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Voorzijde: het station n d t nmalige
1 9 1 0)

Het tweede leven
van het station van ,Okegem
Jozef Van der Speeten

Het stationsgebouw bleef in gebruik tot 23 mei 1 993 . Toen sloot
het station omwille van besparingen voorgoed de deuren en
konden de treinreizigers alleen nog op- en afstappen. In 1 993
maakten nog 433 treinreizigers dagelijks gebruik van de
dienstverlening. Wellicht lagen verdere bezuinigen bij de NMBS
aan de basis van de beslissing om het Okegemse station te
verkopen. Op 7 december 1 995 meldde de NMBS dat het
stationsgebouw en omliggende grond, kadastraal gekend als sectie
A nr. 430/E2 en met een oppervlakte van ca. 3 are, te koop zou
worden aangeboden via indiening van een prijsaanbieding die
uiterlijk op l 0 januari 1 996 te 9 uur op hun diensten moest
toekomen. De minimum verkoopprijs werd door de eigenaar op 1
miljoen BEF vastgelegd
.

In de zitting van het schepencollege van 1 9 december 1 995 werd
dit schrij ven grondig besproken en werd beslist dat er op dit
aanbod moest ingegaan worden. Het schepencollege was
overtuigd dat dit gebouw dienstig kon z ij n voor de stad e n dat de
verwerving ervan van openbaar nut was.
Door de aankoop van het gebouw wou het stadsbestuur
voorkomen dat Okegem een herhaling zou zij n van wat zich in
1977 te Ninove afspeelde toen daar het stati onsgebo uw werd
gesloopt ondanks hevig verzet van het toenmalig stadsbestuur en
de inwoners van Ninove. Het was ook de bedoeling om het
gebouw in zijn huidige toestand te behouden en er een zinvolle
fwicûe aan te geven. Op dit vlak dacht het stadsbestuur aan

verschillende mogelijkheden. Zo kon bij voorbeeld een deel van
stedelijke avondschool er een onderdak krijgen. Anderzij ds was

het stadsmuseum in het Oude Stadhuis

te

krap gehuisvest en

de

verhuis van het museum kon een oplossing bieden.
Het schepencollege besliste een bod in

te

dienen nadat

de

ontvanger van de Registratie en Domeinen een schattingsverslag
van het gebouw had opgesteld. Er werd ook nog beslist de
klassering als monument aan te vragen omdat dit gebouw het enig
overblij vende was dat in dergelij ke stij l opgericht was. Op 3
j anuari

1 996 werd bij hoogdringendheid een bod voorgesteld

omdat het principe tot aankoop reeds aanvaard was en dit onder

voorbehoud

door

de

gemeenteraad.

Schepen

Jacques

Timmermans (S.P.) sprak in naam van het schepencollege stoute
taal : "We laten ons niet afschrikken door privé-investeerders. Het
is immers onze bedoeling om het gebouw een openbare functie
terug te geven. We willen bescherming aanvragen bij de dienst
Monumenten en Landschappen zodat ingrepen aan het gebouw
kunnen vermeden worden. Indien nodig laten we het gebouw
onteigenen voor een zone van openbaar nut".
Tengevolge het officiële bod van het stadsbestuur

inove

van

stopte de NMBS de lopende procedure tot verkoop en verklaarde
het zich bereid te onderhandelen met het stadsbestuur.

De

1 2 september 1 996 gaf haar goedkeuring

aan

gemeenteraad van

het voorstel om het station aan te kopen en besprak verder de
mogelijkheden van de nieuwe functie die S.P.-raadslid Jean Luc
Franchet op papier had gezet.
Zijn voorkeur ging uit naar een uitgewerkte tentoonstelling
een tijdsbeeld rond Jean Pierre Cluysenaer di
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Ofwel

kon

er

een

Daensmuseum

Daensistische Partij werd

geopend

mt

rden.

aas.

imm rs g sticht in n café in d buurt
di
van het station. Men kon zich beperken tot d R land
samen met de gebroed rs Da n
d
hri n
1
oprichtten. Een derd voorst 1
om r
proj t p
rond de oude lijn D nder n Wa
p 1 0 j uli 1 7 ver:scn�aen
.

een Ministerieel Besluit waarin vermeld stond dat het oude station
beschermd werd als

monument stads- en dorpsgezicht.

Hierna volgt de kopie van dit

besluit.

Ministerieel Besluit, houdende bescherming als monument
stads- en dorpsgezicht.
Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976.

zijn industrieel-archeologische waarde: als
monument: het voormalig station van de NMBS met inbegrip
van het wachthuisje, gelegen te Ninove (Okegem) Jan
Ockegemstraat, bekend ten kadaster: Ninove, 3e afdeling,
sectie A, perceelnummer 43oE!2
Wegens

De industriële waarde wordt als volgt omschreven: een goed
bewaard voorbeeld van een landelijk spoorwegstation dat
rond de eeuwwisseling werd opgetrokken door de toenmalige
Staatsspoorwegen op de lijn Ath-Lessen-Geraardsbergen
NifUJve, uitgevoerd in een baksteenarchitectuur met
verzorgde detailafwerking en met de karakteristieke
rondboogstijl en dat een belangrijke rol heeft gespeeld voor
de tewerkstelling in de regio.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing: De
beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
1 7 fUJvember 1 993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch
Staatsblad J O maart 1 994).
BrUNsel, 10juli 1 997.
Vlaamae minister van Cultuur,
Martens
1

1
.

'

Gezin en

Welzijn.

Luc

Van museum naar drankgelegenheid en themacafé
In de openbare zitting van de gemeenteraad van 1 8 december

1 997 werd beslist dat aan het voormalig stationsgebouw
restauratiewerken dienden uitgevoerd te worden en dat het
gebouw zou bestemd worden voor een sociale woonfunctie. Het
schepencollege werd gemachtigd om een ontwerper aan te stellen
bij wij ze van een onderhandelingsprocedure.
Het stadsbestuur stelde in de loop van 1 999 het Proj ectbureau
Sigma aan als ontwerper voor de restauratie van de gevels, het dak
en de woning van het oud-stationsgebouw.

De stad was nu eigenaar geworden van het gebouw en wou er een

zinnige bestemming aan geven die paste binnen de Okegemse

d0rpskom. Ze bedoelde hiermee een themacafé op het gelijkvloers

met de spoorwegen als centraal aandachtspunt. Die opdracht werd
door het schepencollege toegewezen aan de brouwerij

Alken

Maes uit Waarloos. De brouwerij maakte een investeringsvoorstel
voor het gelij kvloers op van 5.750.000 BEF en huurde de
infrastructuur voor 1 8 jaar. De jaarlijkse huurprij s zou 35.000
BEF bedragen (de eerste twee jaar wordt geen huurprijs
gevraagd). De stad zelf zou de kosten voor de omvorming van de
bovenverdieping tot een woning dragen. Men hoopte dat de
brouwerij deze woning voor de uitbater van het themacafé zou
huren.
Voor
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treinen, sporen en stations uitstralen. Zo moesten de zitbanken
denken.
doen
treincoupés
uit
zetels
aan
sterk
Ook de ramen zouden worden vervangen maar die moesten er wel
exact hetzelfde uitzien als de oude exemplaren, een kwestie van
het originele uitzicht van het beschermde gebouw te behouden. De
opknapbeurt zou alles bij elkaar 2 1 0. 000 euro kosten. De Vlaamse
Overheid was bereid het proj ect voor 1 0.000 euro te bekostigen.
De concessiehouder Alleen-Maes beloofde een uitbater te zoeken
en screenen, maar de stad bleef eigenaar van het gebouw.

lnrlehdngsp/an themacafé

Het krantenartikel dat in Het Nieuwsblad van 9- 1 0 februari 2008
verscheen, venneldt volgende uitspraak van schepen Van
Eeckhout: "Acht jaar geleden al nam de stad zich voor om het
Okegemse stationsgebouw in te richten als café en intussen
stroomde al veel water door de Dender.
Sindsdien rezen er problemen met de brouwerij, maar die zouden
intussen van de baan zijn. Het gebouw staat n u wel al j aren leeg
waardoor het gebouw de eerste tekenen van verval vertoont.
Okegem geldt vandaag nog steeds als een volwaardige stopplaats
en voor de reizigers betekent dit een vorm van dienstverlening. De
nieuwe zaak zal er ook niet rouwig om zijn als vele treinreizigers
over de vloer komen.

nu 20 12, het gebouw is volledig gerestaureerd en de
brouwerij wacht al jaren vruchteloos op een uitbater.
We zijn

•

Historiek van het stationsgebouw
De spoorwegmaatschappij Dender en Waas had in 1 855 geen
halte of station voorzien in Okegem. Nochtans had men reeds van
vóór de aanleg van de spoorweg stappen ondernomen en
verzoekschriften gericht naar de Minister van Openbare Werken.
Zo schreven Charles Van Vreckom van Meerbeke en een viertal
provincieraadsleden van Oost-Vlaanderen op 9 juli 1 867 een brief
naar de minister waarin zij hem verzochten de oprichting van een
station te onderzoeken.
Op 1 0 augustus 1 869 verscheen er een Koninklijk Besluit waarin
vermeld werd dat te Okegem een station van 5e klasse zou
opgericht worden. Dit besluit werd gevolgd door een bericht van
de Staatsspoorwegen waarin vermeld stond dat vanaf 1 5 augustus
1 869 te Okegem een station zou functioneren voor de dienst van
reizigers, bagage en goederen. Dit station zou gelegen zijn
dichtbij de Denderbrug die Okegem met Pamel verbindt
Er verscheen een Koninklijk Besluit van 26 oktober 1 869 waarin
besloten werd dat de oprichting van het station van Okegem van
openbaar nut was en dat de verwerving van de goederen die nodig
waren voor de oprichting van dit station en aanhorigheden langs
gerechtelijke weg moest gebeuren bij gebeurlijke weigering.

De verkoopakten van de gronden werden opgesteld op 25
augustus 1 869. Het is duidelijk dat het onteigend ged lte ni t
uitsluitend bestemd was voor het stationsgebou
maar
gebruikt werd als stationsplein en goederenko r. H t tationn tj
waarvan u op de volgende bladzijde
n tekening zi t, b d al
afmetingen 1 9 x 4 meter en stond op ca. 1 5 m ter afstand
35 m
1).
overweg van de Rattenberg (nu L opold
verder, richting Denderleeuw werd
n hou
l d pszen.cllt..
die moest dienen voor h t op rgen van d
lli
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HeJ voorlopig stationsgebouw van Okegem volgens de plannen van 1869

Van de rij huizen die nu rechtover het huidig station staan is nog
geen sprake. Wel bakende een gracht langs weerzijden het domein
van de spoorwegen af .
Vele gemeenten kregen pas in de j aren

1 880-90 een degelijk

bakstenen station met een dienstwoning voor de stationschef.
Voordien

deed vaak een voorlopige constructie dienst als

ontvangstgebouw. Meestal zijn er van de eerste gebouwen geen
tekeningen of foto' s nagelaten. De schaarse bronnen stellen ons in
staat een beeld te vonnen hoe dergelijke stations er uitzagen. Zo is
er

een tekening van het eerste station te Okegem. De tekening

toont een laag rechthoekig gebouw onder een zadeldak met
centraal een pseudofronton met decoratief houtwerk. Ook de
kopgevel is met houtwerk versierd. Het gebouw werd
opgetrokken met een houten vakwerk dat opgevuld werd met
baksteen. Langs de perronzijde bevonden zich vij f deuren. Langs
de straatzijde had het station geen muuropeningen. Gezien vanaf
de perronzijde bevond zich rechts de wachtzaal, in het midden het
bureau en links het magazij n. De werkomstandigheden voor het
personeel waren wellicht partaans, want nergens bem rken we
1 J. VAN D
SP ETEN, De 1pool'Weg te Oksgem, in MerJ, di /Ingen
Humvtn1 Oug1m, 1 1 • ja. 1 988, nr. 3, blz. 3· 1 1 8.
1

een schoorsteen. Dit station werd opgericht
station te openen in Okegem2 •
Omstreeks
bouw

na het besluit een

1 880 deden zich belangrijke ontwikkelingen voor in de

van

stations.

renaissancistische

Neoclassicistische

gebouwen

waren

en

door

V laamse

hun

neo

symmetrische

opbouw weinig functioneel. In deze gebouwen was het vaak
moeilijk een gepaste invulling te geven tussen enerzijds de
woonruimte en anderzij ds de dienstruimte. Intussen waren veel
gebouwen te klein geworden en drong een uitbreiding zich

op.

Meestal leidde dit tot onesthetische ingrepen.

4de

Rond

5de

1 880 ontstond er een standaardconcept voor stations van de

en

klasse. Een ontvangstgebouw bestond voortaan in

principe uit een hoofdgebouw met een verdieping. Op de
benedenverdieping was er een gedeelte voor het gezin van de chef
gereserveerd. Het overige gedeelte fungeerde als dienstruimte met
een bureau en een loket. De hele bovenverdieping behoorde toe
aan het gezin van de chef. In de regel telde het middendeel drie
traveeën.
Aan de ene zijde van het hoofdgebouw plaatste men een

lage

aanbouw waar men nog een gedeelte van de dienstwoning
onderbracht.

Meestal

was

dit

lage deel met een

plat dak

uitgevoerd en verwerkte men in deze vleugel nog een koertje.

Aan de andere zijde bevond zich dan een vleugel met een ruimte

voor

de

reizigers.

De wachtzaal

in deze vleugel

stond

in

verbinding met de loketten. De lengte van deze vleugel varieerd
volgens de noodzakelijkheid van de dienst. D orgaans
vleugel een zadeldak. Vooral tijdens het

paste men een variant toe met h t
elementen3 •

' H. DE BOT, Stationsarchittctuur in Belgil.
J /bid , blz. 6S
•
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Het station van Okegem als stationstype 1881

Het station van Okegem wordt uiteindelijk helemaal in baksteen
opgetrokken en bestaat uit drie delen met centraal een gedeelte
'
met twee bouwlagen onder een zadeldak, met de nok evenwij dig
aan de sporen. Tot even voor de eeuwwisseling werd het gebouw
aan de ene zijde geflankeerd door een lage vleugel onder een
zadeldak en aan de andere zijde een lage vleugel met een plat dak.
De gevels met een zadeldak worden door lisenen4 onderling
gemarkeerd en verbonden door een baksteenfries met muizentand.
Op de eerste verdieping had het gebouw getoogde5 vensters. De
scheiding tussen de twee bouwlagen wordt gemarkeerd door een
arduinen lijst. Fraaie muurankers ter hoogte van de verschillende
bouwlagen sieren de gevel. De puntgevels zijn helemaal omsloten
door een baksteenlijst. Een oculus (kleinrondvenster
of
roosvenster) met sleutelsteen in de punt van de zijgevel zorgt voor
licht op de zolder. Onder de oculus bracht men de stationsnaam
aan in een gemetseld kader. Het overstekende zadeldak steunt op
kleine consoles. Typisch voor het gebouw zijn de dakgoten met
druiplij st met een zaagtandmotief.

Het type 1881

f
t

1

' P..en
t

lileen il een pilutervonnige uitlpringende verticale muurbekleding.

Oetoop vemtm hebben aan de bovenkant een aebogen vonn.
'

In het hoofdgebouw geeft de deur, gelegen naast de platte

vleugel,

hal leidt
Achter de hal bevindt zich de

toegang tot de hal van de dienstwoning. Een trap in de
naar

de

slaapvertrekken.

woonkamer die via een boogvenster uitzicht op de sporen geeft

De rest van het gebouw diende als loket en kantoor. Het personeel
had toegang tot het perron via de middelste deur. In de lage
vleugel

onder

zadeldak

waren

meestal

twee

traveeën

voorbehouden voor de reizigers, de overige voor goederen
bagage. Langs de straatzij de gaf de deur gelegen

aan

de kant

en

van

de centrale vleugel toegang tot de wachtzaal . De zijgevel werd

bijna altijd blind uitgevoerd. De platte vleugel was helemaal
gereserveerd voor het gezin van de stationschef. Langs

de

perronzij de bevond zich een open koertj e waarlangs men toegang
k�n hebben tot de keuken, een wasplaats en een toilet
Het station van Okegem werd in

1 894 opengesteld voor de

treinreizigers.

H�t tadon
io

1950

Bronnen
-

-

-
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Met dank aan Pascal De Klercl(, diensthoofd Patrimonium van de
stad Ninove, die mij heel wat documenten liet inkijken.
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De aardappelteelt te Okegem
Herman Brantegem

De slechte zomer van vorig jaar heeft dan toch iets positiefs
opgeleverd: de aardappeloogst was veel groter dan normaal
Tijdens het kurkdroge voorjaar werd er nochtans gevreesd voor
de oogst. Er was een groeistop door het tekort aan water maar lret
begon juist op tijd te regenen en de temperaturen bleven telkens
onder de 25°. Het resultaat was te zien bij de aardappelboeren.
Gemiddeld brengen onze akkers zo 'n 45 ton per ha op vorigjaar
brachten de akkers zeljS 60 à 70 ton op. In deze bijdrage willen
we aantonen dat de verspreiding van de aardappel als
voedingsplant niet zonder hindernissen verliep in onze streken.
,

Historiek
De aardappel zou afkomstig zijn uit Peru. De Spanjaarden zouden
hem in het begin van de 1 7e eeuw in Europa ingevoerd hebben.
Monniken zorgden voor de verspreiding in d Europese landen.
Zij pootten de plant in hun kloostertuinen. De boeren wilden
aanvankelijk niets van de plant weten omdat de stengels en bessen
giftig zijn. Bovendien dachten ze dat de knollen ook ongezond
zouden zijn. Langzaam verspreidde de aardappel zich in h t begin
van de 1 8e eeuw als moestuingewas in onze strek n.
Er zijn omstandigheden die het verbruik en d
aardappel bij ons bevorderd hebben. T n
te is h t
de warme maaltijd de hoofdschot 1 was in d dagelij
van de mens. Men at minst n
nm.aal per dag
maaltijd. Deze bestond uit n k l onen •P1.1"""'" " _._
en enkele kruiden. Het lag voor d hand d ra
door de meer sub tantiêl aardap l n.
noodzaak in de volk vo ding an d g
u

omstandigheid die meegeholpen heeft om het verbruik van de
aardappel

bij

ons te verspreiden is dat in streken met een zeer

dichte bevolking de mens niet uitsluitend van brood kan leven.
Zelfs indien de landbouw er zeer intensief is en de handel zeer
actief,

zich

blijft

de graanvoorraad toch beperkt, zodat de mens om

te voeden als aanvulling een potje warme groenten moet

verbruiken. Wanneer de graanoogst mislukte, waren de groenten
een

waarborg

tegen

de

hongersnood

die

er

op

volgde.

