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De financiële ondergang van een
adellij ke vrouw :

Maria Adriana de Boussu, vrouw van
Okegem en Idevoorde ( 1 6 1 5- 1 69 1 )
Herman Van Isterdael

Biografische gegevens

Maria Adriana de Boussu, vrouw van H aussy, Okegem en
ldevoorde, werd in de Kapellekerk te Brussel gedoopt op 29 j uni
1 6 1 5 \ en overleed ongehuwd te Liedekerke op 24 december 1 69 1 .
Ze werd te Liedekerke in de kerk begraven in de nabij heid van de
communiebank (ante arcadus mense communionis). Ze was de
dochter van Maximiliaan de Boussu, onder andere heer van
L iedekerke, Denderleeuw en Borchtlombeek2 , en van Alexandrina
van Gavere (in het Frans "de Gavere").

De ouders

H aar vader Maximiliaan de Boussu verwekte bij zij n vrouw
Alexandrina niet minder dan 1 3 kinderen waarvan Maria Adriana
I

De doopakte werd onlangs na lang zoeken teruggevonden. Maria A driana werd
niet geboren in 1 6 1 9 zoals een pub l icatie aangaf maar wel in 1 6 1 5 . Bronnen
controleren blijft dus onontbeerlijk.
2 Een min of meer volledige opsomming: graaf van Boussu, markies van Vere,
baron van L iedekerke, Lombeke, burggraaf van Brussel, baron van Haussy, heer
van Beuvry, B lensies, Chocqués, La Fosse, Sailly, La Bourse, vrij heerl ijkheid
Eigendom te Kattem, in 1 60 1 grootmeester van het hotel van de aartshel10gen
A lbert en Isabel la, ridder van het Gulden Vlies in 1 625, gouverneur van de stad
en het kasteel van Béthune, kolonel van een regiment infanterie, gouverneur van
de stad Antwerpen, l id van de Raad van State. Hij werd begraven in de clypte van
de heren van Boussu te Boussu.
1

de achtste in de rij was. Alle nakomelingen werden weliswaar niet
volwassen maar toch waren er in 1 63 8 nog acht kinderen die een
overeenkomst sloten met hun moeder over de rechten en inkomsten
die ze kreeg tij dens haar verder weduwschap. H iervoor baseerden
ze zich op het huwel ij kscontract dat Maximiliaan en Alexandrina
afsloten op 6 april 1 605. Een andere dochter Francisca Jacoba de
Boussu werd kloosterlinge i n de abdij Munster te Roermond en
hoefde n iet meer in te stemmen met de overeenkomst. Er bleven
van de dertien dus negen kinderen i n leven.
Het was voor de ouders geen sinecure om alle kinderen een
inkomen en plaats te bezorgen om hun stand hoog te houden, ook al
omdat hun grootvader Jacques de H ennin Liétard eveneens
minstens zeven kinderen op de wereld zette. Daaronder treffen we
Glaude Maria de Boussu aan, die ongehuwd zou blij ven, en
gedurende haar leven de eerste vrouw van een verenigd Okegem én
Idevoorde zou worden. Maar daarover later meer bij " de tante".
De oudste zoon van Maximiliaan, Albert Maximiliaan
genaamd, erfde het familiepatrimonium en de andere kinderen
moesten een inkomen zoeken in de kerkel ij ke sfeer of door een
huwelij k met een goede partij . Zo was Emestus Philippus priester
en proost te Nij vel, Eugenius was proost van de collegiale kerk van
Seclin3 en Francisca Jacoba werd zoals hoger gezegd kloosterzuster
en later abdis te Roermond. Drie broers C harles Floris, Alexander
en Philippus de Boussu traden in dienst van de Vorst als kapitein
van een compagnie voetvolk.
Het gezin woonde in het kasteel van Liedekerke. Maximiliaan
overleed aldaar te Liedekerke in 1 625 en werd bij gezet in de crypte
van de familie te Boussu in Henegouwen. Aanvankelijk bleef de
weduwe het kasteel te Liedekerke (maar eigenlij k gelegen op het
grondgebied van Denderleeuw) bewonen en ze behield de voogdij
over haar minderjarige kinderen. In 1 64 1 verbleef ze, volgens een
3

H ij deed afstand van zijn proostschap toen zijn oudste broer overleed en huwde
nadien met Anna Carol ina de Croy.
2

getuigenis van de schepenen van Liedekerke en Denderleeuw, niet
meer in het kasteel en had ze haar intrek elders genomen. B ij het
gezin leefde vennoedelij k ook de ongehuwde tante G laude de
Boussu.
Blij kbaar zij n er ook op dat ogenblik ( 1 625- 1 640) geen
fInanciële problemen in het gezin. Dat maken we op uit de
volgende aankoop van Alexandrina de Gavere.
Tij dens de regering van Filips IV ( 1 62 1 - 1 665), werden door de
vorst, uit geldnood, grote delen van het vorstelij k domein verkocht.
Koning Filips IV was heer van de meierij Erembodegem en
afhankelij kheden namelij k de vier dorpen Erembodegem,
Teralfene, Welle en Iddergem. De meierij werd op 1 0 mei 1 63 0 als
één heerlijkheid4 in leenpand gegeven voor de som van 26.000
gulden aan Alexandrina de Gavere douairière s van graaf
Maximiliaan de Boussu. I n feite was dit een verkoping waarbij de
verkoper zich het recht voorbehield om het pand, namel ij k de
koopsom, terug te betalen en het domein terug aan zich te trekken.
De prijs was zeer hoog indien men rekening houdt met de
vaststelling dat de meierij Erembodegem geen andere opbrengsten
of inkomsten had voor de Vorst dan de boetes van de rechtspleging
en het deel van de nalatenschappen van niet-poorters van Aalst of
Geraardsbergen. In 1 609 schatte men de waarde van de meierij
Erembodegem op slechts 5000 gulden. De investering in de
aankoop is dus louter om het prestige van de titel geweest. Dat de
dorpen aansloten bij Liedekerke-Denderleeuw-Borchtlombeek zal

4

Een heerlijkheid is eenvoudig gezegd: een grondgebied waarop de bezitter - met
name de heer of de vrouw - heerlijke rechten u itoefende zoals de plaatselijke
bestuurders benoemen. Deze bestuurders - meestal een baljuw en 7 schepenen hadden naast het administratief bestuur ook een zekere vonTI van rechtsmacht
over de inwoners van de heerlijkheid. De heer van de heerlijkheid bezat meestal
ook een aantal inkomsten in d� vorm van renten die in geld of natura geheven
werden op een aantal gronden. Een heerlijkheid was een economisch goed dat
kon verhandeld worden.
5 Douairière is het gebruikelijke woord voor een adellijke weduwe.
3

ook wel in overwegmg genomen zij n bij de beslissing van de
aankoop.
Op 1 5 februari 1 642 verkocht Eugene, graaf van Boussu en
zoon van Alexandrina de Gavere, de heerlij kheid Erembodegem en
afhankelijkheden aan Helena De Hertoghe douairière van ridder
Philip du Bosch, heer van Maesdan16 . I n datzelfde j aar bood de
toenmalige eigenares Helena D e Hertoghe, zonder succes
overigens, nog eens 3 .000 gulden bovenop de 26.000 gulden
leenpand indien de Vorst defmitief afstand wou doen van het
eigendomsrecht van de heerlij kheid.
Ongetwij feld is de beslissing tot aankoop van de titel van heer
van de meierij Erembodegem gesteund geweest op de gunstige
conj lillctuur van dat ogenblik. D e periode 1 6 1 0- 1 63 5 kan als een
zeer gunstige periode voor het V laan1se platteland worden
beschouwd. I n 1 609 werd het twaalfjarig bestand gesloten tussen de
Noordelij ke provincies en de Zuidelij ke Spaanse Nederlanden en
heerste er gedurende twaalf j aar vrede. Vóór 1 609 werd het
Vlaamse platteland erg getroffen door de vij andelij kheden tussen
Spanj e en de Verenigde Provinciën. De Engelse reiziger Overbury
beschreef toen onze gewesten als volgt: "Een vervl10est land,
ontmoedigde inwoners die meer ontevredenheid betuigen tegenover
hun regering dan woede tegenover hun vijand; de adel en de
koopmansstand in verval, boeren die alleen het land bewerken om
te kunnen leven, half geruïneerde steden, kortom, een algemene
armoede niettegenstaande lasten die veel minder zwaar waren dan
in de Verenigde Provincien,, 7 .
Na 1 609 geven de kronieken meermaals uiting van de
welstand van de landbouwers. "Noyt is het geweten dat
Veurnambacht ende geheel West- Vlaanderen soo gejloreert hebben
6

Stadsarchief Aalst, archief Land van Aalst nr. 1 2966 f> 6yO ; nr. 1 4362 fO 70; nr.
1 4363 fO 28yO en 34.
7 Geciteerd in: VAN HEMELRIJCK F., Heksenprocessen in de Nederlanden,
Davidsfonds Leuven, 1 982, p. 1 95 .
4

als van het begin deser eeuwe tot 't jaer 1 644 ',8. " 't was al
caffaveloer ofte caffariche, satijn ende harmosijn, dewelcke
allenskens soo ghemeen wierdt dat de boerinnen daer af hun
lijvekens droeghen, den grondt van wit satijn ofte wel van roodt,
behanghen met si/veren gheserauten, si/veren sleutriemen ende
messen, enfein, de weei/de die groeijde soo onder de boeren ten
platten lande, dat zij hun selven niet meer en kenden, drinckende
hun t 'sondaeghs ende t'sheilighdaeghs soo sat ende stom, dat zij
malcanderen quetsten ende doot staecken. . . 11 9. Na 1 644 was het in
elk geval met de voorspoed gedaan.
11 Corts daer naer

(1644),

is al de weelde met de dertelheyt die te
Veurne ende in Veurnambacht heerschten, vergaen. Ellenden,
rooverien, moorderien, brantstichtingen, verwoestingen ende
sterfte, soo als men hier naer besonderlick sal vertellen, quamen
die vervangen. Het si/ver ende goudt wiert welhaest al gerooft,· de
landen ende goederen gingen te niete, ende verminderden met den
oorlogh soodanich van weerde, dat de selve nauwelicx het derde
ofte een vierde meer golden van 'tgone sij voor dien gegolden
hadden" l o . Er zij n nog verscheidene getuigenissen van tijdgenoten
in dezelfde zin maar voor deze uiteenzetting kan dit volstaan.
H oe Alexandrina haar koop financierde weet ik niet maar aan
de inwoners van de vier dorpen werd toch gevraagd om bij te
springen in de aankoop. De rij kste inwoners van Erembodegem,
Teralfene, Welle en Iddergem gingen in eigen naam een lening aan
van 6.000 gulden ten behoeve van de gravin de Boussu, de nieuwe
vrouw van de heerlij kheid I 1 . Andere inwoners stelden zich borg
voor de lening.

8 HEINDERYCX P., Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, u itgegegeven

door E . Ronse, Veume, s.d., 4e deel p . 1 1 6.
9 DE BUSSCHER E., Juste BilLet, chroniqeur gantois au XVlle siècle, Gent,
'
1 873, p . 1 62. Handelt over de p eriode 1 600- 1 640.
10
HEINDERYCX, O. C. , p. 1 1 6- 1 1 7 .
1 1 Stadsarchief Aalst, archief Meierij Erembodegem nr. 1 082 f' 22, 29.05 . 1 630.
5

Vanaf de j aren 1 63 2- 1 63 3 ( 1 1 .200 gulden) ging de gravin in
eigen naam meerdere leningen aan. Nadien ging ze samen met haar
oudste zoon Albert in 1 63 7- 1 639 (28 . 1 28 gulden) leningen aan met
als borg hun bezittingen te L iedekerke, Denderleeuw en
Borchtlombeek. Tegelij kertijd verkochten ze gronden en ambten:
de meierij en schautheetdom van Lokeren en Daknam ( 1 6 3 7),
heerlij kheden in het Land van Waas ( 1 63 8), een huis aan de Plaats
te Liedekerke ( 1 63 8), gronden te Lampemisse ( 1 642). Het domein
te L iedekerke-Denderleeuw werd zwaar met leningen belast.
Eugene de Boussu die na het kinderloos overlijden van zijn
oudste broer Albert hem opvolgde als heer van onder andere
L iedekerke en Denderleeuw ging in 1 642 en 1 646 opnieuw voor
1 0.200 gulden leningen aan. Dus ook hier zien we een omslag van
de conjunctuur. De inkomsten van het domein volstonden niet
meer. Zoals hoger gezegd deed Eugene, graaf de Boussu, de
heerlij kheid van de meierij Erembodegem in 1 642 van de hand. Het
streven van de familie de Boussu om heer te worden van een
aaneengesloten gebied van 7 à 8 dorpen was mislukt. In 1 63 8
regelde Alexandrina met haar kinderen haar verdere inkomsten
tij dens haar weduwschap.

Tante Glaude de Boussu en de o pbouw van het vermogen

Tegelij kertij d streefde Glaude de Boussu, zuster van
Maximilaan de Boussu, haar eigen doel na. Op 5 j uli 1 604 schonk
haar broer Maximiliaan haar het leen Haussy in uitvoering van de
wil van hun ouders Jacques de Hennin-Liétard en Maria de
Liedekerke. In september 1 609 kocht ze in twee stappen de
heerlij kheid Idevoorde: één derde van haar zuster Maria de Boussu
en twee derden van Antoon du Fresne aan wie haar broer
Maximiliaan dit deel had verkocht. Ze droeg de titel "vrouw van
Haussy en van Idevoorde, d 2 .
12

Haussy l igt in Frankrijk bij Valenciennes in het Franse Département du Nord.
6

Als alleenstaande vrouw was ze erg actief en ook wel erg
succesvol op de immobiliënmarkt van die tij d. In de periode 1 6 1 51 63 8 breidde ze haar grondbezit merkelij k uit door aankopen van
gronden en huizen te Ninove, Liedekerke, Denderleeuw en van de
heerlij kheid Okegem 1 3 . Een opsomming:
- 1 j uni 1 6 1 5 : 203,5 roeden (62,5 7 are) weide te Denderleeuw
- 1 7 september 1 6 1 5 : 2 percelen weide, één te Denderleeuw en één
te Liedekerke, samen 5 dagwand ( 1 ha 5 3,73 are) groot.
- 5 oktober 1 6 1 5 : 1 dagwand (30,75 are) weide te Liedekerke
- 1 december 1 6 1 5 : een hofstede te Liedekerke. Het bedrag van de
koopsom werd omgezet in een lening van 1 06 gulden 5 stuivers
j aarlij ks.
- 1 5 december 1 6 1 6: 7 dagwand land (2 ha 1 5 ,22 are) te
Denderleeuw
- 2 oktober 1 6 1 7: 6 dagwand ( 1 ha 84,47 are) hofstede te
Liedekerke
- 24 j anuari 1 624: 1 56 roeden (47,96 are) weide te Liedekerke.
Aankoop gefinancierd met een lening van 64 gulden j aarlij ks
waarvan in augustus 1 625 reeds iets meer dan de helft werd
terugbetaald.
- 5 j uli 1 63 0 : 3 oude dagwand (83,0 1 are) weide of broek te
Liedekerke
- 30 december 1 63 1 : 349 roeden ( 1 ha 7 ,3 are) land te Denderleeuw
- 5 mei 1 634: de watermolen te Bakergem-Ninove met grond en
vij vers te Bakergem en Iddergem 7 dagwand groot (2 ha 1 5,22 are).

De heerlijkheid Haussy werd iJ) leen gehouden van het graafschap Henegouwen
en namelijk van het Leenhof van Mons.
13 I n 1 609- 1 6 ) 0 verkocht ze twee vijvers: haar deel in een vijver te Denderleeuw
Leeuwbrug en een v ijver te Liedekerke.
7

Op 9 maart 1 64 1 deed ze de watermolen opnieuw van de hand,
vermoedelij k om de heerlij kheid Okegem te kunnen behouden. Ze
verhoogde trouwens in 1 642 het leenpand van Okegem met 1 .200
gulden.
- 3 1 augustus 1 63 4 : 1 50 roeden (46, 1 2 are) land te Denderleeuw
- 24 juli 1 63 7 : naasting van de erfelij ke meierij en schauteetdom
van Lokeren en Daknam en van de heerlij kheid Boxelaere. Haar
neef A lbert, graaf van Boussu had dit ambt verkocht. De koper
legde er zich niet bij neer en deed Glaude de Boussu een proces aan
voor de Raad van Vlaanderen. In 1 644 vonden we nog een spoor
van het aan gang zij nde proces.
- 23 juli 1 63 8 : aankoop in leenpand van de heerlij kheid Okegem
voor de som van 1 800 gulden. H iervoor ging ze op 1 8 augustus
1 63 8 een lening van 75 gulden j aarlij ks aan of in kapitaal 1 200
gulden.
Toen de Vorst in 1 63 8 opnieuw van zijn bezittingen veilde,
zag ze de kans schoon om de heerlij kheid Okegem te kopen. De
heerlij kheid Idevoorde was immers een enclave te O kegem en dit
leidde telkens tot conflicten over wie voor wat bevoegd was.
Tij dens het onderzoek naar de rechten van de heer van Okegem of
het vem10gen van de heer van de heerlij kheid Okegem kwam het
reeds tot een proces over de bevoegdheid om de wegen te
inspecteren. Op 8 mei 1 642 verhoogde Glaude de Boussu de som
van het pand met 1 .200 gulden tot het bedrag van 3 .000 gulden.
Vermoedel ij k omdat een andere gegadigde een hoger bod had
uitgebracht. Maar om de som bij een te krijgen moest ze dan weer
een andere eigendom verkopen.
Wat waren de doelstellingen van deze ongehuwde adellij ke
dame? In elk geval het domein van haar familie behouden en
vergroten. Bovendien had ze zo goed als zeker een dochter van haar
broer onder haar hoede genomen namelij k Maria Adriana de
Boussu. Ze koesterde in elk geval een bijzondere l iefde of moeten
we schrijven "voorliefde" voor haar nich�e.
8

In 1 622 schonk Glaude de Boussu aan haar nichtj e Maria
Adriana de Boussu, toen amper zeven j aar oud, de heerlij kheid
Idevoorde. Haar vader Maximiliaan aanvaardde in naam van zij n
dochter de schenking. De akte werd te Aalst geregistreerd op 9 april
1 622. Glaude de Boussu gaf alleen de naakte eigendom. Het
vruchtgebruik en de inkomsten van de heerlij kheid behield ze zelf
haar leven lang. Wanneer ze grond aankocht deed ze dit steeds ten
behoeve van haar nichtje Maria Adriana de Boussu J 4 • Op 1 8
november 1 63 8 verscheen ze persoonlij k voor de leenmamlen van
het Leenhof te Aalst om de heerlij kheid O kegem, haar pas
verworven bezit, aan haar nicht Maria Adriana de Boussu te
schenken. De heerlij kheid Okegem werd op naam van Maria
Adriana in de registers ingeschreven J 5 •
Glaude de Boussu dicteerde haar testament op 1 8 april 1 645 .
I n een akte van 20 oktober 1 653 noemde ze haar nicht Maria
Adriana haar universele erfgenaam. De andere kinderen van haar
broer Maximiliaan elfden niets van hun tante. Glaude de Boussu,
vrouw van Huassy, O kegem en Idevoorde, overleed te Liedekerke
op 1 4 oktober 1 656. Ze stichtte in de kerk van Liedekerke een
jaarmis G aargetij de) met uitdeling van brood aan de armen.

Het beheer van Maria Adriana de Boussu

Eind 1 656 kwam Maria Adriana de Boussu, ze was toen 4 1
jaar oud, i n het bezit van de volledige erfenis van haar tante. Op 1 5
november en 5 december 1 65 7 deed ze via een afgevaardigde
leenverhef voor Okegem en Idevoorde en diende het
leendenombrement, dit is een beschrij ving van de rechten van de
bezitter, van Okegem in bij het Leenhof te Aalst J6 . Ze betitelde

Zie b ij voorbeeld in archief schepenbank Liedekerke-Denderleeuw de aankopen
in 1 624, 1 626, 1 630 en 1 649 .
1 5 Stadsarchief Aalst, archief Land van Aalst, nr. 1 4363 f' 93 .
1 6 Stadsarchief Aalst, archief Land van Aalst nr. 1 3 1 58 .
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zichzelf als "vrouw van Aussy (Haussy), Okegem, Idevoorde, etc . " .
Z e tekende stukken voluit met haar handtekening: Marie Adriene
de boussu ( 1 657) of Marie Adriene dalcace et boussu ( 1 679) en ze
voerde het wapenschild van de familie de Boussu. Haar voertaal
was het Frans.
B egin 1 656, haar tante was toen nog in leven, ging Maria
Adriana een lening aan van 1 248 gulden. Ze deed dit niet in eigen
naam maar liet de belangrij kste inwoners van Okegem ervoor
opdraaien. Een techniek die we eerder reeds zagen gebruiken door
haar moeder. Op 1 1 februari 1 65 6 gingen dus Reinier Schoonjans,
toenmalig balj uw, en andere inwoners van Okegem samen een
lening aan bij Jacques Gauditiabois te Aalst met een jaarlij kse
interest van 78 gulden. Het geld van de lening werd overgedragen
aan Maria Adriana. Deze wees gronden aan te Okegem waarvan de
pachtsom moest dienen om de interesten te betalen. Waarom ze
dergelijke som nodig had weet ik niet maar bij haar overlij den was
het kapitaal van de lening niet terugbetaald. I n 1 703 beweerde
Adriaan Van de Perre dat een deel van de j aarlij kse pachten die hij
aan Maria Adriana moest betalen bestemd was om de interesten van
deze lening te betalen en dat dit door zij n voorzaten sinds 1 65 6
altij d zo was gebeurd. Deze lening wij st erop dat Maria Adriana
vermoedelij k reeds eerder het beheer van de bezittingen van haar
tante op zich nam.
Haar tante had voor haar goed gezorgd bij leven en liet haar
een mooie erfenis achter om volgens haar stand te kunnen leven.
Maar ze werd pas bemiddeld na het overlij den van haar tante en
was toen reeds te oud om nog een aantrekkelij ke huwelij kspartij te
zijn. Ze bleef ongehuwd. Haar inkomsten lieten haar toe om een
zekere levenstandaard aan te houden. Tekenen van een zekere
welstand zijn het houden van meiden, knechten, een kamermeisje
en een gezelschapsd ame. I n de bronnen ontdekten we enkele namen
van het dienstpersoneel en van de gezelschapsd ames. Een korte
opsommm g :

10

- In 1 665 te L iedekerke en in 1 669 te Haussy was ze meter van
kinderen van haar koetsier Jacobus Hermans en haar kamermeisj e
Joanna Coque1et.
- In 1 67 1 was ze te Haussy meter van Marie Lobry in naam van
haar kamermeisj e mademoiselle de Chresne.
- Joanna Malia Lomar (LOlmnaer, L ommali) t Lk. 05 . 1 1 . 1 708 was
gezelschapsdame van Adriane de Boussu. Ze was achtereenvolgens
gehuwd met Benedictus Du Breucq en Thomas De Maré. Thomas
De Mary was huisbewaarder van het kasteel van Liedekerke.
- Joannes Sergolis was in 1 68 5 in dienst van Maria Adriana Dit
blij kt duidelij k omdat ze het meterschap aanvaardde van zij n
dochter Malia geboren 1 68 5 e n omdat haar gezelschapsdame
Joanna Maria Lommaer en deze haar echtgenoot Thomas De Mary
eveneens als peter en meter optraden van andere kinderen uit dit
gezm.
- Guilielmus Beeckman, L ivinus D'hoe en N icolaus Schelfhaut
waren elk op een zeker ogenblik in dienst van Malia Adriana.
- Voor het beheer van haar bezittingen had ze dezelfde ontvangers
in dienst als haar broers, heren van L iedekerke, namelij k Joos De
Schutter en Pieter Van Varenberghe. P ieter Van Varenberghe
zwakte later zij n positie af als raadgever.
Maria Adriana verbleef niet steeds te Liedekerke. ze verbleef
ook regelmatig te Brussel. Ze reisde verscheidene keren naar haar
heerlij kheid Haussy in Noord-Frankrij k. Ze was er namelij k ter
plaatse in Haussy doopmeter van kinderen in 1 660, 1 665, 1 669 en
1 67 1 . Te L iedekerke was ze eveneens meter van enkele kinderen.
Te Okegem hebben we haar naam niet aangetroffen als doopmeter
van enig kind.
Na die eerste lening in februari 1 656 ging ze op 1 2 juli 1 65 8
samen met haar broer. Philippe de Boussu, kolonel van een
compagnie voetknechten, een andere lening aan van 6400 gulden
kapitaal bij Jan Charles de Jegher, heer van Oerle en
11

Meerveldhoven in Nederland, met een j aarlij kse interest van 400
gulden 1 7 • Maria Adriana stelde al haar bezittingen te Okegem,
Ninove, L iedekerke en Denderleeuw borg voor deze zware lening.
Haar broer Philippe stelde geen enkele borg.
Hoe is het aangaan van deze lening te verklaren?
Zoals hoger reeds geschreven erfde de oudste zoon alle feodale
bezittingen van zij n ouders. Hij kon wel verplicht worden één derde
daarvan af te staan aan de volgende erfgenaam in rij . De andere
kinderen erfden doorgaans niets tenzij de derde in rij ook zij n derde
deel vroeg van de tweede in rij . O ver het algemeen moesten de
j ongere kinderen op een of andere manier op zoek naar een
inkomen. Het l ij kt er dus sterk op dat Philippe zij n zuster
overhaalde om een groot deel van de erfenis van haar tante aan hem
over te maken. Misschien had de eerste lening van Maria Adriana
daar ook wel daarmee te maken.
We gaan nu even aan het rekenen. Ik kan evenwel de
inkomsten van haar heerlij kheid H aussy in Noord-Frankrij k in de
berekeningen niet opnemen. Ik beschik namelij k niet over enige
informatie over de inkomsten van de bezitter van deze heerlij kheid.
In 1 656 erfde Maria Adriana drie heerlij kheden (Haussy,
Idevoorde en Okegem) van haar tante en 3 7 ha 77 are land en weide
met inbegrip van twee hofsteden in de streek van Liedekerke. Toen
ze deze gronden erfde waren ze reeds belast met een kapitaal van
43 88 gulden waaraan ze zelf in 1 656 enigszins verdoken 1 248
gulden aan toevoegde, in totaal dus 5636 gulden. Met de nieuwe
lening waren haar bezittingen te L iedekerke en omstreken
bezwaard met een kapitaalslast van 1 2. 036 gulden met een
j aarlij kse interestlast van 752,25 gulden. In 1 703 werden alle
onroerende bezittingen met inbegrip van de tit Is van de
heerlij kheden openbaar verkocht. In totaal bracht dit 1 8 . 703 gulden
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Archief Liedekerke-Denderleeuw nr. 207 f' 1 3, 1 2.07. 1 658.
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en 1 6,5 stuiver op. In 1 65 8 waren haar bezittingen dus reeds voor
twee derden van de waarde gehypothekeerd.
Proberen we dan even de inkomsten te berekenen aan pachten
die ze jaarlij ks inde. Pachten waren haar belangrij kste inkomsten.
I n 1 65 8 bestond het grondbezit van Maria Adriana uit ongeveer 32
% weide en 68 % landbouwgrond. We houden rekening met de
hogere pachtprij zen van weide. In 1 660 ontving ze aan de gangbare
pachtprij zen l 8 739 gulden pacht voor haar hele grondbezit. Met
andere woorden de inkomsten uit de gronden brachten niet genoeg
op om de interesten van de leningen te betalen. Maria Adriana had
nog wel andere inkomsten uit heerlij ke renten zoals van I devoorde
in natura 1 62 gesneden haantj es, 8 0,5 ras ieren haver en ongeveer 5
gulden in geld. De opbrengst van de haantj es en haver varieerde
van jaar tot j aar en is dus moeilij k te ramen.
Maar tot overmaat van ramp daalden de pachtprij zen in de
volgende 30 j aar gestaag. Haar domein bracht in 1 687 nog slechts
35 9 gulden aan pacht op.
Hoe lang heeft ze dan ongestoord van haar inkomsten kunnen
leven? Niet lang, de oorlogsj aren 1 667- 1 668, 1 672- 1 678, 1 6831 684 en 1 689- 1 697 duwden de economische conj unctuur tot het
einde van de eeuw in een neerwaartse trend. Hogere belastingen en
dalende pachtprij zen kenmerkten de tweede helft van de 1 7e eeuw.
Vanaf 1 666 stopte M aria Adriana met de betaling van de interesten
van de lening van 400 gulden j aarlij ks. Vanaf 1 680 kon ze de
belasting op haar onverpachte gronden niet meer betalen en
noteerden de schepenen van Okegem die sommen als oninbare
postenl9•
18

