harskliertjes zag en rook er dan aan.
b) De bel is gesloten aan de top.
c) De rijpe bel is groenachtig geel.
d) Bij het samendrukken voelt zij vettig aan blijkt zij veer
krachtig te zijn.
De teelt
Lochting is in onze taal overgebleven uit het middelnederlands "lochtuun". Het eerste lid "loch" had een oudere vorm
in het oudgermaans "lok" waarmee bedoeld werd een om
heinde ruimte, een in- of afgesloten stuk grond. We kunnen
hierbij het werkwoord luiken vergelijken en zijn voltooid
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deelwoord geloken. Ermee verwant is eveneens beluiken en
het voltooid deelwoord beloken (vgl. Beloken Pasen),
Het tweede lid "tuun" bleef in onze taal bewaard als tuin en
betekende omheining, omheinde ruimte. Het Duitse woord
Zaun heeft de oorspronkelijke betekenis bewaard maar in
onze taal betekent tuin een afgesloten bebouwd land, bij of
dichtbij het woonhuis gelegen\ Lochting betekent dus twee
maal hetzelfde, want we kunnen het vertalen door tuin-tuin.
Na de pluk en vóór de winter werden de hoplochtigen
opgezet, dat wil zeggen dat er op ieder kuil een laag stalmest
werd gelegd. De hop was een plant die een zware bemesting
ontving, haar teelt als handelsgewas was dus alleen mogelijk
in streken met intensieve landbouw, waar door stalvoeding
grote hoeveelheden mest werden voortgebracht,
De hopstruiken werden aangeaard als beschermingsmaatregel
tegen de winterse koude. Aldus werden er voor en achter de
woningen grondophopingen gevormd van ca Im^ groot
waarvan de kinderen in de winter dankbaar gebruik maakten
om bij wijze van spel van de ene hoop op de andere te
springen. Zo ’n hoopje noemde de mensen "epper" of "op
per". Vandaar ongetwijfeld de volkse benaming Epperstraat
of Opperstraat. Zo denkt M. Bronselaer dat de Opperstraat
te Liedekerke haar naam aan de hop te danken heefE.
De kuil werd met aarde bedekt en het hopveld op
bermen gelegd om een goede afwatering te bekomen.
Het woordgebruik van "kuil" maakt hier een vreemde indruk
als benaming niet voor een uitdieping maar wel voor een
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ophoging. Men spreekt ook van "patatten kuilen" wat bete
kent de aardappelen aanaarden. Een "kuil of struik patatten"
is dus de hele plant, de hele onder - en bovengrondse groei
van knollen, stengels en loof. De "hop aankuilen" betekende
bij ons en in Brabant in ’t najaar de hopstruiken met vierkan
te piramidale aardhopen bedekken. Vandaar de vermelding
"hoppecuylen" in oude beschrijvingen van de tuin.
Eind maart, begin april werden de kuilen geopend, de
keesten werden weggesneden en gebruikt als groenten. Na
het versnijden werden de struiken bedekt met een laag fijne
grond en van de nieuwe scheuten werden er drie of vier van
de schoonste behouden.
De teelt van hop kon niet om het even waar gebeuren,
de beste gronden waren de hellingen naar het zuiden gericht
en enigszins beschut tegen de wind. Uit de gegevens van het
landboek van 1695 blijkt dat de hoplochtingen in Okegem
geconcentreerd lagen op hellend terrein dat naar het zuiden
gericht was’. We vonden volgende vermeldingen:
- De selve Abdeije [van Ninove] met het hoff t’haseleer
hoppelochtinghen ende landen daeranne liggende palende
noort west de twee voorgaende ende een deel van de waterleije noort ende noort oost oock de waterleye suyt oost de
drij naervolgende suijt west Lauwereys van mughem Jaques
heijndericx ende Jan heijndericx tsamen groot mette weghen
daer over loopende 2489 Roeden de selve gecort = 2472 R
- Adriaen vanden perre Beurghemeester een partije hoppelochtinck wesende een bijlstuck palende noort oost t’voor-
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gaende ende den Armen suyt de strate noort west Rijnier de
wenne suijt west t’naervolgende ende philips schoonjans
metten wegh daer over loopende groot 58 R sonder den
wegh noch groot = 57 1/2 R
- ... Beeckman eenen drijhouck wesende hoppelochtinck
palende noort oost t’voorgaende west het naervolgende suyt
de strate mette weghen daer over loopende groot 33 R son
der de weghen = 31 1/2 R
- Philips schoonjans met eenen hoppelochtinck bij de kercke
palende oost de voorgaende suyt de strate noort west t’naer
volgende es groot = 122 R
- De pastoreije goet van Okeghem met een hoppelochtinck
opt Cauterken palende noort west t’voorgaende noort oost
t’goet vande Abdeije van ninove suyt west de seven naervol
gende groot mette wegh daer over loopende 226 R sonder de
weghen noch groot = 217 1/2 R
- Jan van Ginderdeuren in denderleeuwe met eenen hoppe
lochtinck palende west den voorgaenden noort de strate oost
de naervolgende suyt den hooricxmersch es groot = 731/2 R
- Peeter van santen in denderleeuwe causa uxoris met eenen
hoppelochtinck palende west t’voorgaende noort de strate
oost het losgat suyt den hooricx mersch es groot = 73 1/2 R
- Den Edelen Heer Raet pieters in Gendt met een partije
hoppelochtinck palende west de voorgaende noort de plaetse
oost t’naervolgende suyt Adriaen vanden perre met sijnen
mersch groot = 95 R
- Mevrouwe vrouwe van dese prochie ende heerelijchede van
ijdevoorde met haer hoff genompt trabuys met landt hoppe32

lochtinck mersch ende wijde palende west de voorgaende
ende het straetken noort oost de strate aende kercke suyt oost
de Abdeije van Ninove ende het pastoreye meerseiken suyt
west de selve mevrouwe met haren mersch groot met het
straetken 678 1/2 R sonder het straetken groot = 675 1/2 R
De staken
De hop moest nu gestaakt worden. De boeren gebruikten
vroeger eiken staken. Men heeft mij verteld dat staken per
schip aangebracht werden in "het schipken" gelegen aan de
Dender. Een zekere De Duffeleer dreef er handel in. Ze
kwamen ongeschild bij de boer, omdat ze op deze manier
beterkoop waren. De aankoop van enkele tientallen staken
was een tamelijk hoge uitgave voor de meeste boeren.
De staken schillen was werk voor de jongens. De
geschilde staken werden daarna met een kapmes of bijl
aangescherpt en tegen de gevel of een fruitboom geplaatst
om te drogen, waarna ze in de lente naar de hoplochting
gebracht werden.
In 1695 krijgt Rei nier de Winne een schadevergoeding
van 10 stuivers (een dagloon) voor 6 hopstaken die verbrand
werden door een groep soldaten te Okegem.
Met behulp van een hopboor, een halfronde ijzeren
plaat met een lengte van 70 cm en voorzien van een horizon
taal handvat werden gaten geboord bij de ópschietende
scheuten. De staken werden in deze gaten gestoken en met
een stok aangedamd. De jonge ranken werden rond de staken
geleid en desnoods hier en daar vastgebonden met biezen, zo
kon de plant groeien en naar boven klimmen.
De boer moest dikwijls afrekenen met de vijanden van
de hop. Het zwart was de meest gevreesde plaag, deze ziekte
was het gevolg van een kleverige zoetachtige afscheiding der
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bladluizen en verscheen meestal in de maand juni. Om deze
plaag te bestrijden besproeide men vroeger de hop met een
vocht: een mengsel van aftreksel van tabaksbladeren met het
sop van bruine zeep. Men riep ook de hulp van Sint-Rochus
in. In de streek van Aalst en aanpalende Brabantse gemeen
ten aanroept men de H. Rochus tegen "het zwart" en andere
plagen van de hop. In de streek van Assè zijn er drie ruime
veldkapellen waar de H. Rochus bijzonder werd vereerd en
aangeroepen tegen de plagen van de hop: de Rochuskapel in
Meldert (wijk Nievel), de Rochuskapel te Opwijk - Droes
hout en de Rochuskapel van Kruisborre te Asse.
Sint-Rochus (°1295 t 1327) is de patroon van de
hopboeren en hophandelaars. Zijn feestdag wordt gevierd op
16 augustus. In 1619 werd in Aalst een altaar opgericht in de
Sint-Martinuskerk met het schilderij van Pieter Pauwel
Rubens "Rochus en de pestlijders" in opdracht van de con
frérie van de hophandelaars.
In de processie van Half-Oogst (15 augustus) werd in
bepaalde dorpen en ook te Okegem rondom de pelgrimstaf
van het Sint-Rochusbeeld een scheerrank vroege bellen
gedraaid om de zegen van de heilige over de hoplochtingen
af te smeken.
De hopduvel (duivel) gaven de boeren als benaming
aan hevige en langdurende winden, die veel schade berok
kenden. Vele staken begaven het en braken juist boven de
grond af. De hopduvel bezorgde de boer veel zorg en werk,
eerst en vooral moesten de kortelingen (onderste gedeelte
van de afgebroken staak dat in de grond stak) er worden
uitgehaald. Na deze bewerking werden de afgebroken staken
weer rechtgezet. De kortelingen werden gedroogd om nadien
in de oven of kachel te verbranden.
In mei 1685 dagvaardde de Okegemse baljuw Anthon
Beeckman, Paschier De Duffeleer en de dochters van Jan
Beeckman zoon van Jan voor de vierschaar van Okegem
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omdat ze kortelingen hadden weggenomen uit de hoplochting
van Adriaan Wageman.
De pluk
Eind augustus, begin september kreeg de rijpe hop een
groen-gele kleur, en de boer moest nu het juiste moment
kiezen om met de pluk te beginnen. Het plukken moest met
spoed en op korte termijn geschieden.
In de lochting werden de ranken van de rijpe hop, één m a
anderhalve meter boven de grond doorgesneden waarna de
staak met de bellen uit de grond werd gelicht. Om de rank
van de staak te stropen werd ze met de linkerhand naar
rechts en de staak met de rechterhand naar links gedraaid.
De afgestroopte ranken werden voorzichtig toegeplooid en
naar de boerderij gevoerd.
In tegenstelling met wat in andere hopstreken gebeur
de, werd de hop in de streek van Aalst-Asse "ten huize"
geplukt. In huis en schuur zaten de pluksters op de plukbank
of op lage stoeltjes met op hun schoot de zware ranken
geladen met geurige gouden "bellen". De hele gebuurte rook
naar de hop.
Wie geen hop staan had ging ten huize van grote
boeren plukken en werd per kilo (pond), per mand of astlading betaald. Men plukte "belleken-één" d.w.z. de hopbellen
één per één afplukken of "belleken-tros" dit is de gehele tros
hopbellen werden in eens afgeplukt. Een slecht plukken was
het "stropen": eerst werden de bladeren en de scheerranken
van de rank getrokken en dan werden de bellen met de volle
hand afgestroopt.
Zorgzame plukkers werkten in twee manden: ze
sorteerden de mooie bellen, verwijderden de verdorde,
vernepene of zieke bellen en de doorgroeiende bellen.
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De kinderen moesten ook meehelpen met de pluk, wat ze
niet zo graag deden.
De pluk begon ’s morgens om halfzes en eindigde ’s
avonds om 9 u. In sommige gemeenten werd ’s avonds om 9
u. de "aftochtklok" geluid.
Tot ver in de 19de eeuw besloeg de hopteelt in WestBrabant nog een aanzienlijke oppervlakte en de grote boeren
hadden een hoplochting van verschillende bunders groot. Die
wierven hun plukkers en pluksters aan in Vlaanderen, vooral
in de streek van Dendermonde, Lokeren, Zele. Dat werkvolk
kreeg dan kost en inwoon bij de boer. Sommige grote boeren
hadden 50 en meer plukkers. Omstreeks de jaren 1860
kregen ze 6 stuivers per dag, in latere jaren kregen ze 10
stuivers, ’s Zondags werd er niet geplukt, dan konden ze
dansen op de muziek van de harmonica (trekzak) of gingen
ze in één of andere herberg gaan "bollen". Het spreekt voor
zichzelf dat er ’s avonds allerhande grappen uitgehaald
werden.
Wanneer alle hop geplukt was en ’t laatste "droogsel"
op de latten van de ast lag was de boer uiterst blij en werd
er feest gevierd, de hopfoor genaamd. In Liedekerke en
omliggende bakte men koeken of maakte men rijstpap en ’s
avonds werd er gedronken uit de "komme" (kimme): jenever
met suiker. De kom werd rondgegeven en ieder schepte er
op zijn beurt twee lepels vocht uit. Er was ook muziek bij en
er werd gespeeld, gezongen en gedanst tot laat in de nacht
en er werd menig "kommetje" geledigdk
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De geplukte hop moest gedroogd worden, dit gebeurde in de
hopast. Het drogen was een zeer belangrijk werk en bepaal
de in grote mate de waarde voor de handelaar of brouwer.
Een droogast bestond uit een vuurhaard en een droogtafel, in
de vuurhaard lag een rooster, de wanden waren van kareelsteen gemetseld en langs boven gewelfd. Hij was voorzien
van openingen langs waar de hitte de haard verliet en in de
binnenast kwam. De binnenast had de vorm van een grote
trechter en lag van boven dicht met latten, tussen de latten
was een ruimte van 0,5 cm voorzien. De groene bellen
werden op deze latten opengespreid, deze laag mocht niet te
dik gegoten worden omdat dan de onderste bellen te hard
droogden en de bovenste door het zweet nat werden en hun
waarde verloren.
De hopast was van de woning een beetje verwijderd
wegens het brandgevaar. De gedroogde hop werd voorzichtig
van de latten gehaald en overgebracht naar de zolder, hier
bleef ze liggen tot ze verkocht werd en de hopzakker kwam
om ze in balen te stampen.
Vóór de Franse revolutie, toen de pastoors nog geen
wedde van de staat hadden, was het gebruikelijk dat de
pastoor tijdens de pluk zijn ronde deed in het dorp. Naarge
lang de grootte van het bedrijf gaf de boer een mand of een
korf droge bellen. De pastoor gaf aan de kinderen een gods
vruchtig beddeken, er waren gekleurde en zwarte beeldekens
deze laatsten werden "patattenbeeldekens" genoemd en de
omgehaalde hop werd verkocht ten voordele van de kerk.
Uit een rekening gepresenteerd door kerkmeester Jan
De Mol op 21 december 1739 kunnen we heel wat bijzon
derheden halen over de inkomsten en uitgaven van de kerk
in 1738. Als ontvangsten noteerde hij naast de land- en
weidepachten ook de verkoop van rondgehaalde hop die te
Aalst verkocht werd.
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Na de pluk lag er in de hoplochting terug veel werk te
wachten, de staken werden uit de gaten gehaald om er een
stakenhuis mee te maken. Oude staken die te kort waren
geworden werden gebruikt als steel voor één of ander landbouwgerief.
De hophandel
Elke hophandelaar liet zich vertegenwoordigen door een
"facteur" (makelaar, zaakgelastigde) dit was de man die bij
de hopboeren ging keuren, prijzen en kopen. Bij de beroepen
in de 19e eeuw in Okegem worden Pieter Jan De Boeck,
Joannes Baptist Van Isterdael en Francis De Dier als facteur
vermeld.
De facteur nam een hand vol hop in de hand, kneep de
bellen samen, rook eraan, want de reuk was van groot
belang en volgens de kwaliteit bepaalde hij de prijs. Bij
overeenkomst werd een datum vastgelegd voor het zakken en
leveren van de hop.
Op de vastgestelde dag kwam de hopzakker bij de
boer met een aantal ledige zakken. De hop werd in de open
zak gegoten waarna de zakker er zich liet inglijden om de
hop vast te stampen. Eens de hop in de zak werd die toege
naaid en naar het aangeduide lokaal gebracht.
De hopcultuur moet een belangrijke werkgelegenheid
bezorgd hebben aan de inwoners van Okegem en een bron
van welvaart. Spreekwoorden als: hop is een spaarpot, geen
hop geen geld, wijzen duidelijk in die zin. Gezien onze
voorouders grotendeels boeren waren en iedere boer min
stens over een hoplochting beschikte zijn de meesten onder
ons in één of andere lijn afstammeling van een hopboer.
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DE KERKFABRIEK VAN OKEGEM
Jozef Van der Speeten
Kerkfabrieken zijn belast met het tijdelijk beheer van de
kerkelijke goederen. Zij moeten instaan voor de nodige
financiële en materiële middelen om de eredienst in de
parochies op een waardige manier te kunnen verzorgen.
In de 427 parochies van het bisdom Gent besteden
meer dan 3000 leden totaal onbezoldigd veel tijd om deze
opdracht plichtsgetrouw te vervullen. Bij het verwezenlijken
van die taak worden zij vaak geconfronteerd met een com
plex geheel van wettelijke bepalingen, administratieve voor
schriften en allerhande vlug evoluerende elementen.
Het is de bedoeling van in deze bijdrage al de leden
op te sommen die gefungeerd hebben in de kerkfabriek van
Okegem vanaf ± 1800 tot heden. Maar vooraleer met deze
lijst te beginnen willen we eerst nog in korte bestek enkele
algemeenheden over de kerkelijke bezittingen en de histori
sche groei van de kerkfabrieken behandelen.
De kerkelijke bezittingen en hun beheer in het Ancien
Regime - Overzicht
Reeds in het Nieuwe Testament bevinden zich verwijzingen
naar vrijwillige schenkingen die Christus en zijn apostelen
voor hun dagelijkse behoeften ontvingen en door hen ge
meenschappelijk beheerd werden.
Zolang de kerk in het Romeinse Rijk vervolgd werd,
kwam het telkens opnieuw tot inbeslagnames van haar ver
mogen. Toen aan de christenen in 312-313 gewaarborgde
geloofsvrijheid gegeven werd, verkregen de gemeenschappen
de volle rechtspersoonlijkheid met het vermogen om goede
ren te verwerven en te bezitten. Sindsdien nam het bezit van
de kerk, vooral door erfstelling en schenkingen, snel toe.
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Vanaf de 5e eeuw vormde het kerkbezit in ieder bisdom één
samenhangend vermogen, dat centraal door de bisschop of
door zijn afgevaardigde beheerd werd, De verdeling van de
inkomsten uit het kerkelijk vermogen gebeurde in vier delen,
bestemd voor de bisschop, voor de clerus, voor de armen en
voor de financiering van de benodigdheden voor de eredienst
en voor de kerkelijke gebouwen.
Vanaf de 6e eeuw stond men bij bepaalde gelegenhe
den op het platteland het gebruik van bepaalde percelen aan
afzonderlijke priesters of priestergemeenschappen af. Sedert
de 9e eeuw werd het toewijzen van tienden en landerijen
voor het eigen gebruik van permanent kerkelijke ambtsdra
gers algemeen gebruikelijk. Zo bepaalde een verordening
van Lodewijk de Vrome (813-840) dat iedere kerk, die van
een priester voorzien was, - dus iedere parochie - met min
stens één mansus akkerland begiftigd moest zijn. Zodoende
verbrokkelde het centrale vermogen van het bisdom. De
bisschoppen zagen af van het hun toekomende vierde ten
voordele van de clerus. En vermits enerzijds de opbloeiende
kloosters en anderzijds de private liefdadigheid van vele
priesters zich sterker op de sociale steun toelegden, verviel
ook het deel dat voor de armen bestemd was.
Zo kwam het uiteindelijk tot een opsplitsing in twee delen
van het kerkelijk vermogen: een prebendegoed en een fabrieksgoed. Het pfebendegoed betrof dat deel uit de inkom
sten van de kerk dat voor de aangestelde geestelijke als
inkomen tot permanent vruchtgebruik voorbehouden bleef.
Het omvatte de nodige woon- en bedrijfsgebouwen, gronden,
tienden, cijnzen, kapitalen enz. waarbij nog zekere niet
permanente inkomsten kwamen zoals misstichtingen, collec
ten, enz.
Uit de inkomsten van het fabrieksgoed bekostigde men
de uitgaven voor miswijn, kaarsen, lampolie, de aanschaf
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van vaatwerk en gewaden alsmede het onderhoud van de
gebouwen.
Het beheer van de prebendegoederen gebeurde door
de clerus zelf op basis van zijn rechten als gebruiker. Maar
ook het beheer van het fabrieksgoed werd eeuwenlang door
geestelijken waargenomen. Pas vanaf de 12e - 13e eeuw
namen, vooral in de steden, naast de pastoor ook leken als
vertegenwoordigers van de parochiegemeenschap aan het
beheer van het fabrieksgoed deel. Ze werden op verschillen
de wijzen betiteld: k erk m a g istri, ju r a ti p a r o c h ia e , p r o v is o r
fa b r ic a e , m a g iste r fa b r ic a e , p ro c u r a to r, k erk m eester, kerkm o m b er. Ze waren geen beambten van de kerk, maar van de