Samengesteld uit zomervruchten, bonen, rapen en kolen was de
voeding van de mens gedeeltelijk verzekerd wanneer harde

winters de broodgranen in het gedrang brachten. De aardappel

was een zomervrucht en had een bijkomend voordeel dat de knol
onder

de grond groeit en toch nog een opbrengst geeft wanneer de

zomergranen mislukken.

Een laatste omstandigheid was de opkomst van de teelt van
stoppelrapen (raaploof) voor het stalvee. Die teelt had sedert de

l 6e eeuw een grote uitbreiding genomen als

wintervoeding van de

Doordat stoppelrapen en braakrapen (voor de warme
maaltijdketel) te snel op de akkers werden geteeld, l�idde dit tot
uitputting van de grond en bijgevolg tot mislukte oogsten. De
aardappel bracht de oplossing. Hij kwam in het braakstelsel in de
plaats van de braakrapen, zodat de boer nog alleen stoppelrapen
kweekte voor het vee.
melkkoeien.

In

kegem

Voor Okegem vonden we voor het eerst een vermelding van de
aardappel in de inboedelbeschrijving van Joannes Andries: "enige
(een zekere hoeveelheid) patackers "6,
J
Obpln

Andries wu atkom1tig uit Denderhoutem en huwde in 1 698 te
Judoca ScheUhaud tevoren weduwe van Comelu De Dutfolccr.
J
werd op 28/1 0/ 1 699 buitenpoorter van Oeraardlborgen en was
beheerder van de ennentafel In 1 707. In de periode 1 7 1 5- 1 723 bewerkte hij,
woning
..,.,, l bunder 70 roedon on 1 5 voeten &rond. Zijn woning stond

6

met

u

Het is voornamelij k de hongersnood van 1 740 die de doorslag
heeft gegeven ten voordele van de aardappelteelt in onze streken.
In de zeer strenge winter van 1 73 9- 1 740 was het beginnen vriezen
op 1 0 januari en de vorst duurde 63 dagen. Al de broodgranen
waren afgevroren en men had vrij laat in het voorjaar nog
aardappelen kunnen planten. De mensen ondervonden toen dat de
patat beter dan boekweit of gelij k welke andere zomervrucht
bekwaam was om de ontbrekende broodgranen te vervangen in de
voeding van het volk. De volgende jaren ging men meer en meer
aardappelen planten.
Omstreeks 1 740-50 vond men reeds aardappelen in Okegemse
lochtingen samen met andere potagerije als ajuin, tabak, savooien,
bonen, erwten en pastinaken. De beteelde oppervlakte beperkte
zich tot enkele roeden. Op het hof Ter Schoor was in 1 750 één
dagwand en 50 roeden beplant met aardappelen en in 1 775 was er
op het hof een voorraad van 50 zakken aardappels. De
gebruikelijke benaming is patatters. De naam aertappelen komt
zelden voor. Het droge loof (patater stroeijdt) werd geoogst en
als stro opgeborgen7• Het is zeker dat de aardappelteelt vanaf 1 750
een merkwaardige vlucht nam en onmisbaar werd in d
volksvoeding.
Uit de staten van goed opgemaakt bij het overlijden van Joann
Van der Speeten in 1 76 1 waren er 20 roeden beplant m t
aardappelen en na het overlijden van zijn zoon Peter in 1 786
er een ganse voorraad levensmiddelen zoals 6 zakken

aan de huidige Neerbeekstraat. Judoca stierf in 1 708 waarbij hij dri
had. Hij huwde een tweede maal met Maria Beeckman (wedu van
Doncker) en had nog vij f kinderen met haar. In 1 725 sti rf zij bij d
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aardappelen, een halve veertel roomse bonen, 6 zakken masteluin
enz.
In de tweede helft van de 1 8e eeuw vergrootte de beplante
oppervlakte. Sommige landbouwers beplàntten reeds 75 are met
aardappelen. Op het einde van de 1 8e eeuw besloeg de
aardappelteelt 7, 1 % van de bewerkte oppervlakte ( 1 1 ,06 ha). Uit
de telling van 1 846 bleek dat 206 ha grond werd bewerkt waarvan
22 ha aardappelen of ongeveer 1 0,2 % van de bewerkte
oppervlakte.

Vijanden van de aardappel
De teelt van de aardappel verliep niet altijd rooskleurig. Op het
einde van de 1 8e eeuw kwam de ontaarding of degeneratie van de
plant voor als gevolg van een al te intensieve teelt. De plant
vertoonde gekroezelde bladeren en gaf bijna geen opbrengst. Men
ontdekte dat men de ziekte best kon bestrijden door de aardappel
niet elk jaar op dezelfde grond te telen en door regelmatig
plantgoed te gebruiken uit een andere streek.
In 1 845 dook een nieuwe ziekte op, in de volksmond ' de plaag'
genoemd. De knollen rotten in de grond en de opbrengst van dat
jaar was onbeduidend. De plaag bleef jaren voortduren en er
heerste hongersnood.

In 1 888 deed zich een nieuwe kwaal voor. De Denderbode sprak
van eene nieuwe kwaal die de aardappels zou aantasten. In een
proefveld van eene landbouwstatie zag men een groot aantal
aardappelplanten ziek en daarna geel worden, en weldra
aftterven. In het binnenste der zaadknollen vond men eene
menigte witte wormpjes die men nog nooit bemerkt had op de
zieke aardappels. Hetzelfde komt weer te voorschijn dit jaar doch
nog veel Nterkel.

u

Opzoekingen hebben bewezen dat de gevonden wormen

de

oorzaak waren van de ziekte en de dood van de aardappelplant.
De zieke scheuten zijn langs onder door de wormen afgevreten tot
aan het merg. Het ongedierte, dat voortkomt na de
gedaanteverandering der larven, is herkend geworden als de

Eumereus linulatus, een tweevleugelig insect. Het was tot dan nog
niet gezien op de aardappelen maar geraakte nu overal verspreid.

Een andere bedreiging was de coloradokever die tijdens de jaren

1 93 0 zij n intrede deed in België. Ondanks het vernietigen van de
kever is men er nog niet in geslaagd hem volledig uit te roeien.

Dat is waarschijnlijk aan zijn levenswijze te wijten. De volwassen
larven overwinteren tot

50 cm diep in de grond, verpoppen in de

lente en vliegen in april rond op zoek naar een aardappelveld.
.
De teelt van de aardappelen ontwikkelde zich meer en meer in de

2oste eeuw. Om betere opbrengsten en ziekten te voorkomen
richtte het toenmalige schepencollege van Okegem op 1 5
november 1 922 een landbouwcursus van 50 avondlessen in,
gegeven door een zekere Bruggeman in de gemeenteschool.
Het plantgoed mocht niet te groot zij n en uit een andere streek
komen. In de herfst werd het in houten bakjes geplaatst om het te
laten uitbotten. De bakj es waren zo gemaakt dat ze konden
opgestapeld worden en stonden op de zolder. De cheuten di zi h
tegen het einde van de winter ontwikkelden moesten old nd
licht krijgen, anders werden ze te lang en te kw tsbaar.
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handel minder geschikt maakten maar hadden een goede smaak.
Industrie diende als veevoer en was laat rijp. V oran was een
Duitse soort die een zeer hoog loof had en zeer laat tót rijpen
kwam, wel productief maar eerder kwantitatief dan kwalitatief,
dus iets voor de oorlogsjaren.
De planttijd voor aardappelen was de tweede helft van april.
Aardappelen zijn immers zeer vorstgevoelig. Al wat voor mei
bovenkwam, riskeerde afgevroren te worden.
Volgens het volksgeloof had ook de stand van de maan invloed op
het welslagen van de oogst. Zo mocht men bij volle maan geen
aardappelen planten.

De teelt
Oorspronkelijk en later bij de kleine boeren stak men een kuiltje
met de spade langs een draad. Na het plantsoen erin gelegd te
hebben, werden de kuilen bedekt met een laagje grond. Als de
planten voldoende groot waren werden ze aangekuild. Bij de
kleine boeren gebeurde dit met een hak, bij de grote boeren met
een wielploeg. Na het groeien tot de oogst in september werden de
aardappelen gerooid met een peekapper. Een peekapper was een
soort hak met ijzeren vork bestaande uit drie of vier tanden op een
punt. Na het rooien lagen de aardappelen op een breed spoor om
even te drogen in de zon. De kinderen haalden dan het loof weg
en de aardappelen werden opgeraapt. De grootste kwamen terecht
in de aardappelkelder, de kleinste in een aparte ruimte. Ze dienden
als voer voor de varkens.
Vroeger werden de aardappelen tijdens de winter in een bult
opgeslagen op het land. De bult werd met stro en aarde afgedekt.
Het was belangrijk ze donker te bewaren, anders werden ze groen.
Om het kiemen te voorkomen werden ze behandeld met
kiemremmers zoals carvon.
Z1

Het oprapen gebeurde met manden die een inhoud brulden van 25
kilo. Eens de mand vol goot men ze in een juten zak. Het loof liet
men liggen om bij droog weer te verbranden. De vuren en de rook
gaven in het veld een speciale toets aan de septembermaand. De
kinderen gooiden achtergebleven aardappelen in het vuur om ze te
roosteren. Als men de knollen uit het vuur haalde, was de schil
helemaal zwart, maar de kern was mals en werd opgegeten.
Voor de kinderen was deze periode het einde van de vakantie
want die begon toen als het koren rijp was en eindigde na de
aardappeloogst. De volgende dagen kon je huisgezinnen op het
veld de achtergebleven aardappels nog zien oprapen. Het
zogenaamde "knollen".
Tijdens de oorlog van 1 940-45 werd een rantsoenering ingevoerd
waar per
persoon per dag 500 gram aardappelen werden
voorzien. De oogst van 1 940 was gering omdat de winter van
1 939-40 vrij streng was en een verminderde opbrengst gaf. Reeds
in de zomer van 1 940 stelde men vast dat de aardappelvoorraad
verre van toereikend was. Tot 1 942 zal de aardappelschaarste
aanhouden. De ontberingen die de Belgen hadden geleden tijdens
de voorbij e winter maakten hen wijzer. Ieder plekje werd
omgespit om aardappelen en groenten te winnen. Voor
minderbedeelden werden terreinen ter beschikking gesteld
Weiden en braakliggende terreinen werden omgetoverd tot
moestuinen: het zogenaamde ' scheuren' van de gronden.
In 1 942 werd een weide van 22 aren omgeploegd om 1 6 aren
aardappelen te planten te Okegem en in 1 943 gaf Patric
Schepper 1 0 aren in bruikleen om aardapp 1 n t planten.
telling van 1 943 gaf aan dat er 23 ha beplant was m t
aardappelen.
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En vandaag
Sinds de modernisering en mechanisering worden de aardappelen
geplant met een plantmachine en onmiddellijk gebalkt. Voordat
de knollen gerooid worden met een rooiffiachine worden ze met
allerhande sproeistoffen gespoten. Oude gewoonten en gebruiken
zijn verleden tijd.
Begin jaren 1 990 startte Arsene De Cocker een aardappelbedrijf
op de Okegembaan. Hij is momenteel de enige die Okegemse
aardappelen rooit voor de consumptie. Hij beplant 1 ha vroege
aardappelen die 40 ton oplevert en 2 ha bintjes die 80 ton
opbrengen.
Niettegenstaande wij vandaag meer invloed krijgen van de
uitheemse keuken, blijft de aardappel favoriet bij onze mensen.
Velen hebben de veelzijdigheid van de aardappel ontdekt: bakken,
frituren, pureren, gratineren, grillen, . . . met de aardappel kan dit
allemaal en dan hebben we het nog niet eens over onze frieten,
chips en kroketten. De aardappel past met zijn vele toepassingen
nog steeds in ons moderne voedingspatroon.

Literatuur over de geschiedenis

P.

LINDEMANS,

Antwerpen, 1 952.

van de aardappel:

Geschiedenis van de landbouw in België,

Dagboek van een oorlogsarts

Patrick Praet

Begin 20 1 2 verscheen bij Lannoo een opmerkelijk boek over de
Ninoofse dokter Maurice Lievens, een man die tussen de twee
wereldoorlogen ook in Okegem geen onbekende was. Het gaat
meer bepaald om de uitgave van de twee dagboeken die de dokter
gedurende de Eerste Wereldoorlog als oorlogsarts aan het front
bijhield.

De winkel In 'kleerstoffen voor mann en vro11 wm
stond bekend als 'Bij Llnneken ' (ofde in Okqan geboren dtJlilt ARJIJNI

Maurice Lievens was d z
Minner, beiden igenaar van

Langemuntstraat in Ninove. Moeder Adeline werd in 1 856 in
Okegem geboren en woonde in de Rattenbergstraat (de huidige
Leopoldstraat). Louis en Adeline huwden in 1 885. Zij kregen 5
kinderen waarvan Maurice (geboren in 1 886) de oudste was.
Het gezin Lievens-Minner behoorde tot de gegoede Ninoofse
middenstand en kon zoon Maurice geneeskunde aan de Leuvense
universiteit laten studeren. De j ongeman vestigde zich nadien in
1 9 1 2 als huisarts in Denderleeuw.
Door het uitbreken van de oorlog in Europa kon Lievens de
mobilisatie op 1 augustus 1 9 1 4 niet ontlopen. Hij maakte de
aftocht van het Belgische leger mee na de val van Antwerpen. Via
Zeeuws-Vlaanderen kwam hij in Knokke terecht dat in oktober
1 9 1 4 nog onbezet gebied was. Hij stelde er zich ten dienste van de
regering en na heel wat omzwervingen werd hij vanaf begin 1 9 1 5
tot 1 9 1 8 toegevoegd aan verschillende eenheden van het
Belgische leger in de noordelijke sector van het westelij ke front.
Gedurende vier jaar deelde hij lief en leed met de soldaten. Na de
oorlog keerde Maurice Lievens naar Ninove terug en vestigde
zich als huisarts in achtereenvolgens de Edmond De Deynstraat en
de Beverstraat De dokter die in de loopgraven dagelijks met
modder en ratten was geconfronteerd geweest, stierf in 1 93 5
merkwaardig genoeg aan leptospirose (modder- o f rattenziekte)
die hij na een zwempartij in Dender had opgelopen.
.

Dokter Lievens geeft in zijn twee dagboekjes (een eerste deel van
1 9 1 4 tot 1 9 1 7 en een tweede van 1 9 1 8) met zin voor detail een
levensecht verhaal van zijn verblij f aan het front. Hij spreekt over
de aanvallen van vriend en vijand, de ellendige omstandigheden
waarin de soldaten meestal verbleven, de verschrikkelijke
verwondingen die hij diende te verzorgen, zijn eigen bijna
doodervaring toen hij het slachtoffer werd van een gasaanval, de
schaarse momenten dat hij verlof had, zijn contacten met de
burgerbevolking achter de linies, het uitkij ken naar post van zijn
vrouw in Ninove, zij n deelname (met het Belgi sche leger) aan het
herf.stotîensier van de geallieerden in 1 9 1 8, " . Het relaas is


•
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meestal bondig en zonder goedkope dramatiek. Wel laat hij zich
vaak ontvallen hoezeer hij zijn vrouw en kinderen miste.

Dokter Lievens op een stoel in de toegang tot zijn 'medisch kabins '

De notities werden zeker niet systematisch elke dag bijgehouden.
Enkel wanneer Lievens even tijd vond of wanneer hij het nodig
vond om iets te noteren werd het dagboek geopend. aar h t
einde van de oorlog worden zijn bedenkingen talrijker en
uitgebreider. Tot j uni 1 9 1 7 schrijft Lievens in h t Frans maar
vanaf dan schakelt hij zonder verklaring over naar h t ederlands.
Vermoedelijk lieten de acties van de Vlaam fron oldaten voor
het respect van hun taal hem niet onberoerd. an �zingen
hter
een militant flamingantisme zijn bij Li vens
d l
Daarvoor zijn de verwij zing n naar h t
lgi ch
zijn dagboek te talrijk.
Het oorlogsarchief van Mauric
dagboekjes ook dri fot oll ti
ll

d
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situaties aan en achter het front. De dokter had tijdens een van zijn
verloven in Londen immers in 1 9 1 5 een kodak-fototoestel gekocht
waarmee hij honderden foto's heeft gemaakt. De Service
Photopgraphique de l' Armée Beige (opgericht in 1 9 1 6) nam
nadien meerdere van zijn foto's over. In de uitgave van Lievens'
dagboeken werd uitgebreid van deze foto's gebruik gemaakt. Zij
maken van het boek een bijzonder aantrekkelijke uitgave. Het
dagboek zelf werd ontsloten door André Gysel, een
gepensioneerde leraar geschiedenis die als gids het frontgebied
zeer goed kent. Waar mogelijk voorzag hij de plaatsaanduidingen
en de foto' s van de nodige commentaar.
Het boek

Dokter Lievens is geschreven voor een breed publiek en

heeft zeker niet de pretentie om een kritisch-wetenschappelijke
uitgave te zijn. De uitgave van het dagboek is op de eerste plaats
een uitzonderlijk tijdsdocument dat de hele oorlogsperiode
beslaat. Vele dagboeken van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog
zijn immers fragmentarisch of beperkt tot een periode van de
oorlog. Maar de notities van Lievens zijn vooral bijzonder omdat
het hier gaat om de visie en de ervaringen van een dokter aan het
front die bijna dagelijks met de gruwel van de ' Grote Oorlog'
werd geconfronteerd.