De pachtprijzen zijn deze van de kerkfabriek en de annentafel van Okegem, in:
Van
Isterdael
Herman,
Sociaal-economische
studie
van
een
plattelandsgemeenschap in de· XVlJe en XVIIIe eeuw: Okegem, onuitgegeven
l icentieverhandeling Vrije Universiteit Brussel, 1 980, bijlage V I I I .
1 9 Zie Van Isterdael Herman, De relatie vrouw/heer van Okegem-Jdevoorde en de
inwoners van Okegem in de 1 7de eeuw en 18de eeuw, in: Mededelingen
13

Vanaf 1 669 nemen de schuldeisers gerechtelij ke stappen tegen haar
om hun tegoeden te verhalen. In 1 669 wordt een eerste maal beslag
gelegd op de pachten die Adriaan Van de PeITe schuldig was aan de
Vrouw van Okegem. Vanaf 1 68 1 l iep het echter helemaal mis. We
leren haar schuldeisers kennen via het herhaald bewarend beslag
dat ze leggen op haar eigendonunen. I n 1 68 1 legt j onker Enlest,
baron van Moerbeek echtgenoot van Beatrix Joanna de Jeghere
beslag naar aanleiding van een proces dat ze voeren voor de Raad
van V laanderen om betaling te verkrij gen van de interesten. Ter
infonnatie: een gewone dagloner verdiende in Okegem 1 2 stuivers
per dag. Jaarlij ks kon hij in totaal mits 250 werkdagen 1 50 gulden
verdienen. Maria Adriana was aan deze ene schuldeiser jaarlijks
meer dan 2,5 j aarlonen van een landarbeider schuldig. I n 1 686
waren de achterstallige interesten van deze ene lening alleen reeds
opgelopen tot 6.000 gulden en overstegen dus de waarde van het
pand.
Het was trouwens niet de enige schuldeiser. Cathelij ne de Roy
weduwe van Jacques de Craeckere, wij len geneesheer te Aalst
spande op haar beurt i n 1 683 een proces in voor de Raad van
Vlaanderen. Zij had "slechts" 84 gulden interest per j aar tegoed
maar deze interesten waren reeds 1 0 j aar onbetaald gebleven. In
1 685 legde een zekere Marie de Hannotlde Hannet klacht neer op
de eigendommen van Maria Adriana. Ze eiste terugbetaling van een
lening van 930 gulden venneerderd met van de interesten die sinds
1 654 onbetaald waren gebleven2o • Om de schuldeisers van zich af
te houden startte Maria Adriana in 1 669 zelf met een reeks
processen tegen schuldenaars namelij k haar pachters die niet in
staat waren de verschuldigde pachten te betalen en tegen inwoners
van de heerlij kheid I devoorde die de heerlij ke renten niet me r

Heemkring Okegem, 2009, p. 1 0.
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De beslagleggingen gebeurden door de schuldeisers zowel te Aalst, Liedek rke
als Okegem en trouwens op a l le plaatsen waar de schuldeisers enig eig ndom
vonden.
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konden opbrengen. Gronden en bezittingen van schuldenaars
werden openbaar verkocht om de schulden te verhalen2 1 •
Als schuldenaar die zelf tot over haar oren in de schulden zat stelde
Marie Adriane de Boussu gezegd de L iedequercques, barones van
Haussy, als erfgename van haar broer Ernest, graaf van Boussu zich
in 1 675 nog borg voor 1 400 gulden die deze schuldig was aan
Barbara Van Caverson, weduwe Henry Le Mire waarvoor ze
beloofde 87,5 gulden j aarlij ks te betalen. Als borg voor de betaling
stelde ze de woning te Liedekerke die ze erfde van haar tante en de
heerlij kheid Haussy bij V alenciennes22 •
In 1 683 werden van haar twee gronden openbaar verkocht voor de
schulden namelij k 1 5 6 roeden weide te Liedekerke en 7 dagwand
land te Denderleeuw op verzoek van de j ezuïeten te Aalsr3 .
I n 1 685 toen Maria Adriana duidelij k inzag dat de toestand
hopeloos was en dat ze nooit nog haar schuldeisers kon
terugbetalen schonk ze haar deel in de erfenis van haar nicht Maria
Magdalena d'Alsace de Boussu weg aan haar neef Eugene
Sigismond d' Alsace en B oussu.
Terugkij kend op haar beheer kunnen we niet anders dan
vaststellen dat het aangaan van twee leningen bij de start van haar
beheer, waaronder een zeer zware lening ten behoeve van haar
broer, én tegelij kertij d de sterk gedaalde inkomsten uit haar domein
omwille van de talrij ke oorlogen haar compleet geruïneerd hebben.

De afbandeling van de nalatenschap
Maria Adriana stierf zonder rechtstreekse erfgenamen. In 1 690
maakte ze haar testament op ten gunste van haar achterneef Karel
2\

Zie de lijst in: Van Isterdael. Herman, Families en personen te Okegem (12e
eeuw - 1 909) en Jmpegem (1 7e eeuw- 1804), Heemkring Okegem, 2009, p. 1 47.
22
Archief L iedekerke-Denderleeuw nr. 208 f> 5 82 en 6 1 2, 2 1 . 1 0. 1 675.
23 Archief Liedekerke-Denderleeuw nr. 209 f' 633, 05 .04. 1 683.
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Louis Antoon de Hennin-Liétard d'Alsace (van den Elzas), zoon
van Filip Louis, prins van Chimay en baron van L iedekerke. I n
april-mei 1 690 verscheen haar zaakgelastigde te Okegem en te
Aalst om de schenking op dat ogenblik volledig uit te voeren. In het
archiefstuk dat we voor ogen hebben staat geen enkele
opschortende voorwaarde ingeschreven. Karel Louis Antoon werd
vanaf 6 mei 1 690 heer van Okegem en I devoorde maar hij moest er
de zware lasten die op de goederen wogen bij nemen24 . Toen de
omvang van de schuldenberg duidelij k werd weigerde Karel Louis
Antoon de erfenis te aanvaarden. De schepenen van Okegem en
I devoorde lieten in maart 1 692 nog een paard als geschenk
bezorgen aan hun heer Karel Louis Antoon2 5 . Ze gingen daarvoor
een lening aan om de kostprij s te betalen. Op dat ogenblik had hij
dus nog geen afstand van de erfenis gedaan.
Op haar sterfbed, op 1 2 december 1 69 1 , schonk Maria Achiana
de Boussu, mogelij ks voor de affectie en de trouwe dienst, en
misschien ook wel als vergoeding aan haar kamerjuffrouw
genaamd Lomarde/Lommaer gehuwd met de Thomas De Mary het
recht om alle achterstallige renten te Okegem tot en met het j aar
1 69 1 voor haar eigen profij t te innen. Van de totale opbrengst
moest ze wel nog 40 gulden als geschenk overmaken aan de
ar111entafel van Okegem. I n hetzelfde stuk geeft ze nog volmacht
aan Adriaan Van der EIst, haar' procureur, om de rekening van haar
ontvanger Pieter Van Varenberch te horen en te sluiten. De
schenking bleek achteraf waardeloos. De karnelj uffrouw en haar'
echtgenoot hebben geprobeerd om achterstallige renten te doen
betalen. Ze startten een proces tegen de abdij van Ninove. Na 6
zittingen van de Okegemse vierschaar werd de procedure gestopt.
De zaak was hopeloos en de curator legde trouwens beslag op alle
roerende en onroerende bezittingen. Deze curator zou nadien zelf
procederen om achterstallige betalingen te Îlmen. I n 1 703 werden te
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Stadsarchief Aalst, archief Land van Aalst nr. 1 4369 f> 99.
Archief Okegem nr. 23, rekening 1 692.
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Okegem nog altij d gronden verkocht voor de betaling van de
heerlij ke renten.
Een andere schenking van Maria Adriana kwam uiteindelij k
toch terecht. Als Vrouw van Okegem had Maria Adriana recht op
een deel van de nalatenschap van vreemdelingen, zonder gekende
erfgenamen, die te Okegem overleden. I n de pastorie was Maria,
weduwe van Filip De Lannoo (Lannoy) overleden. Ze liet prachtige
meubelen, klederen, goud en zilver na. Maria Adriana eiste een
gouden kruis op dat Maria in haar leven met een rood of wit zijden
lint aan haar hals had gedragen. I n plaats van dat voor haarzelf te
houden schonk ze het gouden kruis aan het beeld van "onse
gebenedyde moeder maria" in de parochiekerk van Okegem. De
pastoor ging akkoord . . . maar de uitvoering liet op zich wachten. I n
februari 1 692 kwam procureur Van der EIst persoonlij k de
Okegemse schepenen, als toezichters op de kerkfabriek, inlichten
over deze wilsbeschikking van Maria Adriana. H ij eiste de
uitvoering binnen de 1 4 dagen. D e pastoor was wat weigerachtig,
hij verklaarde niet terecht te moeten staan voor de Okegemse
vierschaar. Nochtans wou hij tegen de intentie van de Edele Vrouw
niet ingaan en verklaarde in geval hij het sieraad tussen de
meubelen kon vinden het te zullen overmaken aan het beeld van 0 . 
L.-Vrouw. Op 1 8 april 1 692 noteerden de schepenen dat het gouden
kruis terecht was en dat de schenking werd uitgevoerd 26 .
In 1 693 benoemden de schepenen van Liedekerke-Denderleeuw
Paschier De Brauwer, meier van Denderleeuw, tot CUl'ator van de
nalatenschap. De curator startte op 4 december 1 693 met de
openbare verkoping van de inboedel van Maria Adriana. De
gekende schuldeisers werden verwittigd. Burgemeester Adriaan
Van de PeITe en Filip Schoonjans, zetter van belastingen, van
Okegem werden schriftelij k uitgenodigd om aanwezig te zijn. In
totaal waren er meer dan 30 schuldeisers die nog geld van Maria
Adriana tegoed hadden.
26 Archief Okegem nr. 78 f' 69.
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D e verkoping van de meubelen leverde in totaal 3 82 gulden 1
stuiver op. De l ij st van verkochte VOOlwerpen toont aan dat Maria
Adriana niet in grote luxe leefde. Wel waren er voorwerpen die
wij zen op een hogere stand zoals een schilderij , met leer beklede
stoelen, een ledikant met behangsel, boeken en enkele zilveren
gebruiksvoorwerpen. De duurst verkochte goederen waren het
lederen behangsel van de kamers (96 gulden 5 stuivers) en een
zilveren komme�e (22 gulden 1 0 stuivers). Pas 1 0 j aar later, in
1 703, werden de onroerende goederen openbaar verkocht.
Wie dacht dat daarmee de zaak gesloten was heeft het verkeerd
voor. Pas i n 1 7 1 1 of 20 j aar na het overlij den van Maria Adriana
viel het doek over de afhandeling van de nalatenschap. Uit 1 7 1 1
dateert ten m inste het laatste stuk dat we over deze zaak
terugvonden. V óór en tij dens de verkopingen twistten de
schuldeisers over de volledigheid van de inventaris van de
bezittingen en schulden. Terecht zoals later bleek. Zelfs op de
laatste verkoopdag werden nog n ieuwe feiten geacteerd. Het hoeft
dan ook geen verbazing te wekken dat na de definitieve toewijzing
van de percelen nieuwe betwistingen rezen tussen curator, kopers
en schuldenaars.
Tot slot geven we nog enkele getuigenissen
omstandigheden waarin Maria Adriana leefde.

over

de

P ieter Van Varenberch, oud-burgemeester van Borchtlombeek
en vertrouwensman van Maria Adriana de Boussu, en Gillis Van
Oudenrode, officier van Okegem en Idevoorde, verklaarden dat ze
Maria Adriana nooit gezien hebben met enige j uwelen ze dro g
zelfs geen ring aan haar vingers. Ze bezat gewoonweg geen
j uwelen. Haar administratie van haar goederen was ronduit
rampzalig. Volgens de getuigen hield ze geen handboek of
aantekeningen bij van de betalingen die de pachters deden. Z gaf
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kwitanties aan wie kwam betalen en rekende nadien met de
pachters in onderling overleg af 7 .
Op 22 november 1 700 verklaarden de burgemeester en
schepenen van Liedekerke-Denderleeuw dat enige weken tevoren
de schuur en stallingen van wij len mevrouw van Okegem in duigen
waren gevallen. Het huis waarin ze eertij ds woonde stond eveneens
op punt om bij het volgende winderig weder in te storten. Het was
onbewoonbaar en zelfs niet meer te herstellen in een bewoonbare
staats.
In 1 708 schreven de schepenen van Liedekerke-Denderleeuw,
opnieuw op verzoek van enkele schuldeisers, dat het sinds 25 jaar
algemeen geweten was dat Maria Adriana geen krediet meer had
voor publieck insolvent gehauden geweest" . De talrij ke
deurwaarders konden bij haar niets vinden van enige waarde en de
omoerende goederen waren zwaarder belast dan de waarde ervan.
De belasting op haar bezittingen te Liedekerke-Denderleeuw werd
eveneens in de rekeningen als oninbaar geboekt9.
11

Op 23 september 1 739 noteerde toenmalig pastoor Van
Damme van Liedekerke in de marge van het overlij densregister dat
hij als toenmalig onderpastoor te Liedekerke Maria Adriana in haar
laatste ogenblikken had bij gestaan en werkelij k nabij was geweest.

Archief Liedekerke-Denderleeuw nr. 232, 06.09. 1 700.
28 Archief Liedekerke-Denderleeuw nr. 1 32, 22. 1 1 . 1 700.
29 Archief Liedekerke-Denderleeuw nr. 234, 1 1 .09. 1 708.
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Beroep : Ampoulenmireerster
Herman Van Isterdael

Op de identiteitskaart van Celestina De Leeneer, geboortej aar 1 925,
stond als beroep : ampoulenmizeerster. Een beroep waar de
toenmalige gemeentesecretaris niet direct weg mee wist want het
was wel degelij k "ampoulenmireerster" dat er eigenlij k moest staan.
Als vraag voor de kwissende bevolking zou dit niet misstaan en
vermoedelij k zullen allen het antwoord schuldig blij ven. Ook de
alwetende zoekmachine Google kon geen antwoord vinden. Welk
beroep is dit eigenlij k?
We vroegen het aan Celestine zelf. Celestine werkte in een
labo te Brussel waar de voertaal het Frans was. De benaming van
de j ob is dus Frans. Ampoulen zijn in het Nederlands "ampullen" en
het Franse werkwoord "mirer" betekent onder meer "tegen het l icht
bekij ken" . Ce1estine controleerde dus met andere woorden
ampullen op de zuiverheid.
Een gesprek met Celestine is altij d een belevenis. Een scherp
verstand en een heldere kij k op de dingen kemnerken haar. Ze was
een fervente reizigster die vier van de vij f continenten bezocht.
Haar ogen schitteren wanneer ze hierover begint. Ze kan er over
vertellen met alle namen en data waar ze ooit was. Een boek over
reisbestemmingen l igt trouwens steeds bij de hand. Haar ogen
schitteren eveneens als ze begint te vertel len over haar dochter
Viviane en twee kleinkinderen. Ze is erg fier op wat deze bereikten
in dit leven.
Celestine was sinds haar prille j eugd een intell igente
j ongedame die nooit de kans kreeg om te studeren en vanaf haar
veeliiende naar de fabriek werd gestuurd. Smeekbeden van
onderwijzend personeel om haar een kans te geven om verd r te
studeren mochten niet baten. Zo ging eertij ds in Vlaander n h 1
veel talent verloren.
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Het werk in de fabriek zag ze echter na drie maanden niet
meer zitten, het ruwe milieu lag haar helemaal niet. Ze ging samen
met vier andere meisj es van Okegem solliciteren in B russel. Zij
werd er aangenomen als receptioniste. I n 1 95 8 - 1 959 startte ze in
een labo te Brussel waar ze begon als " mireerster" . H aar talent werd
door de directie vlug opgemerkt en ze kreeg snel een hogere functie
toegewezen bij de behandeling van de medicinale grondstoffen. Ze
maakte zich alle specifieke labo-term inologie eigen in de Franse
taal en ze hanteert die nog alsof ze er nog dagel ij ks mee bezig is. Ze
stopte met werken op zestig j aar.
Wanneer ik doorga, en met één voet op de drempel sta, voegt
ze er gauw aan toe: "En j e bent altij d welkom om eens te babbelen,
j e moet daarvoor niet iets te vragen hebben" .

Nieuwj aa r 20 1 0
Oude gebruiken verdwij nen te Okegem en nieuwe komen i n de
plaats. I k sprak met vier inwoners van Okegem van verschillende
wij ken. Slechts te Eversem zij n er nog enkele kinderen die om
" gods deel" gaan vragen. Met Driekoningen waren er eveneens te
Eversem enkele groepjes op de baan. De inwoners van andere delen
van Okegem zien voor en na N ieuwj aar geen kinderen meer
aanbellen en zingen.
Blijkbaar ligt, voortgaande op mij n zegspersonen, " halloween"
nu beter in de markt. De Engelse uitroep "trick-or-treat" ( lees :
trikkor-triet, met de betekenis " geef me iets lekkers of ik neem je te
grazen" wordt te Okegem vertaald als " nen snoep of a leiven" . De
kinderen gaan dus op pad om snoep te bedelen.
21

Voorstelling
van boeken van Herman Van Isterdael
Chris. Van der Perre

Als de heemkring verzamelen blaast, trek dan j e schoenen aan en
rep j e naar het B uurthuis.
Niet alleen Okegemnaars doen dat. Leden van de vereniging
en andere belangstellenden kwamen op 1 1 december 2009 uit een
wij de kring van steden en gemeenten. Ze wilden er bij zij n toen de
nieuwe en tweedelige boeken van Herman Van I sterdael: "Families
en personen te Okegem (Ninove) 1 2de eeuw - 1 909" en "Impegem
(Liedekerke) 1 7de eeuw- 1 804 " en "Families en personen te
Liedekerke 1 6e eeuw- 1 805 " werden voorgesteld.
Het werd opnieuw een zeer boeiende avond. Secretaris Patrick
Praet van de heemkring, schepen van cultuur Antoine Callebaut, en
Luc Wynant, burgemeester van L iedekerke schilderden een beeld
van het noeste opzoekingswerk van Hem1an. Ze prezen zij n
verdiensten als genealoog en tekenden de omtrek en de grenzen van
het vroegere en van het huidige Okegem. Op de eerste rij en waren
M ichel Casteur, nieuwbakken burgemeester van Groot-Ninove, en
schepenen en gemeenteraadsleden van N inove en van Liedekerke
aandachtige toehoorders.
De auteur zelf zag er vermoeid en licht verouderd uit. Maar hij
bleef even gevat als altij d. Met veel humor schetste hij de
verschillende episodes van zij n lang opzoekingswerk en de "vrï'e"
en onverwachte moeilij kheden die daarbij vaak waren opgedoken.
De overtalrij ke aanwezigen keken nu nog gretiger uit naar het
ongetwij feld zeer leerrijke naslagwerk over hun eigen roots.
Iedereen haastte zich naar de tafel, waar de vooraf b st lde
exemplaren konden worden afgehaald.
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U iteraard moesten er nu hapj es worden geproefd. B ij menig
glas werd over vroeger gesproken, over de handigheid van
grootvader Jef, de wij sheid van nonkel Tist en de keuke nkun sten
van tante Jeanneken. " Hebde gij den dienen nog gekend?" " I k heb
altij d horen vertellen dat..." " Ik ben curieus om te lezen wie . . . " De
gesprekken werden intenser en de schouderklopj es gemoedel ij ker,
naarmate de avond vorderde. "Ach, man, we zij n hier allemaal
familie van elkaar. " . . . .
Terwij l Felix vond dat zij n generatie het intussen ver geschopt
heeft en al lang een andere weg is ingeslagen, stelde Maria vast dat
zij nog altijd een geslacht van steenkappers zijn. We zij n duidelij k
een volk in beweging - èn een dorp met traditie.
Zeker werd intussen in vele huiskamers, in vergaderzalen en
cafés al menig uur over afstmmning en evolutie gediscussieerd.
H erman Van Isterdael zou fij ntjes gl imlachen als hij het hoorde.
Vorige zondag heb ik hem b ij de bakker ontmoet. H ij ziet er,
goddank, weer stukken beter uit.
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Enkele vragen van de 26ste Dorpsquiz
(de antwoorden verschij nen in het volgende nummer)

1 . Vul de Okegemse uitdrukki ngen aan:

Spenozje geeft . . . . . . . . . . . . . . onder de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . Prins carnaval N inove heeft zij n roots i n Okegem.
a. Hoe heet zij n vader (vol ledige naam)?
b. Welke prinsennaam koos hij (naam + rugnummer)?
3 . We hebben dit j aar een honderdj arige te Okegem,
namelij k de muzielanaatschappij die honderd j aar geleden
gesticht is. Ken j e de volledige naam van het ' muziek ' ? Er
zijn twee woorden weggelaten.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eendracht is Macht Okegem
4. Hoe noemt men in het Okegems?
a. Een mannetj eskonij n?
b. Een gecastreerd varken?
5 . Uit de goede oude tij d van de Okegemse
gemeenteraadsverkiezingen . . . Wanneer een partij de
overwinning behaald had, werd er reeds ' s avonds gevierd
en gezongen. Welk bepaald l ied werd regelmatig geroepen
voor de verliezers?
Eelen . . . . . . . af eelen . . . . . . . af eelen . . . . . . . af met de . . . . . . .
6. Okegem i s opnieuw een domein met visvij ver rij ker.
a. Onder welke naam i s di gekend?
b. Aan welke straat i s de kantine gelegen?
7 . I n Okegem tellen we vij f kapsalons: kapsalon Claudia
rechtover het station, kapsalon Lowie aan de k rk
kapsalon Style in de Kouterbaan . Daarnaast zij n er nog
twee kapsalons in Okegem. Geef de juist naam.
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De financiële ondergang van een adellij ke vrouw:
Maria Adriana de Boussu, vrouw van Okegem en I devoorde
( 1 6 1 5- 1 69 1 )
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De hengelsport te Okegem
HermalI Brantegem

Als er één sport in de lift zit te Okegem dan is het ongetwij feld het
hengelen. Dat blijkt uit het groot aantal leden die de verschil lende
visclubs te Okegem hebben. "Vissen" is in. Men is één met de
natuur en het heeft een gevoel van ontspanning maar tegelij k ook
een zekere spanning. Welke vis gaat men ophalen en hoe groot is
hij? In clubverband is er het sociale contact waar men heden ten
dage nood aan heeft.
Ook in in het verleden werd er in Okegem duchtig gevist, zowel
langs de Dender als langs de vijvers die het dorp rijk was I .
Amateurvissers kwamen van ver buiten de streek om in de Dender
te vissen. De gunstige ligging van het station zal hier een rol
hebben gespeeld. Vooral in de weekends kwamen ze per trein en
installeerden zich op het jaagpad om ongehinderd hun sport te
kunnen beoefenen. Sommige O kegenmaren zagen er brood in en
gaven een middagmaal aan de vissers. I n café BeIge au repos des
voyageurs bij August De Vos in de Kouterbaan kon men zo een
middagmaal voorgeschoteld krij gen. Sedert enkele j aren is het
beeld van de vissende liefhebber langs de Dender terug te zien.
Door het zuiveren van het Denderwater leeft er een grote
verscheidenheid aan vis. Men richt er zelfs wedstrijden in.
Het gebied, waar nu twee van de vier visclubs die Okegem rij k is,
was vroeger een weide in de Broekstraat, gekend op het kadaster
nr. 1 6 en nr. 1 7 met een grootte van 2 hectaren. Constant Van den
Spiegel kocht het van Arthur Evenepoel uit Meerbeke en legde er
een wijmenier aan. H et was er ideaal voor het kweken van wilgen
H . VAN ISTERDAE L, Namen van wegen en waterlopen, in Mededelingen
Heemkring Okegem, 24, 1 999, nr. 3 -4, b lz. 82.
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aangezien een paar bronnen i n de buurt voor een regelmatige
bevloei ing zorgden. De wijmenier verwi lderde begin jaren zestig
van vorige eeuw omdat d e familie Van den Spiegel haar
activiteiten i n het vlechten van manden had stopgezet.
De
wij menier werd nutteloos en van weinig waarde. Men was zinnens
deze gronden te verkopen maar door het uitblij ven van een ernstig
bod besloot men a l l e bomen en struiken om te hakken en plaats te
maken voor de aanleg van enkele vijvers. De plannen werden
door André Come l i s uit L i edekerke getekend en in 1 965 werd
een aanvraag inged iend bij het schepencollege dat zij n
toestemming gaf.

Ponderosa
I n totaal werden zeven visvij vers uitgebaggerd waarvan de twee
grootste ter beschikking gesteld werden om te bevissen. Een
k leine kanti ne in betonnen platen en binn enin afgewerkt met
dennenhout werd voorlopig opgetrokken. I n de startj aren werden
de vijver en de kantine uitgebaat door de familie Van den Spiegel
en vrij vlug vonden de vissers (vooral Okegemnaren) hun gading
aan de vij ver en werd er besl i st om een vissersclub op te richten.
I n 1 969 werd de club Ponderosa opgericht2 . De naam zou
afgeleid zij n van de ranch uit het TV -feui lleton Bonanza dat zeer
populair was i n de j aren zestig.
Aan de basis van de stichting lag Louis Duym uil de
Brabandersweg. H ij werd de eerste voorzitter en oefende die taak
tot 1 975 uit. Bestuursleden waren Desiré De Wil, Rufin en Jozef
Van der Donck, Joze f Vernaillen en Urbain Van den Spi gel.
Vanaf 1 975 kende de club meerdere voorzitters : H enri

2

Met dank voor de gegeven aan Joze r Van der Donek.

Vall Iillks naar rechts:
Roger Vall de Perre, Louis Duym, Desiré De Wil, Henri De Man

Staand van lillks lIaar rechts: Jozef Vernaillell, Desiré De Wil, ?, ?, Jozef Van
der Donck, Louis ?, J.ozef Wijnaflts (?), Urbain Van delt Spiegel, ?
zittend van links naar recMs: Robert De Cooman, Heltri De Man, ?,
Rufil1 Van der Doltck
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Michiels uit Liedekerke tot 1 98 3 , F rans Van Roy tot 1 9 87, Willy
De Vuyst tot 1 993 , Danny B uyl uit Pamel van 1 993 tot 2000,
Jozef Van der Donck vanaf 2000 tot 2009. Op het ogenblik is
Frank Grij sseel s uit Ninove de huid ige voorzitter.
Gezien het succes van de club werd een huurovereenkomst
afgesloten, zodat deze de uitbating van de twee vij vers en de
kantine voor eigen rekening kon nemen. D e inkomsten komen
vooral van het l idgeld en de opbrengsten uit de kantine.
Het
aantal leden schommelt rond de 1 00 vissers en er wordt een
kampioenstitel uitgereikt na tien wedstrij den.
De club kende zoals vele verenigingen goede en minder goede
dagen. In 1 979 werd de huur van de grootste vij ver opgezegd.
Enkele maanden later werd deze vij ver verhuurd aan Herman De
C uyper uit Denderwindeke. H ij was de voorzitter van de visclub
Het Goudvisj e uit Vol lezele. Deze visclub was op zoek naar een
vij ver om haar leden een vaste stek te geven. De uitbating van de
visvij ver gebeurde vlot. Een houten gebouw op de aangrenzende
kleine vij ver werd met akkoord van de eigenaars als kantine
ingericht. Algauw sloten vele Okegemse visliefhebbers zich aan
bij deze nieuwe club.

Het Gou dvisj e
Na het vertrek van de Hemlan De Cuyper in 1 983 werd de cl ub
een volwaardige Okegemse vissersclub en de naam Het Goudvisj e
bleef behouden en de activiteiten werden verder gez t in een
' feitelij ke vereniging ,3 . De vereniging groeide uit tot een
gestructuree rde club die vlug 1 3 0 leden telde. Er werden i der jaar
een twaal ftal competitiew edstrij den voor de 1 den ing richt. r n
1 98 8 werd een gedeelte van de grond onteigend om plaat t
maken voor de aan leg van een fietspad langs de poorw g ric hting
3

Met dank aan Achiel Vernail len.