gemeente respectievelijk van de grondheer. Zij werden
daardoor niet uitsluitend door de pastoor, maar ofwel door
de wereldlijke instanties alleen of door deze in samenspraak
met de pastoor benoemd of afgezet. Bij de aanvang van hun
mandaat legden zij de eed af, op het einde daarvan - meestal
een jaar - moesten zij rekenschap afleggen. Een college van
magistri fabricae werd voor het eerst in 1220 en 1229 in
Brussel en Antwerpen vermeld. Ongetwijfeld waren deze
raden tijdens de Middeleeuwen een middel om de zelfstan
digheid van het fabrieksgoed ten opzichte van het prebendegoed te handhaven.
In de 16e eeuw schreef de kerkelijke overheid alge
meen de oprichting van kerkfabriekraden voor. Het concilie
van Trente (1545 - 1563) beschouwde het fabrieksgoed in
zijn geheel als eigendom van de kerk en bepaalde onder
andere dat de beheerders ervan jaarlijks aan de pastoor of de
deken een nauwkeurig overzicht van hun activiteiten moeten
geven. Dit verslag moest aan de bisschop of aan zijn officiaal gestuurd worden. Uniforme en algemeen verplichte
richtlijnen voor de raden die met het beheer van de fabrieksgoederen belast waren vaardigden de kerkelijke overheden
echter niet uit. In de bisdommen van de Zuidelijke Nederlan41

den verschilden de structuren van de kerkfabrieken slechts in
details van elkaar. In het algemeen werd het fabrieksgoed
door meerdere, in een aantal landelijke gemeenten (Okegem)
slechts door twee kerkmeesters beheerd. Deze namen soms
ook de functie van armenmeester waar. Veelal werden ze uit
de parochianen gekozen, maar de wijze van verkiezing was
dikwijls verschillend. In een aantal parochies moest de keuze
van de kerkmeesters door de burgerlijke autoriteiten (b.v. de
schepenbank) bevestigd worden.
Veel van de sinds de vroege Middeleeuwen voor het
beheer van de kerkfabrieken opgestelde richtlijnen vonden
later in de wetgeving van de 19de eeuw ingang.
In de loop van de geschiedenis werd het kerkelijk
bezit telkens opnieuw voor staatsdoeleinden aangewend. In
de Karolingische periode door Karei Martel en zijn zonen als
beloning voor trouwe vazallen. Tengevolge van de Reforma
tie annexeerden de protestantse rijksstanden het bezit van
katholieke bisdommen en kloosters ten behoeve van het
staatsgoed. Jozef II nam gelijkaardige maatregelen in de 18e
eeuw.
Een nog ingrijpender betekenis kreeg de verstaatsing
van het kerkelijk bezit in de Franse tijd. Op 2 november
1789 stemde de Franse Nationale Vergadering een wet
waarbij het gehele kerkelijk bezit - dus ook de fabrieksgoederen - tot staatseigendom werd verklaard. Weliswaar bleven
de kerkfabrieken voorlopig bestaan maar het decreet van 3
september 1792 en de wet van 3 november 1793 ontnam hen
alle bestaansgrond. Door de veroveringstochten van de
revolutionaire legers werden deze wetten ook in een aantal
andere Europese landen, met afwijkingen en beperkingen,
toegepast (in ons land op 1 oktober 1795).
De Organieke Artikels die samen met het Concordaat
in de wet van 8 april 1802 aangenomen werden, voorzagen
de oprichting van kerkfabriekraden, kortweg "fabriques"
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genoemd. Hun taak werd als volgt omschreven: "het onder
houd en bewaring van de kerken en de administratie van
aalmoezen".
Het beheer van het teruggegeven kerkelijk bezit droeg
de regering over aan drie kerkmeesters (marguilliers) die de
departementale prefect koos uit een lijst die door de burge
meester en de pastoor was opgesteld. In het college van
kerkmeesters, die onder hen een schatbewaarder moest
aanstellen, had de pastoor een raadgevende stem. Het hou
den van de rekeningen moest op een door de gemeente
voorgeschreven wijze gebeuren.
In de volgende jaren breidden meerdere besluiten en
decreten de teruggave verder uit en bepaalden tevens bijko
mende beheersmaatregelen. Een uniforme wetgeving kwam
er met het keizerlijk decreet "over de kerkfabrieken" van 30
december 1809, die in België nog steeds de belangrijkste
basis vormt voor de werking van een kerkfabriek. Lange tijd
werd de invloed van de staat op het beheer van het kerkvermogen slechts noodgedwongen en met tegenzin aanvaard.
Toch kon die zich in de loop van de 19e eeuw meer en meer
doorzetten'.
Historische groei en huidige rechtspositie van de kerkfa
brieken
De naam "kerkfabriek" ligt in het taalgevoel van deze tijd,
zeker in het Nederlands, nogal ongemakkelijk. Deze naam,
die we reeds vanaf de 13e eeuw op verschillende plaatsen in

' D E K E Y S E R W ., M IN C K E A ., V A N D E R E Y C K E N M . en V A N
L A E R E R ., R ich tlijn en en a a n b e v elin g e n v o o r h et b eh eer van h et a r c h ie f
van de kerkfabriek en andere p a ro ch iea rch iev en ,
R ijk sarch ief, 1 9 9 7 , p. 3 1 -3 6 .
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B ru ssel,