Dokter Lievens. Dagboek van een arts in de
loopgraven van WOI. Tielt, Lannoo, 20 1 2, 1 5 8 blz. - ISBN 97890-209-3936 1 .
A. GYSEL.

De foto'• werden overaenomen met de goedkeuring van Uitgeverij Lannoo.

Addendum bij de geschiedenis van de
familie Vernaillen
Herman Van Isterdael
Dirk Vemaillen te Nazareth die zichzelf omschrijft als "een
aandachtige· en uitermate enthousiaste lezer van "De familie
Vemaillen te Okegem en omstreken", zond ons twee opmerkingen
naar aanleiding van het verschij nen van deel twee van de
geschiedenis van deze familie. Hartelijk dank Dirk!
Ten eerste was in het tweede aflevering het gezin van koster
Judocus Vemaillen (Van der Naelden) vergeten. Het gezin staat
wel in het boek van de Okegemse gezinnen. We gaan dit gezin
niet meer hernemen in het tijdschrift maar verwijzen door naar het
boek voor volgend gezin:
Judocus Vemaillen, overleden te Okegem op 0 1 .09. 1 652
begraven Okegem 03 .09. 1 652, zoon van Gisbertus en van Judoca
Schoenmaeckers, ondertrouw te Okegem 25.08. 1 622 huwde te
Okegem op 27.09. 1 622 met Maria Beeckman (Beckman,
Beecmans), gedoopt Okegem 1 9.05 . 1 603 overleden Okegem
1 0.07. 1 663, begraven Okegem 1 1 .07. 1 663 dochter van Joann
en van Francisca Waije. Getuigen bij het huwelijk: balju
Comelius Beckman en meier Petrus De Wenne.
Ten tweede was er in het tijdschriftartikel een tweede fout
geslopen. De echtgenote van Petrus Vemaelden (Barbara
Waghemans) was wel dochter van Judoca choonjans en ni t van
erbetering in
t
Barbara Van der Meulen. Wil a.u.b. zelf d
tijdschrift aanbrengen.
Vemaelden P tru ko t
l
o
Okegem 02.05. 1 667, zoon van Judocus n van Maria B,eec1cm.1
g
ondertrouw te Okegem 1 4.07. 1 65
huwd
22.08. 1 658 met Barbara Wagh man d ht r an Jud u
Judoca choonj n . Getuig n bij h t hu lij : h
Id
KA11"M1rt11
Judocus Wagheman n zijn broer J ann
hertrouwde in ft bruari 1 67 1 m t
nri u
.
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Het buitenpoorterschap
van de inwoners va � Okegem
Herman Van Isterdael
In een woning te Okegem wonen en toch tegelijkertijd beschouwd
worden als inwoner van Aalst, Geraardsbergen, Gent en andere
steden in de Nederlanden. Het bestond vóór het jaar 1 796. Het is
te vergelijken met de dubbele nationaliteit waarvan sommigen nu
nog genieten. Het is zelfs nu anno 2012 nog mogelijk om in België
drie nationaliteiten te hebben. Hoe ging dat dan in het verleden?

Steden kregen of kochten van de Vorst verscheidene voorrechten,
'privilegies' genoemd. Het voormalige Land van Aalst was een
administratieve omschrijving waartoe ook het dorp Okegem
behoorde. In dit Land van Aalst hadden de steden Aalst en
die niet
Geraardsbergen het voorrecht verkregen om personen
metterwoonst in de stad gevestigd waren maar die er zelf om
verz.ochte� als poorters te aanvaarden. Poorter is de benaming
voor burgers die het recht verworven hadden om binnen de poorten
van een plaats met stadsrechten te wonen. Deze twee steden
kenden dus twee soorten poorters namelijk degenen die in de stad
woo� binnenpoorters genaamd, en poorters die op het
platteland woo� buitenpoorters genaamd . Beiden genoten in
dez.elfde mate van de voorrechten/privilegies die de stad voor haar
inwoners had weten te verwerven. En die voorrechten waren heel
belangrij� zelfs in die mate dat heel mensen die op het platteland
woonden van dez.e voorrechten wilden genieten. Als tegenprestatie
betaalden de buitenpoorters een jaarlijkse bijdrage aan de stadskas.
Een poorter was een vrij burger, ontslagen van lasten
voortspruitend uit de lijfeigenschap. Lijfeigenschap was de situatie
waarbij het lichaam van een persoon als eigendom van een heer
van een bepaald gebied werd beschouwd. Lijfeigenschap was
erfelijk. Pas in 1 78 1 werd door keiz.er Jozef II de lijfeigenschap
25

afgeschaft en kreeg ieder het recht van te huwen (mits dit te laten
registreren), zijn meester te verlaten en elders werk te zoeken en
een ambacht te leren naar zijn keuze. Tegelijkertijd werden alle
verplichte karweien ten voordele van een heer afgeschaft.

Welke voorrechten verwierf een inwoner van Okegem door
zich als poorter van Aalst of Geraardsbergen te laten
inschrijven?
Erg belangrijk was dat bij het overlijden van een buitenpoorter de
nalatenschap volledig overging naar de erfgenamen. De7.e
erfgenamen van poorters waren vrij van de betaling van het 'beste
hoofd ook beste kateel genoemd', dit is het beste stuk uit de
nalatenschap, meestal een meubel of een stuk vee dat de
vertegenwoordiger van de plaatselijke heer kon uitkiezen.
Poorters waren eveneens vrijgesteld van de heffing van het recht
van 'haafdeligheid ook mortemain genoemd', dit is de heffing ten
voordele van de heer van de heerlijkheid van de halve en soms de
hele roerende nalatenschap.
Poorters konden erven van bastaarden. Bij bastaarden verviel
immers een deel van de nalatenschap aan de plaatselijke heer.
Economische motieven lagen soms aan de basis om buitenpoorter
van een of andere stad te worden. Zo verwierf de stad alst in
1 567 voor haar poorters vrij dom van alle vorstelijke tollen met
uitzondering van de tollen in Zeeland Holland en Gelderland. H
oerk
betekende een belangrijke vermindering van d
een concurrentievoordeel voor de Aalsters schippers en
plui.
Een schipper had er dus reêel belang bij om poorter of
buitenpoorter van Aalst te worden. anvankelijk zo ht m d
het buitenpoorterschap van
n tad o
te on ap
d In d l
belastingb taling in d dorpen waar
konden de steden hun buitenpo rters d
vrij wmren.
.
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Binnen- en buitenpoorters van een stad konden beroep op de
stadsschepenen wanneer 'Zt! ergens voor een of andere rechtbank
werden gedaagd De stadsschepenen eisten dan het recht op om
over hun eigen poorters te oordelen. De plaatselijke rechtbanken
van de dorpen en heerlijkheden in het Land van Aalst waren
verplicht poorters over te dragen aan de schepenen van de stad
waar de-zt! als poorter ingeschreven waren, waarbij de aard van het
misdrijf of de betwisting geen rol speelde.
Poorters genoten dus een bijzondere bescherming op rechtsgebied:
bij persoonlijke rechtsvorderingen mocht een poorter een andere
poorter niet laten aanhouden en geen beslag laten leggen op zij n
goederen, tenzij bij vermoeden van kwade trouw. In eerste instantie
mocht een poorter een geschil met een andere poorter alleen
aanhangig maken voor de rechtbank van het eigen rechtsgebied, dit
is de stad waar beiden poorter waren. Op enkele specifieke
gevallen na, kon een poorter in eerste instantie alleen gevonnist
worden door de eigen schepenbank. De schepenen beschikten over
de procedure van "hofsluiting" indien een poorter voor een andere
rechtbank gedaagd werd. Poorterschap vormde een efficiënte
bescherming tegen willekeur. Dit was een van de voornaamste
motieven om het poorterschap van een stad aan te vragen. In kleine
dorpsgemeenschappen was het niet denkbee ldig dat familiebanden,
ruzies of vetes hinderpalen waren voor een objectieve
rechtspleging en het vonnis van de schepenen beïnvloedden.

Als tweede voorbeeld van de rechtsbescherming kunnen we een
arrestatie door de Soeverein-hoogbaljuw van het Land van Aalst
vermelden. Deze vorstelijke officier berechtte de gevangenen
zonder met enige procedure rekening te houden. Na verhoor van de
beklaagde werd door de leenmannen het vonnis geveld en kort
daarna uitgevoerd. Poorters van Aalst en Geraardsbergen genoten
van de uitgebreide procedure met eis, antwoord, repliek, enz. Het
gevaar voor arbitraire straffen en boeten was hoger voor niet
poorter .
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Vanaf de invoering van de gehomologeerde costumen, dit is de
optekening van het gewoonterecht, van de Twee steden en het
Land van Aalst in 1 6 1 8 was de bevoegdheid van de schepenbanken
van 's-graven-propre dorpen (zoals O kegem) beperkt tot de
grondrechtspraak of lage justitie. Voor de andere burgerlij ke zaken
en strafzaken was de schepenbank van Aalst bevoegd 1 • De niet
poorterlijke inwoners van Okegem kwamen in de daaropvolgende
jaren (tot 1 63 8 toen Okegem in leenpand gegeven werd en het
statuut van 's-graven-propre dorp verloor) eveneens voor de
vierschaar van Aalst terecht.
Buitenpoorterschap van de steden Aalst en Geraardsbergen ging
niet automatisch over op de kinderen; het statuut was dus niet
erfelijk. Zolang de kinderen bij hun ouders-buitenpoorters
woonden, genoten ze evenzeer van de voorrechten van
buitenpoorters. Bij hun meerderjarigheid op 25 jaar konden re relf
kiezen voor het buitenpoorterschap van een of andere stad, niet
noodzakelij k de stad waar hun ouders buitenpoorter waren.
Voor inwoners van het Land van Aalst was het aangewezen om
buitenpoorter te worden van de steden Aalst of Geraardsbergen.
Niettemin konden ze ook vrij kieren voor andere steden in d
Nederlanden. Dit had echter nadelen. Zo werden buitenpoorters
van steden zoals Gent en Oudenaarde als inwijkelingen in h t Land
van Aalst beschouwd, relfs al waren re er geboren en getogen. Zo
waren de erfgenamen niet vrijgesteld van de heffing van h t
hoofd na het overlijden van een buitenpoort r van Gent en
Oudenaarde. In de 1 6de eeuw kwam aan deze to tand een einde
nadat de stad Oudenaarde een ov reen.komst afsloot m t d
en vrijstelling verkreeg voor haar buit npoorters in h t Land van
Aalst en nadat Gent na 1 540 verbod kreeg om nog buitenpoorters
te aanvaarden.
(1612).
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Aanvankelijk was de combinatie van zowel poorter van Aalst als
poorter van Geraardsbergen mogelij k. Na 1 3 53 kon men niet meer
tegelijkertijd poorter zij n van Aalst en Geraardsbergen op straf van
beide te verliezen.

Waren buitenpoorters rijkelui die hun
beschermen tegen alle heffingen na overlijden?

bezit

wilden

Wanneer men uitsluitend rekening houdt met de vrijstelling van
lasten te betalen na overlij den, dan lijkt dit een logische
veronderstelling. Maar hoe verklaart men dan de terugloop van het
aantal buitenpoorters in de 1 8de eeuw? Vooral te Aalst is het aantal
inschrijvingen drastisch verminderd. Er zijn dus meerdere factoren
geweest die de buitenpoorterschap interessant maakten voor de
bewoners van het platteland. Bovendien kan de bewering dat
poorters tot de gegoede klasse behoorden gemakkelijk ontkracht
worden wanneer men de sociale achtergronden van de
buitenpoorters onderzoekt. Dit is in zijn globaliteit tot nog toe niet
gebeurd. Maar voorbeelden van arme stumpers die buitenpoorter
werden zijn er genoeg te vinden. Kijken we bijvoorbeeld naar de
inwoners van Okegem: Pieter Wagheman zoon van Joos liet zich
op 4 januari 1 630 of 1 63 1 inschrij ven als buitenpoorter van
Geraardsbergen. Zijn kinderen kregen te Okegem onderricht op
kosten van de armentafel en hijzelf werd begraven op kosten van
de armentafel.

De

heren en vrouwen van de dorpen en heerlijkheden hebben de
buitenpoorterij nooit met een goed oog aanzien. De j uridische
aftlankelijkheid van de inwoners van de plaatselijke schepenbank
werd erdoor gebroken en bovendien betekende het een gevoelige
aantasting van hun macht en inkomen. De meeste heren hebben
zich niet verzet tegen de overheersing van de stedelijke

schepenbanken. Enkele heren voerden processen om hun rechten te
vrijwaren, anderen werden dan zelf weer buitenpoorter van een of
andere stad.
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Te Okegem pakte Jan Baptist Sturtewaghen, als heer van Okegem
en Idevoorde het anders aan In een poging om een deel van zijn
inkomsten veilig te stellen sloot hij in 1 708 een overeenkomst met
baljuw, burgemeester, schepenen en notabelen van Okegem als
vertegenwoordigers van de inwoners. In de overeenkomst
beweerde de heer dat het merendeel van de inwoners zich liet
inschrijven als buitenpoorter om te ontsnappen aan de heffing van
het beste meubel of het beste stuk vee uit de nalatenschap.
Voortaan zouden de erfgenamen van een overleden inwoner van
Okegem, al dan niet poorter van een stad een bepaalde som betalen
proportioneel aan hun bezittingen:
.

- een bezitter van een paard of paarden: 6 gulden ( 1 0 daglonen
van een ongeschoolde arbeider)
- een bezitter van een koe of koeien: 3 gulden
- alle anderen: 1 ,5 gulden (2,5 daglonen van een ongeschoolde
arbeider)
Wie op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst
ingeschreven was als buitenpoorter van een of andere stad was
vrijgesteld van de betaling, tenzij men verkoos afstand te doen van
het poorterschap. Deze overeenkomst ging duidelijk in tegen d
voorrechten van de steden Aalst en Geraardsbergen en het is
twijfelachtig of het zou bestand geweest zijn tegen een klacht van
een poorter die weigerde te betalen. Zo'n klacht is er blijkbaar ni t
geweest, tenminste we hebben er geen weet van.
Voor de inwoners van Okegem was het akkoord een oordeel.
Nemen we als voorbeeld Cornelis Hendrie die poorter werd van
Geraardsbergen in 1 699. Zijn vrouw Elisabeth Vernaillen o l
in 1 73 3 . Op dat ogenblik bezat Cornelis 4 koeien en één varken.
Volgens de afspraak moest hij niets betalen hij
namelij
omsl In h t an
buitenpoorter op het ogenblik van d o
d h lft
geval zou hij 3 gulden dood chuld betaald h b
. Zl\nn,,.,..
zijn buitenpoorter chap h m op dat ogenblik
u dit
de regeling met de h r n zonder bui
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een inwoner van Okegem in zijn geval zeker een koe gekost
hebben met een waarde van circa 20 gulden.
Uit de aangiften van nalatenschap blijkt dat in 1 795 de weduwe
Adriaan Grij seels de doodschuld nog betaàlde, het akkoord is dus
in voege gebleven tot 1 796, dit is het einde van het Ancien
Regime. Anderzijds stellen we vast dat er na 1 708 nog
verscheidene inwoners zich lieten inschrijven als buitenpoorter van
Geraardsbergen. Ze hadden duidelijk andere motieven om voor het
buitenpoorterschap te kiezen.
In de navolgende lijsten staan de namen die gekend zijn via
bewaarde registers van buitenpoorters. Verscheidene registers
zowel te Aalst als te Geraardsbergen zijn verloren gegaan. Als
gevolg hiervan is niet meer te achterhalen naar welke stad de
voorkeur van de inwoners van Okegem uitging.