Ninove. Terzelfder tijd werd bij het stadsbestuur te Ninove de
uitbreiding van het elektricitei tsnet tot aan de vij vers verkregen
wat de mogelij kheid gaf om de uitbating efficiënter maakte
(verlichting, koelkasten en verluchting van het water).
I n 1 995 werd het houten clublokaal door brandstichting vernield.
Van het gebouw bleef al leen de schouw overeind . De eigenaars
bouwden een nieuwe kantine die plechtig door pastoor Callebaut
ingewij d werd en door de harmonie met enkele mooie melodieën
opgeluisterd werd. I n oktober van hetzelfde j aar werd de vij ver
uitgebaggerd en van een degelij ke oeverversterking voorzien.
Ook Het Goudvisj e kende zijn mindere periodes. Eind 2002 raakte
het bestuur in onmin bij het merendeel van de leden . Door de
tussenkomst van de eigenaars werd begin 2003 een vzw opgericht
met een volledig nieuw bestuur dat zich engageerde om al de
wettelijke, fiscale en administratieve verplichtingen van de vzw
en haar statuten na te komen4 . De oprichters waren Roger Merckx,
Guy Van den Bossche, Alfons De Strooper, Wemer en Acmel
Vemaillen. Daarnaast waren er nog een zestal werkende leden die
samen het bestuur vormden. Het bestuur werd waargenomen door
R. Merckx, J . c . Vandekerkhove, F. Van I mpe, W. Vernail len, F.
De Strooper, G . Van den Bossche, T. Van de Walle, A.
Vernaillen.
Om lid te worden diende men zich akkoord te verklaren met het
huishoudelij k reglement en de verschillende visreglementen. Op
basis van deze reglementen 1 ukt het om een aangename sfeer in de
club te houden. Het bestuur, bijgestaan door bereidwillige leden,
slaagt er in om haar kantine, vij vers en aanpalende percelen net te
onderhouden zodat het iedere bezoeker een aangenaam gevoel
geeft om aan de vijver te vertoeven. M.o menteel telt de club 1 3 0
en publ icatie van de opri èhting bevond zich in het Staatsblad van 1 3/6/2003
nr. 0 1 06 1 8.

4
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Kantine van Het Goudvisj e

l eden waarvan een 3 0-tal j onger zij n dan 1 7 jaar. Er wordt gevist
in drie categorieën: j unioren, senioren en veteranen. In elke
categorie wordt er j aarlij ks, gespreid over drie wedstrijden, naar
de titel van "Koning" gevist. Eveneens wordt per categorie een
kampioenschap gehouden gespreid over negen wedstrijden.
Teneinde aan de visbehoefte van de leden te voldoen worden er
nog bijkomende klassementsproeven ingericht ge preid over
verschillende wedstrij den zoals koppelvissen, vissen met maden,
marathons, . . . Op het einde van het visseizoen worden de
deelnemers volgens hun plaats in het klassement, beloond met
geldprijzen of waardebons.
Jaarlijks wordt er vis bij gezet om het visbestand op peil te houden
en in de winterperiode wordt er enke le dagen gevist op grote
snoeken . Vanaf december tot eind februari is er een vi sstop om d
vis de nodige rust te gunnen e n veil ig te laten overwinteren. Om
de drie maanden controleert een veearts uit Hanune d
verscheidene vissen op mogelijke parasieten n de to tand van

het water (zuurgraad, zuurstof, nitraten en nitrieten). Zoals bij
iedere onderneming komen de inkomsten van het lidgeld en de
opbrengsten van de kantine en het jaarlij ks eetfestij n .
Jaarlij kse terugkerende evenementen zij n vooral d e openl uchtmis
op 1 5 augustus, een wedstrijd tegen een ploeg van de
bierhandelaar H ayen-Asselman, het eetfestij n in oktober en de
jaarl ij kse forelzetting in oktober-november.

Het Fo nteintj e

Eind de jaren zestig werd het gebied o p het einde van de
Schoolstraat omgevormd tot een visvij ver door dezel fde aannemer
Soignies die voorheen het gebied in de Broekstraat omvormde tot
een visvij verpark . Het gezin Van Ransbeek-De Smet vestigde zich
in 1 969 in het gebied. Georges Van Ransbeek was een
amateurvisser uit Asse die zich om gezondheidsredenen de vij ver
en het gebied aanschafte. Weldra vroegen vrienden om eens te
mogen vissen op de vij ver en na een tij dj e werd een c l ub gesticht
met als naam Het Fonteintj e S . I n het gebied waren immers veel
fonteinen of bronnen. Een houten kantine werd opgericht en vanaf
1 993 werd ieder jaar een kampioenschap ingericht over dertien
wedstrijden.
Het ledenaantal schommelde rond de 30 betalende VIssers en
Georges Van Ransbeek was de eerste kampioen van de club.
Okegemse vissers waren o.a. Etienne en H enri De Man, Benny
Servranckx, Werner Van der Stappen en Jean De Strooper.
Tijdens de winter van 1 995 - 1 996 werden verbeteringswerken
uitgevoerd aan de vijverboorden zodat er men in alle comfort kon
vissen. Wegens werken van Aquafin in de l devoordelaan zakte het
5

Met dank aan De Smet Christiane voor de gegevens.
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peil van het water in de vij ver met een grote vissterfte tot gevolg.
Door aanpassingswerken kreeg de vij ver het normale pei l terug.
Vroeger was de vereniging een vzw maar op dit ogenblik is het
omgevormd tot een feitel ij ke vereniging.
Remy Lagrin en
Christiane De Smet zij n respectievel ij k voorzitter en bestuurslid .
Om de kas te spij zen richt men j aarl ij ks een tombola in en vraagt
men 5 euro i nschrij vingsgeld per wedstrij d . Het geld wordt
verdeeld in prij zen en een gratis souper na het visseizoen.

D e Oude Dender
Een vij ver die ontstaan is bij de kanalisatie van de Dender gelegen
in het gebied De Pennemaker wordt in de volksmond "de Put"
genoemd 6 . H ij was eind vorige eeuw eigendom van madame
Prové, de moeder van notaris Evenepoel uit Ninove. Enkele
Okegemse vrienden besloten in 1 990 een v isc lub op te richten met
als naam De Oude Dender7 .
Albert Janssens en Marc Van
Boterdael werden respectievel ij k voorzitter en secretaris. De club
had in zij n aanvangsperiode een twaalftal leden . Okegemse leden
waren André De Pauw, Julien Dierckx, Luc I mpens en Karel
Jacobs. Het bestuur richtte wedstrij den in en bouwde een klein
tuinhuisj e dat als lokaal d iende.
I n 1 994 besloot notaris Evenepo 1 de vij ver te verkopen. De
visclub kreeg de moge lij kheid om het gebied te kopen maar de
j onge club had de financiële mog lij kheden niet. Men diende uit
te kij ken naar een andere visgelegenheid . Albert Janssens wi t een
vij ver te huren aan de Aalstberm (eigendom van mevrouw D
Meyst uit Knokke).
6

In de put leerde de jeugd van Okegem vóór de Tweede Wereldoorlog
zwemmen vooraleer de grote stap te wagen om in de Dender te zwemmen.
7 Met dank voor de gegevens aan A lbelt Janssens.
')

H et aantal leden steeg gestadig tot 3 1 . Het club lokaal was
gevestigd in het café Sportlokaal bij Odette. Om de kas te spij zen
wordt ieder j aar een tombo la gegeven voor het onderhoud van de
vij ver en om het visbestand van de vij ver op peil te houden. Tot
zij n overlij den in 2008 was André De Pauw een belangrijke
waarde in het bestuur. Sinds het ontstaan van de club is A l bert
Janssens de voorzitter, de gebroeders Cardoen zij n bestuursleden.
De c l ub heeft reeds tweemaal de interclubwedstrij d ingericht voor
de Ninoofse visclubs en won die wedstrij d eenmaal .

Nat uurgebied
Sedert april 2009 kan de gewone ééndagsvisser aan zij n trekken
komen in het Nat u urgebied ( let op de schrij fwijze) gelegen in
de Broekstraat. Eigenaar M arc Van Den Driesche uit M eerbeke
kocht het domein van de Yolande Van Dmrune (weduwe van
Urbain Van den Spiegel). De naam ' N at uurgebied ' heeft twee
betekenissen: het is gelegen in een natu ur gebied en het kan een
nat uur worden omdat men er alcohol i sche dranken schenkt. Men
kan er gewoon dagvissen en tweemaal per j aar wordt er op forel
gevist. Er is een terras en er is gelegenheid om een snack te
nuttigen en voor de kinderen is er een speelruimte voorzien.
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O kegem s nieuws
in vroegere weekbladen
Herman Brantegem

I n de periode 1 840- 1 9 1 4 werden er te Aalst 36 bladen
gepubliceerd die minstens eenmaal per week verschenen. De prij s
van de wekelij kse ' annoncenbladen' lag heel wat lager dan deze
van de politieke weekbladen. Aan de herbergiers van de
omliggende gemeenten werden de annoncenbladen gratis bezorgd
met de vraag deze bladen aan hun klanten te laten lezen. Het is via
het digitale krantenarchief van de stad Aalst dat we het Okegems
nieuws konden vinden van eind de 1 ge eeuw tot omstreeks 1 940 8 .
V ooraleer de krantenartikels op te sommen geven we een korte
beschrij ving van de vier kranten waar we de meeste Okegemse
artikels in vonden.
I n 1 846 startte in Aalst De(n) Denderbode. Het was één van de
meest verspreide weekbladen op het platteland . H et startte als
katholiek blad maar weldra werd het de regelrechte tegenstrever
van de liberale associatie Het Verbond van Aalst. De katholieke
concurrent van Den Denderbode was Het land van A alst dat het
daglicht zag in 1 860. Vanaf 1 894 werd de krant het voornaamste
orgaan van de onafhankelij ke christendemocraten in het
arrondissement Aalst. Zoals bij Het land van Aalst lagen bij De
Werkman priesters aan de basis als financ iers. Het goedkope
volksblad De Werkman kende een fantastische oplage. Het richtte
zich tot het werkvolk en streed tegen de verspreiding van het
liberal isme en het socialisme onder de arbeidersk lasse. De krant
zou de werkl ieden beschermen tegen de misleid ing door de
socialisten. Sterk moraliserend met veel godsdienstig nieuws was
het blad vooral een ontspanningsblad door zijn grappen, raad Is
8

Zie

http://aalst . couran t . n u/
1.;1

en verhalen. Pas in 1 895 werd het blad ingeschakeld in de strijd
der onafhankelijke christendemocraten tegen het conservatisme.
De Volksstem kwam pas in 1 9 1 0 tot expansie. Als katholiek blad
was het in Aalst de concunent van De(n) Denderbode. Het blad
richtte zich vooral tot de landbouwers en de werklieden. Het bond
de strijd aan tegen het daensisme, het li beral isme en het
socialisme.
Uit deze weekbladen selecteerden we de volgende artikels over
Okegem:
Okegem - Groote zeldzaamheid/ eer aan den ouderdom/

Vier personen hebben daar feest en jubilé gevierd voor 't
volgende. Vijftig jaar geleden hadden zij eenen nieuwen hoed
gewonnen voor 't beeld van den H Rochus, patroon tegen
besmettelijke ziekten, en nu dit jaar hebben zij nog eens het beeld
van den H Patroon in de processie van Half-oogst rondgedragen;
zij tellen tesamen driehonderdtwintig jaar en zijn P. De
Brabanter, Nicolaas Baeyens, Joseph Van der Speeten en
Bernardus Van Isterdael.
(De Werkman 24 augustus 1 8 8 3 )
Het ging hier over volgende personen . . . De Brabanter Petrus
geboren te Okegem op 3 0 oktober 1 805 en wonende op de Plaats.
H ij huwde in 1 85 1 met Anna Van I sterdael en stierf in 1 890.
Baeyens Nicolaas was landbouwer en werd geboren te O kegem
op 8 september 1 805 en woonde in de Rattenbergstraat. Hij
huwde in 1 84 1 met Johanna-Maria Goelens uit Liedekerke en
stierf in 1 894. Van der Speeten Joseph geboren op 1 6 januari 1 806
was landbouwer uit Eversem en gehuwd met Maria Thérésia
Haeseleer. Van I sterdael Bernardus, landbouwer uit de
Ninovestraat en geboren te Okegem op 22 augustus 1 8 1 3 , was
gehuwd met Constantia De Brabanter en stielf in 1 897.
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H et valt op dat de schrij ver zich vergist in de totale ouderdom van
de vier personen wanneer zij het beeld i n de processie droegen.
Het is 3 02 j aar en niet 3 20 j aar.
Het beeld van de H . Roc hus dat ze droegen in de processie van
halfoogst is een beeld uit de 1 8e eeuw in lindehout. Het hoofd is
bedekt met een zilveren hoed, wat eigenaard ig is voor beelden uit
die tij d . We veronderstellen dat het die zilveren hoed is die de vier
personen gewonnen hadden en vij ftig j aar nadien vierden. Het
beeld wordt nu in de pastorie bewaard.

Melkerijschool van Okegem

Zoals men weet bestaat er tegenwoordig eene tijdelijke
melkerijschool te Okegem, op de hoeve van den heer Van Holder
aldaar ingericht door de goede zorgen van het Bestuur van het
comice Ninove. Het bezoek door de leden van gezegde
landbouwmaatschappij heeft den 9 dezer, gelijk het in De
Landbode aangekondigd was, plaats gehad. De bijzonderste
landbouwers en belanghebbenden der omstreken waren aanwezig.
Hun onthaal door het personeel der school was hartelijk in zijne
eenvoudigheid.
Eerst werden twee mekanieke afroomers, die zoo merkwaardige
machienen, in volle werking getoond; nadien werd er room
gekarnd en boter opgemaakt met het uitgezocht gerief dat de
school bezit; alleman was verwonderd over de vlugheid en de
zindelijkheid waarmee hel werk voltrokken werd.
Vervolgens ging men over tot het vervaardigen van eenen
Goudakaas" eene der J 2 soorten welke in de school bereid
worden; al de aanwezigen hechflen er veel belang. telling aan.
Het onderzoek der melk trok bijzonder de algemeene aandacht op
zich. Vier stalen, herkomende van koeien van den heer
burgemeester van Pollare, diende tot de proefneming en hel bleek
dat hel eerste J 4, het tweede 22, het derde 26 en het vierde 2 7
graden vet, in het toestel Gerber aanwezen. De uitslagen waren
zeer leerrijk. M de burgemeester verklaarde dat de koe, welke
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melk leverde bevattende slechts 1 4 % vet, er eene groote
hoeveelheid gaf en van Hollandsch ras was. Men had ze voor eene
van de beste van den stal mogen aanzien, maar nu bleek het dat
hare opbrengst van boter kleiner was dan bU een redelijk
inlandsch beest.
Er werden ook eenige inlichtingen aan de bezoekers gegeven over
de melkerijboekhouding welke aan de leerlingen onderwezen
wordt: er werd namelUk uitgelegd hoe men te werk gaat om de
opbrengsten van den verkoop der boter onder de leden eener
samenwerkende melkerij te verdeelen. A l de aanwezigen waren
van de juistheid der methode overtuigd.
Ook een uitleg werd er gedaan over de lessen van veekweek,
beestenvoedering en weidebouw, welke aan de leerlingen gegeven
worden.
Dat alles had reeds de bezoekers van het groote nut der school
overtuigd, maar men deed opmerken dat er nog altijd boeren zijn
die beweren dat de magermelk uit de mekanieke afroomers
komende, ongeschikt is voor het kweeken van kalveren. M Van
Holder, die de noodige melk aan de school levert, verklaarde toen
dat zijne kalveren nooit in zoo goeden toestand verkeerd hadden
dan nu, dat zij met bedoelde melk gevoed worden. Hij voegde er
bij dat het verwerken met machienen hem meer en betere boter
verschafte dan het oud stelsel. Konde hij die boter alle dagen
versch aan den man brengen, gelijk dat in de samenwerkende
melkkerijen met gemak geschiedt, zoo zou hij er hoogere prijzen
van bekomen hebben. Zulke verklaringen door eenen boer zelf
uitgesproken, maakten diepen indruk en zijn eene blijvende
wederlegging van de bewering, als zou afgeroomde melk niet
deugen. Men zag in hoe wandelende melkerijscholen de
voordeelen van de nieuwe toestellen onder de oogen der boeren
blootleggen en al de aanwezigen moesten dank weten aan het
scherpzinnig bestuur van het comice Ninove dat voor die zeer
nuttige inrichting gezorgd had. Dat bestuur zag dat men op vele
plaatsen wel, samenwerkende melkerijen zou inrichten, maar dat
een groote hinderpaal bestond: men beschikte over geen
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vaklieden welke met het nieuw gerief wisten om te gaan. Thans
ontvangen 12 meisjes van verschillige gemeenten het onderricht
en er bestaan reeds drie samenwerkende melkerijen in de
omschrijving van 't comice Ninove: twee nieuwe zijn in 't
opkomen en leerlingen der school zullen er in werkzaam zijn.
M De Clippel, voorzitter van het comice, M Rollier,
ondervoorzitter, en M Beeckman, secretaris, hebben M Peiffer.
Bestuurder der school, juffe r C. D 'haese, meesteres en juffe r Vr.
Van de Sompele, hulpmeesteres warm gecomplimenteerd voor den
goeden gang van het onderwijs, in de overtuiging dat hetzelve de
beste vruchten zal dragen in een kanton als dat van Ninove, waar
de vee kweek en de melknijverheid zulk bijzonderen tak van den
landbouwer uitmaken.
Het publiek wordt ter melkerijschool toegelaten iedereen
donderdag voormiddag, om 9 uren.
Judo Van Holder was een voortrekker en stimulator van de
nieuwe opvatting inzake zuivelbeleid en melkverwerking. In 1895
vroeg hij tot de gemeenteraad van Okegem om in zijn woning een
melkerijschool op te richten. Deze school heeft in Okegem en
omliggende gemeenten de oprichting van melkerijen gestimuleerd.
In 1 8 9 7 begon te Okegem de melkerij Sint-A ntonius haar
activiteiten in zijn hofstede.
(Den Denderbode, 2 7 september 1 896)
Voor de geschi edenis van de melkerij school verwijzen we naar
het artikel van Jozef Van der Speeten (Melkverwerking en
ste
melkerijen te Okegem, in Mededelingen Heemkring Okegem. 2 1
j aargang, 1 996, m. 3 en 4., blz. 3 7-70).

Diefstal

Eenige dagen tevoren, den 1 9 't Okegem was ook een kerkdief te
geweest in vollen dag ten 9 ure 's morgens: drie onbekende
manspersonen waren komen beevaarden rond de kerk die open
was, waarvan een der drij is binnengegaan; korts daarna kwam
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een andere vrouw beevaarden in de kerk,· maar als de koster
kwam, waren de drie manspersonen weg en zag de koster dat zij
in de sakristij met een breekijzer een kast geopend hadden, de
relikwie van 0. L. Vrouw medegenomen en ook de twee kaskens ,
inhoud van de schalen van St. Antonius en een kerkschaal welke
zij ook opengebroken hebben waren geroofd,· de dieven zullen
waarschijnlijk verjaagd zijn, door de komst dier vrouw, met hare
dochter, met welke ze nog in gesprek geweest zijn buiten de kerk,
en alzoo zullen zij het signal gegeven hebben aan den kerkdief in
de kerk,· gelukkiglijk, anders zouden zij ene meerdere diefte
gepleegd hebben, maar de tijd had hem ontbreken, maar hadden
ze nog tien minuten in de kerk gebleven, ze zouden waarschijnlijk
gesnapt geweest zijn van den koster, die dan in de kerk kwam,·
maar ze waren reeds weg, tot spijt der parochianen, omdat die ze
gezien hadden, hen niet geklampt hebben.
(Het Land van Aelst, 1 november 1 89 1 )

Diefstal

Okegem - vrijdag der verledene week werd te nadeele van L.
Straatmans, herbergier en schrijnwerker eene som van 700 fr
gestolen. De diefstal gebeurde onder de noen. Straatmans heeft
onlangs geleden een plekje grond verkocht en had den
verkoopprijs ontvangen. De dief moest het dus weten. De
gendarmerie heeft een onderzoek geopend, doch tot hier toe is de
dader onbekend gebleven.
(Den Denderbode, 2 8 april 1 895)
Straetmans Joannes Leopoldus was landbouwer, herbergier en
schrij nwerker in de Kattestraat. H ij werd geboren te PaInel en
huwde in 1 880 met Maria Delphina Goubert. We konden de naam
van het café die hij openhield niet vinden.
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Vergrootings- en herstellingswerken aan de kerk

De kerkfabriek zal op maandag 8 mei 1 905, om drie uren
namiddag, in het pastoreel h uis van Okegem, onder nadere
goedkeuring der bevoegde overheid, overgaan tot de openbare
aanbesteding der vergroo tings- en herstellingswerken aan de
kerk.
De werken zijn begroot op 1 3. 950, 00 franken.
De plans en het bijzonder lastenboek berusten ter pastorij, al
waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle
werkdagen, van 8 tot 18 ure.
De aanbiedingen zullen den heer J Covens, voorzitter van
vermelde kerkfabriek, toegestuurd worden, overeenkomstig de
voorschriften van het algemeen lastenboek, bij aanbevolen brief,
dragende den poststempel van uiterlijk den 4 mei 1 905; zij zullen
onder dubbelen omslag zijn, waarvan de buitenste voor opschrift
zal dragen: A anbieding voor de onderneming der werken aan te
besteden op 8 mei,' de binnenste:
A anbieding voor de
onderneming der vergrootings- en herstellingswerken aan de kerk
van Okegem.
Het te storten pandgeld volgens, en in de voorwaarden van artikel
1 0 van hooger gezegd algemeen lastenboek, is vastgesteld op 600
franken.
Voor het opstellen hunner aanbieding even als voor de verklaring
nopens het minimum van dagloon, zullen de aanbieders zich
formulen kunnen verschaffen, daar waar de plans berusten.
Voor nadere inlichtingen, wende men zich tot den heer Julius
Goedhals, bouwkundige, Dirk Martensstraat; 14, te Aalst.
Gedaan in zitting van 1 1 april 1 905. De kerkfabriek: De
secretaris J Van Holder - de voorzitter J Covens.
(Den Denderbode, 1 6 april 1 90 5 )
In 1 899 was aan architect J. Goedhal s reeds opdracht gegeven om
de p l annen te tekenen en een lastenboek op te stellen voor de
vergroting van de kerk. H et lastenboek gaf een beschrijving van
de uit te voeren werken, namel ijk het afbreken van het achterdeel
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der bestaande kerk , wegbrengen van het steengruis, uitbreken der
meubelen, het heropbouwen van het koor en de zij kapellen,
sacristie, voetpad , het dak en het verplaatsen van de kerkhofmuur.
De laagste aanbieding kwam van aannemer Van der Fraenen uit
Zottegem. De werken werden aangevat op 1 j ul i 1 905 en duurden
tot 1 9 mei 1 906.

Herhergruzie

Okegem - Te gelegenheid der kermis ontstond hier een gevecht
ter herberg "De Kroon " tusschen dronken lieden. De twist werd
door eenigen personen gestild en alles zou zonder verdere
ongemakken zijn voorbij gegaan ware het niet dat zekere
Vaerman van Denderleeuw zich naar buiten had begeven.
Twee mannen van Ledeberg-Pamel volgden hem spoedig, zij
vervoegden hem en zonder een woord te spreken, brachten ze hem
drij messteken toe. Een der steken is zoo diep dat de long geraakt
is. Volgens den geneesheer die hem verzorgde is er weinig hoop
hem te redden.
Dinsdag kwam het parket van Oudenaarde te Okegem en opende
een onderzoek. Twee personen van Pamel werden aangehouden.
Na zich wederkeerig beschuldigd te hebben deed V , een socialist,
bekentenis. De moordenaar die slechts 23 jaar oud is werd naar "
gevang van Oudenaarde gevoerd. De toestand van Vaerman is
hopeloos; hij is getrouwd en vader van vijf kinderen.
(Den Denderbode, 1 j ul i 1 906)
Café "In de Kroon" was gevestigd in de Kouterbaan en werd
opengehouden door de echtgenoten Van der Speeten - Goubert,
bijgenaamd "De Witte van Brierens".

Okegem - zondagnacht kwamen drie jongelingen kloppen op de
deur van Jozef Van Jsterdael, om aan den broeder der vrouw, die
in de woning zijner ouders niet kon, nachtverblijf te doen
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verschaffen. Daar men niet kwam openen, gingen de jongelingen
op de achtervenster kloppen. De vrouw denkende met dieven te
doen te hebben, trok opeens het venster open en loste drie
revolverschoten. Een kogel trof één der jongelingen zekeren R.
Steppe in den buik. De ongelukkige verkeert in stervensnood.
Maandagvoormiddag zijn de gendarmen een onderzoek komen
openen.
(Den Denderbode, 1 7 november 1 904)
Van I sterdael J oseph woonde in de Kattestraat en was gehuwd
met Rosalia Van Geel. L ater gingen ze aan de Dender in de Frans
Van de Perrestraat wonen.
Rufm Steppe was geboren in Okegem in 1 877. Hij stierf
ongehuwd in 1 926 te Okegem.

Slachtoffers der hitte

Een zekere Van de Perre, van Okegem, lag op éénen wagen hooi
te slapen, hij werd door een zonnesteek getroffe n ; de dood was
oogenblikkelijk.
(De Werkman, 4 augustus 1 9 1 1 )
Het ging over Philemon Van de Perre, éénenveertig jaar oud,
geboren te Okegem op 22 maart 1 870, ongehuwd en landbouwer
uit Eversem, zoon van Joannes Baptist Van de Pene en Virginie
Schoonj ans.
De krant vermeldt nog enkele slachtoffers der hitte. De zomer van
1 9 1 1 was uitzonderl ij k warm. Men noteerde in j uli en augustus
aanhoudend zeer hoge temperaturen tot 36° in de schaduw. Een
gevolg was ondermeer de massale vissterfte in de Dender. De
boeren hadden het ook niet onder de markt. De bieten stonden er
'gekreveerd ' bij en de klaverlanden stonden geel en dor. Het loof
kon niet gezaaid worden. Er was armoede voor men n dier en
men smeekte om regen.
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Inbraak in de pastorij

Vrijdagmorgend, tijdens de mis van zes ure zijn twee kerels in de
pastorij gedrongen. Toen de zuster van den Eerw. heer pastoor
van de mis te huis kwam, vond zij de voordeur openstaan. Binnen
tredend zag zij twee kerels in de voorplaats, de inbrekers
sprongen door de venster, en namen de vlucht. Ze zijn gelukkig
gekend.
Overreden

Een achtjarig meisje Louiza Van de Pen'e werd gisterenmorgend
in de Kattestraat door een brouwerswagen omgeworpen en
overreden. Het kleine slachtoffer werd de bil gebroken.
(De Volksstem, 2 j uni 1 9 1 2)

Dat wreed geval te Okegem

Te Okegem, een deftige parochie bij Ninove, 6 70-mans en 63 1 vrouwspersonen, mij bijzonder goed gekend, ik tel er veel
oprechte vrienden,' een vrouw van 38 jaar, moeder van 7 à 8
kinderen was overleden, na den lijkdienst, 't lijk moet begraven,
en er was geen put. De familie moest een put delven of terug met
het lijk naar huis!!! Hoe is dat toch mogelijk geweest? Is de
Neen, maar hij heeft zijn demisie van
grafmaker dood?
grafmaker gegeven, doch blijft klokluider en stoelkeszetter. De
nieuwe grafmaker woont te Pamel over den Dender, en om alle
veertien dagen naar Okegem te komen een graf maken, brengt de
plaats te weinig op. Wat daarmee gedaan? Naar Pamel gaan
sterven ? !
Eene begrafenis in Okegem

Verleden week greep al hier de begrafenis plaats van Maria Van
Droogenbroeck, vrouw De Man, moeder van zeven kinderen. Als
den lijkdienst ten einde was, en de dragers met het lijk aan het
kerkhof kwamen, bemerkte men dat er voor die arme vrouw geen
put gegraven was. De gewone grafmaker van Okegem wil wel de
bijwinsten van klokluider, maar graven delven voor arme lieden is
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te gemeen en een andere grafmaker is er niet, daar niemand de
post wil aanvaarden zonder de bijwinsten. Meer dan vijf kwartiers
is het lijk daar blijven staan, tot een lid der familie zelve een put
had gedolven. Roep zulk feit geen schande over het bestuur of is
het werk van barmhartigheid "De dooden begraven afgeschaft
in Okegem ?
De Witten van Welle
(De Werkman, 6 april 1 9 1 7)
JJ

Maria Van Droogenbroeck werd geboren op 26 november 1 8 77 te
O kegem. Zij was de dochter van Joannes en Maria Chij sels. Ze
huwde in 1 90 1 met Dominicus Sonck uit Denderleeuw die stierf
in 1 903 . Ze huwde terug in 1 905 met Henricus De Man en
woonde te Denderleeuw. L ater verhuisden ze terug naar Okegem.