A lg e m e e n

West-Europa terugvinden, komt van het Latijnse woord
"fabrica" dat onderneming betekent. Deze onderneming of
instelling was immers toen ook reeds opgevat als een be
stuursorgaan, vooral gevormd door leken, belast met het
beheer van de kerkelijke goederen.
De kerkfabriek zoals wij die nu kennen als publiek
rechterlijke instelling, dateert echter van na de Franse Revo
lutie. Bij deze revolutie (decreet van 2-4 november 1789)
werden de kerkelijke goederen onteigend en ter beschikking
van de natie gesteld onder het beding "op een behoorlijke
wijze te voorzien in de kosten van de eredienst, in het onder
houd van de priesters en in de ondersteuning van de armen".
Daar kwam echter niets van terecht, integendeel onder de
"Convention Nationale" en het "Directoire" werden de
kerkelijke goederen als "zwart goed" verkocht, de beoefe
ning van de eredienst werd afgeschaft en de geestelijken
vervolgd.
Dit regime werd onder het Franse bestuur ook aan ons
land opgedrongen toen het door de wet van de "9 vendemiaire jaar IV" (1 oktober 1795) bij de Franse Republiek werd
ingelijfd. Hieraan kwam een eerste goede verandering onder
het "Consulaat". Deze houding mondde uit in het Concordaat
dat Napoleon Bonaparte op 20 messidor jaar IX (15 juli
1801) sloot met paus Pius VII. Samen met dit concordaat
kondigde de staat ook de uitvoeringsbesluiten af, de zoge
naamde 77 organieke artikelen van 18 germinal jaar X (8
april 1802). Kort daarop volgde een besluit van 9 floréal jaar
XI (29 april 1803) waarbij de bisschoppen gelast werden met
de samenstelling van de kerkfabrieken en met het opstellen
van de functioneringsreglementen die de voorafgaande goed
keuring moesten hebben van de regering. Omdat hier echter
niet veel van in huis kwam en de staatsbemoeienis ook weer
gegroeid was werd uiteindelijk alles geregeld bij keizerlijk
decreet van 30 december 1809.
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Dit decreet vormt nog steeds de basis van de huidige
reglementering aangaande de kerkfabrieken o.m, wat hun
samenstelling, hun bevoegdheid en hun werking betreft.
Dit decreet bleef ook van kracht tijdens het Hollands regime
(1815-1830). Ook toen België onafhankelijk werd, bleef het
de basiswetgeving vormen voor de kerkfabrieken, ook al
moesten toen enkele bepalingen worden ingetrokken die
onverenigbaar waren met de vrijheid van eredienst zoals
deze werd vastgelegd in de grondwet van 1831.
Voormeld decreet werd later grondig aangevuld door
de wet van 4 maart 1870 betreffende de rekenplichtigheid
van de kerkfabrieken, waarbij een nauwkeurig voorgeschre
ven model van boekhouding met begroting en rekeningen
werd ingevoerd.
Uiteraard zijn sindsdien sommige zaken geëvolueerd of
nader bepaald b.v. door de bestuurlijke of rechterlijke juris
prudentie.
Tenslotte dient hier nog vermeld dat de goederen van de
kerkfabriek kerkelijke goederen zijn die als dusdanig onder
de bepalingen vallen van het canoniek recht
Rechtspositie en bevoegdheid van de kerk en kerkfabriek
De vrijheid van eredienst wordt in onze grondwet duidelijk
erkend. Dit houdt in dat elke godsdienstige gemeenschap ook
het recht heeft om bepaalde goederen te verwerven en te
beheren om haar doel na te streven.
Wij kennen in ons land geen absolute scheiding van kerk en
staat, de godsdienst wordt niet als een loutere privé-aangelegenheid beschouwd. Er is anderzijds ook geen staatsgods
dienst, gezien hoger vermeld principe van vrijheid van
eredienst en meningsuiting, daarom zijn er ook meerdere
erkende godsdiensten. Zij worden erkend omdat de staat
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aanvaardt dat zij beantwoorden aan een maatschappelijke
behoefte.
De erkenning van een eredienst houdt niet het recht in
van inhoudelijke inmenging door de staat. De erkenning
heeft wel tot concreet gevolg dat de wedden en pensioenen
van de bedienaars van deze eredienst ten laste van de staat
zijn en dat zij rechtspersoonlijkheid verleent aan de openbare
instellingen die belast zijn met het beheer van de tijdelijke
goederen die voor de eredienst bestemd zijn (b.v. de kerkfa
brieken).
De kerkfabriek wordt in het administratief recht van
ons land erkend als een openbare instelling. Zij is een
rechtspersoon en is als burgerlijke instelling onderworpen
aan allerlei civiele wetten en administratieve verordeningen.
Haar bevoegdheid omvat het onderhoud en instandhouding
van de kerkgebouwen, het beheer van de goederen en gelde
lijke middelen bestemd voor de uitoefening van de eredienst
en de zorg voor de uitoefening van de eredienst en het
behartigen van de waardigheid ervan.
De kerkfabriek is verantwoordelijk voor het gewoon
en buitengewoon onderhoud van de gebouwen zowel voor de
gebouwen van de eredienst als deze van het privaatpatrimonium. Verder is de kerkfabriek verantwoordelijk voor het
beheer van het patrimonium zowel roerend als onroerend
alsook voor het verwerven als vervreemden of voor het
verpachten of beleggen ervan.
Tenslotte legt zij ook de contracten vast voor het
personeel dat in opdracht van de kerkfabriek helpt zorgen
voor een waardig kader voor de eredienst.
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Bestuursorganen binnen de kerkfabriek: organisatie en
werking
Elke kerkfabriek bestaat uit twee bestuursorganen namelijk
de kerkraad en het bureau van kerkmeesters. De raad wordt
beschouwd als het "beraadslagend" orgaan, het bureau als
"uitvoerend" orgaan. De kerkenraad is samengesteld uit 5 of
9 verkozen leden en twee leden die van rechtswege lid zijn
nl. de pastoor en de burgemeester. Afhankelijk van het
aantal inwoners van de parochie heeft de kerkenraad vijf of
negen verkozen leden. In parochies die 5000 of meer inwo
ners tellen zijn er negen verkozen kerkenraadsleden en in
alle andere parochies zijn er maar vijf.
De verkozen leden worden verdeeld in een grote en een
kleine helft. Als er vijf leden zijn stelt de grote helft drie
leden en de kleine helft twee leden. Het bisdom stelt dat er
drie voorwaarden tot verkiesbaarheid voor kerkenraadsleden
zijn: katholiek zijn, wonen in de parochie en behoren tot de
vooraanstaande personen. De laatste voorwaarde mag in de
huidige context niet geïnterpreteerd worden in de zin van
sociale rang, het betreft meer een morele kwalificatie. Vrou
wen kunnen eveneens verkozen worden als kerkenraadslid.
Ieder jaar, op de eerste zondag van april, moet de
raad onder zijn leden een voorzitter en een secretaris verkie
zen. Ze worden verkozen voor één jaar. Uittredende manda
tarissen zijn herkiesbaar. De gewone vergaderingen van de
kerkenraad moeten doorgaan op de eerste zondag van janua
ri, maart (goedkeuren van de jaarrekening, april: jaarlijkse
verkiezingen) juli en oktober.
Buitengewone zittingen vinden plaats op andere data en
vereisen de goedkeuring van de bisschop of provinciegouver
neur. Volgens art. 10 van het keizerlijk decreet van 30
december 1809 worden de vergaderingen van de kerkenraad
de zondag tevoren van op de preekstoel aangekondigd tijdens
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de hoogmis. Het is vandaag de dag meer aangewezen om de
raadsleden schriftelijk uit te nodigen voor het bijwonen van
de zittingen.
De meerderheid van de kerkenraadsleden in functie
moet aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen. Is dit
niet het geval dan moet de zitting verdaagd worden tot de
volgende vergadering of moet er een buitengewone zitting
aangevraagd worden.
De notulen worden beschouwd als rechtsgeldige akten,
en moeten op het einde van de zitting ondertekend worden
door alle aanwezige leden en worden nadien overgeschreven
in het notulenboek.
Het bureau van kerkmeesters telt altijd vier leden: de
pastoor van rechtswege en drie kerkmeesters verkozen door
de raad voor drie jaar. Het is ook een oude traditie dat de
raad een "erevoorzitter " of "erekerkmeester" kan verkiezen.
Een belangrijke taak is weggelegd voor de penning
meester of schatbewaarder of schatmeester (oude benaming)
van de kerkfabriek. Hij is verantwoordelijk voor de ontvang
sten en uitgaven en houdt daarom een register of kasboek
bij. Elk jaar moet hij ook verslag over zijn werking uitbren
gen door het voorleggen van de rekening die moet goedge
keurd worden door de kerkenraad. Daarnaast heeft de pen
ningmeester ook nog een aantal bijzondere ambtsbevoegdhe
den als wettelijk vertegenwoordiger van de kerkfabriek. Hij
heeft de verantwoordelijkheid voor het aanvaarden van
schenkingen en legaten; hij moet de rechten van de kerkfa
briek vrijwaren en haar vertegenwoordigen bij rechtsgedin
gen; hij heeft de zorg voor de herstellingen van de gebouwen
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van de eredienst, in uitvoering van de verplichting die aan
het bureau is opgedragen'
Hierna volgen de namen van de leden van de kerkfabriek
(kerkenraad) die in de 19e en 20ste eeuw lid, secretaris,
penningmeester of voorzitter waren. Bij het overlopen van
de lijst komen we tot de vaststelling dat deze leden in de 19e
eeuw meestal tot de groep van de "welstellende" personen
behoren en meestal ook nog zetelen in de gemeenteraad en
armbestuur. Het bestuur van gemeente en parochie bleef dus
voor geruime tijd in dezelfde handen wat voor- en nadelen
had.
Voor de samenstelling van deze lijst hebben we ons
voornamelijk gebaseerd op de notulenboeken die in het kerk
archief berusten. Omdat deze pas in 1840 beginnen moesten
we nog andere bronnen aanboren b.v. testamenten en legaten
en officiële verpachtingen waarvan de notaris een akte op
stelde. Ook de "Staat van het personeel der fabriek van de
kerk van Okegem" die jaarlijks opgesteld werd door de
secretaris en gestuurd werd naar het gemeentebestuur, pro
vinciebestuur en bisdom bevatte nuttige gegevens. De dub
bels hiervan bleven vanaf de jaren 1930 bewaard in het
archief.
In een brief van 1 juli 1803 aan de Okegemse pastoor
deelt de Gentse bisschop Fallot de Beaumont mee dat Joan
nes Baptist Asscherickx en Joannes Van Droogenbroeck be
noemd zijn als kerkmeesters. Asscherickx was een pachter
(boer op een grote hoeve) en Van Droogenbroeck was werk
man. Zo was er dus een maatschappelijk evenwicht. Deze

B isd om G ent, V a d em ecu m V o lu m e C K erkfabrieken.
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MAURICE-JE AN-MAGDELEINE

DE BROGLIE,
Par la Miséricorde Divine, et par la Grâce du S. Siège Apostolique,

ÉVÊQUE
NATION S

ur

DE

GAND.

le bon et louable rapport qui Nous a été fait de Monsieur

UILLIER.

Nous Pavons nommé et nommons, par ces Présentes, pour remplir dans i’Église
de

f.c

de concert avec ses Collègues, les fonctions honorables de MarguiîUer^ confor
mément aux dispositions de notre Réglement et Décret, dont il a été envoyé un
exemplaire à M. son Curé, qui le lui communiquera pour son instruction.
Donné à G a n d , le ^

du mois de

t

,

'

an mil huit-cent

y /

yŸùaaric& Svêf. d&
Par Monseigneur l’Évêque,

Benoeming in 1809 van Jan Baptiste Asscherickx tot kerk
meester.
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Keverende Domine!

^Uoniam per Decrctum Nofhrum de die 1 5 Mcnfis Aprilis 1803 vacantia declaravimus JE61-*
,orum & quxiibèt alia Officia Clericalia, atquc per rccentiorem Ordinationcm dc 1 9 fubfequciiT
3 menfis Maii quemcumque Reélorem Condituimus in primarium fua: Ecclefia; ^dituum ;
V’ulgó: premier Mar^uiUier ^ eerften Kerk-meefter') additd jufïione, ut horui» finguH viros quosim aptos proponerent, qui Nominatione Nodrd ipfis JEdliui adjungerentuf: hinc N o s, uiio
cclefiarum & Pacis bono impulfi, in Cp^^dituos tux Ecclefix'^jjaömus conf^endos,

5que condituimus,

um Facultatibus & P r iv il^ s , in prxmcmont?l Ordinatione Nodrd expredis. Prxfentibus ad

5y-r^:z3^2E>;rtiiiraturis. Volumus autim, ut hafee
:um ditdis AEditois expedite communices; deinc^ps folum cum ipfis in utiliorem Divinorum

)fficiorum curam Fabriexque adminldrationem incumbas, atque verbis Nodris ob prxdita for-

dtia arnicas iis agas gratias, quos funtdionc fud contigerit elabi per prxfentem Difpofitionem.

Peramamèr fubferibimur*.

Veder humiHimu^î

Benoeming in 1803 van Jan Baptist Asscherickx en Jan Van
Droogenbroeck tot kerkmeesters.
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twee "kerkmeesters" werden door bisschop De Broglie op
17 mei 1809 bevestigd in hun ambt.
In april 1898 werd pastoor Bické verkozen als secreta
ris van het bureau van de kerkmeesters. Zijn opvolgers
zullen de functie blijven vervullen. José Houtman die in
1965 aangesteld werd als pastoor stond erop dat hij tot
secretaris van de kerkenraad verkozen werd. Zijn opvolgers
kregen telkens die functie toegewezen.
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Samenstelling van de kerkfabrieksraden 1809 - 1998
1803 en 180 9
Joannes B aptist A ssch erick x
Joannes V an D ro o g e n b ro e ck
1817
Karel B en ed ikt H en d rick x
A n toon V an H ou tem
Jan B aptist G oubert
Frans D e Brabanter
Jacobus A m andus H en d rick x
1822
Karel B enedikt H en d rick x
A n to o n V an H ou tem
Jan B aptist G oubert
Karel H aeltem ian
A driaan V an den B ergh e
1828
Karel H aelterm an
A n toon V an H ou tem
Petrus D e Brabanter
Jan F rancis H endrickx
1832
Karel H aelterm an
Jan Francis H endrickx
Petrus D e Brabanter
A n to o n V an H ou tem
H enricus C o v en s
1838
Karel H aelterm an
Jan Francis H endrickx
H en ricu s C ov en s
Petrus D e Brabanter
Judocus V an H ou tem v ervan gt A n to o n V an H ou tem
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1842
K arel H aelterm an
Ju d ocu s V an H o u tem
P etrus D e Brabanter
H en ricu s C o v e n s
Jan F ran cis H en d rick x (b u rg em eester in 1 8 4 2 )
1846
K arel H aelterm an
Ju d ocu s V an H o u tem
H en ricu s C o v e n s
P etrus D e Brabanter
Jan P h ilip V a n d en B e r g h e v e r v a n g t Jan F ran cis H en d rick x
1851
H enri C o v e n s (v o o r z itte r )
Ju d ocu s V an H o u te m (sch atb ew aard er)
K arel H aelterm an
P ieter D e B rabanter (secreta ris)
Jan P h ilip V a n d en B erg h e
1857
P ieter D e B rabanter (v o o r zitter )
Ju d ocu s V a n H o u tem
K arel H aelterm an
G erm anus C o v e n s v er v a n g t H e tu ic u s C o v e n s ( t 0 9 .0 3 .1 8 5 7 )
F ran cis P r o v in s (secreta ris) v erv a n g t Jan P h ilip V an d en B erg h e b u rg e
m eester
1858
A u g u st B erlen g ée v e r v a n g t K arei H aelterm an als v o o rzitter
Ju d ocu s V an H o u tem
P etrus D e Brabanter
Jan P h ilip V a n d en B erg h e v erv a n g t G erm anus C o v e n s, b u rgem eester in
1858
F ran cis P ro v in s
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1860
A u g u st B erlen g ée (v o o rzitter)
Jan P h ilip V an den B erg h e v erv a n g t Ju d ocu s V a n H o u tem ( t 1 8 6 0 )
Petrus D e Brabanter
F ran cis P ro v in s
K arel H aelterm an
1868
A u g u st B erlen g ée
Jan P h ilip V an den B ergh e
K arei H aelterm an
F ran cis P rovin s
P ieter J o z e f V an