Tekst van de overeenkomst met de heer van Okegem

Alsoo dheer Jan baptiste sturtewage als heere der prochie van
Okegem ende heerelijchede van ijdevoorde etc. heeft trecht van
doodtschult, dat is het beste meubel stuck ofte beeste, tot laste van
alle de insetenen van de selve prochie comende te sterfoen geene
poorters ofte poortressen sijnde van aelst ofte geeraersberge, ende
alaoo den meerderendeel van de selve insetenen soo mans als
vrouwen, hun expres gaen doen poorters ofte poortressen maecken
omme vant voorseide recht bevrijt te connen wordendienvolgende
omme daer hinne te voorsien tot meerder ruste ende solagement
van de voorseide insetenen, soo sij wij heer voorseit met bailluij
horchmeestere ende schepenen als ander notabele ende insetenen
van de voorseide prochie representerende het geheel corpus
vandten dteaaengaende over een gecommen bij forme van accorde
ofte tran8actie, te weten dat dhoors van teder persoon van de
voornoemde prochte comende te aterfven van nu voort aen sullen
geataen, mtdta In redemptle van tvoorsetde recht, aenden
voornoemden heere te betae/en weder atj poorters of poortressen
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mochten wesen ofte niet, te weten de gone hebbende peerden ofte
peert tot ses guldens, item de gone alleenlijck hebbende coijen ofte
coij drij guldens, ende de gone geene peerden nochte coijen
hebbende sullen gestaen met betaelijnghe alleenelijck van dertich
stuivers, wel verstaende nochtans, dat alle de gone die voor date
deser poorters ofte poortressen sijn geworden van tvoorschreven
recht ofte taxatie daer mede sullen bevrijdt sijn ten waere dat sij
liever hadden hun danof te doen ontlasten emmers uuijtscheeden
met te betaelijnghe van hemlieden doodtschult aldaer, ende in welc
gevallen sauden danof moeten doen de behoorlijcke kennisse ende
alle twelck wij ontht beloven respectivelijck te sullen onderhauden
ende volcommen onder gelofte ende verband! in forma ende voorts
als naer rechte ende tot meerder vasticheijt van dien, soo sal dese
acte tot elcx gerechticheijt ter greffie deser prochie worden
geregistreert. Aldus gedaen ter goeder trauwen inder manieren
voorschreven deser Xen augustus 1 708. Met handtekeningen van
Sturtewage, baljuw van der perre, Jan Moens, J. Schouppe, Joos
Beeckman, Niclaes Straetman, Jan Vernaellen, Cornelis
Hendrickx, Pee ter uuijtersproet (1 709), Jacobus van Havermaet,
merck Gillis De Weghe, Lauwereys Van de Perre, merck van Joos
van Snick, merck van Jan De Bock, Andries Nec/cermans. (Oud
Gemeentearchief Okegem nr. 3 1 0 augustus 1 708))
Lijst van inwoners van Okegem buitenpoorters an

al t1

De procedure om buitenpoorter te worden was nau
urig
3
vastgelegd. Te Aalst verliep het als volgt • Iemand di
nlij
buitenpoorter van Aalst wenste t word n bood zich
baar
aan bij twee schepenen van de tad. Daar maakte hij zich

met naam en toenaam en vroeg uitdrukkelijk om poorter van Aalst
te worden. Indien de schepenen enige zweem van twijfel of
aarzeling merkten, moesten ze de kandidaat-poorter erop wijzen
dat het poorterschap hem niet bevrijdde van alle processen waarin
hij verwikkeld was of van criminele feiten die hij tevoren pleegde.
Slechts vanaf de dag van aanvaarding als poorter kon hij 'te rechte'
staan voor de schepenen van Aalst. De schepenen kregen ook de
raad om goed op te letten of de kandidaat niet doodziek was.
Wanneer nieuwe poorters kort na hun aanvaarding overleden,
leidde dit tot betwistingen en processen met de Soeverein
hoogbaljuw van het Land van Aalst, en dan vooral bij poorters
afkomstig uit 's-graven-propre dorpen of serve-plaatsen, waar de
Soevere in-hoogbalj uw de rechten van de Vorst inde.

Daarop legde de kandidaat de volgende eed af: "Ik zweire aen sijne
koninglijke majesteijt als grave van Vlaenderen en Aelst, altijd
goed ende getrauwe poorter te zijn ende te staen te schote ende te
lote, gelijk andere poorters ende poortressen gewoon zijn te doen,
zoo helpt mij Godt en al sijn heylige" 4 • De naam en woonplaats van
de nieuwe poorter, de namen van de aanwezige schepenen en de
datum noteerde men in het register van buitenpoorters. Daarna
werd aan de nieuwe poorter een jaarlijkse belasting tussen 5 en 8
groten ten voordele van de stad opgelegd, waarbij men rekening
hield met zijn rijkdom. In het jaar van overlijden betaalden de
erfgenamen dubbel poortergeld. Dit bedrag werd later voor iedere
buitenpoorter rlijk namelijk 6 groten indien ze spontaan betaalden
en 7 groten indien het geld opgehaald werd door een
afgevaardigde van de stad.

Een � poorter van Aalst, beschermde vrouw en kinderen met
zijn poorterschap. Bij zijn overlijden ging de volledige
nalatenschap naar zijn erfgenamen. Op deze regel was er een
uitzondering: degenen geboren in 's-graven-propre dorpen zoals
• Stadsarchief Aallt. voonna lig bultenpoortersboek nr. 2043 . De hier beschreven

r.� vmchik licht van de procedure beschreven in het Peysboek

Dit komt overeen met 6 of 7 schellingen parlsis of een half dagloon van een
onpidloolde lli>elder.
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Okegem, waren verplicht binnen de grenzen van het Land van
Aalst te overlijden, zoniet verloren de erfgenamen de helft of de
hele roerende nalatenschap.
Een man kan als buitenpoorter van Aalst de nalatenschap van zijn
vrouw niet beschermen tegen heffingen van het beste kateel.
Daarom werden te Aalst man en vrouw gezamenlijk poorter. Ze
betaalden slechts één bijdrage, namelijk 6 of 7 groten, voor hen
beiden.
Aanvankelijk was men poorter voor het leven. Men kon dus geen
afstand doen van het poorterschap. Later werd dit wel mogelijk, in
de costumen van het Land van Aalst (afgekondigd in 1 6 1 8) staat de
mogelijkheid duidelijk ingeschreven6 • Als afscheid betaalde men
dan dubbel poorterijgeld. Achteraf opnieuw poorter worden was
niet meer mogelijk.

ASSELl\1.AN, ASSELMANS
- Joos zoon van Augustijn en echtgenote Margareta Taverniers dochter
van Frans, 7 mei 1 568, 2039/ 1 4 1 v0•
- Joanna dochter van Jan, zie Cobbaert, Jan 1 593 .
- Barbara dochter van Pauwel, zie Cleemputte Frans Van 1 602.
- Pauwel, zie Raets, Cornelia, 1 602.
- Engelbert, zie Scheirlinck, Margareta, 1 680.
BACKENAREN, s-, Maria, 1 430.
BAYENS, BAIJENS
1 592.
- Catharina dochter van Jan zie Brakeler Jacob
- Cornelia dochter van Amand 1 6 1 5 1 4 1 /3 1 .
- Cornelis zie Wijnants Maria, 1 668.
- Bayens, zie ook Boudin .
6

Costumen
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BEECKMAN,

BEECMAN,

BECMAN, BEICMAN, BEECKMANS,

BECKMAN

(Beecman, B ecman, Beicman), 1 405.
van Willem en echtgenoot Adriaan Van den Zalen, 6
november 1 563, 2039/l l 5v0•
- Joos zoon van Willem, 1 1 oktober 1 567, 2039/ 1 39v0•
- Maarten zoon van Willem, 14 maart 1 568, 2039/ 1 4 1 .
- Cornelis zoon van Maarten, 1 7 november 1 59 1 , 2039/277.
- Cornelis zoon van Maarten en echtgenote Josina s Wennen dochter
van Jan, na 1 59 1 , 1 4 1/30.
- Jan Beckman zoon van Maarten en echtgenote Francisca Ways
dochter v an Pieter, 1 602, 1 4 1 /3 1 .
- Anna dochter van Jan, 4 maart 1 69 1 , 2042/ 1 69v0•
BEVERE, Van, Christoffel zoon van Christoffel, 1 5 J Uill 1 570,
- Jan

- Joanna dochter

2039/ 1 53.

BIEST, Van der
- Livina dochter van Jacob, 27 november 1 677, 2042/1 69.
- Josina dochter van Jacob, 1 2 maart 1 678, 2042/1 69v0•
BOGAERT, BOGAERTS
- Elisabeth dochter van Geert, zie Steppe, Jan, 1 5 80.
- Laurentius zoon van Geert en echtgenote Anna Van der Salen dochter
van Adriaan weduwe Gillis Van Huy len brouck, ca. 1 604, 1 4 1 /30.
BOLSTERS, s-, Anna dochter van Jan, zie Waeye, Pieter, 1 59 1 .
BORSSERE, De, Matthijs zoon van Walraven, 27 mei 1 5 70,
2039/ 1 53 .

�·..,t;T"'HERE, zie Borssere.
BOUD
, Pieter (t 1 43 1 ), 1 430.
BRABANTE , 1- , Joanna dochter van C hristiaan, zie Drivere, Pieter
De, 1 575.

D� BRABCKELE, BRAEKELE

BRAKEL

· Jan zoon van Amand en echtgenote Margareta sDrigghens

dochter

van Joos, 1 augustus 1 590, 2039/269v0, 1 4 1/30.
•

Jacob zoon van Jan en echtgenote Catharina Bayens dochter

B
1 6 1 0.

,

van Jan,

De, Barbara dochter van Reinier, zie Moordach, Jaspard,

1 592, 1 4 1 /3 1 .
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BRUECKELINS,

Josina dochter van Laurentius, 2 1 november 1 569,

2039/ 1 50v0•
BRUYNE, zie Broyne.
CAMMAERTS, Margareta dochter van Jan, zie Vernaelgien, Niclaas,
1 607.
CAMMEN, Van der, Adam, 1 4 1 7.
CLEEMPUTTE, Van

- Jan zoon van Jan en echtgenote Maria Unrocx (ook Hoenroucx)
dochter van Joos, 1 9 november 1 5 87, 2039/244, 1 4 1 13 1 .
- Frans zoon van Jan en echtgenote Barbara Asselman dochter van
Pauwel, 1 602, 1 4 1 13 1 .
COBBAERT, Jan zoon van Matthijs en echtgenote Joanna Asselmans
(ook Schuermans) dochter van Jan, 30 januari 1 593, 2039f287v0
1 4 1 /30v0, in Impegem.
COCCOCX, COCKOCX, Jan, 1 423 .
COENE, De

- Jan zoon van Jan en echtgenote Josina Truyen dochter van Geert, 5
mei 1 5 55, 2039/28.
- Amand zoon van Pieter, 27 oktober 1 556, 2039/42v0•
CONINCX, s-, Anna dochter van Willem en echtgenoot Pieter De
Winne zoon van Joos, 24 september 1 5 94, 2039/302v0 1 4 1 /30.
DRIGGHENS, s-, Margareta dochter van Joos, zie Braekele
(=Brakeleer), Jan De, 1 590.
DRIVERE, De, Pieter zoon van Niclaas en echtgenote J oanna
sBrabanters dochter van Christiaan, 28 mei 1 575, 2039/ 1 94 °.
EECKEN, Ver-, Elisabeth dochter van Comeli
zie Trif. Anth
1 695.
1 oktober 1 69
GANSEMANS, Christina dochter van Laurentiu
204 l/1 1 3v0•
GEELE, Van, Anna dochter van Adriaan zie Verl
aarten 1 1 .

GHEETE, Maarten zoon van Joo en ech.taermre
Geertruid sLeeneren dochter van Bartholom u 6 m i 1 5 9 (in nr. 1 1
staat er verkeerdelijk Geertruid teven ) 20391257 1 4 1 /30.
G
ENDERD
n, G
NO RD
GHENDERDEURE
- Jan zoon van Jan 1 4 maart 1 562 2039/1 02 °.
- Cornelis zoon van Jan 1 3 d mb r 1 564, 20 11 2 .
GEETE, Van,
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- Jan*, zie Zalen, Elisabeth Van der, 1 564.
- Maria dochter van Jan en echtgenoot Jan Vernailden, 20 mei 1 570,
2039/1 52.

- Elisabeth dochter van Jan en echtgenoot Cornelis Goosins, 1 9 maart
1 575, 2039/1 93.
GOOSSENS, GOSSINS, GOOSINS
- Willem, 1 430.
- Cornelis zoon van Jan, 9 december 1 564, 2039/ 1 24.
- Cornelis, zie Ghenderdeure, Elisabeth Van, 1 575 .
- Maria dochter van Jan, zie Schoonejans, Jan, 1 5 76.
- Catharina dochter van Cornelis, zie Winne, Pieter De, 1 5 88.
GORTERE, De, GURTERE, GORTRE, GOORTRE
- Jan (t l 4 1 7), 1 402
- Amelric, 1 420.
BENDE, Van den, Joanna dochter van Jan en echtgenoot Pieter De
Herdt, 1 597, 1 4 1/30v°, in Impegem.
HENDRICKX, HEYNDRICX
- Niclaas zoon van Anthon en echtgenote Maria Pennens dochter van
Cornelis, 1 604, 1 4 1 /3 1 , in Teralfene.
- Cornelis zoon van Pieter, 5 augustus 1 676, 2042/ 1 69.
HERDT, De, Pieter, zie Hende, Joanna Van den, 1 597.
HEYMANS, Michiel, 1 4 1 5.
HOENROUC� UNROCX, Maria dochter van Joos, zie Cleemputte,
.

Jan Van, 1 602.
HOFSTAD, Van der, HOFSTAEDEN, HOFSTAT, Zeyle, 1 4 1 6.
HOUDENHOVE, Van, OUDENRODE
- Gillis zoon van Pieter en echtgenote Catharina Van den Steene
dochter van Pieter, 1 9 november 1 693, 204 1 1 1 08v0•
- Houdenhove, zie ook Nuwenhove.
NB 0
K, Van, HULEBROECK
- Gillis zoon van G i l l is, 1 5 november 1 590, 2039/272.
· Gillis (Hulebroeck) zoon van Gillis, zie Salen, Anna Van der, I 593 .
Anna hertrouwde.
MAN, HUUSMAN, Jan (t l 402), 1 400.
n.&•1.1&-n, V D der, Margareta dochter van Jan, zie traetman, Adriaan,
1 656.
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KIEKEN
- Cornelis, 1 395.
- Jan, 1 430.
- Vranke, 1 430.
LEE, Ver-, Maarten zoon van Jan en echtgenote Anna Van Geele
dochter van Adriaan, 2 1 november 1 68 1 , 2042/1 69v0•
LEEBEECX, LEEBEEX, LEECBEEX
- Bussaart, 1 40 1 .
- Joos, 1 405.
- Jan et 1 430), 1 428.
- Jan, zijn weduwe Alyce, 1 430.
LEENEREN, s-, Geertruid dochter van Bartholomeus (i n reg. 1 4 1
staat er verkeerdelijk Geertruid Stevens), zie Geete, Maarten Van,
1 5 89.
L�FVELDE, Van, Passchasia dochter van Lieven, zie Steppe
Maarten, 1 5 70.
KIEKINS,

MALE, Van de

- Joos zoon van Pieter en echtgenote Livina Troyen dochter van
Andries, 1 5 november 1 590, 2039/272, 1 4 1 130.
- Josina dochter van Pieter, zie Snict, Pieter Ver- 1 6 1 5.
MARTINS, MERTENS, Gijselbrecht, 1 402.
MEERSCHE, Van den , Elisabeth dochter van Daniel zie Tavemier
Gillis, 1 574.
MEESTERGILLYS, Claus (t 1 422) 1 4 1 7.
MEIDTS, De, Josina dochter van Cornelis, zie Truyen Joos, 1 555.
METS, zie Meidts.
driaan 1 6 1 0.
MIJLIEF, Margareta dochter van Maarten zie onk
MOL, De

- Jan, zie Vemailen, Cornelia, 1 680.
- Niclaas zoon van Jan, zie Vemalden Livina, 1 692.
MOLLE, Van, Zoetin, 1 405.
no
MOORDACH, Jaspard zoon van Anthon en
Broyne dochter van Reinier 1 6 1 0 1 4 1 /3 1 .
MOYLAERT , M ULL
RT
- Josina dochter van Filip zi Wa y Pi ter 1 59 1 .
dri
- Maria Mullaerts docht r van Filip zi ch njan

Barbara

·

3

1

MUELEN, Ver-, Barbara dochter van Pieter, zie Wagemans, Joos,
1 596.

zie Moylaerts.
AII.I.EN, zie Vemaillen.

MUYLAERT,

NESTE, Van den

- Lieven zoon van Joos, 1 8 januari 1 5 5 8, 2039/56.
- Maria dochter van Pieter, zie Winne, Jan De, 1 5 7 1 .
- Cornelis zoon van Joos en echtgenote Anna Van Welle dochter van
Gorik, 1 0 mei 1 572, 2039/1 64v0•
OOT, De, Gillis, 1 420.
NUWENHOVE, Van, OUWENHOVE
- Joos Van Ouwenhove zoon van Gillis, 8 januari 1 55 8, 2039/5 5 v0•
Joos*, zie Sceppers, Joanna, 1 559.
OUDENHOVE, zie Houdenhove, Nuwenhove.
OUDENRODE, zie Houdenhove.
PAUWELS, Susanna dochter van Willem, weduwe meester Joos De
St:rycker, 2 september 1 664, 2042/ 1 69.
PE, Van, Joos zoon van Pieter, 1 1 november 1 5 7 1 , 2039/ 1 63 .
PE
S, Maria dochter van Cornelis, zie Heyndricx, Niclaas, 1 604.
PLAS, Geertruid dochter van Gillis, zie Wouters, Karel, 1 5 74.
PUTTE RS, Maria dochter van Adriaan, 1 602, 1 4 1 /3 1 .
RA.ETS, Cornelia, weduwe Pauwel Asselman, 1 602, 1 4 1 /3 1 .
ROUCQ, De, Josina dochter van Joos, zie Straetman, Cornelis, 1 654.
ALE , SAELEN, zie Zalen.
-

SCALKINS, Jan (t l 402), 1 400.

PPERS, Joanna dochter van Joos
Nuwenhove, 27 oktober 1 559, 2039/79.
�.� .....