Okegem - Gevaarlijk Tuig

Woensdagvoormiddag vierde men al hier het huwely'ksfeest van
juffer Van Holder. Em. De Decker, werktuigkundige te Ninove,
welke te dier gelegenheid eenige vreugdeschoten loste werd door
het springen van een pak poeder heel het aangezicht verbrand.
Men heeft den gekwetste per rijtuig naar zijne woning gebracht,
alwaar hij door dokter Maes verzorgd werd. Men hoopt de oogen
te kunnen behouden.
(De Volksstem, 28 november 1 9 13 )
Emma Van Holder ( Okegem 1 apri l 1 879) was de dochter van
Judo Van Holder en Maria Hendrickx. Ze had nog vier zusters
Celesta, Adelina, Josephine, Sylvia die ongehuwd bleven. Ze
huwde op 26 november 1 9 1 3 met Alfred Van Wayenberge die
afkomstig was van Wodecq .
Volgende kinderen werden geboren:
•
J oannes Leo (geboren op 24 augustus 1 9 1 4 en gesneuveld
tijdens de Tweede Wereldoorlog op 26 mei 1 940)
•
Josina Maria Magdalena (geboren op 1 5 februari 1 9 1 6)
0
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•

Maria Agnes Carolla (geboren op 1 februari 1 9 1 7
+ 21
november 1 926)
•
Josina Adelina I da (geboren op 1 2 j uli 1 9 1 8, gehuwd met op
1 2 augustus 1 943 Victor Walraevens uit Gooik)
•
Celesta Maria Cecilia (geboren op 1 7 augustus 1 9 1 9,
gehuwd op 1 2 augustus 1 943 met M arcel Phil ips uit Burst)
•
Simone Maria Georgina (geboren op 1 8 september 1 92 1 )
Ze woonden na hun huwe lij k bij de familie Van Holder en hielpen
mee op de boerderij en melkerij . Alfred reed met de boter per
trein naar de markt van Atb. Tij dens de Eerste Wereldoorlog was
hij lid van het voedingscomité. I n 1 920 verhuisde het gezin Van
Waeyenberge-Van Holder naar Wodecq . I n 1 92 1 keerden ze terug
naar Okegem en vestigden zich in de Kouterbaan, in de hofstede
van de Van de Berghes. Alfred Van Waeyenberge was bij de
stichters van de Katholieke fanfare die in 1 923 opnieuw
georganiseerd werd. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 1 926
werd hij verkozen op de lij st van de Katholieke Partij en werd op
1 januari 1 927 aangesteld als schepen . H ij ij verde voor het herstel
van de Kouterbaan en bekwam dat deze straat geplaveid werd tot
aan "het Spoeltj en". Bij de verkiezingen van 1 932 werd hij
opnieuw verkozen op de Katholieke lij st en aangesteld tot schepen
van de gemeente samen met een lid uit de minderheid. Naar het
schijnt had hij zich laten ompraten door de minderheidspartij die
beloofde Van Waeyenberge voor te dragen als burgemeester. Wat
niet gebeurde. Vanaf dat moment was hij de persoon die in
"vliegende blaadj es" van de Kathol ieke partij beklad werd. Bij de
verkiezingen van 1 93 8 stond hij niet meer op de lij st. H ij had de
gemeentelijke politiek vaarwel gezegd .

Zondag namiddag is 't OKEGEM, In den Dender verdronken
Juffer Ida Van de Perre, een Weezekind van 22 jaar. 'f Was
kermis Ie Paemel en aan den overkant van den Dender stonden
vriendinnen haar te verleiden om over de afsluiting te kruipen.
Het meisje deed hel, viel in den Dender en verdronk, ondanks de
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haastige hulp van een schipper. 't Is zonde, zulk meisje, zeggen ze
't Okegem.
(De werkman, 1 7 mei 1 9 1 8)
Maria Alida Van de Perre werd geboren te Okegem op
3 0103/1 89 5 . Zij was de dochter van Felix Van de Perre en Maria
Straetmans uit Eversem. H aar ouders waren overleden en haar
twee broers A loïs en Achiel lagen als soldaat aan het front, haar
oudere broer Karel was opgeëist door de Duitsers en een zuster
was gehuwd . Ze bleef alleen over in het ouderlij k huis met haar
jongere zus Celine. Ze wilde naar de kelmis gaan maar niemand
mocht van Okegem (Etappengebied) naar Pamel of Liedekerke
schildwachten
gaan
Duitse
(Gouvemementsgebied).
patroui lleerden regelmatig langs de Dender. Een staketsel was
voorzien om de doorgang te verbieden op de brug. De
Eversembrug was afgebroken. Terwij l de Duitsers een andere kant
uitgingen trachtte ze rond het staketsel te kruipen, hetgeen haar
niet lukte. Ze kwam in het water van de Dender terecht en
verdronk j ammerlij k . M ensen van Okegem konden haar nog op
het droge brengen maar het was te laat. Ondanks alle pogingen 0111
haar tot het leven terug te brengen is het meisje niet meer tot het
bewustzij n teruggekeerd .
( Bron: nagelaten geschri ften van Benoït Van Vaerenbergh)

Wordt vervolgd.
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Europees kampioensch ap
catch te Okegem
Herman Brantegem

I n de jaren zestig van vonge eeuw vonden er in Okegem
verscheidene sportactiviteiten plaats . In de Mededelingen
publiceerden wij enkele foto ' s over de cyclocross ( 1 96 1 ) en de
verscheidene voetbalmatchen tussen de vrouwen ( 1 97 1 ) 9 . Een
sportmanifestatie die weinigen zich nog zul len herinneren was het
Europees Kampioenschap Catch dat plaatsvond op 23 augustus
1 969. Het was opnieuw Willy De Boitsel ier die het initiatief nam
om een dergelij k kampioenschap te organ iseren. Bij een bezoek
aan de Foor te Brussel had hij een contract in de wacht gesleept
om die internationale vedetten naar O kegem te krij gen.
Catch is een spectaculaire gevechtssport die zich i n een ring
afspeelt. De deelnemers creëren een show met vermaak door een
vechtsportwedstrijd te simuleren. Die vindt zij n oorsprong in de
tijd van de reizende kermis shows en werd zeer populair in de
jaren zestig van vorige eeuw. Vooral in Frankrij k die het
regelmatig op de Franse zender (toen Rij sel genoemd) uitzond.
Voor de financiering werden de handelaars van Okegem
aangesproken. I n het reclameboekje dat in die tij d werd
uitgegeven valt het grote aantal beenhouwers op die toen een zaak
hadden te Okegem . I eder van hen trachtte op zij n manier "de beste
biefsteak" aan te prijzen. Het ganse gebeuren had plaats op het
terrein van Van der Poorten (aan de Kerk) in een tent. De
zeshonderd toeschouwers zagen hoe de ' Witte Engel ' Europees
Beelden uil hel Okegem van onze voorouders, io Mededelingen Heemkring
Okegem, 33sle jg., 2008, or. 4, blz. 86-97.

9
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kampioen werd bij de zwaargewichten en ' Le Petit duc Maratta'
de titel veroverde bij de lichtgewichten .
O p het programma stond ook nog een dansavond vermeld met het
orkest ' The Light Fire ' , de winnaars van de ' Gouden mikro' in die
tij d . Will Tura en het Tura-sextet sloten op maandag de 4de
bierfeesten af met een voor Okegem massale opkomst van
negenhonderd toeschouwers !
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Met naam en toenaam
C orrecties en aanvullingen
Roger Van EeckJlOut - Jozef Van der Speeten

Rufin van 't Hoeksken
Rufm Van den Neuker - 't H oeksken
was het café op de hoek van de Bosstraat en de Leopol dstraat.
Willy, Etienne, Roger, Gilbert� André van Agist August Vande
PeITe
Zwétte Romanie
Romanie Van den Eeckhout (gehuwd met
Raymond De Boitsel ier. Ze had een pikzwarte haardos en had
niets te maken met een vuil, slordig of onverzorgd voorkomen.
De Kik
Jozef Nuyts (Rosa, Rosette, Gustaaf, Victor, René en
Herman van de Kik waren dus de kinderen van Jozef)
Den Doeëven
Theofiel Van der Poorten. Graanhandelaar in
Pamel (Denderkaai). Zijn zoon liet gronden ophogen waar later de
woonwijk I devoorde werd opgebouwd .
Justin B uy l genoemd naar moeder
Zjustin van Tinneken Laun
Clementine Ghij sels - haar moeder was I sabella Rosalia De Laen.
Pieë Moej
Petrus Debbaut (gehuwd met Al inda Van
Vaerenbergh. Waarschijnlij k had Pieë een groot vermoeidheids
en koudegevoel . Naar het schijnt sl iep en rustte hij naast de
Leuvense stoof.
Gust van Stoffer August Minner - Zijn vader Stoffer of Stoefer
toonde alleen zijn mooiste l andbouwproducten en moffelde de
mindere producten er onder weg.
Klaksken
Vande Perre (?) Hij was een knecht op het Hof ter
Schoor. Hij bezocht veel het café 't Spoeltj 'n en zong daar op het
w.c. heel l uid terwij l de deur openstond.
Jef Loeëd JozefNuyts (gehuwd met Celestine Goubert)
Maria ' Van Kerkhoven (gehuwd met August
Stokvisken
Baeyens)
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Maria Poep
Maria Cosij ns (gehuwd met Gustaaf Van Snick).
De buren noemden haar een modepoep.
Zjanette Joeper Johanna De Coninck (gehuwd met Jozef Van de
Perre). Johanna erfde de bij naam van haar moeder in N inove.
Fong Koet
Alfons Becqué. Als jongeman verzamelde hij de
sigarettenpeuken (koeten) van de straat en verwerkte die tot
volledige sigaretten .
Sjaaln den Bok
Karel Grij seels (gehuwd met Adela Van
Houtem) . B ij de vader van Adela (I sidoor) had het
provinciebestuur een schapenbok geplaatst die moest dienen om
de schapenpopulatie in Okegem te veredelen. In Okegem werd
gezegd dat die bok "nooit faalde". Isidoor werd aldus Doren den
Bok genoemd. De schoonzoon Karel Grij seels erfde die bij naam.
Skaar Moensj Oscar M oens was overwegwachter aan het einde
van de Fonteinstraat.
De langen Asscherickx Antoine Asscherickx.
Treeze van de Kèès Theresia De Luyck.
Treeze Smosj Theresia De L uyck.
't Zwétteken van de Beek Suzanne De Smet (gehuwd met Frans
Van Eeckhout)
Sjaaln Sloeës
Karel N uyts. Zij n vader was ooit sluiswachter
geweest.
Menieër Frans (van Ninof) lew'der in textiel die zij n ronde deed
te Okegem. Zij n waar was gestapeld in een grote wissen koffer die
achter op de fiets stond. Hij was gehuwd met een Portugese
vrouw.
De Bank Achiel Van Snick (gehuwd met Hortense Kieckens).
Hij was tewerkgesteld in de Nationale Bank van België waar een
familielid een hoge functie bekleedde.
Mèèterken
Maria Inlla Buyl, was de dochter van TiImeken
Laun . Ze had een winkeltj e op de Kattestraat en was gehuwd met
Nestor De Schuyteneer.
Beir de Leegeneir
Al bert Hey lens (gehuwd met Celine De
Craim). Hij overdreef schromel ij k bij alles wat hij vertelde.
=

=

=

=

=
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Julia van Neeken Julia Van der Donck (gehuwd met René Gies).
Zij hielden een winkel open in de Leopoldstraat.
Sloensj Frans Van Schelvergem. H ij was een j onge grote puber
die snel uit zij n kleren groe ide en daardoor een slordig u itzicht
had.
A chiel van den Bélsj Achiel Van Isterdael (gehuwd met Adelina
Van Der Donck)
Bakker Marcel Van den Neucker.
't Oiëleg ét Alfons Van der Speeten. H ij was ijveraar van de
Bond van het Heilig Hart.
Séngsken Jan Van der Speeten. H ij haalde het stoelgeld op in de
zondagsmissen.
Koppeiken Gustaaf Van de Perre, zoon van Aloïs ( Wiezisken)
Vosse Sjaaln (?) Was een duistere figuur die zij n kost verdiende
met alles en nog wat.
Edgard Van Eesbeek (gehuwd met
Eddegaar de grafmauker
Serafine Segers)
kinderen van L udovicus Van
Paula en Judith van Viekis
Droogenbroeck.
plaagnaam voor de kinderen van Aloïs
Wautersjapong
Watripont.
Den Toerink
Maurice M archand (gehuwd met Celestine De
Luyck). H ij reed met motor en sidecar voor Touring Wegenhulp.
Achilles Van de Perre. H ij was de vader van Alida
Zjilleken
(winkelierster) (gehuwd met Frans Van de Perre)
De Slinken Etienne Van de PeITe, zoon van August.
Den Baar zoon van Gustaaf Becqué uit de Kouterbaan. H ij reed
als eerste met een Vespa met veel toeters en bellen.
? Kwam uit I ddergem of
Kwik - 't Witloeëfmaaneken
Denderhoutem in de Hollestraat wonen samen met zij n dochter.
? H ij kwam bij feestelijkh eden naar
Dominiek ooët 't Skérp
Okegem en speelde op zijn kaduke accordeon bekende wij sjes.
Marcinelle Oscar De Wit. H ij bezong de mijnwerkers van de
mijnramp in de Bois du Cazier met liederen aan de kerk en
openbare plaatsen.
=

=
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Gimondi
Frans Comelis. H ij was een groot tegenstander van
Rik Van Looy en favoriet van rivaal Gimondi.
Den Biskop Charles Delcourt. Brusselaar die in het Molenhuis
woonde en zich had bekeerd tot de Jehova's en daar vlug tot
' bisschop' (in de volksmond de naam voor overste) opklom.
Warke Plat
Edward De Boitse1ier. H ij verk laarde als
beroepsreru1er zij n opgaven in wedstrij den door "platvallen".
Skèèle Melanie M elania Van der Speeten. Woonde alleen in het
grote huis van de familie Covens aan de bareel van de Kattestraat.
Ze was de weduwe van Feliciaan Van der Schueren.
N onkel Vos Willy Van Eeckhout
Den Boesj Jommy Bourgeois
Sterke Fred Freddy Vemail len
De Witten Freddy Bel lemans
Dikke Perre H erman Van Der Perre
Marieken V itesse
? (huishoudster van Jozef Van den Berghe
(den Blak))
Fümeken van Wieze Josephine Van Der Veken (winkelierster)
Etienne van Doezen Etienne De Dier (bakker op het Dorp)
De S ies Frans van M aria Zj éppen
=
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De hengelsport te Okegem
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Herman Brantegem

Okegems nieuws in vroegere weekbladen
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Herman Brantegem

Europees kampioenschap catch te
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Herman Van Isterdael

Schrijfw ijzen van de naa m :
VERNAILLEN - VAN DER N A YELEN - VAN NAELDEN VERNAILDEN
VERNAELGI EN
VERNAELDEN
VERNAEYLDEN
VERNAEYLEN
VERNAILEN
VERNALDEN - VERNAELDEN - V AN DER NAELLEN - VAN
DER NAELDEN - VERNAEDELEN - VERNADELEN VERNOLLE - VERNOLLEN - VERNOEILLE - VERNAEILLE
- VERNAILIEN
Betekenis van de naa m :
De familienaam is afgeleid van een Gennaanse vrouwennaam. Het
.is de verbogen vorm van Ver Alde dit is de vrouwelij ke voornaam
Alde. Een tweede mogelij kheid is dat de naam is afgeleid van een
andere Germaanse vrouwel ij ke voornaam namelij k veren Adelen,
dit is vrouw Adela l .
.

Het voorkomen van de naam in Vlaanderen in de periode vóór
1 796
Buiten het Land van Aalst kwam de naam ook nog veelvuldig voor
in West-Vlaanderen onder de VOlm Vemaelde. Voornamel ij k te
Gistel, Oudenburg en Veume werden er dopen, huwelij ken en
overlij dens opgetekend en leefden er gezinnen. Verder waren er
meldingen van huwelij ken te Oostende, Zevekote, Koksij de,
DEBRABAN DERE Frans, Verklarend woordenboek van de familienamen in
België en Noord-Frankrijk, Gemeentekrediet, Brussel, 1 993, p. 1 43 3 . Bij de vorm
Vernailde, Vernail len geeft de auteur als oudste vindplaats 1 487 Symoen
Vernaelde te Bredenaarde. Bij de vorm Vemalen dateert de oudste vermelding
van het jaar J 260 Johannes domine Adele te Veltem.
J
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WulveIingem, I eper en Menen. Dopen en overlij dens werden
geregistreerd te Poperinge en Egem (vorm Vernaele).
In Oost-Vlaanderen kwam de familienaam buiten het Land van
Aalst voor te Waarschoot2 en Kallo.
De oudste vermeldingen in het Land van Aalst
Buitenpoorters waren personen die op het platteland woonden en
leefden en zich persoonlij k en uit vrij e wil lieten registreren als
poorter van een stad. In het L and van Aalst waren veel
plattelandslieden buitenpoorter van Gent, Aalst, Geraardsbergen en
Oudenaarde. Buitenpoorters leefden niet binnen de stadsmuren.
Buitenpoorters van Aalst en Geraardsbergen leefden in een van de
dorpen of kleinere steden van het L and van Aalst onder de
rechtsregels van de twee voornoemde steden. De stadsschepenen
van Aalst of Geraardsbergen waren hun rechters waarop ze bij
geschillen konden beroep doen. Voor het genot van die
stadsrechten betaalden ze jaarlij ks een relatief klein bedrag en de
erfgenamen van een overleden poorter genoten van vrij stelling van
successierechten. I n de registers van buitenpoorlers van Aalst en
Geraardsbergen vonden we de volgende oudste vermeldingen van
de naam.
Vernadelen Gillis te Erpe was in 1 3 96 buiten poorter van
Geraardsbergen
Vernadelen Gil lis en echtgenote Kateline te Denderhoutem waren
in 1 396 buitenpoorter van Geraardsbergen
Vernadelen Heinric te Liedekerke was in 1 396 buitenpoorter van
Geraardsbergen.
Vernadelen (ook Vernaedelen) Jan te Welle was in 1 4 1 2
buitenpoorter van Aalst.
Vernadelen Jan te Denderleeuw was in 1 4 1 7 buitenpoorter van
Aalst.

2

Te Waarschoot huwde op 1 7 november 1 624 Joannes Vemaelde zoon van Bavo
met Anna De Pau waarvan nakomel ingen.
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I n 1 569- 1 57 1 woonden er in het voormal ige Land van Aalst, op
basis van de penningkohieren, de volgende naamdragers 3 :
Denderhoutem (Jan Van der Naelden), Erondegem (Adriaen,
Andries en Pieter Van der Naelden), Haaltert (Anthon, Jan, Joos,
Petroni lla, Pieter Van der Naelden), Iddergem (Cornelis en
Goossen Vernaeylen), N inove (Niclaes en Rogier Vernail len),
Okegem (Jan Vernaillen), Oordegem-Smetlede (Adriaen Van der
Naillen), Ottergem (pieter Van der Naillen), Scheldewindeke
(Bauen Van der Naillen)

De familie Vernaillen in de 1 6e eeuw
De fam ilie te Okegem
De familie was reeds te Okegem gevestigd voor de aanvang van de
parochieregisters. De naam duikt te Okegem op i n de 1 6 e eeuw.
Het is een familie van kosters-schoolmeesters. Tot op heden leven
er nog te Okegem afstammelingen van de oudste naamdrager.
Van Nayelen Nicolaus , geboren omstreeks het j aar 1 500 huwde
met? Van wie gekend:
- Joannes, geboren circa 1 53 9, huwde met Maria Van
Gheenderdeuren.
- Van N aye len Catharina, dochter van Nicolaus, huwde met
Adrianus Derde, zoon van Olivier. Adriaan Derde, zoon van
Olivier, en echtgenote Catharina Van Nayelen, dochter van
Niclaas, te Liedekerke werden in 1 5 5 5 buitenpoorter van Aalst.
- Goossen, huwde Anna Cobbaerts dochter van Egidius. Goossen
Van der Naylden, zoon van Clays, en echtgenote Anna Cobbaerts,
3

Penningkohieren zijn l ijsten van belastingplichtigen met opsomming van hun
bezittingen en pachtgronden. In 1 569 werd de honderdste penning of 1 % van de
waarde geheven, in 1 57 1 de twintigste penning of 5 % van de waarde. De
penningkohieren van de 1 oO,stc penning worden bewaard in Algemeen
Rijksarchief te Brussel, archief van de Raad van State en Audiëntie en de
kohieren van de 20ste penning kunnen geraadpleegd worden in het stadsarchief te
Gent, reeks 28.
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dochter van Gillis, te Iddergem werden in 1 5 52 buitenpoorter van
Aalst.
Vernaillen (Van der Nayelen, Vernailden) Joannes, koster,
geboren c irca 1 5 3 9, zoon van N icolaus, huwde met Maria Van
G heenderdueren, dochter van Joannes. Jan Van der N ayelen,
zoon van Niclaas, te Okegem werd op 09. 1 2. 1 5 64 buitenpoorter
van Aalst. Maria Van Gheenderdueren te Okegem werd
buitenpoorter van Aalst op 20.05 . 1 5 70 . Joannes was in 1 5 69- 1 5 86
koster te Okegem. H ij wordt als koster en clericus vernoemd in het
decanaal verslag van Okegem van 1 5 76. Clericus hier in de
betekenis van iemand die de lagere wij dingen ontvangen had wat
een huwel ij k niet uitsloot. In die tij d waren er trouwens nogal wat
priesters, die de hogere wij d ingen hadden ontvangen, die huwden.
Jan Vemai llen bezat in 1 5 7 1 te 0 kegem een behuisde stede met
een stal, 5 0 roeden meers in de Veldenbrouck, 1 ,5 dagwand land
op de Vennisberch en 1 dagwand land aan de N eerbeke. Uit hoofde
van zij n functie als koster kon hij beschikken over 1 dagwand
meers in de Vennie en 200 roeden land naast de H olenwech. H ij
pachtte in 1 5 7 1 te Okegem 22 roeden meers en 25 roeden land van
Joosyne Van Ghinderdueren en 3 0 roeden hoplochting van de
armentafel van Okegem. Van wie gekend:
- Gisbertus huwde met Judoca Schoenmaeckers.
De fam ilie te Iddergem
Vernaillen Rogier, vermoedelij k zoon van Goossen. H ij bezat te
N inove in 1 5 72 50 roeden land te B akerghem. H ij pachtte in 1 5 72
te Ninove 5 0 roeden land op de Muelencoutere van de armentafel
van Okegem. Rogier Vernaeyelen bezat in 1 569- 1 57 1 te Iddergem
op de Y dderghemcouter 40 roeden erve. Rogier Vernaillen bezat in
1 57 1 te Okegem 5 0 roeden meers in de Veldenbrouck en 5 0 roeden
land op de Muelencoutere.
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Vernaeylen Cornelis pachtte in 1 5 69- 1 5 7 1 te Iddergem 1 5 0
roeden stede met een huisje op Despt van de kerkfabriek en
armentafel van Iddergem. Van wie gekend :
- Barbara, ondertrouw te Okegem op 2 5 . 1 0. 1 6 1 4, huwde te
Okegem op 1 8 . 1 1 . 1 6 1 4 met Joannes Pepermans. Getuigen bij het
huwelij k : Judocus Taelman en Joannes Cammaert. Vermoedel ijk
dochter van Comelius omdat Joannes Pepermans als doopheffer
optreedt bij een kind van Nicolaus.
- Nicolaus huwde met Margareta Carnmaert
De fam ilie te Ninove
Vernaillen Claes bezat te N i nove in 1 5 72 5 0 roeden land te
Borrekenne.
De fam ilie te Denderhoutem
Van der Nailden Jan te Denderhoutem, naam van de echtgenote
niet gekend. Jan Van der Naelden bezat i n 1 5 7 1 te Denderhoutem
een behuisde stede met 40 roeden hoplochting, 3 6 roeden vrij land
en 1 1 0 roeden meers. Van wie gekend :
Joanna x Guilielmus Stockman. Vestigden zich te
Nieuwerkerken. Willem Stockman, zoon van Jan, en echtgenote
Joanna Van Naillen, dochter van Jan, te N ieuwerkerken werden in
1 594 buitenpoorter van Aalst. Willem Stockman trad als
doopheffer op bij een kind van Egidius.
- Egidius x Judoca De Neve.
De fam ilie te Haaltert
Van der N aelden Anthuenis, geboren circa 1 546, zoon van
Joannes, naam van de echtgenote niet gekend. Anthon Vemailden,
zoon van Jan, te Haaltert werd in 1 5 7 1 buitenpoorter van Aalst.
Anthonius bezat in 1 57 1 te Haaltert 80 roeden behuisde stede aan
de Plaetse, 50 roeden op de Meelcoutere, 45 roeden pachtland op
de Droescoutere, 30 r<?eden op de Droescoutere. Mogelij ks is hij
identiek aan Anthonis van der N aillen die 90 roeden behuisde stede
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te Haaltert bezat. Indien niet, dan leefden er twee personen met de
naam Anthonis te H aaltert.
Van der Naelden Jan te H aaltert, naam van de echtgenote niet
gekend. Van der Naielen Jan te Haaltert bezat in 1 5 7 1 5 0 roeden
behuisde stede, 25 roeden in de V ossinckmeersch, 45 roeden op de
Cruyscoutere, 5 1 roeden pachtland op de Droescoutere en een
hoplochting eveneens pachtl and op de Meelcoutere. H ij pachtte te
Haaltert 420 roeden land en meers van Adriaen Heijman en 90
roeden land van Comel i s Tzoncke. Het is waarschij n l ijk dezelfde
Jan Van der Nail len die in 1 5 7 1 te V lierzele 1 dagwand schoofbos
op de H oochcautere bezat en Jan Van den Naelden die in 1 569 te
I mpe 3 1 roeden land in de Zelmaker bezat. Van wie gekend:
- Anthonius.
- Petrus.
- Joannes overleden H aaltert op 09. 1 2 . 1 6 1 9. Jan Van der Naillen,
zoon van Jan, te Haaltert werd c irca 1 605 buitenpoorter van
Geraardsbergen.
Van der Naelden Joos bezat in 1 5 7 1 te Haaltert 1 6 roeden
behuisde stede aan de Plaetse, 40 roeden op het M usschezeelvelt
en 26 roeden aan de stede Gillis Van den Berge. De wezen Joos
Van der Naelden verpachtten in 1 5 7 1 te Haaltert samen met
W i llem Van der Naelden 1 72 roeden land aan Pieter Van der
Naelden.
Van der N aelden Pieryne bezat in 1 5 7 1 te Haaltert 22 roeden
behuisde stede aan de Plaetse, verder in pacht: 60 roeden aan de
Cruyscoutere, 45 roeden op de Droescoutere en 1 3 roeden op het
M ue levelt. Ze bezat ook nog 25 roeden in de Vitsbrouckmeersch.
Van der Naelden Pieter geboren ca. 1 545 zoon van Joannes,
naam van de echtgeno te niet gekend. Pieter Vernailden, zoon van
Jan, te Haaltert werd in 1 57 1 buitenpOOlier van Aalst. Pi ter bezat
in 1 5 7 1 te Haaltert aan de Plaets 25 roeden behuisd tede met
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hoplochting, verder bezat hij nog in pacht: 2 5 roeden op de
Meelcoutere, 1 4 roeden en 75 roeden op de Droescoutere, 1 6
roeden op het M uelevelt. H ij pachtte in 1 57 1 van Willem Van der
Naelden en van de wezen Joos Van der Naelden 1 72 roeden land.
Pieter Van der Naelden bezat in 1 569 te Impe 50 roeden bos in het
Zyp. Pieter Van der Naelden bezat in 1 5 7 1 te Vlierzele 1 dagwand
schoofland en 26 roeden schoofland op de H oochcautere, H ij
pachtte in 1 5 7 1 te V lierzele 27 roeden bos op de Hoochcautere van
Jan Machieis. Van wie gekend:
- Maria, dochter van Petrus, huwde met Stephanus Van den
Eechouthe.
Maria Van der Naelden, dochter van Pieter, echtgenote Steven
Van den Eechouthe te V lierzele werd op 2 8 . 1 0. 1 5 70 buitenpoorter
van Aalst. Woonden te Vlierzele Van der N aeilden Pieter pachtte
in 1 57 1 te Smetlede 70 roeden grond van Jan Machiels.
Van der Naelden Willem verpachtte in 1 5 7 1 te H aaltert 50 roeden
land aan Willem Stockman. Hij verpachtte samen met de wezen
Joos Van der Naelden 1 72 roeden land te H aaltert aan Pieter Van
der Naelden.
De fam ilie te Smetlede
Van den Naelden Adriaen te Smetlede bezat in 1 5 7 1 te Smetlede
50 roeden huisstede, 3 dagwand zaailand en broek en 344 roeden
zaailand op de Oordeghemcouter. H ij bezat in 1 569 te Impe 1 1
dagwand 36 roeden land in diverse percelen. H ij pachtte in 1 569 te
Impe 350 roeden land op de Zelmaker van Gheeraert De C lerc.
Adriaen Van der Naelden bezat in 1 57 1 te Vlierzele 1 dagwand
schoofland op de Hoochcautere.
De familie te Scheldewindeke
Van der Naelden Ballen, zoon van Joannes, huwde met Elisabeth
Hebbelinckx, dochter yan Pieter en tevoren weduwe Phelips Van
der Eecken, bezat in 1 5 7 1 te Scheldewindeke 2 dagwand behuisde
stede aan de Speltackerstrate met een huis en tashuis, 1 1 4 roeden
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achter de schuere, 1 dagwand bachten Broucke en 80 roeden in de
stede van wij len Arent De Keysers. Bauwen Van der Nailden, zoon
van Jan, huwde met Lysbette H ebbelincx, dochter van Pieter, te
Scheldewindeke werd op 29.06. 1 5 75 buitenpoorter van Aalst.
De fam ilie te E rondegem
Van der N aelden P ieter te Erondegem, de erfgenamen bezaten
5 0 roeden land op de Eerdeghemcautere. Van wie gekend:
- Van den Nay lden Adriaen, zoon van Pieter, te Erondegem
werd in 1 5 5 6 buitenpo0l1er van Aalst
- Van der Nailden Pieter, zoon van Pieter, te Erondgem werd
in 1 5 8 0 buitenpoorter van Aalst
Van der N a ilden P ieter te Erondegem bezat in 1 5 69 te Erpe 1
dagwand land op Eerdeghemcautere . H ij pachtte in 1 569 te Erope
76,5 roeden land van Jan Mac hiels.
Van der N aillen Adriaen, woonde te Erondegem, naam van de
echtgenote niet gekend. Van der Naielden Adriaen te Erondegem
pachtte in 1 5 69 te Erpe 1 dagwand land op de Muelecautere van
Raes Kieckens en Pieter Van der Z walmen. Van wie gekend:
- Joanna huwde met Erasmus Van der Muelen. Raas Van der
M uelen, zoon van Jan, en echtgenote Joanna Van der Nail len,
dochter van Adriaan, werden in 1 5 7 1 buitenpoorter van Aalst.
Van der N ailden And ries te Erondegem, naam van de echtgenote
niet gekend . Van wie gekend : Grietken dochter van Andries bezat
in 1 57 1 te Erope 22,5 roeden land op de M uelencoutere.
Van der Naillen Petrus zoon Petrus te Erondegem naam van de
echtgenote niet gekend. Pieter Van der Nailden, zoon van Pieter,
ter Erondegem werd in 1 5 70 buitenpoorter van Aalst. Van wie
gekend :
- Catharina, huwde met Pieter van der Stuyft.
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Pieter Van der Stuyft, zoon van Hendrik, en echtgenote Catharina
Van der Naillen (ook Mai lden» dochter van Pieter) te Erondegem
werden in 1 5 95 buitenpoorter van Aalst.