H averm aet

v ervan gt

P etrus

De

B rabanter

1 1 .1 2 .1 8 6 7 )
1869
A u g u st B erlen g ée
Jan P h ilip V an den B ergh e
K arei H aelterm an
P ieter J o z e f V an H averm aet
F ran cis D e R o ed e vervan gt F rancis P ro v in s ( t 2 1 .0 8 .1 8 6 8 )
18 7 2
A u g u st B erlen g ée
Jan P h ilip V an d en B ergh e
K arei H aelterm an
F ran cis D e R oeck
L iv in u s V e n u ille n v ervan gt P iet J o z e f V an H averm aet ( t 1 5 .1 0 .1 8 7 1 )
1873
F ran cis D e R o eck v ervan gt A u g u st B erlen g ée a ls v o o rzitter
Jan P h ilip V an d en B erghe
Jan C o v e n s vervan gt K arei H aelterm an ( t 0 9 .0 4 .1 8 7 3 )
L iv ie n V e m a ille n
Jan F ran cis V an H ou tem v ervan gt A u g u st B erlen g ée ( | )
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(t

1880
F ran cis D e R o ec k
Jan P h ilip V a n d en B erg h e
Jan C o v e n s
L iv ie n V e m a ille n
Judo V an H o ld e r v e r v a n g t Jan F ra n cis V an H o u tem ( f 0 7 .1 1 .1 8 7 9 )
1881
F ran cis D e R o ec k
Judo V a n H o ld e r v er v a n g t Jan P h ilip V a n d en B erg h e, o n tslagn em en d
p en n in g m eester
Jan C o v e n s
L iv ie n V e m a ille n
F ra n ciscu s V a n D a m m e v er v a n g t Jan P h ilip V a n d en B erg h e
1892
Jan C o v e n s v erv a n g t F ran cis D e R o e c k a ls v o o rz itter
Judo V a n H o ld e r (secreta ris - sch atb ew aarder)
Jan V an d en B erg h e v er v a n g t F ra n cis D e R o e c k ( t 0 9 .0 2 .1 8 9 2 )
A d riaan V a n d en B erg h e v e r v a n g t L iv ie n V e m a ille n ( t )
F ra n ciscu s V a n D a m m e
1893
Jan C o v e n s
Ju do V an H o ld er
A driaan V a n d en B erg h e
F ra n ciscu s V a n D a m m e
A u g u st B a ey en s v e r v a n g t Jan V a n d en B erg h e, b u rg em eester in 1 89 2
1896
Jan C o v e n s
Judo V an H o ld er
A driaan V an d en B erg h e
A u g u st B a ey en s
G erm anus V an der Perre v erv a n g t F ra n ciscu s V an D a m m e ( f 1 8 9 5 )
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1898
Jan C o v en s
Judo V an H old er
A u gu st B aeyen s
G erm anus V an der Perrre
L eo V e m a ille n v erv a n g t A driaan V a n d en B erg h e ( t 1 8 9 7 )
1908
Jan C o v en s
Judo V an H old er
Petrus B aeyen s v erv a n g t A u g u st B a ey en s ( t 0 3 .0 6 .1 9 0 7 )
G erm anus V an der Perre
L eo V e m a ille n
191 2
Jan C o v e n s
Frans V an B ox sta el v erv a n g t Judo V a n H o ld er ( t 3 0 .1 1 .1 9 1 1 ) a ls p e n 
n in gm eester
Petrus B aeyen s
G erm anus V an der Perre
L eo V e m a ille n
1914
L eo V e m a ille n v ervan gt Jan C o v e n s ( t 1 9 .1 0 .1 9 1 3 ) a ls v o o rz itter
Frans V an B oxstael
P e tm s B aeyen s
G erm anus V an der Perre
Frans V an C otthem v erv a n g t Jan C o v e n s
1917
L eo V e m a ille n
Frans V an B oxstael
R em i B aeyen s v ervan gt P e tm s B a ey en s ( t 1 2 .1 2 .1 9 1 6 )
G erm anus V an der Perre
Frans V an C otthem
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1924
L e o V er n a illen
Frans V a n B o x sta e l
R em i B a ey en s
Frans V an C o tth em
M o d est V an d er S p e e te n v er v a n g t G erm anus V a n d er P erre ( f )
19 2 8
R em i B a ey en s v e r v a n g t L e o V e m a ille n ( t ) a ls v o o rz itter
Frans V an B o x sta el
Frans V an C o tth em
M o d e st V an der S p e e te n
V ic to r V an d er M e u le n v e r v a n g t L e o V e m a ille n ( t 2 9 .0 5 .1 9 2 7 )
1934
R em i B a ey en s
Frans V an B o x sta el
M o d e st V a n d er S p e ete n
V ic to r V a n der M e u le n
J o z e f D e D ie r v e r v a n g t F rans V a n C o tth em , d ie o n tsla g g a f.
19 3 7
R em i B a ey en s
F rans V an B o x sta el
V icto r V an der M e u le n
J o z e f D e D ie r
R om ain C o u ck v e r v a n g t M o d e st V an der S p eeten ( t 2 9 .1 1 .1 9 3 6 )
194 2
R em i B a ey en s
Frans V an B o x sta el
J o z e f D e D ie r
R om ain C o u ck
H ip p o lie t M in n er v e r v a n g t V icto r V an der M e u len ( t )
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1953
R em i B aeyen s
A im é V an B oxsta el v erv a n g t Frans V an B o x sta el ( t 1 9 5 3 )
J o z e f D e D ier
H ip p o lie t M in n er
G onunaar V e m a ille n v erv a n g t R o m a in C o u c k , b u rg em eester in 1 9 5 3
1964
J o z e f D e D ie r v erv a n g t R em i B a ey en s ( t 1 8 .1 1 .1 9 6 3 ) a ls v o o rz itter
A im é V an B o x sta el
G om m aar V e m a ille n
H ip p o lie t M in n er
A lb ert B aeyen s v ervan gt R em i B a ey en s ( t 1 9 6 3 )
1 96 5
J o z e f D e D ier
A im é V an B oxsta el
A lb ert B aeyen s
E m iel D e R oeck v ervan gt H ip p o liet M in n er ( t )
H erm an Stalpaert v erv a n g t G om m aar V e m a ille n ( f 1 9 6 5 )
1972
J o z e f D e D ie r
A im é V an B oxsta el
H erm an Stalpaert
A lb ert B aeyen s
M arcel D e D ie r v erv a n g t E m iel D e R o ec k ( t )
197 5
A lb ert B aeyen s v erv a n g t J o z e f D e D ie r ( t 1 9 7 5 ) a ls v o o rz itter
A im é V an B oxstael
H erm an Stalpaert
M arcel D e D ier
P iet V ern aillen v ervan gt J o z e f D e D ie r
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1984
A lb ert B a y en s
A im é V an B o x sta el
H erm an Stalpaert
P iet V e m a ille n
A u g u st D e B od t v erv a n g t M a rcel D e D ie r ( t 2 6 .0 9 .1 9 8 3 )
1996
A lb ert B a ey en s
H erm an Stalpaert
P iet V e m a ille n
A u g u st D e B odt
F ernand V a n O u d e n h o v e v e r v a n g t A im é V an B o x sta el ( t 0 2 .0 4 .1 9 9 6 )
1997
A lb ert B a ey en s
Fernand V a n O u d en h o v e
H erm an Stalpaert
P ie t V e m a ille n
C h ristian e V a n der P erre v er v a n g t A u g u st D e B o d t ( t 1 5 .0 2 .1 9 9 7 )
1998
H erm an Stalpaert v er v a n g t A lb ert B a e y e n s, o n tsla g n em en d v o o rzitter
F ernand V an O u d en h o v e
P iet V e m a ille n
C h ristian e V a n der Perre
J o z e f V an d er S p eeten v er v a n g t A lb ert B a e y e n s, o n tsla g n em en d

Alfabetisch: leden van de kerkfabriek 1803 - 2000
A ssch er ic k x Jan B a p tist 1 8 0 3 - ?
B a ey en s A lb ert 1 9 6 4 - 1 9 9 8
B a ey en s A u g u st 1893 - 1 9 0 8
B a ey en s P e tm s 1 9 0 8 - 1 9 1 6
B a ey en s R em i 1 9 1 7 - 1 9 6 3
B erlen g ée A u g u st 1 8 5 8 - 1873
C o u ck R o m a in 1 9 3 7 - 1 9 5 3
C o v e n s G erm anus 1 8 5 7 - 1 8 5 8
C o v e n s H enri 1 8 3 2 - 1 8 5 7
C o v e n s Jan 1 8 7 4 - 1913
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D e Bodt A u g u st 1 9 8 4 - 1 9 9 7
D e Brabanter Frans 1 8 1 7 - ?
D e Brabanter P ieter 1 8 2 8 - 1 8 6 7
D e D ier J o z e f 1 9 3 4 - 1975
D e D ier M arcel 1 9 7 2 - 1983
D e R oeck E m iel 1 9 6 6 - 1 9 7 2
D e R oeck F rancis 1 8 6 9 - 1 8 9 2
G oubert Jan B ap tist 1817 - 1 8 2 8
H aelterm an Karei B en ed ik t 1 8 2 2 - 1873
H en d rick x Jacobus 1817 - 1821
H en d rick x Jan F ran cis 1 8 2 8 - ?
H en d rick x Karei B en ed ik t 1 8 1 7 - 1 8 2 7
M in n er H y p o lie t 1 9 4 2 - 1 9 6 6
P ro v in s F ran cis 1857 - 1868
Stalpaert H erm an 1 9 6 6 V an B o x sta el A im é 1953 - 1 9 9 6
V an B o x sta el Frans 1911 - 1953
V an C otthem Frans 1 9 1 4 - 1 9 3 4
V an D a m m e F ran cis 1 8 8 2 - 1 8 9 5
V an den B ergh e A d riaen 1 8 2 2 - ?
V an den B ergh e A d riaen 1 8 9 2 - 1897
V an den B ergh e Jan 1 8 9 2 - 1893
V an den B ergh e Jan P h ilip 1 8 4 6 - 1 8 5 6 , 1858 - 1 8 8 0
V an der Perre G erm anus 1 8 9 6 - 1923
V an der Perre C h ristian e 1 9 9 7 V an der M e u len V icto r 1 9 2 5 - 1941
V an der S p eeten H en d rik J o z e f 1 9 9 8 V an der S p eeten M o d est 1 9 2 4 - 1 9 3 6
V an D ro o g en b ro eck Joannes 1 8 0 3 - ?
V an H averm aet P ieter J o z e f 1 8 6 7 - 1871
V an H o ld er Judo 1 8 8 0 - 1911
V an H ou tem A n to o n ? - 1 8 4 0
V an H ou tem Jan F ran cis 1 8 7 4 - 1 8 7 9
V an H ou tem Ju docus 1 8 3 8 - 1 8 6 0
V an O u d en h ove Fernand 1 9 9 7 V e m a ille n G om m aar 1953 - 1965
V e m a ille n L eo 1898 - 1927
V e m a ille n L ie v in 1 8 7 2 - 1 8 9 2
V e m a ille n P iet 1975 -
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Voorzitter van de Fabridiraad
H aelterm an K arel ? - 1 8 4 9
C o v e n s H en ri 1 8 5 0 - 1 8 5 6
D e B rabanter P ie te r 1 8 5 7
B e r le n g é e A u g u st 1 8 5 8 - 1 8 7 3
D e R o e c k F ra n cis 1 8 7 3 - 1 8 9 2
C o v e n s Jan 1 8 9 2 - 1 9 1 3
V e m a ille n L e o 1 9 1 3 - 1 9 2 7
B a ey en s R em i 1 9 2 8 - 1 9 6 3
D e D ie r J o z e f 1 9 6 3 - 1 9 7 5
B a ey en s A lb ert 1 9 7 5 - 1 9 9 8
Stalpaert H erm a n 1 9 9 8 -

Secretaris van de Fabriekraad
V an d en B erg h e Jan P h ilip ? - 1 8 4 9
D e B rabanter P iete r 1 8 5 0 - 1 8 5 6 , 1 8 5 8 - 1 8 6 8
C o v e n s G erm anu s 1 8 5 7
V an H a v erm a et P iete r J o z e f 1 8 6 9 - 1871
V e m a ille n L iv ie n 1 8 7 2 - 1 8 9 2
V an H o ld e r Ju do 1 8 9 3 - 1911
V an B o x sta e l F rans 1911 - 1 9 5 3
V an B o x sta e l A im é 1 9 5 3 - 1 9 6 5
H ou tm an J o sé (p a sto o r) 1 9 6 5 - 1 9 7 0
V an D a e le W illy (p a sto o r) 1 9 7 0 - 1981
V an A v erm a et W im (p a sto o r) 1981 - 1 9 8 8
C a lleb o u t A lfo n s (p a sto o r) 1 9 8 8 -