IRL

CK,

en echtgenoot Joos Van

Margareta, weduwe Engelbert Asselmans, 29

november 1 680, 2042/ 1 69v0•
H
NMAKE
, SCHOEMAECKERS, Josina dochter van Jan,
zie Naelden, Gijsbrecht Van, 1 595.
H
JAN , SCHOONEJANS, SCHOINJANS
· Jan zoon van Joos en echtgenote Maria Goossens dochter van J an, 1 2
februari 1 576, 2039/204.
Adriaan zoon van Jan en echtgenote Maria Mullaerts dochter van

Filip, 30 april 1 593, 2039/289v0, 1 4 1 /30v0•
Joanna. zie AS
LMAN, Joanna.

•

-"-·-·�··�,, ..,,
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SCHUTTERE, De,

Petronella dochter van Jan, zie Winne, Cornelis

De, 1 657.
SCOERMAN, Arent, 1 408.
Beatrij s dochter van Daniël en echtgenoot Jan
De Winne zoon van Bernard, 28 september 1 59 1 , 20391277, 1 4 1 /30.
SNICK, Ver-, SNICT
- Pieter zoon van Joos en echtgenote Josina Van de Male dochter van
Pieter, 1 6 1 5, 1 4 1 /3 1 .
- Adriana dochter van Joos, weduwe, 4 oktober 1 692, 204 1 / 1 07.
SOETENS, zie Zoetin.
SONCKE, SONCX, SONKE
- Cornelia dochter van Jan, zie Steppe, Gillis, 1 596.
- Adriaan zoon van Jan en echtgenote Margareta Mij lief dochter van
Maarten, 1 6 1 0, 1 4 1 /3 1 .
- Petronella, weduwe Pieter De Winne, 1 1 maart 1 662, 2042/ 1 69.
STEENE, Van den, Catharina dochter van Pieter, zie Houdenhove,
Gillis Van, 1 693 .
STEENMAE
STEENMAER,
STEEMAER,
STEENMAN
Laurentius (t l 43 1 ), 1 405.
SCOORMAN,

SMESSEN, Van der,

STEPPE

- Arent, 1 4 1 7.
- Jan, 1 430.
- Willem, 1 430.

- Maarten zoon van Gillis en echtgenote Passchasia Van Liefvel
dochter van Lieven, 26 augustus 1 5 70 2039/ 1 55v0•
- Pieter zoon van C hri sti aan 1 0 november 1 579, 203 9/222 °.
- Jan zoon van Gillis en echtgenote Elisabeth Boga rts d hter van
Geert, 23 januari 1 5 80, 2039/223 .
dochter van
- G i l l is zoon van Maarten en echtgenote Com lia on
Jan, 1 5 96, 1 4 1 /3 0v0•
- Cornelis zoon van Pieter,

1 6 1 2, 1 4 1/3 1 .

TRAETMAN

- Pieter zoon van Joos 1 596 n 1 602 1 4 1 /30 ° n 3 1 .
- Cornelis zoon van Pi ter n
htg note Jo ina
R u
Joos, 3 oktober

1 654, 204 1 f1.0v0, 2042/1 69.

Adriaan zoon van Pi ter n
dochter van Jan, 7 okto r 1 656,
-

htgeno

2042/1
40

.

STRYCKER, De, Joos, meester, zie Pauwels, Susanna, 1 664.
TAVERNIER,

TAVERNIERS
- Margareta dochter van Frans, zie Asselman, Joos, 1 568.
- Gillis zoon van Vrancx en echtgenote Elisabeth Van den Meersche
dochter van Daniël, 3 1 december 1 574, 2039/ 1 90.
TRIF, Anthon zoon van Joos en echtgenote Elisabeth Vereecken
dochter van Cornelis, 20 augustus 1 695, 2042/1 69v0•
TRUYEN, TRUYENS, TROYEN, TRUDEN
- Joos zoon van Maarten en echtgenote Josina De Meidts dochter van
Cornelis, 5 mei 1 555, 2039/28.
- Josina dochter van Geert, zie Coene, Jan De, 1 555.
- Catharina dochter van Geert, zie Watere, Joos Van den, 1 562.
- Petronella dochter van Maarten , 23 oktober 1 5 74, 203 9/1 86v0•
- Joanna dochter van Joos, 1 6 september 1 595, 2039/307v0, 1 4 1 /30v0•
- Livina dochter van Andries, zie Male, Joos Van de, 1 590.
UNROCX, zie Hoenroecx.
VEREECKE , zie Eecken.
VERLEE, zie Lee .
VERMEULEN, zie Meulen.
VERNAILLE , VAN DER NAYELEN, VAN NAELDEN,
VERNAELDEN, VERNAELGIEN, VERNAI LDEN, VERNAILEN,
VERNALDEN
- Jan Van der Nayelen zoon van Niclaas, 9 december 1 564, 203911 24.
- Jan* Vemailden, zie Gheenderdueren, Maria Van, 1 570.
- Gijsbrecht (Vemae lden, Van Naelden) zoon van Jan en echtgenote
Josina Schoenmaeckers dochter van Jan, 23 april 1 595, 2039/304v0,
1 4 1 /3 0v°.

- Nîclaas Vemaelgien zoon van Cornelis en echtgenote Margareta
Cammaerts dochter van Jan, 1 607, 1 4 1 /3 1 .
Josina dochter van Joos, 20 maart 1 66 1 , 2042/ 1 69.
Cornelia Vemailen, weduwe Jan De Mol, 29 november 1 680,
•

•

2042/ 1 69v°.
L iv ina Vemalden dochter van Joos, weduwe Niclaas De Mol zoon
van Jan, 4 oktober 1 692, 204 1 / 1 07.
�
, Hendrik zoon van Geert,
1 0 september 1 573,
2039/1 74.
•

V

,

Jan Van den, 1 403.
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Joos zoon van Matthijs en echtgenote Barbara
Verrnuelen dochter van Pieter, 1 596, 1 4 1 /30v0•
WATERE, Van den, Joos zoon van Goosens en echtgenote Catharina
Truyens dochter van Geert, 28 november 1 562, 2039/1 08v°.
WATERLOOP, Van, Hendrik zoon van Engelbert, zie Wienne,
Joanna De, 1 692.
WAYE, WAEYE, WAYS, WAEY
- Pieter zoon van Bernard en echtgenote Anna sBolsters dochter van
Jan, 1 2 oktober 1 59 1 . Pieter hertrouwde met Josina Moylaerts dochter
van Filip, 2039/277v0, 1 4 1/30.
- Francisca dochter van Pieter, zie Beckman, Jan, 1 602, 1 4 1/3 1 .
- Joanna dochter van Pieter, zie Winne, Joos De, 1 6 1 1 .
WEGE, De, Filip zoon van Adriaan, 2 november 1 675, 2042/1 69.
WELLE, Van, Anna dochter van Gorik, zie Neste, Cornelis Van den,
1 5 72.
WIJNANTS, Maria dochter van Jan, weduwe Cornelis Baijens, 6
oktober 1 668, 204 1 /52v0•
WINNE, De, sWENNEN, WIENNE
- Jan zoon van Bernard en echtgenote Maria Van den este dochter van
Pieter, 6 december 1 5 7 1 , 2039/1 63v0•
- [Winne, naam is niet ingevuld, eigen hypothese] Joos zoon van Joos,
3 maart 1 580, 2039/224.
- Pieter zoon van Joos en echtgenote Catharina Goossens dochter van
Cornelis, 8 oktober 1 5 88, 203 9/25 1 v0•
- Jan* zoon van Bernard, zie Smessen, Beatrijs Van der 1 59 1 .
- Josina dochter van Jan, zie Beeckman Cornelis 1 59 1 .
- Pieter* zoon van Joos, zie Conincx Anna s- 1 594.
- Joos zoon van Pieter en echtgenote Joanna Waye dochter an Pieter,
1 6 1 1 , 1 4 1 /3 1 .
huttere
- Cornelis zoon van Pieter en echtgenote P tron lla De
dochter van Jan, 1 0 februari 1 657, 2042/1 69.
- Pieter, zie Soncke, Petron lla, 1 662.
- Joanna De Wi nne dochter van dri an
u
H dri
an
Waterloop zoon van ng lbert, 4 o b r 1 692, 204 1 /1 07.
rtruid PI docn1er
WOUTER , Karel zoon van Jan n htgeno
van Gillis, 27 augu tus 1 574, 203911 84.
W AGEMANS,
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ZALEN, Van der, VERSAELEN, SALEN

Adriaan, zie Beeckmans, Joanna, 1 563 .
- Adriaan won van Joris, 6 mei 1 564, 2039/ 1 1 8.
- Elisabeth dochter van Joris en echtgenoot Jan Van Ginderdueren, 6
mei 1 564, 2039/1 1 8.
- Livina dochter van Joris, 6 mei 1 564, 2039/ 1 1 8.
- Anna (ook Joanna) dochter van Adriaan en echtgenoot Gillis Van
Huylenbrouck won van Gillis, 2 oktober 1 593, 2039/295, 1 4 1 /30.
Anna hertrouwde met Laurentius Bogaert zoon van Geert, ca. 1 604.
WETIN, Jan, 1 430.

-

Lijst van inwoners
Geraardsbergen7

van

Okegem

buitenpoorters

van

De procedure van aanvaarding van buitenpoorters te
Geraardsbergen was grotendeels identiek aan de procedure te
Aalst: het persoonlij k aanwezig zijn, het verzoek om poorter te
worden, de eedaflegging en de inschrijving i n het register van
buitenpoorters waren eveneens te Geraardsbergen vereist. Te
Geraardsbergen betaalde men eveneens een jaarlijks bedrag aan
poortersgeld dat aanvankelij k in relatie stond met de rijkdom van
de poorter. In 1 396 betaalde de meerderheid van de buitenpoorters
een bedrag tussen 7 en 9 groten (= schellingen parisis). Te Okegem
was de hoogst getaxeerde Willem van Kampine, een afstamme ling
van de heren van Idevoorde. Met een jaarlijkse betaling van 20
schellingen parisis behoorde hij zelfs tot de top drie van de 462 1
poorters die in het register van 1 396 staan ingesc hreven Ook hier
.

1

Bronnen: Rijksarchief Gent, Stadsarchief Geraardsbergen, buitenpoortersboek
nr. 93 ( I S7 1 · 1 64 1 ) fO 1 7S· l 7Sv° en 1 96, nr. 94 ( 1 640- 1 665) F 1 84- 1 84v0 en 1 99,
nr. 9S ( 1 69(). 1 728) fO 234-234v°, nr. 96 ( 1 728- 1 752) F 364, in nr. 97 ( 1 765- 1 795)
staan pen inwonen van Okegem genoteerd; Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer
nr. 4597 1 , buitenpoorten 1 396 fO 1 l v0, zie ook DE BROUWER Jozef,
BWtalpoortenboe van Geraardsberpn van 1 396 met bewerking. Gent, 1 954,
109 p. (()ost..Vlaaml Verbond van de krinpn voor Oeschlcdenis, documenten nr.
2), p. 25·2'. Schellingen il het bedraa dat i.c In 1 396 betaalden aan de stad.
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werd later overgeschakeld naar een uniform bedrag voor iedereen.
Te Geraardsbergen betaalde een buitenpoorter 7 groten indien hij
zijn betaling deed vóór 1 oktober, na die datum werd dat 8 groten.
Het bedrag was dus hoger dan te Aalst.
Met zijn poorterschap beschermde een man zijn gezin. In
tegenstelling tot Aalst was hier de vrouw wel beschermd, tenminste
indien uit het huwelijk kinderen gesproten waren. Dit is de reden
waarom er te Geraardsbergen zo weinig namen van de echtgenotes
staan ingeschreven. Bij het overlijden van de echtgenote uit een
kinderloos gezin, waarvan de man poorter van Geraardsbergen
was, werd uit de nalatenschap van de vrouw het beste stuk opgeëist
door de heer van de heerlijkheid waar ze woonden.
ANDRIES,

Jan zoon van Cornelis - 28. 1 0. 1 699

ASSELl\fANS, HASSELMANS, ASSEMANS

Hasselmans Anna dochter van Joos zie Van der Biest Jaeoques zoon
van Matthieus - 1 634
Assemans Baijken dochter van Enghel weduwe Jaecques De Wenne 1 4.04. 1 705
BAUWENS, zie PAUWELS
BAYENS, BUYENS

Bayens Cornelis zoon van Cornelis en echtgenote Livyne Muylaert
dochter van Gillis - 1 6. 1 0. 1 642
Buyens Joos zoon van Cornelis en echtgenote Gillyne terx dochter
van Jan - 1 6. 1 1 . 1 644
Bayens Anneken dochter van Cornelis weduwe Jaques Beeckman 07.03 . 1 662
Zie ook Buydins
BEECKMAN, BEKEMAN BEECMAN BE"' .......�"
Bekeman Jan 7 schellingen - 1 396
Beecman Jan zoon van Comeli - 29.0 1 . 1 635
d.OC111ter
Beecman Jan zoon van o m li n echtgenote Pieryn R
van Pieter - 28.0 1 . 1 64 1
Beckman Jaecques zoon van om 1i - 27.02. 1 646
Beeckman Jaqu zi Ba n Ann
dochter an
m li - l
Beeckman Pieter zoon van om li - 1 5. 1 2. 1 74

BERGHE, Van den

Van den Berghe Joanna dochter van Joos weduwe Franchois Van
Cromphaut (in marge: abus staet op Sottegem) - 2 1 .05 . 1 663
Van den Berghe Adriaen zoon van Joos - 23.04. 1 742
BIEST, Van der, Jaecques zoon van Matthieus en echtgenote Anna
Hasselmans dochter van Joos - 06. 1 0. 1 634
BOONE, Joos zoon van Joos - 29.0 1 . 1 703
BOSMANS, Margriete weduwe Gillis Daniels zoon van Adriaen tussen 1 600- 1 6 1 0
BOUCK, De, Hendricq zoon van Adries (sic) - 1 3 . 1 2. 1 66 1
BRAECKELER, De, sBRAKELEERS
sBrakeleers Joozyne dochter van Jan, zie Van Grendeldeure Adriaen
zoon van Jan - 1 620
De Braeckeler Jan zoon van Jacob en echtgenote Collette De Leeuw
dochter van Jan - 1 6. 1 1 . 1 644
BROUCKMANS, Cornelia dochter van Cornelis, zie Taelman Gillis
zoon van Joos - 1 620
BUEGHERE, De, Wijde, gehangen te Dendermonde - 1 396
BURCHT, Van der, Barbara, zie Taelmans Joos zoon van Raessin vóór 1 600
BUYD S, B UUDINS
Buydins Petronelle dochter van Philip, zie De Cueleneere Joos zoon
van Jan - vóór 1 600
Buydins Cornelis zoo n van Rogier of Cornelis en echtgenote
Jaquemyne sWennen (ook sWenne) dochter van Jan of Joos - 1 600
Buydins (ook Buijdins) Jaquemyne dochter van Cornelis, zie Van
Snick Joos zoon van Jan - tussen 1 600- 1 6 1 0
Zie ook Bayens
"'n""u ..u!LEl.1� Jan zoon van Jan - 1 2 . 1 2 . 1 62 9
• Charles zoon van Adriaen - 1 5 .04. 1 636

L
---,--.-,
L
K. De, Niclaes zoon van Charles en echtgenote Magriete
Langelet dochter van P ieter - 2 1 .02. 1 645
" . • ."."p
'
De Cloppere Claus 9 schellingen 1 3 96
De loppere Gillis en echtgenote Lijsbet 9 schellingen - 1 396
•

""'"La.,

Pieter

24. 1 0. 1644

zoon van Guilliam en echtgenote

ath lyne

onck -

CORMERE, De

De Connere Willem 8 schellingen - 1 396
De Cormere Woutere 7 schellingen - 1 396
COSTER, De, Heyndrick zoon van Merten - 1 9.04. 1 66 1
CUELENEERE, De, Joos zoon van Jan en echtgenote Petronelle
Buydins dochter van Philip - vóór 1 600
CUPERS

sCupers Allijse 7 schellingen - 1 396
Gillis zoon van Adriaen, zie Bosmans Margriete
1 600- 1 6 1 0

DANIELS,

-

tussen

ERSVELT, rie NEREVELT
GHETE, Van,

Joos zoon van Merten - 1 0.09. 1 653

GINDERDEURE, Van, GRENDELDEURE

Van Grendeldeure Adriaen zoon van Jan en echtgenote Joozyne
sBrakeleers dochter van Jan - 1 620
Van Ginderdeure Cornelis zoon van Adriaen - 29.06. 1 643
Van Ginderdeure Gillis zoon van Adriaen - 29.06. 1 643
GORTERE, De, Gillis 7 schellingen - 1 396
GRIJSEELS, GRIJSELS

Grijseels Adriaen zoon van Jaecques - 22.02. 1 720
Grij sels Daniel zoon van Adriaen - 06.04. 1 744
HAEVERMAET, Van, HA VERMAET
Van Havermaet Jacobus zoon van Philip - 28.0 1 . 1 704
Van Haevermaet Jacobus zoon van Jacobus - 1 9. 1 1 . 1 759
HASSELMANS, zie ASSELMAN

Cornelis zoon van Cornelis - l 0.08. 1 699
Bussaert en echtgenote Mergriete 8 schellingen - 1 396