De fam ilie Vernaillen in de 1 7e eeuw
Vernaillen Nicolaus, zoon van Rogier, naam van de echtgenote
niet gekend. Woonde te Iddergem . Van wie gekend :
- Rogier, huwde met Maria Damen
- Joanna, huwde met Adrianus Douw (De Dauw), vermoedelij k
afkomstig van Borchtlornbeek-Kattem, overleden Denderleeuw
1 0.09. 1 63 8, begraven Denderleeuw 1 1 .09. 1 63 8 , zoon van
Guilielmus
*

- Akte van overdracht van een leni ng van 5 schel lingen groot aangegaan door
Adriaen Scheerlinck op 1 4. 1 1 . 1 577 bij Cornelis Wel leman zoon van Daniel te
Jddergem door Jasper Soncke overgedragen aan Niclaes Vernail len (Gemeentel ijk
oud archief Liedekerke-Denderleeuw n ummer 1 99 fol io 60verso, 1 7. 1 0. 1 60 1 ).
- Akte van verkoop van 3 1 roeden land te I ddergem door Laureys Cayman zoon
van Jan aan Niclaes Vernail len zoon van Rogier (Gemeentel ijk oud archief
Meierij Erembodegem nummer 1 062 fol io 52verso, 1 3 .0 1 . 1 603 ).
- Akte van verkoop van 3 5 à 36 roeden land te Iddergem door Adriaen Van
Styvendaele en zijn vrouw aan Niclaes Vernail len zoon van Rogier (Gemeentel ijk
oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 062 folio 65, 20. 1 1 . ( 603).
- Akte van verkoop van 50 roeden land te Iddergem door Pieter Cammaert,
pastoor van Welle en Iddergem aan Niclaes Vernai l len zoon van Rogier
(Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 064 fol io 22,
1 2.03 . 1 609).
- Akte van verkoop van 1 1 3 roeden land te lddergem door Peeter Camrnaert,
pastoor van Welle en Iddergem aan Nic laes Vernai l len zoon van Rogier
(Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 1 57, 08.02. \ 6 \ 0).
- Akte van verkoop van 75 roeden land te Iddergem door Adriaen Dauwe gehuwd
met Joanna Vernaillen aan Jan Van Sinay (Gemeentel ijk oud archief Meierij
Erembodegem nummer 1 079 fol io 73, 1 4.0 1 . 1 627).
- Akte van verkoop van 1 90 roeden en 50 roeden land te Jddergem door Adriaen
Dauwe gehuwd met Joann�ken Vemaelen aan Pieter Soncke (Gemeentel ij k oud
archief Meierij Erembodegem nummer 1 086 fol io \ ] verso, nummer 1 1 57,
27.02. 1 634).
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- Akte van lening van 20 schell ingen. groot jaarlijks aangegaan door Joanna Van
der Naillen weduwe Adriaen Dauwe, bijgestaan door Rogier Van der NaiJlen,
zoon van Niclaes, bij M ic h iel Carite, zoon van Anthonius . Bezet op haar hofstede
op het grondgebied van N inove en op grond te Denderleeuw (Gemeentel ij k oud
arch ief Liedekerke-Denderleeuw nummer 205 fol io 237, 1 4. 1 1 . 1 645).

Vernaillen (Van der Naelden, Vernaelden) Gisbertus, koster
van Okegem van 1 5 86 tot 1 63 7, overleden Okegem 24.06. 1 63 7
begraven Okegem 2 5 .06. 1 63 7, zoon van Joannes en van Maria
Van Gheenderdeuren, huwde met Judoca Schoenmaecker
(Schoenmaeckers), overleden Okegem 2 8 . 1 2 . 1 632, begraven
Okegem 29. 1 2. 1 632, dochter van Joannes. Bij zij n overlij den
schreef de pastoor dat Gisbertus godvruchtig overleed en de
kostersfunctie meer dan 50 jaar met grote zorgvuldigheid had
bediend. Hij was net als zijn vader clericus ( 1 5 92), in de decanale
verslagen van 1 5 93 en 1 596 genoemd als "c lericus uxoratus", of
gehuwd geestel ij ke4 . I n het decanaal verslag van 1 5 95 schreef de
deken " laicus coniugatus" of gehuwde leek. Hij schreef
tegelij kertij d volgende lovende beoordel ing; "doet zij n werk goed
goede dienaar, geeft geen aanstoot. I n het decanaal verslag van
1 600 schreef de deken dat koster Gisbertus Van der Naelden
nauwgezet en trouw zij n taken vervulde, al les rein en goed
bewaarde, en gehoorzaam was aan de pastoor. In 1 60 1 waren er
geen klachten over de koster. Ten tij de van zij n kosterschap was er
te Okegem geen school. Hij was dus geen schoolmeester.
Gij sbrecht Van Naelden (ook Vernaelden), zoon van Jan en
echtgenote Josyne Schoenmaeckers, dochter van Jan te Okeg m
werden op 23 .04. l 5 95 buitenpoorter van Aalst. H ij werd al
schepen van 0 kegem vernoemd in 1 6 1 5 . Gij sbrecht Vernailden
wordt in de rekening van de armentafel van 1 644 nog twee keer
vernoemd. Hij woonde bij leven aan het begin van de Kattestraat
(perceelnrs. 82 tot 94 op de kaart van 1 8 1 0). Op zijn woning wa
hij een rente van 3 schell ingen parisis j aarl ijks verschuldigd aan d
armentafel van Okegem. Joos De Wenne betaalde na h t overlijd n
van Gij sbrecht de rente op het huis. De erfgenamen van ij sbr cht
4
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betaalden in 1 644 1 8 deniers aan de arrnentafel van Okegem op
een half bunder land aan de N eerbeke.
- Catharina, overleden Okegem op 22.06. 1 627.
- Joannes, gedoopt Okegem 02 . 04. l 602 (Joannes De Winde Judoca sHerden)
Adrianus, gedoopt Okegem 08 . 1 1 . 1 605 (Adrianus Van
Ghenderduer - Catharina [G]eens) huwde met Barbara Taelmans.
- Judocus, huwde met Maria B eecman.
- Maria overleden 1 8 .02. l 658, begraven Okegem 1 9.02. 1 65 8 ,
ondertrouw te Okegem o p 2 5 . 08 . l 630, huwde te Okegem op
08. 1 0 . 1 630 met Engelbertus/Angelus Van de Waterloop overleden
op 24.0 1 . 1 670, begraven Okegem op 2 5 .0 1 . 1 670, zoon van
Renerus en van Joanna M uy laerts. Getuigen bij de ondertrouw:
Gisbertus Vernail len en Henricus Van de Waterloop; bij het
huwelijk : Joannes Vernai l len en Judocus Van den Berghe.
*

- I tem van Joos de Wenne ende Comel is Steppe over Gysbrecht Vemailden ende
Merten Truijen op haerl ieder behuysde stede suyt den hoorinckmeersch noort
sheeren straete oost ComeLis d'berde ende west Jan Beeckman 3 sch. par.
(Gemeentelijk oud archief Okegem, nr. 99, armenreken ing 1 644 , betal ing rente
aan armentafel)
- I tem van dhoors Ghysbrecht Vemailden over L ieven vanden Neste op een half
bunder landts west de cure van Okeghem noort G i l l is Steppe suyt de neerbeke
ende oost Comelis Beeckman 1 8 den iers (Gemeentel ijk oud archief Okegem, nr.
99, armenrekening 1 644, betal ing rente aan annentafel)

Van der N ailden (Van der N aillen, Van der N aiellen, Van der
Nayelen) Egidius, overleden Denderhoutem op 04.09. 1 645, zoon
van Joannes, huwde met Jozyne De Neve (tsNeven), overleden
Denderhoutem op 22. 08 . l 63 8, begraven Denderhoutem op
24.08. 1 63 8 . Gillis Vernael len, zoon van Jan, en echtgenote
Joozyne sNeven te Denderhoutem werden circa 1 598 buitenpoorter
van Geraardsbergen.
- Janne/Joanna gedoopt Denderhoutem op 2 1 .09. 1 593 (Raese De
Neve - Joanna Van der Smessen) huwde te Denderhoutem in juli
1 6 1 5 met Pieter Taelman, zoon van Adrianus. Taelman Pieter,
zoon van Adriaen, en echtgenote Janneken Van der Nail len,
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de (driedel ige) hofstede van G ijsbrecht Vernaelden aan het begin van de
Kattestraat (ca. 1 620)

dochter van Gillis, te Erembodegem werden op 1 8 .0 1 . 1 62 1
buitenpoorter van Geraardsbergen. Joanna hertrouwde met Joannes
Wynant geboren circa 1 595 zoon van Joannes. Vestigden zich te
Erembodegem.
- Joannes, huwde met Maria Guens.
- Willem, gedoopt Denderhoutem tussen 20 en 26.0 1 . 1 597 (Willem
Stocman - Bette Van den Steen)
- Catharina, gedoopt Denderhoutem 1 5 . 1 0. 1 599 ( Willem Stocman
- Catharina sRocx (?)
- Jacomyne, gedoopt Denderhoutem 0 1 .03 . 1 603 ( Jaques Ooghe de dochter van Joos Ooghe alias Vrancx)
Vernaillen (VernaeIgien, VernaeIIen) Nicolaus, overleden
Okegem op 22.02. 1 63 7, begraven Okegem op 25 .02. 1 63 7, zoon
van Comelius, huwde met M argareta Cammaerts (Carnmaers,
Cammart), dochter van Joannes. Niclaas Vemaelgien, zoon van
Comelis, en echtgenote Magriete Cammaerts, dochter van Jan, te
Okegem werden in 1 607 buitenpoorter van Aalst. Margareta
huwde een tweede keer met Franci scus Tielman geboren te
Schepdaal. Margareta werd in 1 648 gesteund door de armentafel
van Okegem.
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- Maria, gedoopt Okegem 09.08 . l 607 (Nicolaus Vernaillen - Maria
sNaijers), ondertrouw te Okegem op 3 0. l 2 . l 629, huwde te
Okegem op 29.0 1 . 1 630 met Gaspardus De Pelsmaecker, gedoopt
Denderhoutem op 2 1 .05 . 1 606, overleden en begraven Pamel op
09.08 . l 647, zoon van Judocus en van Joanna Van Hese. Getuigen
bij de ondertrouw: Judocus Taelman en Marinus Crans; bij het
huwelij k : Laurentius Bogaert en Marinus Crans; Maria hertrouwde
te Pamel op 27. 1 1 . 1 647 met Joannes Van Overstraeten, afkomstig
van Wambeek, zoon van Joannes. Maria werd door de armentafel
van Okegem in 1 647- 1 648 gesteund.
- Judoca, gedoopt Okegem 1 2. l 0. l 609 (Cornelius Cobbaert Judoca De Herde), overleden Denderleeuw op 26.06. 1 647,
ondertrouw Okegem op 05 . 09. l 632, huwde te Okegem op
02. l 0. l 63 2 met Hieronimus De Paepe, overleden Okegem op
2 1 . 1 1 . 1 666, zoon van -- en van Maria Maes. Getuigen bij de
ondertrouw: Joannes Cammaert en Gisbertus Vernaillen; bij het
huwelij k : Nicolaus Vernaillen en Joannes Seghers.
- Joannes, gedoopt Okegem 2 5 . 1 2. l 6 1 2 (Joannes Pepermans Maria Oudemogge) (reg. 1 folio 26) huwde met M artina Van der
B iest, L ivina De Schutter en Juliana Walkiers.
- Barbara, huwde met Joannes Segers, overleden vóór 1 647. Hun
dochter Maria Segers (Janseghers) huwde met Guilielmu s '
Verspecken en woonde in 1 66 1 te Antwerpen.
Op 1 augustus 1 647 verdeelden de vier erfgenamen van N iclaes
Vemaellen en Maggriete Cammaers de omoerende goederen uit de
nalatenschap van hun ouders. Er zij n 4 kavels: Jan Vemael len trok
bij de loting de eerste kavel en erfde: de helft van 50 roeden
hoplochting te lddergem, de helft van het huis en de ast, 1 dagwand
meers te Okegem in de Vellebroek. Kavel B viel op Jeronimus De
Pape. H ij erfde : de helft van 50 roeden lochting te lddergem en
57,5 roeden meers in de Diepenbroek te Denderleeuw, grenzend
aan de Dender. Kavel C viel aan de wezen Jan Segers. Ze erfden:
27 roeden hoplochting te Iddergem, 42,5 roeden meers in de
Diepenbroek te Denderleeuw. De laatste kavel viel op Jaspar De
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Pelsmaker. Hij erfde: een oud dagwand meers te Okegem in de
Venninck en 42 roeden lochting aan de Beckstrate te Okegem. Jan
Vemaellen, Geroen De Paep en Gaspar De Pelsmaker p laatsten
hun handtekening onder de overeenkomst.

*

- Akte van verkoop van I dagwand meers te Denderleeuw door G i l l is De Rogge
aan N i co laes Vernailden, zoon van Cornel is, (Gemeentel ijk oud archief
L iedekerke-Denderleeuw nummer 20 1 fol io 3 8verso, 02. 1 2. 1 6 1 6).
- Akte van lening van 6 rijnsgulden jaarl ij ks aangegaan door Joos Van Snick bij
Niclaas Vemail len, 1 5 . 1 0. 1 62 1 . Deze rente kwam op 03 . 1 1 . 1 703 in het bezit van
de armentafel (Gemeentel ijk oud archjef Okegem nummer 98/ 1 ).
- Akte van lening van 3 gulden jaarl ij ks aangegaan door Niclaes Vernaelen ten
behoeve van zijn schoonzoon Jaspar De Pelsmaeker, waarvoor bij zich borg
stelde, bij Pieter Van der Heyden als voogd van de wezen Lieven Van der Heyden
(Gemeentel ij k oud archief Erembodegem, Wel le, l ddergem en Teralfene nummer
1 087 fol io 25verso, 1 0.05. 1 635).
- Akte van verkoop van zijn erfdeel in 2 hoplochtingen met huizingen te Tddergem
en een perceel land te Denderleeuw door Jaspar De Pelsmaecker gehuwd met
Mayken Vemai lden aan Jan Van der Nailden en Jeronimus De Pape
(Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 092 fol io ] 7ver 0
1 5 .03 . 1 640).
- Akte van verkoping van een huis te Denderleeuw-Huisegem door de erfg. wij len
Joos Pots n l . 1 ) Joos Van der Poorten als voogd van de wezen Joos Pots gehuwd
met Mayken Van der Poorten 2) Joos Steenaut en Joos Pots zoon van Corneli
over hen zelf en als voogden over hun mede-erfg. 3) Hendrik Snel als voogd over
de wezen Frans Pots aan Jeronimus De Pape gehuwd met Joo ijne Van der
Nail len (Gemeentelijk oud archief Liedekerke-Denderleeuw nummer 205 folio
1 59, 1 8.0 1 . 1 644).
- Akte van kaveling tussen de erfg. wij len Niclaa Vernaellen gehuwd met wij len
Margareta Cammaers n l . 1 ) Jan Vemael len 2 ) Jeroen De Pape weduwnaar wijlen
Josina Vemael len 3 ) Jaspard De Pelsmaker gehuwd met Maria Vernael len 4) de
kinderen van Jan Segers weduwnaar wij len Barbara Vernael len, 0 1 .08. 1 647
(Gemeentel ijk oud archief Okegem nummer 42/24).
- Akte van verpachting van de bezittingen namelijk 42 roeden weid te
Denderleeuw, een stedeken te Iddergem en een hoplochting te Liedekerke van d
wezen van Jan Seghers gehuwd met Barbara Vernai lden nl. Jan en Maria egher
op verzoek van de voogden Arnold Van den Putten en Jan Vemailden. Pachters:
Pieter Cool (weide te Denderleeuw ), Jan Vernai llen (stedeken te Iddergem),
Anthon Van Drooghenbroeck (hoplochting te Liedekerke, pachter ind
25.05 . 1 627), 1 1 .09. 1 647 (Gemeentel ijk oud archief Okegem numm r 5"' /9).
- Akte van verkoop van 1 dagwand weide te Denderleeuw door Jacque Backcon
gehuwd met Joanna De Pape Joo De Pape, minderjarig , bijge taan door zijn
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vader Jeronimus De Pape en Guilliam Verspecken gehuwd met Maria Segher
dochter van Jan en van Beyken Vernaillen te Antwerpen aan Anthoon Schoonjans
(Gemeentel ijk oud archief L iedekerke-Denderleeuw nUllU11er 207 folio 1 03 ,
1 5 .03 . 1 66 1 ).

Van der N aillen Joannes, Stichelen, overleden Denderhoutem
29. 1 0. 1 667, zoon van Egidius en van Judoca De N eve huwde te
Denderhoutem in oktober 1 6 1 6 met Maria G uens (Geuns),
gedoopt Denderhoutem 25 .07. 1 59 5 , overleden Denderhoutem
1 7.05 . 1 668 dochter van Egidius en van Joanna Scockaerts.
- Joanna, gedoopt Denderhoutem 1 0.08. 1 6 1 7 (Egidius Van der
Naillen - Joanna Schockaert)
- Egidius, gedoopt Denderhoutem 1 7.03 . 1 6 1 9 (Egidius Geuns Catharina Van der Nail len), huwde met Anna Coppens.
- Justa, gedoopt Denderhoutem 1 0. 1 0. 1 62 1 (COlnelius Geuns Justa Cobbaert)
- Antonia, gedoopt Denderhoutem 04.02 . 1 624 (Gisbertus Geuns Antonia Scheerlinck), huwde met Stephanus Baeijens, overleden
Kerksken december 1 667, zoon van Jacobus en van Comelia
Kieckens. Vestigden zich te Kerksken.
- Petrina, gedoopt Denderhoutem 2 1 .04. 1 626 (Justus Geuns Petrina Sterck), overleden Denderhoutem 29.04. 1 626.
- Joannes, gedoopt Denderhoutem 03 .05 . 1 628 (Joannes Wynant Joanna Van der N ai ll en) , overleden Denderhoutem 03.09. 1 62 8 .
- Petrus, gedoopt Denderhoutem 25 . 07. 1 629 (Petrus Van der
Meren - Petrina Ooghe), huwde met Maria Meganck.
- Petrina, gedoopt Denderhoutem 07.08. 1 63 1 (Christianus Steppe Petrina Praet)
- Elisabeth, gedoopt Denderhoutem 1 6.02 . 1 63 3 (Jacobus De Meyer
- Elisabeth Geuns), overleden Denderhoutem 27.02. 1 63 3 .
- Catharina, gedoopt Denderhoutem 1 7 .03 . 1 636 ( Petrus Scherlinck
- Catharina Van Schandevyl)
Van der N aillen Rog.er, zoon van Nicolaus, huwde met Maria
Damen, overleden Iddergem circa 1 645 . Woonden te Iddergem.
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- Egidius, geboren I ddergem c irca 1 62 1 , huwde met Judoca
Laureys.
- Joanna, geboren Iddergem circa 1 62 3
- Elisabeth, geboren I ddergem circa 1 626, overleden Iddergem
circa 1 65 3 huwde met Jan De Leeu, zoon van Comelis.
- Petrus, geboren Iddergem circa 1 629
- Nelleken, geboren I ddergem c irca 1 63 3
*

- Aangifte van nalatenschap van Maria Damen gehuwd met Rogier Van der
Naillen. 5 kinderen: G i l l is 24 jaar, Jenneken 2 1 ,5 jaar, Elisabeth circa 1 9 jaar,
Pieter 1 6 jaar, Nelleken 1 2 jaar V P Joos Versrnessen V M Adriaen Damen
(Gemeentelij k oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 324 1 0.02 . 1 645).
- Akte van lening van 25 schellingen groot jaarl ijks aangegaan door Rogier
Vernai lden zoon van N iclaes te Iddergem bij Jan Van de Meersche, zoon van
Joos, te Aalst (Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 068
folio 1 4, 23 .06. 1 6 1 6).
- Joos Asselman bewerkte een perceel van 5 1 roeden. Dit perceel kwam van de
weduwe Pieter Vernail len. Vóór 1 694 werd het perceel verdeeld tussen G i llis
Vernail len en Pieter De Leeuw. Jn 1 694 was het perceel volledig in gebmik bij
Pieter De Leeuw. Een ander perceel kwam van Rogier Vemail len. Er moet een
zekere band zijn met de fam ilie Verna i J len.
- Akte van verkoop van 75 roeden land te Iddergem door Jacques Myn J ief, zoon
van Bartholomeus, aan Jan Van den M eerssche te Aalst. Deze l iet de grond over
aan Rogier Van der Naillen (Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem
nummer 1 068 folio 1 5, 24.06. 1 6 1 6).
- Akte van verkoop van hun deel in de nalatenschap van Joos Coppens gehuwd
met Elisabetb Van der Heyden te Denderleeuw door Christoffel Van Londersele,
Joris Breckmans mede over zijn mede-erfg. aan Symon Van der Heyden allen
erfgenamen. Uit erven gaan: Christoffel Van Londersele, Rogier Vernail len, Joris
Breckman over zichzelf en zijn mede-erfg. (Gemeentel ijk oud archief Liedekerke
Denderleeuw nummer 20 I fol io 75, 02. 1 1 . 1 6 1 7).
- Akte van lening van 2 pond 1 5 schellingen groot jaarlij ks aangegaan door
Rogier Vernai l len, zoon van Niclaes, te I ddergem bij Jan Van den Meersche, zoon
van Joos, te Aalst, met incorporatie van een eerdere lening van 25 schellingen
groot jaarl ijks (Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 07 1
folio 1 1 verso, 2 1 .02. 1 6 1 9).
- Akte van verkoop van 3/4 van een perceel land te Iddergem door Nic1ae
Vernai l len, Cornelis Cobbaert en Comel is De Vroet, zoon van Jan, als
erfgenamen van Cobbaeltszijde van Anna CobbaeJt dochter van Cornel is zoon
van Gillis ( 1 /4 hoort toe aan Pieter De Dier) aan Rogier Vemail len, zoon van
Niclaes, en zijn zuster Joanna Vemaillen dochter van Niclaes gehuwd met
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Adriaen Dauwe ( 1 /4 hOOlt toe aan Christyne Cobbaert, zo deze of iemand van
haar erfg. nog opdaagt zul len de verkopers deze vergoeden) (Gemeentel ijk oud
archief Meierij Erembodegem nummer 1 07 1 folio 29verso, 3 1 .05. 1 6 1 9).
- Akte van verkoop van een hofstede te I ddergem door Anthoen Lauwers gehuwd
met Christyne Bayens aan Rogier Vernai l len (Gemeentel ijk oud archief Meierij
Erembodegem nummer 1 07 1 folio 1 1 , 06.02 . 1 6 1 9).
- Akte van verkoop van zijn recht op vruchtgebruik op 3 vierendelen meers te
l ddergem door Pieter Van der Smessen gehuwd met Anna Backers aan Rogier
YernaiUen (Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 075 folio
29, 27.04. 1 622).
- Akte van rui l van 3 vierendelen land tegen 3 vierendelen meers te I ddergem
door Adriaen Dhamen en Rogier Vernail len, gehuwd met Maria Dhamen,
enerzij ds en Peeter Goessoen anderzijds (Gemeentel ijk oud archief Meierij
Erembodegem n umme r 1 075 folio 53verso, 1 6. 1 1 . 1 623).
- Akte van lening van 4 gulden 1 0 stuiver jaarlijks aangegaan door Rogier
Yernai llen bij de armentafel van Iddergem (Gemeentel ijk oud archief Meierij
Erembodegem munmer 1 077 folio 74, 23. 1 2 . 1 625).
- Akte van lening van 3 pond groot jaarlijks aangegaan door Rogier Vemai llen,
zoon van Niclaes, te I ddergem b ij de weduwe Jan Van den Meersche
(Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 078 fol io 70verso,
22. 1 2. 1 626).
- Akte van verkoop van 3 vierendelen land te Iddergem door Rogier Vernail len
aan Peeter Van Santen (Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer
1 080 folio 29verso, 27.02 . 1 628).
- Akte van lening van 20 schellingen groot jaarlijks aangegaan door Rogier Van
der Nai llen te Iddergem bij de armen tafel van Iddergem (Gemeentel ijk oud
archief Meierij Erembodegem nummer 1 082 fol io 1 , 24.0 1 . 1 630).
- Akte van lening van 2 pond groot jaarl ij ks aangegaan door Rogier Van der
Nai llen, gehuwd met Marie Daemen, te Iddergem bij Jan Van Sassegem te Aalst.
In 1 657 betaalde Jacques Van de PeITe de som terug (Gemeentel ijk oud archief
Meierij Erembodegem nummer 1 084 folio 58, 1 1 . 1 2 . 1 632).
- Akte van lening van 1 pond 1 5 schellingen groot jaarlijks aangegaan door
Rogier VernaiUe, gehuwd met Maria Ohame, te I ddergem bij jonker Thomas Van
der Haghen. Bezet op een meers te Denderleeuw (Gemeentel ijk oud archief
Liedekerke-Denderleeuw nwnmer 203 fol io 23 1 verso, 28.0 1 . 1 636).
- Akte van lening van 1 pond groot jaarlijks aangegaan door Rogier Vernailden
bij de wezen wij len Elisabeth Ohonts gehuwd met G i l lis Van den Brande te Aalst
(Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 09 1 folio 59,
03. 1 2 . 1 639).
- Akte van verkoop van 6 1 roeden onbehuisde stede te l ddergem door Rogier Van
der Nai l len gehuwd met · Maeyken Damen aan Jacques Van der PeITe
(Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 092 folio 4verso,
1 6.0 1 . 1 640).
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- Akte van lening van 30 schellingen groot jaarlijks aangegaan door Rogier
Vemaillen, zoon van Nic1aes, te Iddergem bij Anthonius Kint te Aalst
(Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer 1 1 03 folio 47,
29.04. 1 65 1 ).
- Akte van lening van 9 gulden jaarlijks aangegaan door Rogier Vernail l en zoon
van N iclaes en zijn zoon G i l l is Vemai l len zoon van Rogier bij wij len Anthoin
Kints, koopman in laken te Aalst, wordt nu verhoogd tot 2 1 gulden jaarlijks
(Gemeentel ijk oud archief Liedekerke-Oenderleeuw 02.09 . 1 659 nummer 207
fol io 23 ; Gemeentel ijk oud archief M e ierij Erembodegem nummer 1 1 08 folio
1 1 9verso, 02.09. 1 659).
- Akte van lening van 2 1 gulden jaarlij ks (met inbegrip van eerdere rente van 9
gulden jaarlijks) aangegaan door Rogier Vernaillen zoon van Niclaes en zijn zoon
G i l l is Vernail len zoon van Rogier bij J oanna Boon weduwe Anthon Kints. Bezet
op grond te Oenderleeuw en op al hun goederen onder de meierij Erembodegem
(Gemeentelijk oud archief Liedekerke-Oenderleeuw nummer 207 folio 23,
02.09. 1 659).
- Akte van verkoop van 65 roeden land te I ddergem door Comelia Van
Audenrode weduwe Adriaen Moicke, vergezeld van G i l l is Van Audenrode aan
Pieter Van der Nai1 len (Gemeentelijk oud archief Meierij Erembodegem nummer
1 1 1 3 folio 1 42verso, 07. 1 1 . 1 675).