Penningmeester
V an H o u tem Judo ? - 1 8 5 9
V an d en B erg h e Jan P h ilip 1 8 6 0 - 1 8 8 0
V an H o ld e r Ju do 1 8 8 1 - 1 9 1 1
V an B o x sta e l F rans 1911 - 1 9 5 3
V an B o x sta el A im é 1 9 5 3 - 1 9 9 6
V an O u d e n h o v e F ernand 1 9 9 6 -
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PROFESSOR LUTGARDE M.C. BUYDENS KRUGT
CHRISTOFFEL PLANTINPRIJS 2000*
Tijdens een academische zitting in het Provinciehuis over
handigde gouverneur Camille Paulus de Christoffel Plantinprijs 2000 aan professor dr. Lutgarde M.C. Buydens. Deze
prijs ter waarde van 200.000 frank wordt jaarlijks door het
Fonds Christoffel Plantin uitgereikt aan een landgenoot die
in het buitenland op wetenschappelijk of artistiek vlak actief
is en door zijn/haar uitzonderlijke prestaties de eer van ons
land hooghoudt.
De Christoffel Plantijnprijs werd in 1968 in het leven geroe
pen door 5 Antwerpenaren ; Ludo baron Van Bogaert, Roger
baron Avermaete, Hugo Van Kuyck, Maurits Naessens en Jo
Van de Perre. Zij vonden dat landgenoten die zich in het
buitenland verdienstelijk maken op wetenschappelijk of
artistiek vlak, daarvoor in eigen land erkenning moeten
krijgen. Immers, door hun uitzonderlijke prestaties leveren
zij een onschatbare bijdrage tot de uitstraling en de versprei
ding van onze cultuur in de wereld.
De stichters gaven de prijs de naam "Christoffel Plantin" en
drukten hiermee hun bewondering uit voor deze veelzijdige
en universele man. Deze 16de-eeuwse Antwerpse drukker en
uitgever leverde, net zoals de laureaten en de prijs, een
enorme bijdrage tot de uitstraling en de verspreiding van
onze cultuur in het buitenland.
De toekenning van de prijs gebeurt op basis van de dossiers
die aankomen bij het fonds. Iedereen die dat wenst, kan een

' D e n a v o lg en d e tek st is e e n p ersb erich t en w erd o n s b ezorgd door
G eert V an der S p eeten .

kandidaat voordragen. Het grootste aantal kandidaturen komt
van de Belgische ambassades en consulaten.
Professor dr. Lutgarde M.C. Buydens werd geboren in
Leuven op 25 november 1955. Zij is hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, waar ze chemometrie
doceert.
Chemometrie is een specialisatie binnen de analytische
scheikunde. Eenvoudig gezegd past chemometrie technieken
uit de informatica toe om de scheikundige gegevens te orde
nen. Zo komt de samenhang aan het licht tussen op het
eerste gezicht onsamenhangende gegevens. Scheikundige
metingen die miljoenen resultaten opleveren, kunnen op die
manier vlugger geïnterpreteerd worden. Dit onderzoeksge
bied werd in de jaren ’70 ontsloten door professor Massart
(Vrije Universiteit Brussel) en professor Kateman (Katholie
ke Universiteit Nijmegen).
Professor Buydens stond mee aan de wieg van deze discipli
ne en leverde een enorme bijdrage in de verdere ontwikke
ling van dit onderzoeksterrein. Tot haar belangrijkste bijdra
gen behoren de praktische toepassingen van genetische
algoritmen en neurale netwerken. Neurale netwerken worden
onder andere gebruikt voor het automatisch sorteren van
afval. Een voorbeeld hiervan is de automatische classificatie
van bouw- en sloopafval voor recyclage. Via infraroodopnamen wordt het puin door de chemometrische software ge
classificeerd als steen, hout, plastic,...
In ruimer verband is de chemometrie een onderdeel van de
analytische scheikunde, de wetenschappelijke discipline die
de aard en hoeveelheid van stoffen in hun onderling verband
bepaalt. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan het
experimenteel proefopzet, als aan de data-analyse. Sinds de
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opkomst van goedkope rekenkracht (computers) is het belang
van de chemometrie, zowel in de academische centra als in
de industrie, enorm toegenomen. De chemometrie vindt zijn
toepassing in vele gebieden, gaande van kwaliteitszorg tot
kwantitatieve en kwalitatieve chemische analyse. Die kwali
tatieve analyse is bijvoorbeeld belangrijk voor het bekomen
van een kwaliteitscertificaat voor een bepaald product. En
die certificaten zijn tegenwoordig een vereiste om te kunnen
deelnemen aan de internationale handel binnen Europa.
Vooral sinds haar benoeming in 1995 tot hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft professor Buydens
zich ontwikkeld tot een gezaghebbend analytisch chemicus
binnen de Nederlandse wetenschappelijke kringen (waaron
der de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek) en nam zij verschillende initiatieven om de
betekenis van dit onderzoeksterrein te onderstrepen en te
bevorderen. Het werk van professor Buydens levert een
indrukwekkende bijdrage aan de ontwikkeling van de analyti
sche scheikunde in het algemeen en aan die van de chemo
metrie in het bijzonder.
Mevrouw Buydens geldt internationaal als een autoriteit op
het vlak van de chemometrie. Zij verbreedde het werkgebied
door het oplossen van medisch-chemische en moleculair-chemische problemen. Haar invloed, werkkracht en innovatiege
richt onderzoek blijken uit haar curriculum en de vele publi
caties. Zij is in Nederlandse wetenschappelijke kringen een
zeer gewaardeerd en gerespecteerd vertegenwoordigster van
België.
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ARMAND NEUKERMANS: Vlaams-Californische
techno-top'
Dat het Canadese telecomconcern Nortel half maart de
Californische specialist in optische technologie Xros overnam
voor 3,25 miljard dollar, kon u in de internationale en vader
landse pers lezen. Maar dat de stichter en huidige chief
technology officer van Xros een uitgeweken Vlaming is,
werd er nergens bij verteld. Armand Neukermans (59)
verdient nochtans alle aandacht, want de man heeft zich de
voorbije 35 jaar in Silicon Valley een meer dan indrukwek
kende carrière opgebouwd. Martin Hinoul, gewezen Belgisch
technologisch attaché in Los Angeles, bestempelt hem zonder
meer als "een van de grootste technologen in de Valley". De
man heeft 48 patenten in uiteenlopende domeinen op zijn
naam, en nog eens 20 andere zijn "pending". Zijn onderzoek
in het Xerox Research Lab en later bij Hewlett Packard lag
mee aan de basis van de inkjetprintertechnologie - al laat hij
zelf de credits voor de eigenlijke doorbraak aan een toenma
lige collega.
De prijs die Nortel voor Neukermans bedrijf Xros (spreek
uit: Kairos) betaalt, doet even met de ogen knipperen: 3,25
miljard dollar (pakweg 130 miljard frank) voor een bedrijf
dat omzeggens nog geen producten en geen markt heeft. Wat
het dan wel heeft? Technologie, die pas deze zomer op het
terrein zal worden getest, en begin volgend jaar als product
op de markt komt. Xros is de uitvinder en producent van een
microspiegelschakelsysteem voor open optische netwerken.

' D e n a volg en d e tekst op gem aak t d o o r R a f P a u w e ls, d ie on d er andere
v ersch een in T rends van 3 0 .0 3 .2 0 0 0 , w erd o n s b ezo rg t d o o r E u geen
N eu k en n a n s.
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Dat heeft alles vandoen met het telecom-toverwoord "band
breedte".
Vóór de glasvezel-revolutie de telecomwereld aan (virtueel)
onbeperkte bandbreedte hielp, berustten de circuits en schakelsystemen volledig op elektronica. De technologie om
elektronen te switchen is zeer matuur, maar een praktisch
toepasbare technologie om fotonen te switchen - de partikel
tjes van een lichtstraal - heeft de wetenschap nog niet hele
maal onder de knie. Met als gevolg dat schakelsystemen op
een optisch netwerk de optische signalen eerst omzetten in
elektronische, die ze dan schakelen en terug omzetten in
optische, die verder doorgestuurd kunnen worden. Maar die
dubbele omzetting maakt de zaken wel erg complex, met
serieuze financiële en ’logistieke’ implicaties. Neukermans
verduidelijkt het met een metafoor: "Het is alsof je een trein
van New York naar San Francisco laat rijden, maar om de
200 kilometer aan alle passagiers vraagt om uit te stappen,
tickets te laten checken, van spoor en trein te wisselen, en
dan weer verder te rijden." Wat de cross-connect technologie
van Xros doet, is de trein in een ruk laten doorrijden over
het hele traject: het schakelt rechtstreeks de optische signalen
zélf, met behulp van uiterst minuscule spiegeltjes. Dat maakt
het systeem - in de huidige stand van de technologie al tweetot viermaal sneller dan de meest geavanceerde elektronische
cross-connect, en vooral: het maakt het installeren en upgra
den van netwerken voor de telecom-carriers makkelijker én
stukken goedkoper. Het onderzoeksbureau Pivotal Research
schat dat de markt voor optische cross connect systemen zal
groeien van 427 miljoen dollar dit jaar, naar 10,3 miljard
dollar tegen 2004.
Nortel is als infrastructuurleverancier voor de telecombedrijven een voorloper in de optische revolutie. "Nortel heeft de
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voorbije maanden een aantal acquisities in dit domein ver
richt, "and they all fit together beautifully," vertelt Armand
Neukermans, die na 35 jaar in de States - hij is ook Ameri
kaans staatsburger geworden - af en toe naar het Engels
overspringt wanneer hij in zijn moedertaal de juiste wending
niet meer vindt. "Van bij de eerste contacten met mensen
van Nortel hadden we "good vibes," zegt hij, "meer dan met
de eveneens geïnteresseerde concurrent Lucent."
Armand Neukermans is een burgerlijk ingenieur van de
Leuvense universiteit, die na een jaar assistentschap besliste
de Atlantische Oceaan over te steken, "omdat ik als nieuws
gierig baasje voortdurend wilde blijven bijleren, én omdat ik
op de plaats wilde zijn "where history was made." Voor dat
laatste heeft hij een goede neus: hij klopte in zijn vroege
Amerikaanse jaren ook als sollicitant aan bij het nog piepjon
ge en onbekende Intel, maar werd er "wegens te weinig
ervaring" niet aangeworven.
De oversteek naar de VS in 1964 maakten Armand Neuker
mans en zijn echtgenote per boot, vier dagen nadat ze in het
huwelijk waren getreden. General Electric was zijn eerste
werkgever, waarvoor hij in Phoenix rond "advanced magne
tic recording" werkte. Daarna trok hij opnieuw naar de
unief, Stanford deze keer om er vier jaar lang toegepaste
fysica te studeren. Xerox Research Lab was een volgende
stap, vooraleer na Hewlett Packard in Palo Alto, Californië
te trekken. Voor HP heeft hij nog altijd een zwak, "omdat
het er zo plezierig werken was, zo motiverend. Bill Hewlett
kwam bij momenten naast me staan om uitvoerig naar de
vordering van mijn research te polsen." Maar omdat het in
grote bedrijven vaak zo lang duurt eer onderzoekswerk in
concrete producten is omgezet, voelde hij in ’85, na 12 jaar
in HP Labs, toch de kriebels om naar een kleiner bedrijf te
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gaan. Tencor Instruments (halfgeleiderindustrie) werd zeven
jaar lang z’n basis. Daar liet hij nog een jaar bij Teknekron
TSDC (opgericht door een andere Belg, Mare Madou) op
volgen, waarna hij zich realiseerde dat anderen hem heel
vaak om technologisch advies kwamen vragen, en dat hij
maar beter z’n consulting en z’n eigen vondsten zelf te gelde
kon maken. Zo werkte hij onder meer aan geavanceerde
scanners, aan inplanteerbare boorapparaten (verkocht aan een
Fortune- 500 company), en wierp zich in 1997 op de fiber
optic switching, toen hij voelde dat daarin de volgende
revolutie schuilde. Het resulteerde in de oprichting van,
Xros Ine., geïnspireerd op het Grieks, waarin ’kairos’ ver
wijst naar "de tijd die rijp is".
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VOLKSGENEESKUNDE TE OKEGEM’
Herman Brantegem
Het is voor mensen van nu bijzonder moeilijk zich het maat
schappelijk leven van een honderdtal jaren geleden in te
denken. Een bestaan zonder snelle verbindingswegen, zonder
communicatiemiddelen, zonder elektrische verlichting, zon
der radio, tv of krant, zonder grote zorg voor persoonlijke
hygiëne, zonder een systeem van sociale zekerheid en boven
al zonder dat artsen of ziekenhuizen op een bereikbare
afstand aanwezig en betaalbaar waren.
In de statistische jaarboeken van België lezen wij dat
er in 1840 voor de provincie Oost-Vlaanderen met 77.466
inwoners slechts 360 geneesheren en 61 apothekers waren,
meestal gevestigd in de steden.
De eerste dokter die zich metterwoon te Okegem
vestigde was dokter Stalpaert. In 1961 startte hij in een huis
in het begin van de Kouterbaan, later verhuisde hij naar het
vroegere huis van Cyriel De Dier in de Leopoldstraat, om
zich daarna definitief te vestigen iets verder in de Leopold
straat. Sinds 1979 heeft Okegem een tweede dokter, namelijk
dokter Meert, die zijn praktijk heeft in het vroegere huis van
Jules Asscherickx aan de Kouterbaan.
Hoe behielpen de mensen van Okegem zich voordien
wanneer ze ziek waren of dringende medische hulp nodig
hadden? Men deed dan beroep op dokters uit naburige ge
meenten. Men vroeg dan bijvoorbeeld dokter Van den Berghe uit Ninove of dokter Leon Van Bever uit Meerbeke. Vóór

' G eraad p leegd e w erken: D e C o c k A . , V o lk sg e n e e sk u n d e in V la a n 
deren; V an den B u ssch e L ., Z ie k te n en r e m ed ies in d e v o lk sg e n e e s 
kunde; G eu ssen s J ., V o lk sb e e w e g e n v o o r z ie k te n v a n m e n s en dier; R u y s
R ., T o t h eil van m en s en d ier.
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de Eerste Wereldoorlog kwam dokter Van Bever iedere dins
dag voor middag naar het hof Van den Berghe tegen het
klooster om de zieken daar te kunnen ontvangen en medische
hulp te verlenen. Dat was niet ongewoon, hij hield zijn
consultaties immers bij familieleden. Dokter Van Bever had
zeer veel patiënten te Okegem. Tot op zeer hoge leeftijd
deed hij huisbezoeken.