HENDERICX,
HUUSMAN,

HUYLENBROUCK, Van, OULENBROUCK

Van Oulenbrouck Daneel zoon van Gillis n echtg note
dochter van Gillis - 04.07 . 1 62 1
Van Huylenbrouck Gillis zoon van Daniel - 1 7.0 1 . 1 649
KAMPINE, Van Wil lem, m
t r 20 h Hingen - 1 3 6
KIEK.IIN , Comullis 7 schellingen - 1 396
LANCKMAN , Jan zoon van Gilli - 03.05. 1 702
LANGEL T, Magri te docht r van Pi

van Charles - 1 645
L
L

ch Hing n - 1 3
, illi up H inri

r zi

lken

LEEUW, De, Collette dochter van Jan, zie De Braeckeler Jan zoon van

Jacob - 1 644

LOMBERCH, Uten, Claus 7 schel lingen - 1 396
MERSMANS

sMersmans Jan, zij n weduwe 8 schellingen - 1 396
MOETER, De, N iclaes zoon van Guillam - 1 3 . 1 2. 1 66 1
MUYLAERT, Livyne dochter van Gillis, zie Bayens Cornelis zoon
van Cornelis - 1 642

NAII.I.EN, zie VERNAILLEN
NEREVELT, Van, ERSVELT
Van

Nerevelt Cathelyne dochter van Joos, zie De Winne Adriaen zoon
van L ieven - 1 649
Van Ersveh Jan zoon van Joos - 1 1 .04. 1 65 1
NEUCKERMAN, Andries zoon van Joos - 22. 1 1 . 1 705
OOGDE, Ghysbrecht zoon van Joos - 23 .07. 1 645

OULENBROUCK, zie HUYLENBROUCK
PAUWELS

Pauwels Joos zoon van Adam - 03.05 . 1 700
Bauwens ( =Pauwels) Joos, zie Van der Sanden Jenneken dochter van
Jaecques - 1 706
PERRE, Van den, PARRE
Van den Perre Jacobus zoon van Adriaen - 0 1 .0 1 . 1 698
Van den Parre Laureys zoon van Adriaen - 1 4.04. 1 705
PUTKE , Goessen 8 schellingen - 1 396
RAES, Pieryne dochter van Pieter, zie Beecman Jan zoon van Cornelis
- 1 64 1

ROD , Van den, Willem 7 schellingen - 1 396
ROECK, De, Adriaen zoon van Joos - 0 1 .03 . 1 705
... Mich ie l zoon van Pieter, koster - 1 2.03 . 1 748
, V n der, Jenneken dochter van Jaecques
_..,

"7.,

echtgenote Joos

Bauwens - 1 6.04. 1 706

, Jan, up Jans lochtin van der Planken
, SCHOONEIANS

Schoon ians Maeykcn

Pieter

dochter van Jan, zie Van

1 64 1

- 1 396

nick Joos zoon van

Schooneians Adriaen zoon van Ph ilip · 30.03 . 1 729
( • Schets), Posschyne docht.er van Hcnrick, zie De Winne
Joos zoon van Jan 1 63 1
•

•
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SNICKT
Van Snick (ook Van Snickt) Joos zoon van Jan en echtgenote
Jaquemyne Buydins (ook Buijdins) dochter van Cornelis - tussen 1 6001610
Van Snick Joos zoon van Pieter en echtgenote Maeyken Schoonians
dochter van Jan - 1 7.06. 1 64 1
Van Snick Adriaene, zie De Wenne Pieter zoon van Pieter - 1 663
SOENMANS, Willem 7 schellingen - 1 396
SNICK, Van,

SONCK

Sonck Joos zoon van Adriaen - 1 0.05 . 1 639
Sonck Cathelyne, zie Cools Pieter zoon van Guilliam - 1 644
STEENE, Van den, Frans zoon van Pieter - 1 2 .02. 1 627
STEPS, Neelken dochter van Gillis, zie Van Oulenbrouck Daneel zoon
van Gillis - 1 62 1
STERX, Gillijne dochter van Jan, zie Buyens Joos zoon van Corne lis 1 644
STRAETMAN, STRAETMANS
Straetmans Nicolaes, zie De Wenne Catharina dochter van Renier 1719
Straetman Pieter zoon van Nicolaes - 3 1 . 1 0. 1 7 1 9
Straetman Adriaen zoon van Nicolaes - 22.02. 1 720
TAELMAN, TAELMANS, TAELEMANS
Taelmans Joos zoon van Raessin en echtgenote Barbara Van der Burcht
- vóór 1 600
Taelman Gillis zoon van Joos en echtgenote Cornelia Brouckman
dochter van Cornelis - 30.06. 1 620
eghe
Taelman Cornelis zoon van G i ll is en echtgenote Maria Van d
dochter van Adriaen - 22.07. 1 642
Taelemans Posschyne dochter van Adriaen zi De
eghe dri
zoon van Adriaen - 1 645
Taelman Pieter zoon van Adriaen - 20.01 . 1 650
TEER, De, Jan zoon van Heinric 8 chellingen - 1 3 6
TROEY, De, Marten 7 chelling n - 1 3
UIJTD P 0 , Pieter zoon van Joo - 28.0 1 . 1 704
VERN

LEN

Vernam n Jan zoon van Nicla - 1 7 03 1 644
Vemaillen Adriaen z on van hy b ht - 23.0 . 1
Vernaillen Jan zoon van Joo - 2 1 . l 0. 1 7
.

4

.

7

Vemaeylden Adriaen zoon van Joos - 26. 1 2. 1 65 7
VRANXS, Gillis zoon van Goessens, doet afstand 06. 1 2. 1 396 7
schellingen - 1 3 96
WAGHEMAN, Pieter zoon van Joos 04.0 1 . 1 630
-

WEGHE, De/Van de

Van de Weghe Maria dochter van Adriaen, zie Taelman Cornelis zoon
van Gillis - 1 642
De Weghe Adriaen zoon van Adriaen en echtgenote Posschyne
Taelemans dochter van Adriaen 2 1 .02 . 1 645
De Weghe Gillis zoon van Jan - 29. 1 2 . 1 706
WINNE, De, WENNE, sWENNEN, sWENNE
sWennen (ook sWenne) Jaquemyne dochter van Jan of Joos, zie
Buydins Cornelis zoon van Rogier of Cornelis 1 600
De Winne Joos zoon van Jan en echtgenote Posschyne Schyts dochter
van Henrick - 08. 1 0. 1 63 1
De Winne Christiaen zoon van Pieter 29.0 1 . 1 635
De Winne Adriaen zoon van Adriaen 3 1 .08. 1 648
De Winne Adriaen zoon van Lieven en echtgenote Cathelyne Van
Nerevelt dochter van Joos 27.06. 1 649
De Wenne Jacques zoon van Lieven 1 3 . 1 2. 1 66 1
De Wenne Pieter zoon van Pieter en echtgenote Adriaene Van Snick
-

-

-

-

-

-

-

30.04. 1 663

De Winne Adriaen zoon van Pieter - 28. 1 0. 1 699
De Wenne Jaecques, zie Assemans Baijken dochter van Enghel 1 705
De Wenne Catharina dochter van Renier echtgenote Nicolaes
-

Straetmans - 3 1 . 1 0. 1 7 1 9

Buitenpoorten en poorte n van

ent van Okegem atkomstig8

Het buitenpoorterschap van Gent werd afgeschaft in 1 540. Poorter

werd men te Gent door één jaar in de stad te wonen. De enige
bewaarde lijsten van buitenpoorters dateren uit de periode 1 4 771492. Buitenpoorters van Gent waren volwaardige poorters. Van
• Poorten en buitenpoortcl'I van
1916, 307 p.

Gent 1 477· 1 492, l '42· 1 796, Gent, Stadsarchief.

hen werd geëist dat ze zich bij hun aankomst lieten registreren en
een som van 4 groten betaalden, dat ze in de stad een woning
zouden hebben en dat ze daar tenminste acht opeenvolgende dagen
zouden verblij ven vanaf Kerstavond, Pasen en Pinksteren, bij
welke drie gelegenheden ze iedere keer 1 2 groten dienden te
betalen9 •
Poorterschap van Gent maakte niet vrij van de betaling van het
beste kateel na overlijden. Gent was de grootste en machtigste stad
van Vlaanderen. De macht van de stad straalde af op haar poorters.
- GOESSINS, Joos zoon van Geert, gehuwd, één kind, geboren te
Okegem, verblijft aan de Verkensmarkt met Janne de Gheest, 1 2 april
1 477.
- DE MEYER, Pieter zoon van Sirnoen, gehuwd, geen kinderen,
geboren te Okegem, kiest zijn verblijf bij Sinte Katelinen met Martin
de Coninc, linnenwever, 23 februari 1 478.
- HIE (ook YE), Jan zoon van Gillis, gehuwd 3 zonen en 2 dochters,
geboren te Okegem, verblijf "in de lelie" Veldstraat, met Olivier de
Baenst, 27 mei 1 478.
- GOOSSINS, Hendrik zoon van Geert, gehuwd één zoon geboren te
Okegem, verblijf aan de Veemarkt, in de Sterre met Michiel de Mets,
1 0 maart 1 48 1 .

Uit een andere bron weten we dat Gijzelbrecht Martin
Okegem, in 145 1 poorter was van Gent.

won

nd

zoon
Op 2 oktober 1 786 vestigde Jacob Norbert CHOONEJ
van Adriaan en van Elisabeth Van anten g boren te Ok gem p
28 januari 1 7 1 6 zich te Gent.

9
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AANKONDIGING
Okegem naar schrijft een boek . . .
Betty V leeschouwer (00kegem, 1 959), dochter van Simonne
Goubert en Richard Vleeschouwer, verliet Okegem na haar
huwelijk in 1 979 met Boudewijn Uyttenhove. Als logopediste
werkt ze al jaren met kinderen met leer- en leesstoornissen. Haar
rijke ervaring heeft ze gebundeld in een grappig boekje dat
kinderen aanzet tot spelen met taal en dat oog heeft voor de
specifieke leesmoeilijkheden van kinderen met dyslexie.

'Wow, een dier met mijn letter! ' is een alfabetboekje met
dierenversjes voor de 3 de kleuterklas en de ganse basisschool.
Uitgeverij Acco brengt in het najaar het boekje uit als 'e-book'
samen met 200 werkbladen. Wie de voorkeur geeft aan een
papieren boek versie dit ook bestellen bij de schrijfster.

Technische gegevens:
Kostprij s : € 22,50 (5 1 blz. 2 1 cm x2 1 cm, harde kaft, zeer stevig
papier) (+ €3,80 verzending).

Je kan het boekje altijd vrijblijvend op onderstaand adres komen
inkijken. Bestellen kan via: betty. vleeschouwer@telenet.be
(Eenestraat 32, 9472 Iddergem)
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'Wow, een dier met mijn letter!'
•

•

•

•
•

•

•

is een boekje voor kleuters. Door hen voor te lezen,
stimuleer je hun ontluikende geletterdheid.
is een boekje voor kinderen tot het 5de leerjaar. Niet alle
versjes kunnen door eerste lezers gelezen worden. Wanneer
het wat moeilijk wordt, lees jij even voor.
is een boekje dat aanzet tot schrijven. De schrijfmotoriek van
iedere letter wordt samen met zijn hoofdletter voorgesteld. Je
kan je kind uitnodigen om met een vinger over de letters met
pij ltjes te glij den. Zo kan j e het correcte schrijfspoor
inoefenen.
is een boekje dat de articulatie oefent en de woordenschat
uitbreidt. Naast een leesboekj e is het ook een "leerboekje".
is een boekj e dat aanzet tot spelen met taal . Eén woord heeft
soms meer dan één betekenis en dat kan grappige situati�
opleveren.
is een boekje waarbij je de naam of de initialen van het kind
als aanzet kan gebruiken om een versje te lezen. 'Ze vinden
het best wel spannend om naar hun eigen letter te zoeken en
misschien vinden ze zelfs hun naam ...
'is vooral een boekje om gezellig samen te lezen...
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INHOUD
· Het buitenpoorterschap van de inwoners van Okegem
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Herman Van Isterdael
Aankondiging - Okegemnaar schrij ft een boek
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Voorzijde: Celina Van d r

De oprichting
van de Oud-Strij dersbond in Okegem
Een zet op het schaakbord van de dorpspolitiek?
Patrick Praet

In de jaargang van 1 98 1 besteedde de Heemkring reeds uitgebreid
aandacht aan de Eerste Wereldoorlog in Okegem. Wie deze
artikels nog eens naleest, krijgt een zeer goed beeld hoe de oorlog
in onze gemeente werd beleefd. 1 Eén van de bijdragen handelt ook
over de stichting van de Bond van Oud-strijders in 1 932. 2 Een
nieuwe lezing van de archieven van deze bond maakt duidelijk dat
de oprichting zich situeerde in een verhit partijpolitiek klimaat in
Okegem. Over dit toch wel z.eer lokaal gebeuren hangt echter ook
de sèhaduw van de algemene maatschappelijke context van
Vlaanderen tijdens de jaren 1 920-30.

De naoorlogse jaren
Na de demobilisatie in 1 9 1 9 keerden de meeste Belgische
soldaten naar huis terug. De opluchting en de vreugdetaferelen
aan het thuisfront laten zich raden wanneer men vader, zoon,
broer, echtgenoot of verloofde terugzag. Uiteraard was er ook de
treurnis over de mannen die de oorlog niet hadden overleefd en
over degenen die moesten verder leven met zware lichamelijke of
psychologische letsels. In het ganse land liet men niet na om de
frontsoldaten te bedanken. Er waren de talrij ke vieringen en
huldigingen, de brede waaier aan medailles eretekens, de vele
blijken van dank,. . . Ook in Okegem werden ze niet vergeten: na
1 Het gaat om een reeb artikeli die verschenen in de Mededelingen Heemkrlng
0"6gem, 1 98 1 , 6• jaargang, blz. 1 ·80. De redactie lag in handen van Joi.ef Van

der Speeten.
:i

A. VAN D PERRE, SO jaar Oud-StrljderHbond Ie Okeg1m, /bid , blz. 73· 78.
SJ

de oorlog werd er op de dorpsplaats een vrijheidsboom geplant ter
nagedachtenis van de slachtoffers, elk j aar werd er een Te Deum
gezongen en het gemeentebestuur plande een gedenksteen aan de
kerk (een idee dat pas in 1 930 werd uitgevoerd). 3
De goedbedoelde initiatieven waren in de ogen van vele Fronters
echter maar een karige tegemoetkoming van de gemeenschap. Ze
vonden nu eenmaal dat ze ten koste van onmenselijke ontberingen
het Belgische grondgebied hadden verdedigd. Daartegenover kon
enkel een substantiële financiële tegemoetkoming staan. Aan het
thuisfront heerste echter een andere realiteit. . . De frontsoldaten
keerden terug naar een land dat alle moeite had om economisch
opnieuw op peil te geraken. Er was niet alleen de heropbouw in de
frontstreek, ook de nationale economie zelf schakelde maar traag
over naar een vredesindustrie. Verder bevond België zich zoals de
rest van West-Europa in een schuldpositie tegenover de Verenigde
Staten. Tenslotte had de Belgische regering haar hoop gesteld op
de Duitse herstelbetalingen (die uiteindelijk maar met
mondjesmaat werden uitgevoerd). Het resultaat was dat de
economie nog tot het midden van de jaren 1 920 in het slop bleef
en dat velen werkloos waren. Voldoende geld voor een financiele
compensatie van de oud-strijders was er dus nauwelij ks. In de
roes van de overwinning werd dit wel beloofd en wellicht
deze belofte ook oprecht. Maar door de krappe staatskas en d
administratieve rompslomp die met een compensati regeling
gepaard ging, bleven de meeste Fronters dus op hun honger zitten.
Vrij snel ontstond er onder vele oud-strij ders
n sluimerend
gevoel van miskenning. Hun ontevredenheid werd ertolkt door
allerhande oud-strijdersverenigingen di onmidd llij
n
d
oorlog ontstonden. De belangrijkst waren d unitair-Belgi
laam gezind
NSB (Nationale trijdersbond) n d
'd uit d
(Vlaamse Oud- trij dersbond).
g
tijd
d j
Vlaamsgezinde Front rsb w ging
3 B. VAN VARBNBEROH en J. VAN D R
erkentelljlch1id, /bid, blz. S4.

1 920 een heel netwerk van plaatselijke afdelingen uit. Naast de

inzet voor het materiële lot van de Fronters werd het programma
van de V.O.S. gekenmerkt door pacifisme en antimilitarisme (het
programma van de zogenaamde 'Godsvrede'). Het discours van
de vereniging bevatte echter ook een sterke Vlaamse ondertoon.
Alhoewel de V.O.S. zich officieel niet inliet met politieke
standpunten, zat ze in de praktijk toch op de lijn van de
opgerichte Frontpartij ( 1 9 1 9) en de reeds bestaande
Christendemocratische Daenspartij. Beide partijen groeiden naar
elkaar toe en gingen in 1 923 in de praktijk in elkaar op. In hun
programma haalde het flamingantisme de bovenhand met eisen
zoals de gelijkberechtiging van het Nederlands in de taalwetten en
een federalisering van België. Onder de V.O.S.'en zelf nam
binnenskamers de tegenstelling toe tussen de pacifisten en de
Vlaams-nationalisten. De eerste (apolitieke) strekking bleef
weliswaar de officiële lijn, maar bij het brede publiek was de oud
strij de rsbond op de eerste plaats een Vlaamse vereniging.4 Het
toenemend anti Be lgisch karakter en de radicalisering van de
Vlaamse beweging tijdens de jaren 1 920-30 deed de rivaliteit met
de belgicistische NSB enke l maar oplaaien.
-

Fronten: bepalend in de Okegemse gemeentepolitiek?