Vernailden Joannes, overleden Okegem op 26.04. 1 648, begraven
Okegem 2 8 . 04. l 648, zoon van Nicolaus en van Margareta
Cammaerts, huwde te Meerbeke op 30.07. 1 63 7 met Martina Van
der Biest, overleden Okegem op 1 8 .03 . 1 644 begraven Okegem
20.03 . l 644, dochter van Joannes en van Maria Tielman . Getuigen
bij het huwelij k : Franciscus Tielmans, Judocus Van der Biest en
Judocus Goussens. Jan Vernaillen, zoon van Niclaes. te Okegem
werd op 1 7.03. 1 644 buitenpoorter van Geraardsbergen. H ij was
schepen van Okegem in 1 642. I n 1 645- 1 647 werden de
achterstal lige pachten aan de armentafel als oninbaar beschouwd.
I n 1 642 bedroeg zijn bedrij fsgrootte 5 bunder 225 roeden.
- Cornelius, geboren 1 63 8 .
Tweede huwelij k te Denderhoutem op 1 5 . 06. 1 644 met Livina
De Schutter (Scutters) gedoopt Denderhoutem 05 .03 . 1 6 1 7,
overleden Okegem 2 5 .0 1 . 1 645. calharro oppressa ubitanea,
begraven Okegem 26.0 1 . ] 645, dochter van Joalme n an
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Judoca Cobbaerts. Getuigen bij het huwelij k : Petrus De
Schutter en Gaspar De Pel smaeker.
Derde huwelij k te Pamel op 2 3 . 05 . 1 646 met Juliana
Walkiers, gedoopt Gooik 08.0 1 . 1 606, dochter van Judocus
en van Anna Jacops. Getuigen bij het huwelij k : Henricus
H evens en Carolus Walkiers. Juliana baarde te Pamel een
natuurlij ke zoon Judocus Walckiers, gedoopt Pame l
0 1 .06. 1 640 ( p. Judocus Walckiers - ---), overleden Pamel
1 8.03 . 1 643 , begraven PameI 1 9 . 03 . 1 643 .
Vermoedelij k leefde Jan op het Hof te I devoorde. In 1 644 is
jonkrvrouw van Aussy hem 20 pond groot schuldig over het
opmaken van het huis aan het Hof. H ij pachtte grond van de abdij
van N inove en 200 roeden meers aan de Venninck van de
armentafel van Okegem.
Martyntken Van der Biest overleed te Okegem op palmzondag
1 644 "saligher ghedachten, de weerelt overleden binnen deser
prochie". Jan Vernailden als langstlevende maakte de aangifte van
nalatenschap op en legde die voor aan de schepenen van Okegem.
Op 23 augustus 1 644 bogen baljuw Jan Cortvrind, burgemeester
Jaecques Beeckman en schepen Joos Vernailden zich over het
document. Martina haar ouders waren tamelij k welstel lend . De
wees erfde van de ouders van zij n moeder: 1 dagwand meers te
Pollare, in de Pol laermersch, 420 roeden land te Meerbeke op de
Ast, 1 25 roeden meers te Meerbeke op de Ast, 25 roeden bos te
Pamel, een deel in 200 roeden bos te Pamel, het 5e deel in een
lening van 8 gulden 1 2 stuiver jaarlij ks ten laste van Henderick De
Doncker, een vierde deel in een huis te Iddergem.
Tij dens hun huwelij k kochten Jan en Martina 45 roeden land te
Okegem van Pieter De Wenne aan de Groenen Wech en van Jaspar
De Pelsmaecker kochten ze samen met Jeron De Pape een vierde
deel in 75 roeden hoplochting te I ddergem . De aankopen
gebeurden gedeeltelij k ' met de verkoop van twee leningen (9
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gulden j aarlij ks en 3 gulden j aarlij ks) die Jan Venlaillen erfde van
zijn ouders.
De opsomming van de i nboedel getuigt van een zekere welstand:
onder andere met een spiegel i n huis, een zilveren hoorij ser, een
zi lveren agnus dei, een paternoster met vij f teckens, een
vrouwenkoker met een mes, zeven stukken vlees in het zout, drie
hespen. Hij bezat een paard, 2 koeien, twee kalveren, een varken en
1 3 hoenderen.
Op het ogenblik van de aangifte heeft hij 450 roeden graan op het
veld aan de Mergelputte, 1 60 roeden groen koren op de Dry
BWlder, 3 2 roeden wintervitsen, 65 roeden erwten en wortelen in
de stede, 200 roeden maaigars in de Venninck, 3 8 , 5 roeden
maaigars tegen de V enninck, 5 5 roeden maaigars in de Veldekens
47 roeden maaigars in de Diepenbroeck, 5 0 roeden maaigars aan
de Neremersch, 70 r. maaigars i n de Triep, 60 roeden haver en vlas
op de Dry BW1der, 45 roeden tarwe en koren aan de Groenen Wech
en 200 hopstaken.
Jan belooft: "de weese te hauden en onderhauden, sieck ende
ghesont, cleeden ende ghereeden behoorelyck en tamelyck naer
sij n staet soe van cleeden ende ghereeden ende van aet ende dranck
ende te laten scholen gaen totter tyt dat de selven sal taemelyck
connen lesen ende schryven . . .
*

"

- Aangifte van nalatenschap van Martina Van der Biest (overleden palmzondag
1 644) dochter van Jan en van Maria Tielmans gehuwd met Jan Vemailden. I
k ind: Cornelis Vernailden 6 jaar, 2 3 .08. 1 644 (Gemeentelijk oud archief Okegem
nummer 5 8/6).
- A kte van verkoop van 28 roeden hoplochting te lddergem door Hendrik Evers
als voogd van de wezen Jan Vemaellen (met vergunning schepenen van Okegem)
aan Jeroen De Pape (Gemeentel ijk oud archief Meierij Erembodegem nummer
1 1 0 1 fol io 1 9verso, 0 1 .03 . 1 649).

Wordt vervolgd . . .
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7 j aar Okegemse H azeleerfeesten
Ann Vlm Tricllt

Het idee ontstond ongeveer acht jaar geleden tij dens een
nieuwjaarsreceptie. Gespreksonderwerp van de avond was ' de
dorpssfeer' . Sommigen vonden het spijtig dat ze alle nieuwe
mensen die in de straat kwamen wonen nauwel ij ks nog kenden,
anderen vonden het dan weer j ammer dat de wijkkermi ssen in
onbruik waren geraakt, . . . Eigenlij k zou er iets moeten worden
georganiseerd om de mensen opnieuw meer samen te brengen. Er
werd gebabbeld, gefantaseerd en gefilosofeerd over wat en wie
maar vooral over waar? Op een bepaald ogenblik vertelden
Patrick en Ann dat ze de droom koesterden om ooit eens een groot
tuinfeest te geven. Het ultieme moment voor Jan ! Zij n ogen
begonnen te flikkeren en hij nam meteen initiatief. In een mum
van tij d werden alle ideeën omgevormd tot concrete voorstel len.
In de zomer van 2004 zouden de eerste Hazeleerstraatfeesten
worden georganiseerd . Kem1Îs Eversem werd l1Îeuw leven
ingeblazen !
Ondertussen vond op 3 1 j uli 20 1 0 de 7e editie van de
Hazeleerfeesten plaats. Een ij zersterk team (op de foto van links
naar rechts : Eddy Lambrecht van Roza, Henri Fouquet van L ieve,
Walter Van Geite (coördinator) van Myriam, Patrick Asselman
van Ann, Jan Van I sterdael (voorzitter) van L ieve, Walter Van
Den Auwelant van Mireille, Freddy V an Den Broeck van
Y olande, Geert Wasteels van Ann en Herman De Meyer van
Christiane) neemt al 7 j aar lang de organisatie ervan op zich. De
mannen zorgen vooral voor de afspraken met leveranciers en de
infrastructuur terwij l de vrouwen tij dens gezel lige babbels een
verrassend barbecuebuffet klaar maken.
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De voorbereidingen, het feest zelf en de opkuis achteraf betekenen
4 dagen genieten: het samen optrekken en opnieuw neerleggen
van de feesttent ( l Om x 25m), het duwen en sleuren aan de koel-

De heren en de dames van het organisatiecom ité: ' De talrij ke positieve
reacties geven ons steeds weer een kick om verder te doen.'
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en toiletwagen, het in mekaar timm eren van een progranunabord
en materiaal voor de volksspelen, het snotteren bij het
schoonmaken van de sj alotten, het schil len van kilo ' s aardappelen,
het schrobben om alle potten en pannen opnieuw proper te
krijgen, het samen opeten van de restj es als afsl uiter . . . alles is
even leuk.
I eder jaar probeert de regen spelbreker te zij n m aar telkens weer
breekt rond 1 6 u. de zon door de wolken zodat alle bewoners uit
de H azeleerstraat en hun fam i l ie met een gerust hart onder een
stralende hemel van hun aperitief k unnen genieten. Nadien is de
namiddag gevuld met activiteiten voor j ong en oud: een
schrninkstand, springkasteel en voetbalplein voor de kleinsten,
volksspelen voor het ganse gezin ( dit j aar namen maar liefst 25
ploegen aan de spelen deel) afgewisseld met vrolijke
fanfaredeuntjes die weerklinken tussen het groen . . . iedereen lacht
en geniet.
Vanaf 20u00 zij n ook vrienden en bewoners van de andere straten
uit het dorp welkom en begint het feest ook voor de leden van het
buurtcomité zelf. Zij worden afgelost door een team enthousiaste
vrijwill igers die alles tot op het ei nde in goede banen leiden
terwij l iedereen zich met wiegende heupen en armen in de lucht
verder amuseert op de muziek van de DJ .
Dit jaar mochten de organisatoren maar liefst 1 65 bewoners uit de
Hazeleerstraat verwelkomen op de barbecue. ' s Avonds liepen in
totaal meer dan 3 00 ( ex-) Okegernnaren de feesttent in en uit.
Sommigen hadden elkaar in 5 0 j aar niet meer gezien en er werden
dan ook heel wat herinneringen opgehaald. De k lei nsten genoten
volop van het springkasteel, hun geschi lderde gezichtjes, de ijsjes
en vooral van de andere buurmeisjes en -j ongens.
Of er nog een volgende editie komt? Zolang de mensen bij het
verlaten van de tent zeggen " H et was schitterend, volgend jaar
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komen we terug" en zolang de omstandigheden het toelaten doen
we zeker verder, aldus een uiterst tevreden buurtcomité !

D e Heemkring op het web
Ook een historische vereniging kan niet blind zij n voor de vele
voordelen van het internet. De Heemkring Okegem is deze zomer
in het digitale tij dperk binnengetreden. Vele heemkringen,
genealogische verenigingen en andere historische organisaties zij n
ons hierin d e voorbij e jaren voorgegaan. Voortaan kan iedereen
met belangstelling voor de gesch iedenis, de familiekunde en het
dialect van Okegem terecht op:
http://users .skynet.be/fb9 1 3 786/ ofwel typt u in een zoekmachine
gewoon ' heemkring 0 kegem .
Op dit ogenblik kan men op onze site onder andere de volgende
items raadplegen:
- een alfabetische lij st van alle auteurs met hlill publicaties in
de Mededelingen
- een lij st van alle artikels uit de Mededelingen per onderwerp
- de volledige tekst van enke l e belangrij ke arti kels
- een overzicht van bekende Okegernnaars
- oude postkaarten van Okegem
Voor de opbouw en updating van de site gaat onze dank naar
André Segers, penningme ester en nu ook webmast r van d
Heemkring Okegem. André heeft de voorbij e maanden een
titanenwerk verzet en is nog steeds volop bezig met h t aanvull n
en aanpassen van de web ite.
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Van katholieke straatfanfa re n a a r
moderne muziekha rmonie
De historiek v a n Eendrach t is Macht ( 1 945-2 0 1 0)
Patrick Praet

Op 25 juli 201 0 vierde de harmonie Eendracht is Macht haar
honderdste veljaardag. Voor de muziekmaatschappij zorgde de
viering van een jubileum steeds voor kopbrekens. Want eigenlijk
hanteerde ze twee stichtingsdata: het ontstaan van de Katholieke
Fanfaren Eendracht is Macht in 1910 en de oprichting van de
gelijknamige vzw in 1 923. Afhankelijk van het jaartal dat men als
stichtingsdatum aannam, gaf dit de voorbije decennia aanleiding
tot meerdere jubilea. De viering van dit jaar kan terecht als het
echte eeuwfeest beschouwd worden.
De huidige harmonie is om meer dan één reden bijzonder. Op de
eerste plaats is zij de oudste vereniging van Okegem. Met haar
vele uitstappen in de buurgemeenten gaf zij kleur aan het beeld
van Okegem in de streek. Maar vooral heeft zij het dorp zelf
ontelbare keren in een feeststemming gebracht. Geen kermis,
processie, wijlifeest of herdenking ging voorbij of Eendracht is
Macht was van de partij. Met haar muziek creëerde ze een
verbondenheid onder de bewoners, noem het desnoods een
dorpsgevoel. . . Voor de Heemkring is dit een voldoende reden om
een bijdrage te wijden aan de historiek van de fanfare/harmonie J •

1

De h istoriek van de fanfare kwam reeds belcnopt aan bod in de Mededelingen.
Zie: B . VAN V AERENBERGH en L . V ERNAI LLEN, De fanfare "Eendracht is
Macht " Okegem, in Mededelingen Heemkring Okegem, 7, nr. 2, 1 982, blz. 5362 .
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De d raad heropgenomen
Tij dens de Tweede Wereldoorlog was in het land de werking van
de meeste fanfares stilgevallen. Vele mannen waren immers onder
de wapens geroepen, zaten krij gsgevangen of waren verplicht
tewerkgesteld. Door de moeilij ke oorlogsomstandigheden stond er
overigens bij de andere muzikanten het hoofd niet naar om naar
repetities te komen. B ij de bevrij ding vonden verscheidene
fanfares de moed niet meer om opnieuw van start te gaan. V àór de
oorlog hadden de meeste muziekmaatschappij en zich immers
politiek geprofileerd. Een niet gering aantal had zich geassocieerd
met het V laamsnationalisme dat tij dens de oorlog in de
collaboratie ging. D e naoorlogse repressie maakte voor deze
fanfares een heropstart onmogelijk. D it was het geval met Hou
ende trou uit Aspelare, Onder ons voor ons volk uit
Denderwindeke, Vrank en Vrij uit Meerbeke 2 . Ook de
daensistische Volksfanfaren van Okegem zette tij dens de oorlog
haar werking definitief stop 3 .
Anders liep het met de Katholieke Fanfaren Eendracht is
Macht . . Ook zij was niet ongeschonden uit de oorlog gekomen.
Gedurende meer dan vier j aar hadden de mannen niet meer samen
gemusiceerd en daarbij was een deel van het materiaal na de
doortocht van de Engelse soldaten in 1 940 vemield4 • Zo goed als
zeker werd de draad opnieuw opgenomen in 1 945 5 . Alhoewel vrij
veel muzikanten niet meer terugkeerden, bleef het vooroorlogse
bestuur in grote lij nen intact: F irmin B uydens en Acmel Van den
Spiegel bleven respectievelij k voorzitter en ondervoorzitter,
.

2

D. LAM A RCQ, Honderdvijftig jaar Wandelconcerten te Ninove, Ninove,
1 98 5 , blz. 6.
3 J. VAN DER SPEETEN, Historiek van Volksfanfaren, in Mededelingen
Heemkring Okegem, 7, nr. 2, 1 982, blz. 63-75.
4 A RC H I EF EENDRACHT I S MACHT, bundel oorlogsschade.
5 We baseren ons hiervoor op een ongedateerd en anoniem krantenartikel
( Eendracht is M acht' van Okegem in feest, vermoedel ijk uit De Denderklok,
najaar 1 945?). Dit wordt bevestigd door Frans Van De Perre die op dit ogenblik
de laatste muzikant uit deze periode is (interview van 5 november 20 1 0).
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Urbain Van Driessche nam opnieuw het dirigeerstokj e in de hand
en Cyriel Jacobs nam de eerste lessen notenleer voor zij n
rekening. Ook gemeentesecretaris Georges Van Danune was in
deze periode een van de drij vende krachten. Deze doorzetters
aarzelden niet om j onge mannen aan te spreken om zich bij de
fanfare te voegen. In deze periode kwamen nog enkele
gemotiveerde kerels bij de fanfare : de broers Edmond, Gerard en
Frans Van Nerom, Roger en Etienne De Dier, Paul, Marcel, Leo
en P iet Vernail len, Frans Vernail len, Celestin en Pieter De
Boitselier, V ictor en Herman Nuyts, Willy Van Snick, Alfons De
Smet, August Van Vaerenbergh, 6
. . .

Van links naar rechts de jubilarissen Georges Valt Damme, A lois Van De
Perre, Emiel Baeyens en Be/wit Van VaerenbergIJ (ollgedateerd en anoniem
artikel uit het archief van de harmonie)

6

B . VAN VA ERENBERGH

en

L . VERNAl LLEN, art. cito
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Eén van hen was ook Frans Van de PelTe uit de Hazeleerstraat.
Frans, die als j o nge kerel een virtuoos was met de
mondhannonica, herinnerde zich nog goed de ij ver van het
toenmalige bestuur. Zo liet hij zich in 1 945 overhalen door eyriel
J aco bs en Georges Van Damme om zich bij de fanfare aan te
sluiten7 .
De reconstructie van de geschiedenis van de fanfare is voor de
periode 1 945 -60 niet zo evident. Het bronnenmateriaal is schaars
en de meeste tij dgenoten kunne n het niet meer navertellen . . . I n
elk geval staat vast dat men i n 1 945 -46 met ongeveer een 20-tal
j o nge mannen opnieuw van start ging 8 . Uit de achteraf
geconstrueerde ledenlij sten van B enoit Van Vaerenbergh mogen
we toch afleiden dat dit aantal vanaf ca. 1 95 0 aangroeide tot een
40-tal spelende leden, dus bij na hetzel fde niveau van vóór de
oorlog9 . Een van de eerste uitstappen was de viering van vier
muzikanten die 3 5 j aar onafgebroken lid waren van de vereniging
(Georges Van Damme, A loïs V an De PelTe, Emiel Baeyens en
Benoit Van Vaerenbergh) : ' Om vij f uur werden met muziek aan ' t
hoofd, de j ubilarissen aan hun woning afgehaald en na een uitstap
in de gemeente naar de ' Katholieke zaal ' geleid, waar werd
overgegaan tot de viering ' 1 0 .
De werking van de fanfare bleef in deze periode ongeveer
hetzelfde als vóór de oorlog. Dat betekende dat men bij feestelij ke
gebeurtenissen (kennissen, processies, inhaling van een nieuwe
pastoor of burgemeester, . . . ) door het dorp marcheerde. Ook
7

Imago, 1 , nr. 3 , oktober 1 990, blz. 9.
8 A RC H I EF EENDRACHT IS MACHT, geciteerd aJtikel uit De Denderklok (?):
' Voor den oorlog telde de maatschappij ongeveer vijftig spelende leden, doch
door de oorlogsomstandigheden daalde dit cijfer tot twintig. Voor:;itter Buydens
verklaarde dat hij den bloei zijner maatschappij opnieuw tot een hoog peil :;011
weten te brengen en dat muziekmeester Urbain Van den (sic) Driessche reeds
nieuwe elementen aan het opleiden is '.
9 A R C H I EF EEN DRACHT I S MACHT, ledenl ijsten van Benoit Van
Vaerenbergh.
1 0 Anoniem krantenaltikeI.
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waren er regelmatig uitwisselingen met de fanfares van de
omliggende gemeenten. Eendracht is Macht ging spelen in
N inove, Iddergem, Pamel, Denderhoutem, Denderleeuw,
Meerbeke, Waarbeke (in de dierentuin van pastoor De Wolf), . . .
en de fanfares van deze gemeenten werden dan ook in Okegem
uitgenodigd. Verder spreken de schaarse gegevens uit de j aren
1 950 occasioneel over een ledenfeest en een tombola.

De/an/are tijdens dejaren 1 950 (foto: Guy Neu kermans)

Dorpsamusement
De fanfare bleef op de eerste plaats een vriendenclub . Elke
gelegenheid werd aangegrepen om met ' het muziek' naar buiten
te komen. In 1 949 bracht men een serenade aan Robert Van
Nerom bij zij n terugkeer uit Belgisch Congo l l . Tot het midden
van de j aren 1 950 werden de muzikanten elke 1 ste mei door Fitmin
Buydens uitgenodig d om bij hem thuis een serenade ten beste te
11

Imago, juni 1 99 1 , blz. 6.
81

geven. D eze voorbeelden illustreren een belangrij k actie domein
van de fanfare. Zij vormde immers een kameraadschappelij ke
groep die geen gelegenheid liet voorbij gaan om bepaalde
momenten (j ubilea, huwelij ken, verj aardagen, . . . van de leden)
muzikaal te vieren. De wekel ij kse repetities vormden hierbij een
even belangrij k moment als de uitstappen door het dorp of de
serenades. Deze repetities vonden in de naoorlogse periode plaats
op zondagvoormi ddag (voor de beginnende muzikanten) en op
dinsdagavond (voor de ervaren rotten).
Veel fanfareleden kij ken nog met nostalgie terug naar deze
periode toen men tussen pot en pint repeteerde aan houten
pupiters.
Samen
musiceren
versterkt
niet
alleen
de
vriendschapsbanden, het zorgt ook voor amusement. De aard van
de muziek leende er zich natuurlij k toe; het repertoire bestond
vooral uit marsmuziek die aanleunde bij de Duitse en Oostemij kse
operettewereld . V aste numm ers waren steevast A lte Kameraden
en Wien bleibt Wien, nummers die zeer geschikt waren om de
sfeer er in te brengen. D e repetities en de uitstappen waren
immers momenten waarop mannen onder elkaar konden zijn niet
alleen om te musiceren maar ook om plezier te maken. Frans Van
de PeITe herinnert zich nog dat de repetities steevast tot in de late
(of vroege) uurtj es uitliepen. Eenmaal de muzikale oefeningen
achter de rug trok men immers naar het café (bij Elise uit de zaal)
waar men naar hartenlust kon bollen, vloerbol len kaarten en
bakschieten 1 2 .
Hét hoogtepunt waar elke muzikant naar uitkeek was natuurlijk
het j aarlij kse Ceciliafeest in november. Naast de twee
kermisdagen vormde deze novemberzondag één van de
hoogtepunten in het Okegemse dorpsleven. B ij het traditionele
middagmaal was de zaal eigenlij k te klein om iedere deeln mer
aan het middageten een plaats te geven. In de bloeiperiode namen
hieraan ongeveer 200 personen deel (Frans Van de P IT zette ooit
zelfs 2 1 2 stoelen klaar, een absoluut record). Als men bedenkt dat
12
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Okegem in deze periode ongeveer 1 5 00 inwoners telde en dat het
diner in principe enkel voor volwassen mannen bestemd was, is
dit toch wel een graadmeter voor de populariteit van ' Cecilia' .
Voor vele Okegemse mannen was het een dag van muziek,
plezier, lekker eten en ' uitgaan ' . Hierbij werd niet op één pint
gekeken. Het succes van het Ceciliafeest was natuurlij k geen
typisch Okegems fenomeen; het lag nu eemnaal in het verlengde
van
de
patroonsfeesten
van
gilden,
broederschappen,
schuttersgilden en ambachten die in deze streken al eeuwen hun
patroonheilige met spij s en drank vierden. Het was een naoorlogs
restant van een maatschappij waar de publieke ruimte (de straat en
het café) werd gedomineerd door mannen. De muzikanten van na
de oorlog hadden hun vaders en grootvaders Cecilia zien vieren en
gaven zelf ook graag gevol g aan deze traditie . Voor een kleine
dorpsgemeenschap waar de producten van de moderne
ontspanning (auto, radio, tv, . . . ) nog zeer schaars waren, vOlmde
het één van de schaarse hoogtepunten in een vrij monotone
levenswij ze.
Net zoals elders in het land verliep het Ceciliafeest in Okegem
volgens een klassiek stramien dat tot de j aren 1 9 80 o nveranderd
bleef. Op de bewuste zondag verzamelden de muzikanten ' s
morgens i n de zaal o m vervolgens al spelend naar de kerk te
stappen. Daar werd de hoogmis bij gewoond en werden enkele
l iturgische momenten muzikaal opgeluisterd . Na de mis begon het
echte feest. De fanfare stapte musicerend van café tot café door de
gemeente, gevolgd door leden (de zogenaamde ' members ' ) en
andere sympathisanten (alles samen meer dan 1 00 man). Op een
paar uitzonderingen na werden vrij wel alle cafés aangedaan.
Aangezien er omniddellij k na de oorlog in Okegem nogal wat
herbergen bestonden, was het geen sinecure om het strakke
voormiddagtempo te volgen. I n wisselende samenstel ling en
volgorde werden onder andere ( ! ) de cafés bezocht van Emest
Staels, De Gouden Klok bij Edgard, de Post (bij J ef Van den Boi)
en bij Warken (allen op het Dorp), bij Jean De Strooper en De
Rare Vos (in de Kattestraat), bij Tuurke Arij s en Agnes
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(Leopoldstraat), bij Maria Wouters en Ronsij n (Ponteinstraat), . . .
Het wekt dan ook geen verwondering dat de fanfare na elk
cafébezoek een deel van zij n ' members' ter plaatse moest
achterlaten. Rond de middag werden muzikanten en leden
verwacht in de zaal voor het d iner. Van de deelnemers werd wel
verwacht dat zij hun eigen bestek meebrachten. Gedurende j aren
kregen
de
deelnemers
o nveranderd
hetzelfde
gerecht
voorgeschoteld: aardappelen met wortels en erwten geserveerd
met ' bouilli ' , dé feestmaaltij d van dat ogenblik. De warme
maaltij d liep telkens uit tot in de late namiddag . Tegen de vroege
avond werden dan de vrouwen verwacht voor de koffietafel en
was het tij d voor het bal waar de muzikanten het beste van
zichzelf gaven. Menig ' member' waggelde diep in de nacht door
de smalle (en niet altij d even fris ruikende) gang naast het café
van Elise naar de Leopoldstraat, het einde van een lange dag, . . .
Tot de j aren 1 960 kreeg het Ceciliafeest nog een vervolg op
maandag. ' s Avonds kWaInen de muzikanten en bestuur nog eens
samen in één van de aangesloten herbergen (aangeduid door
loting) van waaruit de muzikanten al spelend naar de zaal
marcheerden waar ze het overschot van het CeciliaInaal opaten 1 3 .
I n het midden van j aren 1 95 0 deden zich enkele belangrij ke
wij zigingen voor in het bestuur. Achiel Van den Spiegel, die reeds
24 j aar ondervoorzitter van de vereniging was geweest overleed
in 1 954. Hij werd opgevolgd door zij n zoon Urbain, een
bankbediende uit de Kouterbaan. Op hetzelfde moment werd er
ook een nieuwe penningmeester aangeduid. Deze functie was
steeds uitgeoefend geweest door voorzitter Pirmin Buydens. Maar
in 1 954 werd Leo V elnaillen door de algemene vergadering tot
penningmeester verkozen. Ingrij pender was de aanduiding van
een nieuwe dirigent. I n 1 95 5 werd Urbain Van Driessche na 25
j aar dienst opgevolgd door Cyriel Jacobs die de voormalige
dirigent al j aren bij stond. De muzikaal zeer getalent rde Ja obs
13
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stond in Okegem algemeen bekend als de ' muziekmeester' en
leidde de repetities tot zij n dood in 1 9 80.