IN VIAM PACIS

Gerechtigheid, en liefde voor U en voor de
naaste heeft hij steeds betracht. Vinnig en
vurig streed hij voor alles wat "goed, recht
vaardig en waar" was. Zijn leven en zijn
werk waren geïnspireerd door het Evangelie
van Uw Zoon, en gevoed door een diepe
Eucharistische vroomheid. In de uitoefening
van zijn beroep, in "de kunst van het ge
nezen" is hij de zwakke en noodlijdende
mens te hulp geweest.
En in de wederwaardigheden van het leven,
die ook hem niet gespaard bleven, hebt Gij
hem zichtbaar bijgestaan, voornamelijk In
de persoon van zijn dierbare echtgenote en
zijn kinderen, "zijn vreugde, zijn trots en
zijn erekroon".
Heer, wij bidden U, neem hem nu op in Uw
Drieène Liefde, "temidden van al Uw uitver
korenen, en van allen die ons reeds zijn
voorgegaan, getekend met het geloof".

t
DE WEG VAN VREDE IS INGEGAAN
DE HEER

LEON VAN BEVER
Dokter in de geneeskunde.
Voorzitter van de kerkfabriek.
Vereerd met het kruis ” Pro Ecclesia et
Pontifice” . De gouden medaille van Sint*
Bavo en verscheidene burgerlijke eretekens.
weduwnaar van Dame Augusta WOUTERS
echtgenoot van Dame Marie MOTTE
geboren te Meerbeke op 9 januari 1893 en
godvruchtig overleden te Ninove op 7 no
vember 1981, gesterkt door het Heilig Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen.

Papa, in lengte van dagen zullen wij
blijven bidden voor u en tót u: ieer
ons werken, leer ons bidden; leer ons
leven, leer ons lijden zoals gij; leer
ons ook op rechte wegen door het le
ven gaan - "per vias rectas" ~ leer ons
de rechte weg, de kortste naar God
en naar u...

"'Groot zijt Gil, o Heer, en ten zeerste
lovenswaardig..,; en loven wil U een
mens, want Gif' hebt ons gemaakt voor
U, en onrustig is ons hart totdat het
rust vindt in U...” (S. Aug., Confess. 1,1)
Waarlijk, loven willen wij U, Heer God, voor
deze nobele mens die Gij gemaakt hebt voor
U, maar ook voor ons.
En in één adem willen wij U danken voor al
de weldaden, die wij door U en door hem
mochten ondervinden op onze levensweg.
Bijna een eeuw lang hebt Gij hem als "een
gerechtige" • in de schriftuurlijke zin van
het woord - "laten rondgaan al weldoende".

De families
VAN BEVER. GOUBERT, WOUTERS,
LONCIN, MOTTE en DECOSTRE,
danken voor Uw blijken van
deelneming.
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Wie nog vroeger dan 1840 in de geschiedenis wil
teruggaan komt in eeuwen terecht waarin er van echte medi
sche verzorging nauwelijks sprake was en waarin de zieken
verzorging in hoofdzaak in handen was van chirurgijns. Drie
grote hulpmiddelen stonden tot hun beschikking:
- het "piskijken" of urescopie want ze meenden uit de sa
menstelling van de afscheidingsprodukten het ziektebeeld te
kunnen bepalen
- de aderlating, om ziekten te voorkomen en die mocht
alleen gebeuren op dagen waarop zulks blijkens de astrologie
voor de patiënt gunstig was
- tenslotte de klisteerspuit.
In dergelijke omstandigheden was een reactie "laten
we de dokter roepen" tot een eind in de twintigste eeuw
ongewoon, moeilijk en dus zeldzaam. In ziekte en nood
waren de mensen veel meer op zichzelf, op hun buren en op
de hulpmiddelen uit eigen omgeving aangewezen.
Het vertrouwen in de kunde van de geneesheer was dikwijls
zeer beperkt. Oudere Okegemnaars vertelden dat ze een
bejaarde man kenden die ernstig ziek was, maar nooit de
pols wou laten voelen en ook hardnekkig alle geneesdranken
weigerde. "Ge moogt me pijnigen zoveel ge wilt maar met
uw prutsen (flesjes medicijnen) heb ik geen zaken". Men
verhoopte meer van kwakzalvers en straatremedies dan van
hulp van geneesheren.
Voor de levering van geneesmiddelen moest men zich
tot voor de jongste oorlog wenden tot enkele kruideniersza
ken. Wie last had van schele hoofdpijn had de zogenaamde
"witte poederkens", wie last had met de stoelgang kocht
voor 5 frank "rode pillen". Voor een zachtere aanpak raadde
men lindenthee aan en voor "’t flesijn " was thermogene
watten goed.
Bij "Stoesjken" (August De Schrijver) kon men pas
sende zalfjes kopen om huiduitslag en zweren te genezen.
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August De Schrijver, geboren op 4 januari 1863, werd op
twintigjarige leeftijd bij een spoorwegongeval te Brussel het
linkerbeen tot onder de knie en het rechterbeen boven de
knie afgerukt. Hij woonde in de Fonteinstraat rechtover het
hof Van Boxstael in een klein huisje. Naast schoenlappen
verdiende hij nog wat extra met de verkoop van zalljes voor
mens en dier^. Hij overleed op 18 januari 1943.
Door vele kwellingen héén moeten wij het rijk Gods
binnentreden.
Act. 14.

t
.

BID V O O R D E ZIEL
VAN ZAI.IOKie

A U G U S T U S DE S C H R Y V E R
ZOON

VAN WIJLEN

P ieter A n toon en C onstance M uylaert
geboren (e O lcegem d e n 4 J a n u a r i 1 6 6 3
e r g o d v r u c h tig o v e rle d e n d e n

en

18 J a n u a ri 1 9 4 3

voorzien van de H .H . S acra m e n te n d e r stervenden.

De rechtvaardige sterft geiust, zijn dood is de uit
gang van h et tegenwoordige en de iiigattg van een
beter levef».
Prov. 16. 31
Deze ongelukkige man w erd van af zijne jeugd een
droevig lot beschoren ; en toch droeg hij met moed
en gelatenheid het zware kruis. De H eer, die steeds
gratie gééft, paar staat, schonk hem ook s te rk te en
middel om zijn ellendig bestaan t o t ^ e n hpogen o u d e r
dom voort te slepen.
Het leven Is een onafgebroken, pijnlijke strijd waar
vaak den mensch geen verpoozing w o rd t gegund dan
om te lijden en te zuchten.
V aarw ^, béminde pleegkinderen en bloedverwanten,
dank voor de genegenheid en goede zorgen welke ik
bij u genoten heb. H ebt dank vooral gij die mij in
mijne laatste levensstonden zoo teederlijk verpleegd
hebt. Dat God e r u voor loone. Mijn balliitgschap is
thans ten einde. Eens zien wij elkander w eder bij den
H eer. Intusschen vergeet mij niét in uwe gebeden.
M i j n Jezus, barm hartighe id.

(1 0 0 dagen afl.)

................................«i...
P le c h tig e U ik d ie n s t

in de p a ro c h ia le ke rk van' Oke*

gem, op D o n d e rd a g 21 J a n u a r i 1 9 4 3 , te 9 uur.
De Troy, koster, Okegem.