In Okegem kwam de eerste (en enige) oud-strijdersbond er in
december 1 93 1 . De werking zelf startte pas in 1 932. Dit lijkt op
het eerste gezicht vrij laat na de oorlog. Voor een deel heeft dit te
maken met de hernieuwde aandacht in 1 930 voor het lot van de
soldaten van 1 4- 1 8, meer bepaald naar aanleiding van he t 1 00jarig bestaan van Belgi�. In het hele land leidde dit tot
belgi.cistische manifestaties en een opstoot van patriottisme. Niet
toevallig werd in Okegem in 1 930 ook het herdenkingsmonument
voor de ge neuvelden van de Grote Oorlog opgericht. In deze
patriottitche roes lijkt het niet vreemd dat de Okegemse afdeling
een onderdeel werd van de Nationale trijdersbond. Toch lag deze
" Nl#uwe Em:yc/opedle van de V/aam11

Bewe lng, Tielt, 1 998, blz. 3 1 87 ·3 l 9 l .
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keuze voor de NSB niet voor de hand. Hiervoor moeten we terug
naar de gespannen gemeentepolitiek van Okegem.
Vanaf de jaren 1 920 werd de Okegemse politiek gedomineerd
door de rivaliteit tussen de Katholieken en de Daensisten
('Donjzen' of Christen Democraten). De onderlinge wedijver
sneed de bevolking in twee kampen, elk met hun eigen
verenigingen, herbergen, winkels, . . 5
.

Algemeen werd steeds aangenomen dat ook in Okegem de
Daensisten in hun rangen meerdere Fronters telden. Een
vergelijking van de Okegemse soldaten tij dens de Eerste
Wereldoorlog en de Daensistische kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 1 92 1 , 1 926, 1 932 en 1 938 werpt
toch wel een enigszins ander licht op deze stelling. Voor de7.e
gemeenteraadsverkiezingen telden we namelijk welgeteld vijf
Fronters die zich kandidaat stelden voor de verkiezingen. Het gaat
om Domien Vijverman (in 1 92 1 ), Jozef Van Isterdael (in 1 92 1 en
1 926), Rufin Steppe (in 1 92 1 ), Johanne s Van lsterdael (in 1 926
1 932 en 1 93 8) en Oscar Agneessens (in 1 926).6 Dat ze allemaal
op de lijst van de Christen Democraten stonden, lijkt op het eerste
gezicht de stelling te bevestigen dat de Daensisten als
'Fronterspartij ' kan omschreven worden. Toch moeten hier enkele
bedenkingen geformuleerd worden.
Vooreerst moeten de gedemobiliseerde soldaten in Okegem in
persoonlijke titel slechts een beperkte rol hebben g peeld tijdens
de eerste naoorlogse verkiezingen. Van de negen Daensistisch
s

P. PRAET, Okegem 1 796-1996. Een bliJc op tw
1 996, blz. 36-37.

nuwen

dorpsl'1Wlll. ��n.

We vergeleken de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen (Owtnicltl
van de gemeenteraadsverlciezingen van 1 792 tot 1970 en wm olrtobB 1 976 als
) m de lijst
deelgemeente van Groot-Ninov . Anna/ n 1 976 Heemkring Q
van Okegemse soldaten van 1 9 1 4- 1 8. De la tste lijst i opgem
wld d J
de herinneringen van Benoit Van Varenbergh l
d r Speeten (Lijst van de Ok. m.s1 soldat di
di oorlog 14-1
l l t � jUl'l!lanil.
deelgenomen hebb1n, in Midi di /Ingen HHmkring a
)l
blz. 1 -80). Het artikel over d Okegem Vuurlaui
(zi
lijst waarschijnlijk nl t helem 1 volled i .
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kandidaten in 1 92 1 waren er (slechts) drie frontsoldaat geweest.
Men zou verder ook verwachten dat het statuut van oorlogsheld de
Fronters de nodige voorkeurstemmen zou opleveren. Al bij al
bleek dit effect in 1 92 1 toch wel beperkt geweest te zijn. Inzake
populariteit op basis van voorkeurstemmen haalden de drie
Fronters een derde, vij fde en achtste plaats (op negen
kandidaten).7
Een tweede vaststelling is dat de persoonlij ke inbreng van de
Fronters zich beperkte tot de eerste naoorlogse verkiezingen. In
1 926 stonden er nog twee frontsoldaten op de lij st. Domien
Vijverman had afgehaakt en Rufin Steppe overleed in 1 926. Enkel
Johanne s Van lsterdael kwam opnieuw op en kreeg het
gezelschap van frontmakker Oscar Agneessens. Nadien wordt de
vertegenwoordiging van de oud- strijders op de Daensistische lij st
nog beperkter.

Er zijn wel aanwijzingen dat sommige Fronters het Vlaamse vuur
van het Daensisme in eigen familie ongetwijfeld hebben
aangemoedigd. Dit was het geval in onder andere de familie Van
der Speeten en Van Isterdael. Zo was Frederik Van der Speeten
( 1 890- 1 947), neef van Alfred die vier j aar Fronter was geweest, in
1 936
een
van
de
grote
stemmentrekkers
van
de
Christendemocraten en tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs
schepen in Okegem. Herberg De Kroon in de Kouterbaan (bij
Brierens) was overigens het vergaderlokaal van de Daensisten en
werd uitgebaat door Lodewijk (Louis) Van der Speeten.

We moeten hier wel aan toevoegen dat het stemgedrag in 1 92 1 op de
Kadwlieke en DaenJiJti1ehe lijst danig verschilde. De eerste lijst moest het
vooral hebben van naam1temmen, terwijl de tweede heel wat lijststemmen
behaalde (36 lijltltemmen en 588 naamstemmen voor de Katholieken, 294
Hjltlfemmen en 445 naamstemmen voor de Dacnsisten). Ook bij de latere
pmemtmadlverldezinacn blijft dit onderscheid bestaan .

7

57

De oud-strijders en de verkiezingen van 1932
Keren we nu terug naar de maanden vóór de stembusslag van
oktober 1 932. De vraag is of we de oprichting van een 'Belgische'
NSB-afdeling moeten zien als een electoraal manoeuvre van de
Katholieken tegen de Christen Democraten. Een tweede vraag is
hoe de stichting bij de Daensisten werd gepercipieerd en hoe dit
eventueel het politieke klimaat van 1 932 bepaalde.
Het is verleidelij k om de Oud-Strij dersbond van de NSB als een
vereniging in het katholieke netwerk te zien. Een bij komende
vereniging voor de Katholieken zou in dat opzicht natuurlij k een
handig instrument bij de volgende verkiezingen zijn. Overigens
nam het toenmalige Katholieke gemeentebestuur in juli 1 932
enkele interessante beslissingen in het voordeel van de oud
strijders (onder andere een tussenkomst van 3 00 fr. bij de
begrafeniskosten van een oud-strijder). 8 Niettemin konden we
nergens achterhalen dat de oprichting van de Oud-Strij dersbond
het resultaat was van een doelbewust plan van de Katholieken om
een bijkomend electoraal vehikel te creëren. Bij de eerste
bestuursleden van de bond (Jozef Veirman Jozef Van de Pene
Frans Jacobs, Amandus Van de Perre, Jules Bauwens, Petrus
Jozef Van de Perre) bevond zich in elk geval niemand die ooit
kandidaat voor de Katholieken was geweest.
De algemene perceptie in Okegem was wel dat de bond omwille
van haar uitgesproken patriottisch karakter eerder aanleunde bij de
Okegemse Katholieken dan bij de meer Vlaamsgezind Donjzen
die op nationaal vlak een steeds kritischer houding aannamen
1gd
tegenover de Belgische staatsstructuur. D laats n
and
tij dens de jaren 1 930 overigens de lijn van d m
Daensisten in de Denderstreek nam lijk d radical
l n ui ind ijk bij h t in 1
Vlaams programma dat
opgerichte Vlaams Nationaal V rbond
belan
) d
d
Illustrerend is dat in Ok g m d offici 1 naam
(Christen Democrat n) in 1 932
rd g ijzigd in
1

Gemeentearchief Ok gem, zitting
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aem-"ttfllnu'n
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Vlaamse Democraten. Verder gebruikten de 'Donjzen' van
vroeger in hun manifestaties steeds vaker de Vlaamse
leeuwenvlag naast of in plaats van de vroegere (Daensistische)
groene vlag.

Toch vermoeden we dat oprichting van de Okegemse Oud
Strijdersbond niet zonder de nodige deining verliep. In een
gemeente zoals Okegem werd alles - en zeker de oprichting van
een nieuwe vereniging - door een partijpolitieke bril bekeken.
Naar de buitenwereld toe lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Zo
benadrukten de statuten van de Okegemse afdeling het politiek en
godsdienstig neutraal karakter van de vereniging: 'Buiten alle
politiek, taal ofgodsdienstige gedachten, de belangen zijner leden
te verdedigen . '. Vandaag kan deze formulering voor een
neutrale vereniging voor de hand liggen, maar wie de
briefwisseling van de Okegemse Oud-Strijdersbond er op naleest
kan zich niet van de indruk ontdoen dat binnen de organisatie de
klassieke tegenstelling tussen Katholieken en Daensisten bleef
meespelen. Vooral bij de inhuldiging van het vaandel op zondag 2
juli 1 933 kwam de onenigheid naar boven. Zo was er heel wat te
doen over welke vlag men zou hanteren en welk hymne er bij de
inhuldiging diende gespeeld te worden. De delicate kwestie werd
door de Okegemse a fdeli ng voorgelegd aan het legerleiding van
Oost-Vlaanderen. De bevoegde Generaal-majoor Deprez snapte
blijkbaar de gevoeligheid in Okegem en vroeg uitdrukkelijk 'een
schriftelijke verklaring te laten geworden dat de plechtigheid met
geen politiek karakter bezield is en dat geen ongewenschte
personen er aan deel nemen welke tegenstrijdig zijn met de leden
van het leger dat het overhandige vaandel wel eene nationale
driekleurige vlag is en niet een of ander bannier '.9 Met dit laatste
verwees hij ongetwijfeld naar de Vlaamse leeuwenvlag die door
V.O.S.-afdelingen werd gebruikt.
.

.

Ook de keuu van het volkslied dat bij de p lechtighe id moest
gespee ld worden. gaf aanleiding tot de nodige beroering Dit
.

9

ArcbiefOkepmlC Oud·Strijdertbond, briof van 10 mei 1 933.
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wordt duidelijk uit een brief van Maurice Verdict, een leraar uit
Lokeren die de Okegemse afdeling als spreker voor de viering had
uitgenodigd. Blijkbaar z.aten de Okegemnaars met de handen in
het haar of nu de Brabançonne dan wel de Vlaamse Leeuw diende
gespeeld te worden. De man geeft de volgende raad : ... raad ik u
aan de Brabançonne te laten spelen na de rede van den kolonel;
na mijne toespraak heft de andere muziekmaatschappij de
Vlaamsche Leeuw aan. Zoo doende is iedereen tevreden gesteld;
de Vlaamsche Leeuw is ten andere een nationaal lied voor alle
Vlamingen zonder onderscheid Slechts kortzichtigen begrijpen
dat niet . . . ' 1 0 Verdickt, nochtans als spreker aangeraden door de
NSB, had blijkbaar ook een Vlaamse reflex en verwonderde zich
duidelijk over de Okegemse gevoeligheden en raadde dus aan dat
ook Volksfanfaren (de fanfare van de Okegemse Daensisten) aan
de huldiging zou deelnemen.
'

De festiviteiten bij de inhuldiging van het vaandel op 2 juli 1 933
werden in Okegem dus uiteindelijk een Belgisch compromis
waarachter iedereen zich kon scharen. In zijn sermoen tijdens de
hoogmis riep legeraalmoezenier Poulaert op om de plooien van de
tweedracht glad te strijken en te beseffen 'dat vaderlandsliefde en
vredesgezindheid met elkaar gepaard gaan,
alhoewel
tegenwoordig deze twee opdrachten maar al te dikwijls valsch
verklaard worden '. 1 1 Met deze opdracht konden de Okegem
oud-strijders het stellen. Hun statuten schreven absolute
neutraliteit voor en men probeerde zich hieraan ook te houden.
Door haar lidmaatschap van de N B bestond d indruk dat de
Okegemse Oud-Strijdersbond nu eenmaal meer bij d
laam gezind
belgicistische Katholieke partij dan bij d
Daensisten aanleunde, maar er zijn g n aanwijzingen dat zij
dienst deed als een van de vereniging n in d m
Katholieken.

10
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(Arc/1le/ Okege1111e Oud-Strl)der1bond)

Okegemse Vuurkruisers
Patrick Pral!l

Een van de onderscheidingen die aan de oud-strijders van

de

' Grote Oorlog' werden uitgereikt was het Vuurkruis of Croix du
2
Feu. In Okegem waren er elf mannen die hierop recht hadden. 1
Het Vuurkruis of

Croix du Feu

werd uitgereikt aan de Belgische

militairen die tij dens de oorlog effectief aan de gevechten
deelgenomen. Wie had

hebben
behoord tot de eenheden die zich tussen 4

augustus

1 9 1 4 en 1 1 november 1 91 8 in de onmiddellij ke vuurlinie
van de vij and bevonden, had dus recht op het Vuurkruis. In de
praktij k was het echter voldoende om ten minste 1 2 maanden tot
deze eenheden te hebben behoord.

13

D e invoering van de Vuurkaart in
ontevredenheid

onder

de

1 932 houdt verband met de

frontsoldaten

over

de

financiële

compensaties. Deze waren op hun beurt afhankelijk van het aantal
frontstrepen die een soldaat had gekregen. Een Koninklij k Besluit
van 24 juni 1 9 1 6 had bepaald dat één of meerdere frontstrepen
werden toegekend op basis van het aantal maanden aan het front.
Eén jaar aan het front gaf recht op één frontstreep voor elke
bijkomende zes maanden kreeg men een volgende frontstreep.

De

problemen rezen wanneer dat de frontstrepen op de duur ook
werden toegekend aan soldaten van eenheden die niet altijd

in d

vuurlij n hadden gestaan. Bij de ' echte Fronters leidde dit tot h

12

De gegevens over de Vuurkruisers zijn opgenomen in het Gllldenboelc
ruirnteh tin&
ldenboek/OuldenboekprojecttotaaVguld
boek.htm.
W
3 Op de regel van 1 2 maanden bestonden uitzonderingen. V
r wi h d
deelgenomen aan de zware gevechten van het B lgische l ger tussen 4 ugustus
tot 3 1 oktober 1 9 1 4 of van 28 ptember 1 9 1 8 en 1 1 november 1 9 1
llstollk<lell
d
negen maanden. Soortgelijke uitzonderingen werden
krijgsgevangenen of personen die verwonding n h dd
Vuurkaart dat online te raadplegen is op www.tenboome .

l

wat nijdige opnspmgen
dat ze op dezelfde hoogte
werden behandeld als
degenen die veel minder
gevaar hadden gelopen.

Hun protest werd dus
verhoord door de wet
van 1 4 mei 1 932 die de
Vuurkaart introduceerde
voor elke soldaat die
gedurende 1 2 maanden
aan
daadwerkelijk
vijandelijk
vuur
had
blootgestaan. De kaart
leverde
enkele
interessante voordelen op
zoals 75 % korting op
trein, tram en busvervoer
Daar waren wij alleen. De mannen van de
in
België.
Dragers
vuurlijn (Kaart uitgegeven door de
hadden ook het recht om
Vuurkruisenbond, Brussel)
gratis op consultatie te
gaan naar een speciaal aangestelde dokter en ze kregen een
korting op de voorgeschreven geneesmiddelen. Verder leverden
de frontstrepen vanaf de leeftijd van 45 jaar een rente op die
driemaandel ijks werd uitbetaal d (dit bedrag was opnieuw
afhankelijk van het aantal strepen). De voorwaarde was wel dat de
Vuurkaart niet automatisch werd toegekend maar moest
aangevraagd worden. De kaart was letterlijk vuurrood en bevatte
alle nodige gegevens van de fronter (foto, naam , geboortedatum,
regimenten waar men gediend had, medailles en eretekens, aantal

front· en kwetsuurstrepen).

De toewijzing van het Vuurkruis bracht met zich mee dat de
bettokken mannen in het Guldenboek der Vuurkruisers werden
opgenomen. Voor genealogen en heemkundigen is dit een

bij:mndere bron om de rol van een familielid of dorpsg noten
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tij dens de oorlog te leren kennen. We laten u kennis maken met de
Okegemse Vuurkruisers. 14
Philemon J.A. Baeyens15
werd geboren in Okegem
1 7 december 1 890. Hij �
in 1 91 4 in dienst bij het �
Linieregiment Met deze
eenheid nam hij in 1 9 14
deel aan de verdediging van
de forten van Luik evenals
aan de gevechten rond
Aarschot om zich via
Antwerpen terug te trekken
achter de IJzer. Baeyens
liep in de sector rond
Diksmuide een gescheurd
trommelvlies op door een
'éclatement des explosifs .
1917
werd
hij
In
d
e
overgeplaatst naar het 4 Jagersregiment te voet waar hij tot
sergeant werd gepromoveerd. Hij kreeg naast het maximum van 8
frontstrepen ook nog tal van eretekens waaronder h :t
Oorlogskruis en de IJzermedaille. Na de oorlog kon Baeyens aan
de slag als bediende bij de Belgische Spoorwegen. Hij huwde m t
Leontine Helpers en overleed in Okegem op 7 november 1 959.