Dorpspolitiek
Daar waar in vele andere gemeenten culturele verenigingen hun
politieke karakter begonnen te verliezen, bleef de fanfare
Eendracht is Macht ook na 1 945 sterk betrokken met de
gemeentepolitiek. De Katholieke Partij (de partij van oud
burgemeesters Jan Van den B erghe en Cyriel De Dier) leek na de
oorlog op het eerste gezicht onaantastbaar. De daensisten waren
immers van de kaart geveegd en bij de eerste naoorlogse
gemeenteraadsverkiezingen in 1 947 haalden de katholieken vrij
vlot de overwinning. De verwevenheid tussen de paliij en de
fanfare komt duidelij k tot uiting wanneer men de kandidatenlij st
van 1 947 vergelij kt met de ledenlij st van de vereniging. Van de
negen kandidaten op de katho lieke l ij st waren er zeven die ook bij
de fanfare speelden (Achiel V an den Spiegel , Petrus De Saeger,
Jozef Vernail len, Omer Van Tricht, Marcel Cobbaert, Henri
B aeyens en Frans Servranckx). De katholieken (intussen
opgevormd tot de KVP of Katholieke Volkspartij ) konden
evenwel niet verhinderen dat in 1 952, 1 95 8 en 1 964 de CVP
(Christelij ke Volkspartij ) het gemeentebestuur mocht vormen.
Deze CVP was een scheurlij st rond enkele vroegere katholieke
voormannen zoals Jules Asscherickx, Romain Couck en Hypoliet
Minner. Maar het was uiteindelij k Albert Gies die zich opwierp
als de onbetwistbare leider van de CVP. De partij dwong de
katholieken in de oppositie en Gies was vanaf 1 95 8 tot 1 970
burgemeester van 0 kegem 1 4 .
Tij dens deze oppositieperiode werd de fanfare meer dan ooit
vereenzelvigd met de Katholieke Partij , de 'partij van De Dier' .
14

Overzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1 792 tot 1 9 70 en van
oktober 1 9 76 als deelgemeente van Groot-Ninove. Annalen 1 9 76 Heemkring
Okegem.
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Tij dens de weken vóór de verkiezingen ging de fanfare op pad als
ruggensteun voor de katholieke kandidaten. De ' Kathol ieke zaal'
in de Leopoldstraat werd als het hoofdkwartier van de partij
beschouwd. Daar kwam men de avond van de verkiezingen samen
en werd vol spanning gewacht op de verkiezingsuitslag. Voor de
katholieke militanten was ' de zaal' heilige grond. Voor ' den
andere kant' was het ondenkbaar om daar ooit binnen te gaan. Het
omgekeerde was eveneens het geval. De aanhang van De Dier en
later Beeckman weigerde een voet te zetten in het café en de zaal
van Elza Schoon i n de Kouterbaan of i n het café van Romain
Couck aan het station 1 5 .
De politieke rivaliteit zorgde e r voor dat er tussen d e fanfare en
het C VP-gemeentebestuur omstreeks 1 960 vrij koele relaties
bestonden. Nochtans had de vereniging niet echt reden tot klagen
want ze kon op een behoorlij ke subsidie van de gemeente
rekenen. Wanneer deze al eens te laat werd gestort, leidde dit tot
zure reacties vanuit de ' Katho lieke zaal ' . Omgekeerd was het
gemeentebestuur ook n iet altij d even opgezet met de activiteiten
van de fanfare. Toen de vereniging i n 1 959 op het idee kwam om
een Vlaamse kermis te organiseren, kwam er na enig aandringen
een lauwe reactie van het gemeentebestuur dat zij zich moeil ij k
kon verzetten ' tegen het houden van die kermis ', maar van harte
was dit duidelij k niet. 1 6

Openluchtfeesten
Eveneens in 1 960 vierde de fanfare de 50ste velj aardag van haar
oprichting. B ij die gelegenheid organiseerde de vereniging op 3
j uli een Groot Openluchtfeest. Het ging eigenlij k om een grote
Vlaamse kermis op een weide schuin tegenover de kerk (op de
grond van Alfons Van Der Poorten, in die tij d beter bekend als de
eigendom van Jozef Van den Berghe, de vooroorlogse
1 5 Interview met Frans Van de Perre, 5 november 20 1 0.
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burgemeester van Okegem). I n de namiddag waren er allerlei
kermisattracties en waren de muziekmaatschappijen van
Denderhoutem en Meerbeke uitgenodigd. ' s Avonds werd in een
grote tent gezorgd voor amusement met charmezanger Carlo
Caluwe 1 7 en het orkest De M usetta's. De fanfare wou met deze
activiteit duidelij k verder gaan dan de grenzen van Okegem.
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Carlo Caluwe was handelsreiziger-zanger en was in die tijd bekend in
Vlaanderen. H ij behoorde tot generatie charmezangers zoals Bob Benny, Ray
Franky en Jean Walter.
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' Expotreintj e ' moet een belevenis geweest zij n voor Okegem want
vele oud-muzikanten spraken j aren later nog hierover 1 8 •
Het openluchtfeest was een zodanig succes dat men besloot om op
dezelfde weg door te gaan. I n 1 96 1 waren er contacten met
charmezangers zoals bij voorbeeld Jean Monnet. Uiteindelij k
kwamen e r nog edities van d e openluchtfeesten in 1 962 en 1 964.
Het stramien met ' s namiddags een Vlaamse kermis en ' s avonds
een bal werd behouden. Opnieuw trad Carlo Caluwe op, deze keer
geflankeerd door het JMZ ensemble uit Zellik. In 1 964 gingen de
festiviteiten
ook
gepaard
met een
vinkenzetting
op
zondagvoormiddag. Tij dens het midden van de j aren 1 960 werd
een punt gezet achter deze formule; in 1 965 werd enkel nog het
bal behouden.

De periode Beeckman
Pas in 1 970 kon in de ' Katholieke zaal ' oprueuw een
verkiezingsoverwinning gevierd worden. D it was vooral te danken
aan de rol van Adolf Beeckman, een boekhouder uit Liedekerke
die begin j aren 1 95 0 in Okegem was komen wonen. Hij
integreerde zich zeer snel in het Okegemse verenigingsleven.
Door zijn goede relaties met de familie Van D amme kwam hij
automatisch bij de fanfare en in de gemeentepolitiek terecht.
Beeckman was iemand met heel wat (zaken)relaties binnen en
buiten de gemeente en hij had het talent om mensen te motiveren.
Op die manier wist hij een grote aanhang te verzamelen. Het
leverde hem op politiek vlak geen windeieren op want als kopman
van de KVP (alias de lij st AB of Adolf Beeckman) werd hij in
1 970 tot burgemeester verkozen.
1 8 A RC I D EF HARMON I E, bundel open l uchtfeesten. De rondrit met het treintje

h ing nochtans aan een zij den draadje. U it de briefwisseling van Urbain Van d n
Spiegel met de firma Triumph blijkt dat dit bedrijf de u itlen ing van het treintje
wou annu leren aangezien de fan fare n iet bereid wa om extra peelgo dprijz n
af te nemen.
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Intussen had Beeckman zich in 1 963 opgewerkt tot voorzitter van
Eendracht is Macht. Samen met ondervoorzitter Urbain Van den
Spiegel, secretaris Leo Vernaillen en Paul Van der Speeten
(handelaar in veevoeders op het Dorp en hevig sympathisant van
de fanfare) was hij verantwoordelij k voor een frisse wind die
vanaf de j aren 1 960 door de vereniging waaide. Ondanks het
beperkte bronnenmateriaal over bepaalde werkj aren kan men toch
afleiden dat de activiteiten van de fanfare vanaf ca. 1 960 heel wat
diverser werden. Men beperkte zich niet meer tot alleen de
traditionele serenades en optochten. H et was de periode van de
eerste grote eetfestij nen die geld in het laatj e moesten brengen
voor de aankoop van nieuw materiaal . Op het programma
kwamen nu ook randactiviteiten, een teken aan de wand dat de
fanfare meer dan alleen een gezellige mannenclub wou zij n. In
1 960 vinden we de eerste vermelding van een kerstfeest evenals
een paaskoffietafel ' enkel voor het vrouwvol k ' . De uitnodiging is
illustrerend voor de veranderende man-vrouwrelaties in die tij d :
' De mannen spelen die dag babysitter. H et is hun derhalve
verboden voor 1 9 uur hun vrouw of dochter te komen
vergezellen , 1 9 .
I n 1 965 zorgde de fanfare ook nog voor de inhuldiging van de
nieuwe pastoor Houtman2o . H et werd opnieuw één van de
hoogdagen voor de muziekmaatschappij .
I n 1 966 werden de statuten van de vereniging gewij zigd waardoor
ook andere verenigingen voor hun activiteiten konden gebruik
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A RC H I EF HARMONI E, bundel openluchtfeesten .
De deelnemende groepen waren : Jeep Korps Civiele Bescherming - Ruiters
BJB - Bonden van het H. Hart - Davidsfonds en vendeliers - Bond van Grote
en Jonge Gezinnen - Chiromeisjes - Duivenbond en V inkenbond - Korps
Civiele Beschenning - Kaatsclub herleving - Voetbalclub Panters 
Chirojongens - Kaatsclub Eendracht - W ielerclub - Wit-gele Kruis M uziekmaatschappij - Oudstrijders - Commissie Openbare Onderstand 
Gemeentebestuur en Schepencollege - Kerkraad - Pastoor, deken en getuigen.
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maken van de muziekzaal2 I . Voor de fanfare was dit een
pragmatische keuze : het verhuur van de zaal vormde een extra
bron van inkomsten. Tegelij k was het ook tekenend voor een
mentaliteitswij ziging bij het bestuur: men stapte af van de
overtuiging dat de zaal een gesloten burcht was die enkel maar
door de fanfare kon gebruikt worden.
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Defanfare op het Dorp naar aanleiding van de inhuldiging van pastoor
Houtman in 1 965. Remi Van Laeren draagt de vlag. Rechts van hem stapt
dirigent Cyriel Jacobs (foto: Karel Jacobs)
2\

Art. 3 van de statuten werd als volgt gewijzigd: ' Verders de lokalen en

hovingen ter beschikking te stellen van private personen of verenigingen, voor
het houden van dansfeesten, trouwfeesten, begrafenismalen, vergaderzaal,
tentoonstel lingen'
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Ook voor dames
Het waren de sixties en seventies . . . en tij den veranderden. De
vrouwenemancipatie l iet zich dus ook in Okegem voelen.
Echtgenotes en dochters konden er zich wel mee verzoenen dat
man- of vaderlief zich in de fanfare uitleefde, maar wilden ookj
zelf wel van dit amusement proeven. Waren zij het niet die thuis
op hun man moesten wachten of zich moesten uitsloven tij dens
het Ceciliafeest en de eetfestij nen? D it was dan ook de periode dat
enkele dames in het voetl icht traden: Yolande en Josée Van
Damme, Godelieve Delagey, Maria De Strooper, . . . Een aantal
van hen pikte gretig in bij een trend die zich in andere fanfares
voordeed: de introductie van de maj orettes. Strikt genomen waren
majorettes meisjes - l iefst kort gerokt want we zitten nog in de
mini peri ode - die een fanfare of een harmonie voorafgingen door
ritmisch met een ' baton' (staf) te zwaaien. Het gaf aan de
Vlaamse ' muzieken' op dat ogenbl ik een verfrissend gezicht.
Okegem kreeg zij n ' maj oretteskorps' in 1 97 1 . In tegenstel ling tot
elders vormden de meisjes een muzikale ondersteuning voor de
mannelij ke muzikanten. Het waren eigenlij k trommelaarsters die
de dode momenten tij dens de optochten opvulden. Enkel de
allerkleinsten (evenals de tamboer-maj oor) kregen een stokj e mee.
De kostuums (wit kleedje, blauwe cape, blauwe baret, witte
laarsjes, gele trui) werden ontworpen (en gemaakt) door Josée
Van Damme en Godelieve Delagey . De meter van majorettes
werd mevr. Te Voght, echtgenote van Victor Huygh, een
aannemer uit Wemmel en zakenpartner van Adol f Beeckman die
gedurende een tiental j aren een grote sympathisant van de fanfare
was22 .
Het j u bileum feest van 1 973

Eendracht is Macht had dan wel in 1 960 haar SO-j arig jubileum
gevierd, maar dit was voor het bestuur geen reden om in 1 973 het
,
SO-j arig bestaan van de vzw te herdenken. Het j ubileum van de
22 Interview met Josée Van Damme, 1 5 september 20 1 0,
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veremgmg werd via de provinciegou verneur bij het Hof
aangekaart en het antwoord l iet niet l ang op zich wachten. Vanaf
1 973 mocht het Okegemse muziek zich dan ook Koninklijke
Fanfare Eendracht is Macht Okegem noemen.
Naar aanleiding van deze 5 0ste verj aardag werden tij dens het
weekend van 7 en 8 j ul i j ubileurnfeesten georganiseerd. Het was
eigenlij k een bal gespreid over twee dagen waarbij bekende
namen zoals Ray Franky en Rocco Granata optraden. Zij traden
op in een grote tent achter de toenmalige gemeenteschool. Op
zondag was er ook een optocht van vier muziekmaatschappij en
(naast de fanfare van Okegem ook de maatschappijen van
Strijtem, Denderhoutem en Zelli k) . D it j ubileumj aar was een
topj aar voor de fanfare. Samen met de maj orettes telde de
vereniging meer dan 5 0 spelende leden en tij dens de viering kon
men pronken met het nieuwe uniform : blauw kostuum, wit hemd,
das en kepie. Naar aanleiding van de viering in 1 973 werd ook de
nieuwe vlag ingewij d. D e vlag van 1 9 1 0 had onder de vele
optochten ernstig geleden. Er werd gekozen voor een kleinere
(blauwe) vlag die handiger was om te dragen.
Tij dens de daaropvolgende jaren groeide Eendracht is Macht
verder uit tot een veel gevraagde fanfare binnen en buiten
Okegem. Het progran1l11a van 1 9 78 is een illustratie van de drukke
activiteiten. I n Okegem ging het dat j aar om de deelname aan de
twee processies in Okegem, de optochten naar aanleiding van de
twee kermissen, de wij kkermissen van de L eopoldstraat, de
Stationstraat en Eversem, de organisatie van een muzikale
meiavond, . . . Daarnaast waren er de verplichtingen en de
aanvragen buiten het dorp (onder andere de verplichte uitstap in
N inove op 1 1 november en de traditionele uitstap in Waarbeke).
Naast de uitstappen waren er in 1 978 dan nog het muzikantenbal
het majorettenb al, een pensen- en kotelett nkermi , een
mosselkerm is en uiteraard het Ceciliafees t. Voor het bestuur mo t
dit een hels tempo geweest zijn.
92

Muziekmeester Cyriel Jacobs. De foto werd wellicht genomen naar aanleiding
van één van de processies tijdens het midden van de jaren 1 9 70 (foto: Yolande
Van Damme)

In 1 980 overleed Cyriel Jacobs. H ij werd als d irigent tij delij k
opgevolgd door M ichel Vemail len die als een van d e beste
muzikanten van de fanfare gold. Het verdwij nen van de
'muziekmeester' liet toch een l eemte achter binnen de fanfare.
Daar kwam bij dat de vereniging haar weg moest zoeken in een
samenleving waar dorpsfanfares de concurrentie moesten dulden
van andere muziekvormen en -stij len. Het werd steeds moeil ij ker
om j onge muzikanten aan te trekken en ook de traditionele
optochten door de straten kwamen door het steeds drukkere
verkeer op de hell ing. De overtuiging groeide dat Eendracht is
Macht zich moest aanpassen aan de veranderende muzikale
smaak.
Een eerste stap werd gezet door een statutenwij ziging in 1 982
waardoor in de naam de l aatste verwij zing naar het katholieke
93
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De/on/are tijdens dejaren 1 960. Staande van Links naar rechts: Marcel VernaiLlen, Cyrie/ De Dier, Firmin Buydens, Richard Raes, Leo
VernailLen, Roger Torrekens, ?, Wil/ried Van Isterdael, Frans Van de Perre, Georges Van Damme, Maurits Vernaillen, Raymond Van

Droogenbroeck, Frans Van Snick, Willy Van Snick, Edgar Stae/s, Paul Van der Speeten, Gerard Van de Perre, Leo Van de Perre, Remi
Van Loeren, Michel VernailLen, Petrus Vernaillen, ?, Eugeen Neukermans, Raymond Deneys, Hedwig Deneys. Zittend van links naar

rechts: Joze/ VernaiLLen, Peter Beekers, Victor Nuyts, Frans Van Der Speeten, Cyriel Jacobs, Sigmund Gijssels, Pllil ?, Luc De Dier
(foto: Yolande Van Damme)
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Defanfare voor het eerst met een kepie begin jaren 1 960 (foto voor het huis van Rosa Staels-Nuyts). Zittend van Links naar rechts: Paul
VernailLen, Herman Staels, Danny Vernaillen, Victor Nuyts, Willy Van Snick, Frans Van der Speeten, Raymond Van Droogenbroeck,

Edgar Stae/s, Petrus VernailLen. Staande van links naar rechts: Urbain Van den Spiegel (ondervoorzitter), Cyriel Jacobs (dirigent),
Jozef De Backer, Jean De Strooper, A lfons Spitae/s, Maurice Vernaillen, Jozef Vernaillen, Frans Van De Perre, Leo Vernaillen, Frans
Van Nerom, Gerard Van de Perre, Michel Vernaillen, Wilfried Van Isterdael, Frans De Dier, Leo Van de Perre, Roger Torrekens,
Georges Van Damme, Herman Nuyts, Marcel Muylaert, Marcel Vernaillen, Theofiel Van Londersele, Firmin Buydens (voorzitter)
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De eerste majorettes: Van Links naar rechts: staande: Christine De Cooman, Marie Louise Van Snick, Hilde Muylaert, A nn Van
Holsbeek, Rita Van Laeren, Lutgarde Van Mulder, Ann Van lsterdael, Marleen Van Laeren, Lutgarde Van den Spiegel, HiLde
Van Der Meersch, Godelieve Buydens - vttend: Martine D 'Hauwer, Marijke Van Der Poorten, Martine Van Der Perre, Leslie
Van Schuerbeeck, Mar/een Van Den Spiegel (foto: Josée Van Damme)
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Uitreiking van de nationale orden aan verdiensteLijke muzikanten en leden (1987). Van links naar rechts: Maurits Vernaillen,
A dolf Beeckman, Leo Vernaillen, Petrus Vernaillen, Frans Van de Perre, Leo Van de Perre
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De harmonie begin jaren 1 990. Van links naar rechts: bovenste rij: Philippe Vernaillen, Marc Van Cauteren, A ndré
Servranckx, Hugo Muylaert, Danny VernailLen, Ronny Van Imp, Herman Van de Perre, Wafter VernaiLlen, Urbain van den
Spiegel, Jean-Pierre Van Trimpont, Eddy Suys, Marcel Muylaert, Etienne Vernaillen, Michel Vernaillen, Michel Van de Perre
- middelste rij: Jan Van der Speeten, Werner Vernaillen, Bart VernaiLLen, Kristoff Vernaillen, Joris Vernaillen, Koen
Vernaillen, Wim VernaiLlen, Guy Van Damme - onderste rij: Vanessa Stichelmans, Softe Vernaillen, Prisca Vernaillen,
Francisca Vernaillen, Hilde Vernaillen, Leen Van Cauteren, Katrien VernaiLlen, Johanna VernaiLlen, Erica Vernaillen, Jo Van
Imp
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karakter werd weggelaten, een omschrij ving die door het
verdwij nen van de dorpspol itiek en de secularisering overbodig
was geworden. I n 1 983 werd een nieuwe dirigent gevonden in de
persoon van Ronny V an I mp, een bekwaam muzikant die actief
was in de muziekkapel van de rij kswacht23 . Onder zijn leiding
begon geleidel ij k een nieuwe wind te waaien door de fanfare. Het
repertoire werd opgefrist: de traditionele marsen werden
aangevuld en geleidelij k zelfs vervangen door andere genres
(filmmuziek, pop, j azz, . . . ) . N aar aanleiding van het 60-j arig
bestaan van de vzw werd er in de zaal een eerste concert gebracht
(in samenwerking met de Harmonie S int-Cecilia uit Hekelgem) .
I n 1 986 gebeurde dit ook op eigen houtj e ; vanaf dat ogenblik
werd rond eindej aar een concert georganiseerd, het begin van een
lange traditie. Toch liet men niet na om regelmatig met een
dubbelconcert uit te pakken ( meestal in samenwerking met een
fanfare of harmonie uit de streek: Hekelgem, Denderleeuw,
Meerbeke, . . . ) .
I n 1 98 7 deed het bestuur erg haar best om enkele oude
muzikanten die al j aren in de fanfare actief waren in de bloemetj es
te zetten. De drukke briefwisseli ng met de bevoegde diensten
resulteerde in het toekennen van enkele ' onderscheidingen van
nationale
orden' .
De
medail les
werden
tij dens
het
eindej aarsconcert op 1 2 december 1 987 uitgereikt door
burgemeester Cosij ns. Maurits V ernail len (60 j aar spelend lid)
kreeg een gouden medaille in de Orde van Leopold I I , Leo
V ernaillen (42 j aar muzikant) kreeg een Zilveren palm in de
Kroonorde, Petrus Vernaillen, Frans en Leo Van de Perre (de twee
laatsten speelden ongeveer 40 j aar bugel) ontvingen alle drie de
zilveren medaille in de Orde van Leopold I l . Voorzitter Adolf
Beeckman ontving een zi lveren medai lle in de Kroonorde voor
zij n speciale verdiensten binnen de fanfare. In 1 99 1 werden nog
Van Imp kreeg de eerste prij s slagwerk aan het Bru else Conservatorium en is
l id van de M uziekkapel van de Rijkswacht.

23
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eens twee zilveren medailles Leopold I I uitgereikt (aan Gerard
Van de Perre en Frans V an de Perre) .
In 1 989 overleed Leo Vernaillen. De onderwij zer van op het Dorp
was na het ontslag van Adolf B eeckman een j aar voordien nog
maar pas voorzitter. Sinds het eind van de j aren 1 95 0 had Leo
Vernail len vooral de administratie van de fanfare verzorgd; in die
hoedanigheid was hij j aren secretaris en penningmeester geweest.
Als voorzitter werd hij opgevo lgd door Urbain V an den Spiegel.
Onder zij n leiding werden de vernieuwingen verder gezet. Een
hiervan was de uitbreiding van het bestuur: M ichel Vernaillen
kreeg de functie van ondervoorzitter, Etienne V ernail len werd
bevestigd als secretaris, Jean-Pierre Van Trimpont en M arc Van
Cauteren
werden
respectievel ij k
penningmeester
en
schatbewaarder. V erder waren er nog Michel V an de Perre, Guy
Van Damme en Ronny Van I mp (dirigent) als bestuursleden.

Van fanfare naar harmonie
Op 6 februari 1 990 vond er een belangrij ke algemene vergadering
plaats die Eendracht is Macht een nieuw en eigentij dser gezicht
zou geven. Een en ander was het gevolg van een operatie
' openheid' die door de vereniging waaide. I n de voorbij e j aren
waren hier en daar stemmen te horen dat er weinig voeling was
tussen het bestuur en (spelende) leden. Het bestuur had oren naar
deze opmerkingen en gaf een nieuwe wending aan de werking. De
reorganisatie van de fanfare werd geformaliseerd met een nieuw
huishoudelij k reglement, een aanpassing van de statuten en een
aansluiting bij het Muziekverbond van B elgië. De belangrijkste
verandering was ongetwij feld de omvorming van de fanfare tot de
Koninklijke Harmonie Eendracht is Macht vzw (1 991) 24 . Dit was
veel meer dan een naamsverandering: de omvorming tot harmonie
betekende dat de traditionele koperblazers werden aangevuld met
24 Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, 28 februari 1 99 1 , n . 2988.
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houten blazers (op de eerste plaats klarinetten?5 . Nieuwe
mogelij kheden in de vorm van een moderner repertoire en van
binnen- en buitenconcerten boden zich aan.

Een nieuw imago
B ij een nieuw imago hoorde ook een nieuwe vestimentaire outfit.
Op vraag van de maj orettes en de trommelaars werd het kleedj e
met d e snit van d e j aren zeventig in 1 989 vervangen door een
meer eigentij dse tenue G eansbroek, witte bloes of polo,
donkerblauwe pull of sweater). Ook de naam majoretttes
verdween; voortaan werd de j eugdige groep van meisj es en
j ongens het trommelkorps genoemd. Ook de mannelij ke
muzikanten deden afstand van hun deftig blauw kostuum met
kepie. Vanaf 1 990 droegen zij een donkere broek met wit hemd en
strik. I n 1 994 werden n ieuwe uniformen aangekocht (bordeaux
vest, wit hemd, blauwe of grij ze broek).
Het was ook in deze periode dat de harmonie kordaat inzette op
een degelij ke j ongerenopleiding. De ervaring had geleerd dat
j ongeren met muzikaal talent en interesse dit niet wensten te
ontwikkelen binnen een plaatsel ij ke han110nie. Om dit tij te keren
werd in 1 990 gestart met leergangen voor notenleer voor
beginners (tweemaal in de week). Na één jaar kon men dan een
instrument kiezen. Tij dens de daaropvolgende jaren konden de
jongeren deelnemen aan muziekkan1pen.
25

Een fanfare bestaat u i t koperen b laasinstrumenten, saxofoons en slagwerk. B ij
de koperen blaasinstrumenten vormen de saxhoorns de kern van het
fanfareorkest. Binnen deze categorie zijn de bugels de belangrijkste melodie
instrumenten van de fanfare. Het hannonieorkest bestaat u it dezel fde
instrumentengroepen als het fanfareorkest maar aangevuld met houten
blaasinstrumenten (klarinet, hobo, fagot, basklarinet, contrafagot). De
k larinetten vervul len binnen een harmonieorkest dezelfde functie als de bugels
binnen het fanfareorkest. In de Okegemse harmonie zijn geen basklarinetten,
fagotten of contrafagotten (J. Servranckx, Harmonie dan wel fanfare, in Imago,
maart 1 990, nr. 1 , blz. 9).
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De nieuwe statuten creëerden de mogelij kheid om een eigen
tij dschrift uit te geven. Dit gebeurde in 1 990 toen de harmonie
Okegem verraste met een eigen fris ledenblad met de
toepassel ij ke naam Imago. In het eerste nummer wees voorzitter
Urbain V an den Spiegel op het belang van een eigen tij dschrift als
middel om de banden tussen de leden te versterken : 'Onze
doelstelling is duidelijk. Dit ledenblad wil een schakel zijn tussen
het bestuur, de muzikanten en hun gezamenlijke sympathisanten.
Respect en waardering uitstralend voor de ouderen, sympathie en
aanmoediging voor de jongeren en tot slot een brede waaier van
informatie voor al degenen welke onze Harmonie een warm hart
toedragen ,26. Er verschenen uiteindelij k 1 2 nummers waarna het
blad
In
1 993
werd
afgevoerd.
Onder
leiding
van
Servranckx kregen de
redactieverantwoordelij ke Johnny
Okegemnaars in Imago nochtans enkele interessante artikels te
lezen; vooral de rubriek ' Ten huize van . . . ' waarin oud
muzikanten oude herinneringen ophaalden, werd door velen
gesmaakt.
Naar een nieuwe infrastructu u r27
Ondanks de nieuwe impulsen sloeg het enthousiasme niet b ij alle
muzikanten aan. Het bestuur l anceerde op in mei 1 992 net geen
noodkreet. Er werd vooral geklaagd over de afwezigheid bij
repetities, uitstappen en optredens. ' We hebben in het voorbije
jaar (of voorbije jaren) uitstappen of optredens meegemaakt die
echt niet door de beugel konden, om niet te zeggen 't was een
dikke nul. Iedereen wordt opgeroepen om aanwezig te zijn of toch
minstens op tijd te verwittigen in geval van afwezigheid'. Het
bestuur realiseerde zich tij dig dat muzikanten zich niet altij d
konden opladen voor . straatconcerten. Zaalconcerten vielen nu
26
27

Imago, maart 1 990, blz. 3 .

Chronologische l ijst van de werken aan de zaal (Etienne Vemai llen).
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eenmaal meer in de smaak, maar daar stond tegenover dat men
hiervoor wel over een degel ij ke accommodatie moest kunnen
beschikken. Johnny Servranckx verwoordde het in Imago dat de
nieuwe zaal 'onderdak moest kunnen bieden aan muzikanten én
publiek ' (. . .) Niet ingaan op deze trend zet de toekomst van de
harmonie op de helling ( . .) Jonge en nieuwe muzikanten
prefereren immers muzikaal-kwalitatievere zaalconcerten ,28 .
.