^ Z ie

VAN

VAERENBERGH

B .,

Een invalide spoorwegman

"Stoesjken", in: M e d e d e lin g e n H eem k rin g O k eg em , 1 9 8 7 , p. 2 2 .
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Ernest Staels woonde op de "plesj" en maakte en ver
kocht ook zalQes voor de genezing van dieren.
Een merkelijke verbetering in de geneesmiddelenbe
diening kwam er vanaf 1979 toen er een apotheek geopend
werd aan de Kouterbaan door André De Dobbeleer momen
teel overgenomen door Mevrouw Moeremans.
De ontoereikendheid van de geneeskunde was welis
waar een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van de
volksgeneeskunde, maar de diepere verklaring voor haar
instandhouding moet elders dan in materiële omstandigheden
worden gezocht. Volksgeneeskunde is het aanwenden van
een behandelwijze die in een gemeenschap bekend staat als
afdoend genees- of voorbehoedmiddel bij ziekte of ongemak
met uitsluiting van middelen die door de officiële geneeskun
de worden voorgeschreven. Die middelen zijn zeer verschil
lend. Wij kunnen ze indelen in verschillende groepen:
1) De gewone huismiddelen:
Alles in de onmiddellijke omgeving van de zieke en waarvan
de ervaring heeft geleerd dat zij hun nut bewezen hebben.
- Om neusbloedingen te stelpen, legde men een stuk ijzer in
de hals, ofwel een vochtige doek op het voorhoofd, terwijl
men het hoofd achterover hield. Soms stak men ook een net
van een spin in de neus. Een bloedende wonde werd met een
spinneweb bedekt om het bloeden te stelpen; het schijnt dat
de bloedstolling er werkelijk door bevorderd wordt. Dat het
niet zonder gevaar is voor besmetting zal iedereen wel
beseffen. Men dacht dat de draden van het spinneweb het
aaneengroeien van de wond bevorderde.
- Men streek eiwit op de beet van een insekt.
- Een verstuikte voet belegde men met pekeldoeken.
- Bij krampen of reuma bond men een palingvel rond het
zieke lichaamsdeel.
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-Bij maagpijn dronk je best een afkooksel van hondsdraf of
van hopbellen.
- Op zweren legde je een preiblad of je maakte een papje
van kaasjeskruid (broëekes mastellekes, paternosterkruid) en
tarwebloem al dan niet met boter vermengd.
- Bij oorpijn was vlierdamp aangewezen, men hield het zieke
oor boven kokend water met vlierbloemen gemengd zodat de
damp in de oorholte kon binnendringen.
- Tegen "mondbleinen" (blaasjes op het mondgehemelte) bij
kinderen, werd de mond met bruine suiker of met een pis
doek ingewreven.
- Om een verkoudheid tegen te gaan werden bladeren van
zwarte aalbessen kapotgewreven en opgesnoven.
- Hoofdpijn werd geheeld door het binden van een koude
doek omheen het hoofd.
- Tegen reumatiek stak men een aardappel of een keitje op
zak.
- Om de hik weg te krijgen, moest men de persoon doen
verschieten of hem herhaalde malen doen zwelgen zonder
ademhalen.
- Een borstvalling werd bestreden door de borst in te wrijven
met een vetkaarsje, ofwel door een koek van lijnzaad op een
bruin papier op de borst te leggen, ofwel door er opgewarm
de blauwe doeken op te leggen.
- Bij een te hoge bloeddruk had men de keuze uit het drin
ken van een lepel azijn of het regelmatig nemen van een
zout-voetbad.
- Koorts verdween als men in azijn gedrenkte kousen droeg.
- "Stijloog" genas vlot indien men er dagelijks met een
trouwring overwreef.
- Zweren werden bestreden door een preiblad, ingewreven
met boter en met een tang boven het vuur gehouden, erop te
leggen. Ook peperkoek werd als een degelijke pleister aan
zien.
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- Bij keelpijn of kroep moest men een levende puit in de keel
houden en wanneer die blauw werd was de brand eruitgetrokken.
- Om de moedermelk weg te krijgen werd een blad van rode
kool op de borst gelegd.
- Een luizenkop werd met petrol ingewreven.
- Men gebruikte bloedzuigers die men op de arm of in de
hals plaatste om pijnloos bloed te zuigen en aldus een aderla
ting te voorkomen. Bloedzuigers zuigen elk 5 tot 10 gram
bloed op: dit wordt in de maag van de diertjes aanstonds
donker-zwart en laat bij het publiek de indruk dat zij alleen
"slecht bloed" opzuigen, men plaatste ze op een grondig
gewassen huid, best onder een tas men nam dit weg wanneer
het dier zich had vastgezet. Na 15 tot 45 minuten viel de
bloedzuiger vanzelf eraf, doch de wonde bleef nog een tijdje
nabloeden er volgde een lichte jeuk. Men mocht ze maar
éénmaal gebruiken.
- Het snuiven was niet alleen een volksgeneugte, men kende
het de eigenschap toe dat het de geest opklaarde en het hoofd
ontlastte. Men zei in de volksmond: "snuif reinigt de herse
nen en jaagt de dokter van het bed".
- Het volk beweerde dat de lintworm verlekkerd was op
zoete melk en men slechts de geur ervan hoefde in te ade
men om het ellendige dier te voorschijn te roepen. Leg u dus
met een open mond over dampende zoete melk en de lint
worm zal weldra tot in de keel opklimmen en z’n kop bui
tensteken, dan heb je hem maar vast te grijpen en op te
winden.
Er waren eveneens voorschriften die door de huidige kies
keurigheid onaanvaardbaar zijn geworden.
- Winterhanden kunnen vlugger genezen door er op te wate
ren
- Een wonde werd belegd met spinrag.
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- bij keelpijn bind men een gebruikte kous met zweet om de
hals of, nog even doelmatig, een verband van koedrek ge
mengd met azijn.
Sommige middelen zijn eeuwenoud andere zijn vrij
recent. Zo is er bijvoorbeeld de mening dat een luchtdoop
verlossing brengt bij een kind dat kinkhoest heeft.
De belangrijkste bron waaruit al die volkswijsheid wordt
geput is de eigen ervaring binnen de gemeenschap. Ander
zijds zijn heel wat middelen die nu tot de volksgeneeskunde
gerekend worden overblijfselen van medische voorschriften
afkomstig uit de oudheid.
Kruidenboeken leverden eveneens volksgeneeskundige recep
ten. De boekhandels spelen in op de trend en het aanbod van
nieuwe drukken en herdrukken van kruidenboeken is groot.
Elke verstandige huismoeder ging vroeger in het gunstige
jaargetijde haar voorraad koninginnebloemen, kamillebloemen, smeerwortels, vlier- en lindebloemen, paternosterkruid,
hoefbloemen, weversbladeren,... verzamelen. Had het kind
zich bezeerd, gesneden of verbrand, openbaarden zich ont
stekingen, zweren of puisten, moeder wist een drankje
samen te stellen of een papje te maken om het kwaad te keer
te gaan.
Er dient evenwel gezegd, dat veel dingen, thans als bijgeloof
verworpen en bespot, toen voor degelijke wetenschap golden
en algemeen werden aangenomen.
2) De magische middelen:
Het misprijzen dat vrij algemeen ten aanzien van volksmid
delen geldt, is zeer waarschijnlijk ontstaan omdat bij vele
recepten het verband tussen de ziekte en de ziektebestrijding
als onlogisch voorkomt. Dit zijn dan eerder de magische
middelen.
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- Wie reuma had moest er voor zorgen steeds een wilde
kastanje (paardekastanje, galnoot) of een aardappel bij zich
te dragen.
- Men was overtuigd dat nachtmerries en kwade dromen niet
zouden voorkomen als men zijn schoenen of pantoffels
kruisgewijs voor het bed plaatste.
- De genezing van roos gebeurde door handoplegging van
iemand die in zijn hand een levende gevangen mol had laten
doodbloeden en die zijn bloed met dat bloed had vermengd.
- Om zich te beschermen tegen ziekte en een plotse dood
moest men tijdens de eerste meinacht drie wormstekige
zwarte bonen over de schouder werpen.
3) De wondermiddelen van kwakzalvers en wonderdokters:
De kwakzalvers, de zogenaamde charlatans, worden al
eeuwenlang niet meer serieus genomen maar desondanks
blijven ze bestaan alsmaar speculerend op de goedgelovig
heid van het publiek. Ze zijn rondreizende verkopers met
onfeilbare flesjes, poeders, zalQes tegen alle mogelijke
kwalen. Er waren zelfs wondergenezers die medewerkers
betaalden om kreupelheid te veinzen tot ze op het gepaste
ogenblik hun krukken weggooiden. En toch zijn er ongetwij
feld genezers geweest met een natuurlijke gave om door
wrijven en strijken pijn te verdrijven.
Judith Van Damme vertelde me dat vóór de Eerste
Wereldoorlog, toen ze nog een klein kind was, iedere zon
dag na de beide missen een kwakzalver, volledig in het
zwart gekleed en met een hoge zwarte hoed, zijn geneesmid
delen kwam verkopen aan de poort waar nu Rosa Nuyts
woont. Hij had een tafeltje bij waar hij zijn koopwaar ten
toonstelde en hijzelf stond op een bankje om goed gezien te
worden.
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4) De godsdienstige middelen;
Wie over die middelen spreekt denkt dadelijk aan de bede
vaarten. Gedurende eeuwen heeft inderdaad een systeem
gefunctioneerd, waarin voor vrijwel elke ziekte een heilige
als noodhelper aangeroepen kon worden, zozeer zelfs dat
bepaalde ziekten in de volksmond met de naam van de
Heilige worden genoemd: Sint-Katrienewiel, Sint-Antoniusvuur.
Het Katrienewiel is een soort huiduitslag die soms een
ringachtige vorm vertoont. Het Antoniusvuur is een soort
pestziekte, in de volksmond de "zwarte dood" genoemd, die
reeds lang verdwenen is en waarvan de naam later overging
op een besmettelijke huidontsteking bij de zwijnen. Het
"Sint-Antoniusvuur" zou zijn oorsprong hebben in de Mid
deleeuwen die geteisterd werden door een epidemie waarvan
de aangetaste ledematen zwart uitsloegen en eruit zagen als
verkoold, de gelovigen namen hun toevlucht tot de bescher
mer tegen het vuur namelijk Sint-Antonius vandaar de naam
"Sint-Antoniusvuur".
Amuletten worden in de volksgeneeskunde gebruikt
als voorbehoedmiddel en als geneesmiddel. Onder "amulet"
verstaat men een afweermiddel, namelijk een prentje, beeldje
of een ander voorwerp, waaraan men een bovennatuurlijke
kracht toeschrijft. Men draagt ze om van ziekte, verwon
ding, of betovering gevrijwaard te zijn aan de hals, de arm,
de vingers, de oren of in de klederen.
Een bedevaart bestaat hierin dat men driemaal rond
het beeld of rond de kerk stapt, de relikwie vereert, een
geldstuk offert, een bidprentje van de heilige koopt en gedu
rende negen dagen de novene onderhoudt.
Fliesse (Felicitas Lucia Coppens) had van haar moe
der geleerd welke heilige moest aangeroepen worden tegen
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bepaalde ziekten en waar er op bedevaart gegaan moest
worden om genezing te bekomen. Felicitas Lucia Coppens
geboren te Iddergem in 1871 en er gestorven in 1951 was
gehuwd met Frans Van Der Speeten (Okegem 1853 + 1933)
bijgenaamd "de Kett’n". Ze woonden te Eversem aan het
begin van de Hazeleerlos waar nu César De Smedt woont.
Zij bezat een boek dat ze raadpleegde wanneer de Okegemnaars en ook mensen uit naburige dorpen voor bepaalde
ziekten ten rade kwamen. Ze las destijds de wratten af.
Daartoe werd een strohalmpje met een knoop erin in de
lengte doorgesneden en in kruisvorm op de wratten gelegd
ondertussen las Fliesse een speciaal gebed en nadien diende
men het strohalmpje te begraven in vochtige grond en negen
dagen een Onze Vader en Weesgegroet te bidden.
Wanneer de zieke zich moeilijk kon verplaatsen ging
ze zelf voor een kleine vergoeding op bedevaart.
Welke waren nu bekende bedevaartplaatsen?
Elke streek bezat een aantal heiligdommen met gespe
cialiseerde hulpverlening voor de kwalen en noden. Voor de
stuipen moest men te Ninove zijn, voor hoofdpijn te Iddergem (strokapelleken), voor de kinkhoest te Goeferdinge en
Mere, voor allerlei ziekten van mens en vee te Okegem.
Iedere parochie trachtte een heilige te vinden die als
toevlucht in nood kon worden aangeroepen. Heiligen waren
voor onze voorouders in de eerste plaats de grote helpers in
nood die vaak een hopeloze zaak dienden op te knappen. De
solidariteit in de gemeenschap was soms zeer groot. Om
genezing voor een ernstige zieke te bekomen ging de ganse
buurt de ommegang doen en dit negen dagen lang.
- Sint-Antonius-abt te Okegem. Sint-Antonius-abt wordt hier
op de parochie sedert een paar eeuwen vereerd en speciaal
aangeroepen tegen alle besmettelijke ziekten bij mens en
dier. In de vorige eeuw werd het feest van de heilige op
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luisterrijke wijze gevierd. Om de devotie tot Sint-Antonius in
de loop van het jaar aan te moedigen werd door de pastoor
iedere eerste maandag van de maand een solemnele mis
opgedragen. Het beeld werd dan uitgestald en na de mis
werd er gezegend met de relieken. Voor of na de mis deed
men de kleine beeweg; driemaal rond de kerk om nadien te
komen bidden voor het beeld.
Daar onze voorouders lange tijd bijna uitsluitend van
de landbouw en veeteelt leefden is het verklaarbaar dat zij
speciaal Sint-Antonius aanriepen als er één of andere ziekte
in de stallen heerste. Ze beloofden dan onmiddellijk boete te
doen, negen dagen na elkaar de beeweg te doen of de grote
weg om te gaan om genezing te bekomen voor hun zieke
dieren. Zo zag men vroeger veel mensen bij valavond bid
dend langs de straten gaan. De bewoners van de Kattestraat
en Leopoldstraat begonnen hun beeweg bij de kapel op het
dorp en gingen langs de Kouterbaan, Spoeltjesweg, de Fon
teinstraat, Van de Perrekaai en kerk om bij de kapel te
eindigen. De bewoners van de wijk Eversem begonnen in de
Fonteinstraat ter hoogte van de Spoeltjesstraat gingen zo
langs de kapellen van de Fonteinstraat naar de kerk verder
langs de dorpsplaats naar de Kouterbaan en eindigden meest
al bij de kapel van J. Asscherickx - Heiremans.
Een ander gebruik was het volgende: in de kerk werd
een varkenskop of een stuk vlees geofferd. Na de hoogmis
werd dit bij de kerkdeur publiek verkocht en dikwijls zag
men de eigenaar zijn offer weder inkopen. Dit gebruik bleef
in voege tot enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog^.

^ D e v ererin g v a n S in t-A n to n iu s w erd reed s u itv o erig b esch reven in
M e d e d e lin g en H eem k r in g O k e g e m , ja a rg a n g 2 , p. 3 4 -4 7 .
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- de heilige Aldegondis te Overboelare was de plaats waar de
Okegemnaars gingen beewegen tegen kanker, kwade boe
zems, tandpijn, koortsen, pest, bezetenheid en andere kwa
len. De relikwie van de heilige wordt het ganse Jaar uitge
stald en de bedevaarder heeft de mogelijkheid een kaars te
offeren.
De heilige Apollonia werd, om haar standvastigheid in
het belijden van het geloof, met zoveel woede in het aange
zicht geslagen, dat de tanden haar uit de mond vielen. Na
dien werd ze verbrand en daarom wordt deze heilige
"gediend" tegen de tandpijn. Bedevaartplaatsen waar ze
vooral vereerd wordt zijn Erwetegem en Leberg (Roosdaal).
Het ritueel is eenvoudig. Nadat men de reliek gekust heeft,
laat men zich voor een aantal jaren in de broederschap
inschrijven. Men noemt dit: "zijn tanden verkopen voor
zoveel jaren". Na de goddelijke diensten op 9 februari ze
gende men met de relieken van de heilige Apollonia te
Erwetegem.
Zowat overal in de kerken toegewijd aan de heilige
Bavo werd op zijn voorspraak beroep gedaan bij kinder
ziekten, vooral ter vrijwaring of genezing van de kinkhoest.
Sinds de 18e eeuw vereert men de heilige Bavo te Goeferdinge. Men kan er een litanie kopen en tegelijk krijgen de
bedevaarders een rood lintje dat aan de klederen van de
zieke bevestigd wordt en een flesje waarin vroeger "gewijde
witte wijn" was om mee te nemen naar huis.
Te Mere wordt hij algemeen erkend als patroon van
kerk en parochie. De kerk van Mere was ooit in het bezit
van de Sint-Baafsabdij te Gent. Dit heeft aanleiding gegeven
tot de keuze van Bavo als patroon van de kerk. De kerkwij
ding wordt dan ook herdacht op zijn feestdag 1 oktober. De
bedevaarders gingen vroeger driemaal rond de kerk, vereer
den en kusten de relikwie van de heilige Bavo.
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Als een kindje niet meer wil groeien, kreeg het "de
oude man" (rachitisme) zei men. De kinderen werden graat
mager en ze kregen heel dunne armen en beentjes, ze zagen
er gerimpeld uit als oude mannetjes en daarom dat sommige
mensen het beschouwden als een bezetenheid. De kwade
hand is over hun kinderen meenden ze en ze gingen naar de
paters om ze te laten overlezen. Anderen gingen er voor
beewegen naar Mere ter attentie van de heilige Bavo.
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De heilige Blasius wordt te Burst aangeroepen tegen
de nagelgaten, de zweren en de huidziekten. Toch is hij
meestal vereerd als patroon tegen de keelziekten. Zo ook
bijvoorbeeld te Welle. Er is een "litanie van de heilige
Blasius" te bekomen. Nagelkoppen zijn grote zweren met
ietwat zwarte koppen en als die koppen uitvallen worden het
grote gaten.
Na Onze-Lieve-Vrouw en Antonius-abt was de heilige
Cornelis de meest vereerde heilige in Vlaanderen. Het cen
trum van de Corneliusdevotie lag in de abdij van Ninove. De
heilige Cornelis is de patroonheilige tegen de vallende ziek
te, "seskes" (stuipen), jicht, kinkhoest en alle zenuwkwalen.
Met de jaren is de verering stilaan afgenomen. Het schrijn
wordt tegenwoordig nog slechts jaarlijks op Ie en 2e sink
sendag opgesteld in de zuidelijke kruisbeuk van de parochie
kerk. Bedevaarders maken driemaal een kleine ommegang
binnen het kerkgebouw en gaan vervolgens driemaal rond het
schrijn. De kinderen worden nadien ingeschreven in de
confrérie.
Sint-Elooi is naast beschermer van paarden vooral
aangeroepen tegen de nagelgaten. Zijn macht hierover is te
verklaren uit het feit dat hij als hoefsmid met nagels en
nagelgaten te maken had. Sint-Elooi wordt in de Sint-Martinuskerk van Aalst aangeroepen tegen de ziekten van paar
den, schapen en hoornvee. Hij is patroon van de metaalar
beiders.
Te Burst wordt hij eveneens aangeroepen. Vroeger
stond een beeld van Sint-Elooi achteraan in de kerk met twee
bakjes verroeste spijkers. De bedevaarders legden de spijkers
van het ene bakje in het andere. Aan een pilaar bij het beeld
van Sint-Elooi kon men zichzelf zegenen aan een relikwie.
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De heilige Laurentius wordt aangeroepen tegen brand
wonden en huidziekten omdat hij stierf door het vuur. Te
Erpe en Haaltert was er de eerste zondag van mei "een grote
ommegang" en de tweede zondag "een kleine ommegang".
Het beeld stond midden de kerk uitgestald en de bedevaar
ders gingen er driemaal rond. De tweede zondag van mei
werd jaarlijks "een vlasmis" gedaan die door talrijke boeren
werd bijgewoond.
De heilige Rochus was de bijzondere beschermer
tegen de pest, cholera, roden loop, tyfus en andere besmette
lijke ziekten van mensen, vee en vruchten. Te Herzele staat
een kapel gebouwd in de 17e eeuw aan hem toegewijd. De
Herzelenaars zijn door de voorspraak van de heilige twee
jaren na elkaar verlost van de pest die dan overal verschrik
kelijk woedde.
De "mantel van de Heilige Coleta" laten opleggen was
een gebruik die de toekomstige moeders in het klooster van
de Clarissen in Aalst lieten doen om een gezond kindje te
krijgen. Eén van de zusters legt de relikwie die in een zwar
te doek is genaaid op de schouders van de zwangere vrouw,
terwijl ze drie gebeden leest uit de eerste gebeden van de
mis, één tot de Heilige Moeder, één tot de heilige Clara en
één tot de heilige Coleta, de drie bijzonderste patroonheili
gen van de orde. De vrouw moet dan negen dagen lang een
boete onderhouden en iedere dag gewijd water drinken van
de heilige Coleta.
Een eigenaardig gebruik is het zogezegde "koorts
afbinden". Men geloofde dat het mogelijk was de koorts
"vast te binden". Het gebruik bestaat hierin dat men één of
ander lint of een strook van een kledingstuk dat het lichaam
van de zieke aangeraakt heeft, aan een boom of aan een
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tralievenster van een kapelleken vastbindt. Zo was het strokapelleken te Iddergem de toevlucht voor de Okegemnaars.
Men liep dan zo vlug mogelijk naar huis zonder om te kijken
want anders verloor de beeweg zijn nut.
De koorts afbinden vindt zijn oorsprong in een
oud-heidens gebruik. Doch, bij onze volksmensen diende het
niet meer om één of andere geest te verschalken. Ze hebben
het hun ouders zo zien doen en op dezelfde manier hebben
ze het voortgedaan. Het is dus eenvoudigweg een bijgelovige
ritus geworden, waarvan ze natuurlijk de betekenis niet meer
vatten.
LITANIE
ter eere van den heiligen Martelaar

LAMBERTUS
gewezen bisschep van Maestricht
vereerd te DENDERWINDEKE

Heer, ontferm U onzer.
Christus, ontferm U onzer.
Heer, ontferm U onzer.
Christus, hoor ons.
- Christus, verhoor ons,
God, Hemelsche Vader, ontferm U onzer.
God, Zoon, Verlosser der v/ereld, ont. U onz.
God, Heilige Geest, ontferm U onzer.
H. Drievuldigheid, één God, ontferm U onzer.
H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
H. Maria, Vrouw van Smerten, bid voor ons.
H. Jozef, Patroon van de H. Kérk en van
België, bid voor ons.
H .H. Petrus en Paulus, bidt voor ons.
H. Lambertus, Bisschop en Martelaar, bid
voor ons.
H. Lambertus, die van af uwe teederste
jeugd de christene deugden hebt aangeleerd
en door ze te beoefenen de volmaaktheid hebt
betracht, bid voor ons.
H. Lambertus, wiens deugden God door m i
rakelen heeft doen uitschijnen, bid voor ons.

.1
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In Okegem ging men veel bij "Lambrecht", dit wilde
zeggen: bij de aangewezen patroon tegen lamheid, de heilige
Lambertus. Te Denderwindeke in het Sint-Lambrechtsbos
wordt die heilige in een oude kapel vereerd. Men roept hem
aan voor verlamming bij mens en dier, meest echter bij
varkens en hoenders. Vooral op de tweede paasdag ging men
driemaal rechtsom rond de kapel, dan driemaal linksom rond
een nabijstaande boom, aan wiens voet een kleine bron
vloeit. Water uit deze bron, in een flesje geschept, werd
thuis in het voedsel vermengd, anderen wasten de aangetaste
ledematen met het zogenaamde Sint-Lambertuswater.
Tegen bedwateren ging men beewegen naar OnzeLieve-Vrouw-ter-Rust te Lieferinge. Vandaar de spotnaam
"beddepissers" voor de inwoners van Lieferinge.
Hiermee is het overzicht van de volksmiddelen afgesloten.
De vraag hoe de mensen ertoe kwamen die middelen te
gebruiken is als volgt te verklaren. Enerzijds de ontoerei
kendheid van de geneeskunde en anderzijds de eigen manier
van denken van de volksgemeenschap. Wie de volksgenees
kunde wil begrijpen kan niet voorbijgaan aan een aantal
vaststellingen.
Het eerste is het sterke ordebewust zijn: niets is toeval, alles
heeft een zin, ook het ogenschijnlijk onbegrijpelijke.
Het tweede is het vrijwel geheel ontbreken van abstract
denken, natuur en bovennatuur liggen in hetzelfde vlak,
heiligen en duivels hebben een concrete gestalte; aan een
ziekte wordt een eigen wezen toegekend, dat met zintuiglijk
waarneembare middelen bestreden kan worden.
Het derde is wat de gemeenschap beslist voor het individu,
zo waren er ook traditionele leefregels in geval van ziekte of
nood.
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Bovendien bestond er bij de mensen weinig twijfel over de
doelmatigheid van de gebruikte middelen en we mogen
gerust aannemen dat die in talloze gevallen hebben geholpen,
al was het maar omdat genezing zeker bevorderd wordt door
het geloof dat men zal genezen. Dit geloof wordt beheerst
door twee grote regels:
Ten eerste de regel dat tussen ziekte en bestrijdend middel
een zekere gelijkenis moet bestaan. Tegen aambeien gebruikt
men kruid dat gelijksoortige knobbeltjes vertoond: het knopig helmkruid of het speenkruid. Tegen geelzucht moest iets
geel worden gebruikt: saffraan of een eierdooier. Tegen pijn
aan de lever: leverkruid. Tegen nachtmerries of de mare
werden maretakken in huis opgehangen.
Men sneed de voorpoten van een levende mol af en
hing die om de hals van het kind als amulet, om het door
breken van de tanden te bevorderen, en om het te bescher
men tegen de "stuipen" die daar vaak mee gepaard gingen.
Het middel berustte op de analogie tussen de gravende
mollepoten en het doorbreken van de tanden bij het kind.
- In het bedevaartwezen vindt de regel der analogie veelvul
dig zijn toepassing. Zo wordt een heilige tegen bepaalde
ziekten gezocht in een gelijkenis met de naam.
Voor de roos de heilige Rosa.
Voor de lamheid de heilige Lambertus.
Voor vrouwenongemakken Sainte Matrice.
De heilige Blasius, naar analogie met zijn naam voor "bla
zen" of blaren. Volgens de legende verloste hij ooit een kind
van een visgraat in de keel. Hij wordt dan ook als patroon
van de keelziekten vereerd.
- In een gelijkenis tussen een levensmoment van de heilige
en een ziekte.
De heilige Apollonia werd destijds de tanden met een nijp
tang uit de mond gerukt en is dus de aangewezen patrones
tegen tandpijn.
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De heilige Katharina is de patrones van de wagenmakers en
molenaars. Ze werd gefolterd met een wiel dat op wonderba
re wijze uiteenspatte. Ze wordt aangeroepen tegen "katharinawiel".
- In een gelijkenis tussen ziekte en de afbeelding van de
heilige.
Sint-Antonius wordt afgebeeld met een varken zijnde de
voorstelling van de bekorende duivel, dat heeft hem tot
beschermer van de varkens gemaakt.
Ten tweede de regel van de overdraagbaarheid.
Om de hik te laten verdwijnen moest men zo vlug mogelijk
na elkaar een vers opzeggen:
Ik, sprik, spru
Ik geef de hik aan u
Ik geef de hik aan een andere man
Die hem wel verdragen kan
Als men zich concentreert op iets anders en door vlug te
spreken kan de hik verdwijnen. Dit versje is een goed voor
beeld van hoe men de gedachte heeft dat de ziekte of onge
mak op mensen en dingen overgedragen kan worden.
Een ander voorbeeld: wie koorts heeft maakt de koorts aan
een boom vast door middel van een koord, wie de koord van
de boom zou losmaken krijgt zelf de koorts.
Bij de bedevaarder wordt de kracht van de heilige meege
deeld aan wie zijn beeld aanraakt.
We mogen besluiten dat veel praktijken van de volks
geneeskunde heden ten dage niet meer bestaan maar de rol
van de geneeskundige planten in de volksgeneeskunde is nog
niet uitgespeeld.
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ERELEDEN WERKJAAR 2000
In 2000 steunden volgende leden onze vereniging met
een bijzondere inspanning. Het bestuur dankt hen daarvoor
zeer hartelijk.
Van Isterdael Walter, Sint-Katharina-Lombeek
Boriau Albert - Van Audenhove, Okegem
Baeyens Irène t, Stavele
Timmermans Paul, Gent
Vernaillen Achiel - Van den Spiegel, Okegem
Vernaillen Rita, Ninove
Anthoens Achiel, Okegem
De Dobbeleer André, Okegem
De Ridder Marcel, Denderleeuw
Derideaux Lodewijk, Pamel
De Roeck Rudi, Roosdaal
Eylenbosch Cyriel, Okegem
Mertens Georges, Denderleeuw
Schietecatte Marie-José, Ninove
Strubbe Neron - Hellinckx, Ninove
Van der Perre Christiane, Okegem
Van der Weeën Petrus - Jacobs, Okegem
Van Isterdael Jan, Okegem
Van Laeren Maria, Brussel
Van Snick Gilbert -De Bodt, Okegem
Van Snick Roger, Meerbeke
Vernaillen Dirk, Eke-Nazareth
Vernaillen Joris, Okegem
Vernaillen Piet, Okegem
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Agneessens Willem - Van de Velde, Antwerpen
Appelmans Victor, Okegem
Asscherickx Guido, Denderleeuw
Cosijns Maurits, Okegem
De Roeck Hugo - Gies, St.-Kwintens-Lennik
Herssens Oscar, Ninove
Pauwels - De Smet Pierre, Aspelare
Servranckx André, Okegem
Servranckx Johny - Van de Perre, Okegem
Servranckx Luc - Van Isterdael, Okegem
Triest Achilles - Van Gucht, Ninove
Van den Spiegel Urbain - Van Damme, Okegem
Van Neygen Ernest - Van der Speeten, Groot-B ij gaarden
Vernaillen Jozef Leo, Ninove
Wittenberg Greta, Drongen
Wittenberg Irene, Okegem
E.H. Callebaut Alfons, Okegem
Couck Jozef, Ninove
De Deyn Lieve, Okegem
Delagey Paula, Okegem
Fosselle Leo - Van den Bosch, Aalst
Helpers Marie-Louise, Denderhoutem
Helpers Raymond, Liedekerke
Janssens Roger, Brussel
Minner Alfons, Okegem
Praet Lucien, Okegem
Renders Gustaaf, Okegem
Ronsijn Paul, Okegem
Sanders Luc, Liedekerke
Sertin Celestine, Okegem
Van den Bosch P., Liedekerke
Van den Bossche Simonne, Okegem
Van der Poorten Willy, Liedekerke
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Van Santen Frans, Okegem
Allaert - Asscherickx, Kortrijk
Allard Jozef - Van der Donck, Okegem
Ardans Jan, Okegem
Baeyens Odilon, De Pinte
Buydens Luc, Okegem
Cobbaert William, Liedekerke
De Bodt Chris, Okegem
De Brabanter Marcel, Okegem
De Clus Jacques, Okegem
De Coster Paul, Ninove
De Deyn Jan, Kruibeke
De Kimpe Willy, Okegem
De Leenheer Celestine, Okegem
De Leeuw Jean, Okegem
De Saeger Elisa, Okegem
De Smet Luc, Meerbeke
D’Haese Jean, Okegem
Eylenbosch Leonard, Okegem
Gies Aimé, Liedekerke
Gies Cyriel - Van Droogenbroeck, Brakel
Helpers Gilbert, Okegem
Helpers Helena, Denderhoutem
Impens - Hendrickx, Okegem
Lievens Marcel Robert, Kerksken
Remy Luc, Asse
Reynaert Georges - Marcoux, Okegem
Van Cauteren Marc - Vernaillen, Okegem
Van den Borre Marc, Roosdaal
Van de Perre Gilbert - Delagey, Okegem
Van der Speeten Marie-Thérèse, Hasselt
Van der Speeten Philomena, Okegem
Van Herreweghen Gerard, Gent
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Van Herreweghen Herman, Roosdaal
Van Impe - Helpers, Okegem
Van Isterdael Frank, Okegem
Van Oudenhove Fernand, Ninove
Vermeire - Van Daele, Denderleeuw
Vernaillen Etienne, Okegem
Vernaillen Karel, Ekeren
Vernaillen Lea, Okegem
Vernaillen Theo, Okegem
Vetsuypens Gertrude, Okegem
Vleeschouwer Roland - De Moortel, Okegem
Wijnant J., Liedekerke
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WE HEBBEN ER W EER
EEN JAARRIM PEL OF JAARRING BIJ.
NAAR TRADITIE,
EN DIE HOUDEN WE GOED IN ERE,
WENST HET BESTUUR ALLE LEDEN
EN HUN FAMILIE
VAN HARTE
EEN VOORSPOEDIG JAAR 2001
NAAR GEEST EN LICHAAM.
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