Een uitbreiding van de oude zaal was dus onvermij delij k. De
aankoop van de bollebaan en de tuin die respectievelij k naast en
achter de oude zaal l agen, bood mogelij kheden. B o ll ebaan en tuin
werden in mei 1 992 gekocht van de familie D eneys die hiervan
nog steeds de eigenaar was. D e afbraak en de verbouwingswerken
begonnen een maand later. Etienne V ernail len nam de technische
en organisatorische leiding van het proj ect, en kreeg hiervoor de
steun van heel wat leden en sympathisanten die elke zaterdag
ij verig meewerkten. B ij de afbraakwerken werden achter de
houten platen tegen de buitenmuur van het oude podiun1 nog
muurschilderingen gevonden, wel licht daterend van kort na de
Eerste Wereldoorlog en gebruikt voor de toneelstukken die toen
nog in de zaal werden opgevoerd. Gedurende negen maanden
werd er druk gemetst en getim merd. De nieuwe zaal kon op 27
maart 1 993 ingehuldigd worden. Op de plaats van de vroegere
bollebaan bevond zich nu een moderne en ruime keuken (wat een
verschil met de vroegere benauwde ruimte onder het podium waar
mensen van meer dan 1 . 70 m eter niet konden rechtstaan! ) . Het
podium was doorgetrokken naar een deel van de vroegere tuin en
was ruim genoeg om de harmonie of gastgroepen op comfortabele
manier te laten concerteren.
H iennee was de bouwwoede van de harmonie niet gedaan. I n
1 996 ging ze over tot de aankoop van het ' huis Baeyens , een
woning links van de zaal. De grond was ideaal als vlotte toegang
tot de zaal en kon ook gebruikt worden voor de bouw van een
28 1bid. , oktober 1 992, blz. 9.
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sanitaire blok. De grote werken werden uitgevoerd in 1 997-98, de
afwerking gebeurde het j aar nadien en in 1 999 kon de nieuwbouw
ingehuldigd worden.
Voortaan beschikt de harmonie over een zeer aantrekkelij ke zaal
die niet alleen voor muziekopvoeringen maar ook voor
bij voorbeeld eetfestij nen van de plaatselij ke verenigingen een zeer
geschikte locatie vormt. Het hoeft niet gezegd dat de verhuur
hiervan voor een welkome financiële bron van inkomsten zorgt.

Op zoek naar een plaats in d e 2 1

ste

eeuw

Omstreeks 1 990 besloot Eendracht is Macht dus net op tij d het
geweer van schouder te veranderen. V oor de oudere garde deed
het waarschijnlijk pijn, maar de tij d van de straatfanfares
behoorde duidelij k tot het verleden. V eelbetekenend was ook het
tanend succes van het Ceciliafeest, ooit hét moment van elke
muzikant. E lk j aar slonk het aantal deelnemers. Het bestuur testte
verschil lende formules uit (met of zonder ommegang langs de
cafés, variaties op het vroegere diner, de organisatie op een
zaterdagavond, . . . ) . Op dit ogenblik wordt Cecilia op
zaterdagavond gevierd : de muzikanten komen samen i n de kerk
voor de avondmis die ze opluisteren. Daarna keren ze terug naar
de zaal voor een diner en een gezellig samenzij n met de leden.
Het afscheid van het tij dperk van de straatfanfares betekende niet
het einde van de verplichte uitstappen (naar aanleiding van de
kermissen of de 1 1 novemberviering in N inove). Ook vandaag
betekenen ze nog steeds een belangrij k element in de rij ke
werking van de harmonie. Toch ging Eendracht is Macht op het
einde van de vorige eeuw resoluut de toer op van concerten (op
een kiosk of in �en zaal) . Openluchtconcerten werden
bij voorbeeld gebracht tijdens ' kermis Okegem' , bij de
Dorpfeesten (begin j aren 1 990), naar aanleiding van de Open
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Monumentendag i n N inove ( 1 992), i n het buitentheater van de
P lomblom ( 1 997), de meiavondconc erten (2004-2006), in de
vorm van aperitiefc oncerten (vanaf 2002), . . . B ij de zaalconcerten
waren er niet alleen de j aarlij kse eindej aarsconcerten in de e igen
zaal, maar ook de optredens in de kerk van Okegem (met het Jan
Ockeghemkoor, 1 990), een j azzhappening i n de eigen zaal (met
The Julians New Orleans Jazz-friends en de Lazy River Jazzclub,
1 994), concerten in N inove (ten voordele van Kom op tegen
Kanker, 1 99 5 ) en in het Cultuurcentrum de P lomblom (samen met
de fanfare De Dendergalm uit D enderleeuw, 1 997), in Brussel (in
samenwerking met Harmonie De Vrede uit Gooik, 2005), i n
Groot-Bij gaarden (2008), . . . D e voorbij e twee j aar wierp de
harmonie zich ook op het grotere werk. Eind 2009 concerteerde ze
samen met Gunther Neefs in de P lomblom. Deze combinatie was
een succes zodat het bestuur besloot om op dit elan door te gaan.
In december 20 1 0 was het de beurt aan de beloftevol le V laamse
zanger Udo om samen met de harmonie op het podium te staan.

De harmonie concerteerde op 1 9 december 2009 met Guntller Neefs
in de Plomblom te Ninove.
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Het blij vend succes van de harmonie is ongetwij feld toe te
schrij ven aan haar intense werking. De sleutel ligt wel licht bij de
hechte band en de vriendschap van een harde kern die elkaar al
j aren kent evenals bij de wekelij kse repetities en de maandelij kse
activiteiten. De harmonie is al j aren een familie, ook in de
letterlijke betekenis van het woord. V ooral vanaf 1 945 rekruteerde
zij heel wat muzikanten uit de familie Vernaillen en dat is
vandaag niet anders: 1 2 van de 43 spelende leden dragen de naam
V ernaill en.
Veel is ook te danken aan de professionaliteit van dirigent V an
I mp. De drij vende kracht achter de ganse organisatie is echter
Etienne Vernail len. Na het plotse overlij den van Urbain Van den
Spiegel werd hij in 1 999 voorzitter van de harmonie en sinds
Een laatste
enkele j aren beheert hij ook het secretariaat.
verklaring voor het succes is dat de harmonie ondanks het
verleggen van haar kwal itatieve grenzen nooit haar wortels met de
Okegemse gemeenschap heeft verloren. Eendracht is Macht is
dan ook een graag geziene gast bij elke belangrij ke gebeurtenis in
het dorp: de inhuldiging van het D aensmonument ( 1 993), de
viering van 900 j aar Okegem ( 1 996), een concert in de
kloosterzaal (naar aanleiding van 1 1 0 j aar zusters H . H. Harten in
Okegem, 2004), de wij kfeesten in E versem (vanaf 2004), de
inhuldiging van het cedermonument (2008) en nog vele andere
belangrijke momenten in de geschiedenis van Okegem.
H onderd j aar ' muziek' in Okegem werd deze zomer gevierd op
dezelfde weide die bij de j ubileumfeesten van 1 973 ook als locatie
diende. 25 juli 20 1 0 werd een feestelij ke dag waar iedereen kon
aanschuiven voor een aperitief, barbecue, academische zitting en
muzikale optredens. Samen met het recente eindej aarsconcert in
de P lomblom bewij st dit dat in Eendracht is Macht nog voor vele
j aren muziek zit !
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Bourgeoi s A l fons (bugel,
trombone)
B ourgeois Petrus (trompet)
B ourgeois S askia (m aj oret)
B rems Jean (piston)
B roeckaert Henri (buge l)
B ussignies Georgiane (majoret)
Buydens F irm in (voorzitter)
B uy dens Godel i eve (maj o ret)
Cobbaert Achiel (bugel)
Cobbae11 Jozef (bugel)
Cobbaert M arcel (bugel )
Cobbaert Petrus (klaroen)
C obbaert Stefaan (bugel)
Colpaert M ichel (piston, kleine
bugel)
Couck Jozef (bugel)
Couck Rufin (tuba)
Courteaux Evarist (bugel)
D ' Hauwer Martine (majoret)
Dasque F reddy (saxofoon)
De Boitse l i er Dominique (piston)
De B o itse l i er F irm in
(vlaggendrager)
De Boitselier Jean (?)
De Bo itselier JustinJCelestij n ?
(klaroen)
De Boitse I i er Petrus (kl aroen)
De B rabander Marl een (maj oret)
De B rabanter Cyriel (kleine bugel)
De B rabanter Ge11 (slagwerk)
De B rabanter Justin (tuba)
De B rabanter Marcel
De B rabanter Rufin (klaroen)
De Brabanter Sara (maj oret)
De Coen August (bariton)
De C oen Frans (piston)
De Coen Jozef (bugel)
De Cooman An (maj oret)
De Cooman Christina (maj oret)

Alfa betische lijst van
m uzika n ten en m aj oretten
1 2
( 1 9 1 0-20 1 0)
Appel mans Marcel
Appelmans P i eter (trompet)
A rnoys A nita
A moys A n ita (maj oret)
B aeyens E m i e l (tuba)
B aeyens Gerard (bugel)
B aeyens Henri (bugel)
B aeyens H onoré (bariton)
B aeyens Jan (secretaris
schatbewaarder)
B aeyens Jean (bariton)
B aeyens Marcel (trompet,
trombone, k laroen)
B aeyens Remi (tuba)
B aeyens René (bugel , alto)
B aeyens Sofie (maj o ret)
B aeyens Veronique (maj oret)
Beckers Peter
Becqué Evelien (flu it)
B ecqué Leon (trommel)
B eeckman Adolf (voorzitter)
B eeckman Evarist (bugel)
B equé An (maj o ret)
B euten Cathy (klar inet)
B i cqué F rans (trombone)
B icqué Henri (tuba)
B i cqué Rufin (buge l)
B l iki Helen (maj oret)
I

Gebaseerd op de naam l ij sten van

Benoit Van Vaerenbergh in het

archief van de harmonie en verder
geactua l iseerd met de hulp van
Etienne Vemai l len.

2

Het archief van de harmonie l iet

n i et toe om de duur van elk
l idmaatschap te reconstmeren.
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G ies A medée (pi ston )
G i e s G ustaaf (alto, klaroen)
Gies René (bugel)
G i es Sybi lla (maj o ret)
G ij ssels Al bert (be l letj es)
G ij ssels Valerie (saxofoon)
Goossens Eddy tuba)
Goossens Tim (trompet)
Goubert F rans (buge l)
Goubert Petrus (buge l)
Grij seels S everien (bariton)
Hel pers G ustaaf (tuba, trombone)
Hemerij ekx Emiel
Herregods Robert (bugel , trompet)
Heylens M arie-Paule (maj o ret)
Heyman Emeri (vaandel drager,
belletj es)
Heyvaert Di rk (klarinet)
Heyvaert J ozef (bestuursl id)
H ofrnan A nj a (maj o ret)
Hofrnan M aria (maj o ret)
H o l lander Pierre (kleine trom)
Houtman Danny (trom mel)
Houtman Remy (v lag)
Huygh V i ctor (bestuurslid)
Jacobs Cyriel (bugel , klarinet
d irigent)
Jaeobs F rans (bugel)
Jaeobs K arel (bugel )
Janssens Albert (trompet)
Janssens F rans
Janssens Petrus (trompet)
Kielemoes Evel ien (klarinet)
Lagniau H i lde
Lannoy Dirk
Leemans Jos (fluit)
L inthout Tanj a
Meganek Kath leen (maj o ret)
M i nner Gustaaf (buge l)
M i nner Jozef (trombone, tuba)

De Decker M arleen (maj o ret)
De Dier Etienne (bugel)
De Dier F rans (klarinet)
De Dier Jozef (grote trom)
De Dier Roger (bugel )
D e Dier Walter (klarinet)
De G ieter Patric i a (maj o ret)
De K i nder Eugeen (kleine trom)
De M o l K i m (trompet)
De Nauw J ohan
De Neys Raymond (bugel)
De Pauw C l audia (maj o ret)
De Pauw Nancy (majoret)
De Roose Federik (trombone,
alto)
De Roose F elix (tuba)
De Saeger H i lde (maj o ret)
De Saeger Petrus (bugel )
De Smet Alfons (saxofoon)
De Strooper Alfons (p iston,
klarinet)
De S met Carine (majoret)
De Smet H i lde (majoret)
De Strooper Christina (majoret)
De Strooper Elsie (maj oret)
De Strooper F rans (trombone)
De Strooper Jean (bel letj es)
De Strycker A rmand (trombone)
De Vriendt Alfons (bugel)
De Werch in Jozef (piston)
Deckers Sam
Decuypere Els (klarinet)
Decuypere Yves (dwarsfluit)
Dufour Jens (saxofoon)
Dufour Tessa (sl agwerk)
Duyck Maurice (alto)
Duyck Norbert (alto)
Faucq Christine (trompet) ,
Faueq Isabelle (fluit)
Foubert Christine (majoret)
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M oonens A nj a (sax tenor)
M uylaert Ann (maj oret)
M uy l aert H i lde (maj o ret)
Muylaert H ugo (trompet)
Muylaert M arcel (trombone)
Neukermans Alm (maj o ret)
Neukermans Jo (maj o ret)
Neukermans Achiel (bugel)
Neukermans Camiel (klaroen)
Neukerman s Eugeen (trompet)
Neukerman s G uy (bestuur)
Neukermans Jean (trombone)
Neukermans Mamice (alto,
kl aroen)
Nuyts G ustaaf (klaroen)
Nuyts Heidi (maj oret)
Nuyts H erman (trompet)
Nuyts V ictor (klaroen)
Oboza Kenneth (slagwerk)
Peeters RoeI
Persoons Katrien (maj o ret)
Poré Annick (maj oret)
Raes Richard (bestuursl id)
Remynse H ans (bestuur)
Ricour An (maj oret)
Rogiers Jean (piston)
Ronsijn Remi (tuba)
Rubbens Al bert (bastuba)
Ruysseveldt Marleen (maj oret)
Schelfhout C laud ia
Schelfhout Saskia
Schoon Jean-Pierre (trommel)
Schoon Petrus (bugel)
Seghers Nico
Servranckx A l bert (trompet)
Servranckx André (trompet)
Servranckx Bart
Servranckx Benny (saxofoon)
S ervranckx Carine (klarinet)
Servranckx Carine (maj oret)

Servranckx F rans (kleine trom)
Servranckx Gert (bugel)
S ervranckx H i lde (klari net)
Servranckx Joeri (bugel
Servranckx Johnny (bugel )
Servranckx Jules (p iston)
Servranckx Niels (saxofoon)
Sorge l oos Etienne (vaandeldrager)
S p itaels A l fons (bariton, tuba)
Staels Edgard (bugel )
Staels Herm an (kleine trom)
Stichelman s Nancy (klarinet)
Stichelmans Vanessa (klarinet)
Straetmans F l orent (piston,
bariton)
Straetmans F lorent (piston,
bariton)
Suys Eddy (tuba)
Tielemans Kristien
Tim mermans Jasper (saxofoon)
Tim mermans Lieve
Torrekens Annick (maj oret)
Torrekens Roger (klarinet)
Van Cauteren Leen (maj oret,
klarinet)
Van Cauteren M arc (bestuur)
Van C utsem Victor
Van Damme Georges (bestuur,
bombardon)
Van Damme Gerard (bugel)
Van Damme G ina (maj oret)
Van Damme Guy (sax tenor)
Van Damme Hugo (trompet,
trombone, bugel)
Van Dam me Jaak (sax bariton)
Van Damme Paul (bugel)
Van De Meersche Hi lde (maj oret)
Van de Pene (bugel)
Van De Pene ? (trompet)
Van de Perre A l fons (klaroen)
1 10

Van d e n Sp i egel Marleen
(maj o ret)
Van Den Spiegel Marti n e
(maj o ret)
Van Den Spiegel U rbain (bestuur)
Van Der Donck Achie! (kl aroen)
Van Der Donck A ! fons (kl aroen)
Van Der Gucht C h antal (maj o ret)
Van Der M eersch Christel
(maj o ret)
Van Der M eersch H i lde (maj o ret)
Van Der Meulen J ozef (bugel)
Van Der N iepen Richard
(vaandeldrager)
Van Der Perre Cyri el (kleine
trom)
Van Der Perre Gerard (bestuur)
Van Der Perre Maurice
(trombone)
Van Der Poorten Leon
Van Der Poorten Luc (bugel )
Van Der Poorten Rudy
Van Der Poorten Marij ke
(maj o ret)
Van der Speeten F rans (grote
trom)
Van Der Speeten Jan (bugel)
Van Der Speeten Jan (klarinet)
Van Der Speeten Omer (bugel)
Van Der Speeten Pau l (bestuur)
Van Der Speeten Stefaan (bugel)
Van Der Speeten W i m
Van Der Taelen Laurent
Van der Veken Kam i e l
(bombardon)
Van Driessche Fernand (sax tenor)
Van Driessche Urbain (di rigent)
Van Droogenbroeck F reddy
(saxofoon)

Van De Perre A l oïs (trombone,
grote trom)
Van De Perre Amand us (pi ston)
Van De Perre An (maj o ret)
Van de Perre André
Van De Perre August (alto)
Van De Perre August (piston)
Van de Perre C arine (maj o ret)
Van de Perre Carine (maj o ret)
Van De Perre E l i (tuba)
Van De Perre El izabeth (kl arinet)
Van De Perre Frans (buge l)
Van De Perre F rans (klarinet)
Van De Perre Gerard (tuba)
Van de Perre Ghis lain (?)
Van De Perre G i l bert (trompet)
Van De Perre Gustaaf (klaroen,
trompet, bugel ?)
Van De Perre H erman (trombone)
Van De Perre H i lde (maj o ret)
Van De Perre Jerorne (tuba, alto)
Van de Perre Jozef (trombone)
Van De Perre L eo (bugel, bestuur)
Van De Perre L ieve (maj o ret)
Van De Perre Marl een (maj o ret)
Van de Perre M artine (maj o ret)
Van De Perre M ichel (bas-tuba)
Van de Perre René ( trompet)
Van De Perre Robert (alto)
Van de Perre W i l ly (bestuur)
Van Den Borre Marc (tuba)
Van Den B rande Daniel (trompet,
klaroen)
Van Den Eynde G uy
Van Den Neuker Di ane (maj oret)
Van Den Spiegel Achie! (bestuur)
Van Den Spiegel D irk (bugel)
Van Den Spiegel Lutgart
(maj oret)
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Van Droogenbroeck Raymond
(trompet)
Van Droogenbroeck Tom
Van Eeckhout A lbert (piston)
Van Eeckhout Freddy (klar inet)
Van Eeckhout F reya
Van Esbroeck Tom (trom pet)
Van Esbroeck W i m (bugel)
Van H o lsbeek Anne (majoret)
Van Holsbeek Henri (bugel )
Van Holsbeek Petrus (bugel )
Van H o lsbeek P hi l i bert (buge l)
Van Imp Eddy (basgitaar)
Van I m p Jo (slagwerk)
Van I m p Leen (klarinet)
Van I m p ROImy (dirigent)
Van I mpe B etty ( m aj oret)
Van I sterdael A n n (maj oret)
Van I sterdael Frans (cornet)
Van I sterdael L ieve (majoret)
Van I sterdael L iv inus (tro mbone)
Van I sterdael M arian ne (maj o ret)
Van I sterdael Raymond (klaroen)
Van I sterdael W i l fried (trompet)
Van Laeren A ugust (bugel)
Van Laeren D i rk (slagwerk)
Van Laeren Leo (trombone)
Van Laeren Rem i (vlag)
Van Laeren Rita (maj oret)
Van Londerzele Phi lemon
Van Lul Nathalie (saxofoon)
Van M u lder L utgarde (majoret)
Van Nerom Edmond (tuba)
Van Nerom Frans (trompet)
Van Nerom Gerard (trombone)
Van S aene Ann (maj oret)
Van Schuerbeeck H i lde (maj oret)
Van Schuerbeek Lesl ie (maj o ret)
Van Snick Frans (piston)
Van Snick Marie-Louise (majoret)

Van Snick W i l ly (trompet)
Van Tricht A n (maj oret)
Van Tri cht H ilde ( m aj oret)
Van Tricht Omer (tuba)
Van Trimpont Jean-Pierre
(bestuur)
Van Vaerenbergh August
(bariton)
Van Vaerenbergh B enoit
(trombone, tuba)
Van Vaerenbergh B emard
(bariton, grote trom)
Vannoorden Catherine (klarinet)
Veinnan Carine (maj oret)
Veirm an Cathy (maj oret)
Veirm an Els (m ajoret)
Veirman Nad ine (maj oret)
Verna i l len Ach i e l (bugel )
Vernai l le n Albert (bugel , klaroen)
Vernail len A lbert (Van Der Perre)
(bugel )
Vernai l le n A l fons (bugel )
Verna i l len A l fred (bugel)
Vernai l l en Bart (slagwerk)
Vernai l le n C an1 i l l e (trompet)
Vernail len Cyriel (bugel )
Vernail len Danny (trompet)
Vernai l len Eduard (bugel,
vaandeldrager)
Verna i l len Els (klarinet)
Vernail len Els (maj oret)
Vernail len Eric (gitaar)
Vernai 1 1 en Erica (klarinet)
Vernai l len Etielme (bestuur
trompet)
Vernai l len Francisca (klarinet)
Vernai l len Francisca (maj oret)
Vernai l len F rans (bug I)
Verna i l len Frans ( uis )
(trombone)
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Vernai l len Petrus (buge l )
Verna i l len Petrus (trompet, buge l)
Pïeëken
Vernai l len Ph i l i ppe (trompet)
Vernai l l en Prisca (kl ari net)
Vernai l len Pri sca (maj o ret)
Vernai l len Robert (bugel)
Vernai l len Rudolf
Vernai l len Sofie (klari net)
Vernai l len Sofie (maj o ret,
klarinet)
Verna i l len Sofie (maj o ret)
Vernai l len Walter (orgel)
Vernail len Wemer (bestuur)
Vernai l len W i m (sax alto)
V ij verman Annick (maj o ret)
V ij verman M arleen(maj o ret)
V i ncent Leonce (secretaris
schatbewaarder)
Vleeschouwer Cyriel (bugel)
Wauters Edmond (tuba)
Wauters F e l i x (buge l)
Wauters G ustaaf (bugel)
Wauters Leen (fluit)
Wi ttenberg Johnny

Vernai l len Georges (klaroen)
Vernai llen Guido (bugel)
Vernai l l en Gustaaf (bugel)
Vernai l len Gustaaf (piston)
Vernai llen Henri (bugel )
Vernai llen H i lde (klari net)
Vernail len Hugo (trompet)
Vernaillen Johanna (kl arinet)
Vern ai l len Joris (trompet)
Vernail len Jozef (bugel)
Vernai l len Katrien (fl uit)
Vernail len Katrien (maj o ret)
Vernai l len Koen (sax alto)
Vernai l l en Kristoff (trombone)
Vernai llen Leo (bugel)
Vernai l len Leo (bugel, tuba)
Vernai l len M arcel (bariton)
Vernail len M arti ne (maj o ret)
Vernaillen M aurits (kl aroen,
bariton)
Vernai Hen M i chel (bestuur,
trombone)
Vernai l len Myriam (maj o ret)
Vernaillen Paul
Vemai l len Paul (bugel)
Vernai l l en Petrus (bariton)

=
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ERELEDEN van de Heem kring - werkjaar 2 0 1 0
Onze harte l ij ke dank gaat naar de ereleden die dit j aar opnieuw een
inspan n in g l everden om de werking van de H eemkring te steunen . H et
is voor ons een echte aanmoed i g i ng !
V an der Perre Christiane, Okegem
Timmermans Paul, Gent
B uydens-Moere mans, 0kegem

De Vos Rudy - M atth ij s, Okegem
Van I sterdae l Walter, St.-Kat.-Lombeek
Vern a i l len R i ta, N inove
De Dobbe leer, Okegem
V an der S peeten Maria, D i l beek
Van Eeckhout W i l ly, N inove
V an S n ic k Roger, N inove-Meerbeke
Vern a i l l en-G ies, A ffligem
De Roeck Rudy, Roosdaal
P ijcke Jean n ine, Okegem
Van I sterdael Jan, Okegem
Van S n ick G i lbert, Okegem
Vernai l len J oris, Okegem
Vema i l len P iet , Okegem
Asscherickx Guido, Denderleeuw
B ayens Od i lon, De P i nte
B oriau A l be rt, Okegem
B uydens Herman, Okegem
De B odt Chris, Okegem
De Deyn Jan, Krui beke
De Deyn Suzanne, Okegem
De K i mpe Wil ly, Okegem
De Leeneer Ce lestina, Okegem
De Roeck Frieda, Dworp
De Smedt-Van Isterdael
Dhooge Luc - W ittenberg, Drongen-Gent
Eylenbosch Cyriel - B ayens, Okegem
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G ies Jan - Van Der Veken, Brugge
H erssens Oscar, N i nove
Praet - Van de Perre, Okegem
Sch ietecatte Marie-José, N i nove
Servranckx Luc - V an Isterdae l, O kegem
Sonck Steven, I ddergem
Strubbe Neron - H e l l i nckx, N inove
Van den B roeck Freddy - Pauwe ls, Okegem
Van Eeckhout Freddy, Okegem
Van I sterdael Norma- V an den Ho uwe, N inove
Van Laeren Maria, Jette
V an Sn ick E . - Ooghe, N inove
Verna i l len Achiel - Van den Spiegel, Okegem
Vernai l len D irk - Vanantwerpen, N azareth
H e l l inckx - Van de Ve lde, Okegem
Agneessens W i l lem, Antwerpen
A l laert - Asscherickx G . , Kortrij k
Appe lmans Victor, Okegem
Ardans Jan, Okegem
Becqé G . , Okegem
B eeckman M . - Neukermans, Okegem
De Bo itse leer W i l ly, Okegem
De B rabanter-Cobbaert, Okegem
De Bruyn F lorent, Denderleeuw
De Bruyn Omer, Aalst-Erembodegem
De C lus Jacques, Okegem
De Coster Paul, N inove
De Kege l Jan, Okegem
De Leeuw J ean, Okegem
De Mecheleer, Denderleeuw
De Ridder Marcel , Denderleeuw
De Roeck Gise l l a, Ninove
De Roeck Hugo, St .-Kwintens-Lennik
De Roose Marcel, N inove
De Saeger Christiane, Okegem
De Strycker Desiré, Okegem
Debaut G i lbert, Okegem
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Del agey Godel ieve -Van De PelTe, Okegem
Delagey Pau la, Okegem
Fonteyn H erman - B roeckaeli, Roosdaal
F ou bert - Ancaer E l isabeth, Okegem
Fouquet H., Okegem
Geerorns W i l fried, Okegem
G h ij sels J . P . , L iedekerke
G ies Cyriel, B rakel
G ies Etienne - B aeyens, St.-Kat.-Lombeek
G i es Lutgarde, D i l beek
Goubert M arc, Okegem
Grij seels Roger, N i nove
H e l pers G i lbert, Okegem
Hel pers J ozef, Denderleeuw
H itch inson H . , N i nove
I mpens-Hendrickx , Okegem
Janssens Josephine, Okegem
Janssens Roger, Ukkel-B russel
Keymeu len E . , Okegem
Ledegem A ndré - Wouters, Okegem
Meert Freddy - De C lerck, Okegem
M inner A l fons, Okegem
Moens - B ayens, I ddergem
Potloot L i l iane, Okegem
Renders Gustaaf - Montens, Okegem
Reynaeli Georges, Okegem
Ronsij n P. , Okegem
Servrancks B art, To l lembeek
Servranckx A ndré , Okegem
Servranckx J. - Van de Perre, Okegem
Van B rempt - Van Nerom, N i nove
Van Cauteren Marc, Okegem
Van De Pen'e Lutgarde, N i nove
Van De PelTe Rudo l f, A ffl igem
V an De Velde Od i l a, Liedekerke
Van Den Borre Marc, Gent
Van Den Bossche S imone, Okegem
Van Den Sp iegel - Van Damme Yolande, Okegem
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Van Den Spiegel Georges, Okegem
Van Der Donck Jozef, N i nove
Van der Straeten S i mon ne, Okegem
Van Eeckhout-Ronsij n , Okegem
Van Herrweghen H erman, Roosdaal
Van I sterdael Luc, Okegem
Van Oudenhove Fernand, N inove
Van S n ick Michel, N i nove
Van Stappen Tomas, Okegem
Van Tricht H erman, Okegem
Ve irrn a n - Montens, Okegem
Veirrn an - Van der Donck, Okegem
Vernail len Danny, Okegem
Vernai l len J ozef, N inove
Vernai l len M ichel, Okegem
Vernai l len P. - Van I sterdael, Okegem
Vernail l en Werner, Okegem
Vetsuypens Gertrude, Okegem
Vrije B asisschool - Beeckman, Okegem
Wouters Rosa - Lambrechts, Okegem
Zuster Van Der Speeten, N inove
E. H . Cal lebaut A l fons, Okegem
Ch iau H enri, Okegem
Vercruysse J ., Okegem
Vernai l len Pau l, Okegem

In het vorige nummer kon u reeds lezen dat de Heemkring
nu een eigen website heeft. Je kan deze gemakkelij k
bereiken via www .heemkringokegem.net.
•
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INHOUD

Van katholieke straatfanfare naar moderne muziekharmonie
De historiek van Eendracht is Macht ( 1 945-20 1 0)
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Patrick Praet
Ereleden 20 1 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

1 14