Victor Adriaens werd geboren op 1 6 juli 1 894 in D nd rhoutem.
Hij ontving 7 frontstrepen wat betekent dat hij nag n g d ganse
oorlog tot een gevechtseenheid heeft behoord. H t ging m h t 2•
Jagersregiment te voet, een e nheid di betrokken
in d
1 4 De infonnatie uit het Guldenboek wordt aangevuld m t geg
persoonlijke dossiers van Belgische militairen zijn terug te vind
Centrum voor Historische Documentatie van d Krijgsm cht in
personen geboren vanaf 1 888) n in h t Archi f van h t ninklij
van het Leger en de Krijg g chiedeni (vóór 1
).
t.s Foto: Guldi nbotl/c du Vuurkaart

gevechten aan de Nete en rond Antwerpen in 1 9 1 4 . In oktober van
het7.elfde jaar deed Adriaens actief mee aan de IJzerslag. Zijn
regiment hield tot 1 9 1 8 de wacht aan het front. Eind 1 9 1 8 nam het
deel aan de bevrijding waarbij het vooral in de kuststreek
opereerde . Volgens zij n persoonlijk dossier liet hij het frontleven
niet te nauw aan het hart komen en was hij na een verlof niet altijd
even stipt bij zijn eenheid terug ('avoir manqué à l'appel dus soir
et d'être rentré à une heure inconnue de la nuit'). Hij kreeg
hiervoor verschillende keren 'cachot' . Adriaens bleef gewoon
soldaat, maar verkreeg ondanks zijn weinig gedisciplineerd
gedrag naast de gebruikelijke frontstrepen ook het Oorlogskruis.

Jan A. Neokennans werd geboren in Okegem op 3 1 december
1 895. Hij maakte van in het begin van de oorlog deel uit van het
1 3de Linieregiment, naar verluidt één van de strijdvaardigste van
het Belgische leger Haar manschappen leden vaak bloedige
verliezen en waren betrokken in de belangrijkste confrontaties met
de Duitsers. Zo liet het zich opmerken in de Slag bij Merkem
(Houthulst) in 1 9 1 8, een poging van de Duitsers om tijdens hun
voorjaarsoffensief door te stoten naar de Noordzeekust. De
Belgen konden er samen met Franse soldaten de Duitse opmars tot
stilstand brengen. We vermoeden dat Neukermans hierbij ook
aanwezig was. Toch moet hij tijdens de oorlog niet constant aan
het front hebben verbleven want uite indelij k kreeg hij 'slechts' 5
frontstrepen. Hij zwaaide wel af als korporaal. Na de oorlog
huwde met Maria Ida Vernaillen. Ook Jan Neukermans ging
nadien bij de spoorwegen werken en werd in 1 93 7 zelfs
stationschef in Brussel-Noord. Hij stierf op 2 februari 1 989 op de
gezegende leeftijd van 93 jaar.
.

Ju
B u e werd op 1 6 mei 1 893 in Schendelbeke geboren.
Hij huwde nog vóór de oorlog met de Okegemse Irma Baetens.
Het is niet duidelijk tot welke eenheid Bauwens aanvankelijk
behoorde, maar hij eindigde in 1 9 1 8 bij het 1 3 do
Artillerieregiment, een nieuw samengestelde eenheid die eveneens
aan het bevrijdingsoffensief deel nam. Bauwens kreeg er de graad
van wacbtmee ter (korporaal). eduremte de ganse oorlog lag hij
ff

in de onmiddellijke vuurlinie waardoor hij kon rekenen op 8
frontstrepen, het IJzer- en het ·Oorlogskruis. Na de oorlog kon hij
als seinwachter ook aan de slag bij de spoorwegen. In Okegem
was hij zeer actief in de oud-strij dersbond. Hij overleed in Ninove
op 1 5 juni 1 972.
Felix De Braekeleer 16

werd geboren in Liedekerke op 1 2
november 1 88 8 . Hij huwde in 1 9 1 0 met Maria Asselman. Tot
welke eenheid hij in 1 9 1 4- 1 5 behoorde is niet duidelijk, maar we
weten wel dat hij ongeveer minstens drie jaar deel ui1maakte van
het 9de Linieregiment, een staat van dienst waarvoor hij 6
frontstrepen kreeg. De Braekeleer behield de ganse oorlog de
graad van soldaat. Na de oorlog werd hij Ridder in de Orde van
Leopold II. Hij overleed in Okegem op 1 december 1 960.
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Frans Comelis 17 werd
geboren in Okegem op 20
januari 1 897. Hij kwam
op 3 november 1 9 1 6 in
actieve dienst bij het 7 cte
Deze
Linieregiment.
eenheid situeerde zich op
de rechterflank van het
Belgische leger en nam
eind september 1 9 1 8 deel
aan
het
zogenaamde
bevrijdingsoffensief.
Tijdens deze gevechten
raakte Cornelis op 1 0
oktober gewond en werd
hij naar een militair
hospitaal
overgebracht.
hiervoor
Hij
werd
gehonoreerd met één kwetsuurstreep. Daarnaast ontving hij ook
het Oorlogskruis. Hij huwde na de oorlog met Leontine
VernailleIL In 1 930 werd hij aangesteld als veldwachter van de
gemeente. H ij bleef in dienst tot zijn dood op 1 3 mei 1 956.
Alo& Van de Perre werd geboren in Okegem op 9 juni 1 883. Hij
was dus minstens 3 1 j aar wanneer hij zich bij het Belgische leger
aansloot. Het geval van Van de Perre is atypisch. Hij was reeds 3 1
j aar bij het begin van de oorlog en deed dienst als vrijwilliger bij
het 6• regiment Jagers te voet. Onduidelij k blijft ook waarom hij
het Vuurkruis ontving. Hij bleef gans de oorlog soldaat en ontving
slechts één frontstreep en de gebruikelij ke medailles. Wellicht
maakte hij als vrijwilliger gebruik van de vele uitzonderingen die
bij het toekennen van de kaart werden gemaakt. Van de Perre
overleed in Okegem op 1 7 juni 1 965 ,

''

oto: Humlvlfll Ougem
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Petrus (Pierre) Cobbaert11
werd op 7 januari 1 896 in
Liedekerke geboren. We weten
dat hij behoorde tot de 1 *
regiment
Carabiniers,
een
die
een
eenheid
zeer
belangrijke rol speelde in het
najaarsoffensief van
1 9 1 8.
Wegens
zijn
verdiensten
tijdens
deze
gevechten
verkreeg hij onder andere het
en
de
Oorlogskruis
IJzermedaille. Hij had verder
recht op drie frontstrepen en
één kwetsuurstreep. Cobbaert
sloot zich na de oorlog aan bij de V.O.S. -afdeling van ZIJn
geboorteplaats Liedekerke.

Pierre Jo eph Van der
Perre 19 werd op 9 november
1 889 in Liedekerke geboren.
Hij huwde in 1 9 1 2 met Maria
Alvina De Boitselier in de
Kattestraat. Tijdens de oorlog
maakte hij d 1 uit van h t 5c1e
t.,
regiment Jag rs t
on tant
dez lfd
nh id al
Van Hon t Hij chop
tot rgeant en ver
g n t
8 frontstrepen
k n g ht
Oorlogskrui
d
n
IJz rm aill . Hij
n
d m t
v rluidt
g d
rd
Id
in
.

18
IQ

Foto: Guldenboek d r Vuurkoarl
Foto: ibidem
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Okegem. Na de oorlog werd hij spoorwegbediende op
verschillende plaatsen in het land waarna hij zich in 1 922
definitief in de Kattestraat vestigde. Van der Perre was zeer actief
in het verenigingsleven in Okegem. Zo behoorde hij in 1 93 1 tot de
stichtende leden van de oud-strijdersbond en was hij jarenlang
voorzitter en secretaris van de Bond der Kroostrijke gezinnen. Hij
overleed in Okegem op 1 6 oktober 1 958.

Van
Constant
20
werd
Honste
eeniet.911. �
W... Dl Ik �
. ��· " ... .�cl! hoop bcvestir,cf. ;,
geboren in Wijnegem
....
.
,'f;t·
september
14
op
HIJ! VOOIC. � .ZIKl .ERUST
-- den Heer
1 895. Hij maakte in
Ooml.t J�ph Alphonse . .
wat
heel
1 9 1 4- 1 5
YAB HONSTË .
"
omzwervmgen
mee
èarrOetrOOT YAM MEYROÛW
.
- JUUA N()LEVAUX
m
hij
vooraleer
StatleoveNte .te Okegem,
,
Oud.,.tjder 1 8 1 4 - 1 8 1 8 en lnvalled,
.
trad
dienst
militaire
.
..,..... a. w,...,_. den 1• September 18'5
'"'
..,,,
rudl
Ot
-1eden
r.
Akembef'I
den
3
Juni
1942
:!
Naar eigen zeggen
� door de �
.
,
Kerk.
H.
de
HNder
,
had hij in 1 9 1 4 geen
.(
oproepingsbevel
ontvangen, maar hij
bood zich wel aan bij
de Belgische consul in
Haag.
Den
Via
Rotterdam kwam hij
m
achtereenvolgens
Rotterdam, Hull en
Folkestone
terecht.
Vandaar stak hij het
Kanaal over om in
1 9 1 S terecht te komen
in Auvours, een plaats
in Noord-Frankrijk met een belangrijke militaire basis voor Britse
en
elgiscbe soldaten op rust. Hij kre g er e n
infanterieopleiding, maar omwille van een beperkte invaliditeit
:

en

�.

rust
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en

onur

,,, Bidprentje: oipndom Heemkrina.
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werd het uiteindelij k een ondersteunende functie

als brancardier

bij het 5de regiment Jagers te voet. Van Honste kreeg
3 frontstrepen evenals een

uiteindelijk
Bronzen Leeuw voor zijn bijdrage aan

het eindoffensief. Na de oorlog verhuisde hij achtereenvolgens

naar Hoegaarden en Watermaal-Bosvoorde waar hij mecanicien
werd. Op het ogenblik van zijn

aanvraag als Vuurkruiser (midden

jaren 1 93 0) woonde hij met zijn echtgenote Julia Molevaux

in

Okegem waar hij stationsoverste was. Hij overleed in Alsemberg
op 3 juni 1 942.
Dominique Vyverman werd geboren in Okegem op
Bij

de

mobilisatie

28 juni 1 89 1 .

kwam hij terecht bij het l stc regiment

Carabiniers: één van de actiefste eenheden van het Belgische leger
dat omwille van haar verdiensten bij het eindoffensief de
' Carabiniers Prins Boudewij n' mocht dragen. Vyverman

titel
kon op

het einde van de oorlog dan ook pronken met onder andere

8

frontstrepen, het Oorlogskruis en het IJzerkruis. Na de oorlog
volgde

hij

in

Eversem

zijn

vader

op

als

landbouwer en

veekoopman. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen

was hij

kandidaat voor de Daensisten. Hij trouwde met Maria Brusselle
uit Dudzele (deelgemeente van Brugge), een j ongedame die hij
tijdens de oorlog heeft leren kennen . . ? Vyverman overleed in
.

Okegem op 27 februari 1 97 1 .
In onze gemeente waren er dus elf mannen met een Vuurkaart.
We kunnen besluiten dat het bezit zeker niet door de militaire
rang werd bepaald: de meesten waren soldaat, de hoog
was deze van sergeant. Zes hiervan zijn niet

te rang
in Okegem geboren.

Twee waren als gevolg van hun huwelijk met

n Ok gem

reeds

vóór de oorlog in de gemeente woonachtig. Vier anderen kwam
er na de oorlog door hun huwelijk of door
psbezigh
terecht.
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Vuurkruisers nadien bij de
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Fronters door de Belgi ch
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Tot nog toe werd aangenomen dat in Okegem 86 G onge) mannen
tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de wapens waren geweest.
De gegevens uit het Guldenboek en de aanvullingen door Jozef
Van der Speeten laten vandaag toe om dit cij fer bij te stellen. Zo
:zouden in 1 9 14 minstens 93 mannen gemobiliseerd zijn. Als we
hierbij nog de Fronters tellen die na de oorlog in Okegem kwamen
wonen, komen we uit op een totaal van minstens 97 oud..
21
stri� ders.

ia De

namen lijst van frontsoldaten (in Mededelingen Heemkring Okegem, 1 98 1 ,
r jaargang, blz. 1 -80) Wal van de hand van Benoit Van Varenbergh. Jozef Van
der Speeten kon de lijst zelf reeds aanvullen met Emery Baeten, Petrus Baetens,
Petrul COfijm, Frans Cotijns, Frans Jacobs, Bernard Neukermans en Gustaaf
Van Cuuem. De mannen die in het Guldenboek der Vuurkruisers als
Okepmnaar zijn genoteerd. zij n niet noodzakelijk geboren in de gemeente maar
woonden er op het ogenblik dat het Vuurkruis werd uitgereikt. Het gaat om
Victor AdriaenJ, Julel Bauwens, Petrus Cobbaert en Constant Van Honste. Felix
De Brukeleer en Pierre Joseph Van der Perre werden beiden in Liedekerke
pboren maar huwden reedl vóór de oorloa in Okepm.

Celina Van der Speeten

is 1 00 jaar
Herman Bnmtegem

Het aantal honderdjarigen is in België in twintig jaar meer dan
verdrievoudigd. Men zit momenteel aan ongeveer 1 600
eeuwelingen. Terwijl men vroeger heel af en toe eens een
honderdjarige mocht vieren is het nu schering en inslag. Binnen
twintig jaar zal het aantal nog verdubbelen dankzij de medische
wereld die meer en meer vat krijgt over de twee dodelijkste
ziekten van de mens namelijk kanker en hartproblemen. Onze
levenskwaliteit blij ft verbeteren, vandaar die sterke stij ging.
Ongeveer 87 % van het
aantal eeuwelingen zijn
van het vrouwelijk
geslacht. Deze tendens
zien
ook te
we
Okegem. a Clemens
piegel
Van
den
an
(2003)
Judith

Damme (2005) en
Maria Van Asbroeck
(20 1 0) is het de beurt
an der
aan Celina
om in d
d
van
u lingen
opgenom n te word
In naam van d
•

H

�

... ..... .
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n
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gelukkige jaren.
Celina Constantia Van der Speeten werd op 30 augustus 1 9 1 2 om
5 uur 's morgens geboren als tweede kind van het echtpaar Petrus
Amandus Van der Speeten en Maria Eusebia Van der Speeten in
hun woning in de Kattestraat, in de volksmond Den Hert

genoemd.

Petrus Amandus Van der Speeten en Maria Eusebia Van der Speeten

Petrus ging het kind reeds dezelfde nam iddag om 1 7 uur 'tonen'
in het gemeentehuis (toen gevestigd in een lo kaal van de
gemeenteschool langs de Kouterbaan). In die tijd diende het kind
immer nog getoond te worden aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand. De verklaring en vertoning werd gedaan in het
bijzijn van Camille Beeckman (postmeester) en Eduard De
Boiuelier (veldwachter), beiden 49 jaar oud die tekenden als
getuigen. De akte werd ondertekend door burgemeester Jan Van
den erghe, die ambtenaar van de burgerlijke stand was. De akte
vermeldt dat Petrus op dat ogenblik 38 jaar oud was en het bero p
".

van landbouwer uitoefende. Moeder Maria was 4 1 jaar oud
haar beroep was huishoudster.

en

Het gezin Petrus Van der Speeten - Maria Van der Speet.en
vestigde zich na hun huwelij k in 1 908 in de Kattestraat waar nu
Celina nog altij d woont. Het kende reeds vroeg tegenslag. Op 8
november 1 908 brak een brand uit in hun woning waarbij de
oogst, de meubelen en het geld in de brand bleven.
Het gezin had drie kinderen Carolina Julia (geboren op 1 4 juli
1 9 1 0 en gestorven te Ninove op 1 8 maart 1 963), Celina
Constantia (geboren op 30 augustus 1 9 1 2) en Maria Elisabeth
(geboren op 1 0 augustus 1 9 1 5 en gestorven op 1 6 februari 1 996).
Het valt op dat zowel vader en moeder dezelfde familienaam
hebben, nochtans waren het twee verschillende familietakken te
Okegem. In een bij lage vind je een overzicht van oorsprong van
beide familietakken.
Celina werd op 30 augustus 1 9 1 2 gedoopt door pastoor
Cnockaert. Als peter trad Joannes Severien Van der Speeten op en
Maria Celina Van de Perre nam de taak van meter op zich. aar
gewoonte gaf de meter of de peter hun naam mee aan de dopeling.
In het doopboek van de parochie 0.-L.-Vrouw-Opdracht te
Okegem vermeldt pastoor Cnockaert foutief dat Celina geboren is
om twee uur in de morgen. We vermelden nog dat in Okegem 44
kinderen geboren en gedoopt werden.
Celina ging op driejarige leeftij d tij dens de Eerste Wereldoorlog
naar de bewaarschool te Okegem. Zuster Brigitt
aria
Thienpont) was toen leerkracht van de kleintjes. Op z enjarige
leeftijd ging ze naar het eerste leerjaar van d lagere chool waar
ze van Maria Boessaert uit Goeferdinge d beginsel n van h t
lezen, schrijven en rekenen kreeg.

lina
schriften werden als voorbeeld gesteld oor d
·11
Ze kon ook goed t ken n.
lina d d
d zij h t
voor de zusters in d oh l. Zo
aardbeien in de moe tuin van d zus
Bij juffrouw Amata Verm ul n was

·

".
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Haar eerste en plechtige communie deed zij te Okegem in 1 924.
Tijdens de catechese als voorbereiding op de plechtige communie
moest Celina de andere leerlingen voorzeggen als ze hun les niet
kenden. Celina was altijd en overal alert. Ze werd op 22 j uni
1925 gevormd en ging daarvoor te voet met haar ouders langs het
bos naar de hoofdkerk te Ninove. Na het beëindigen van de lagere
school ging ze verder tot haar vij ftiende studeren in de school van
de Zusters van de H.H.Harten van Ninove waar zij de eerste prij s
voor godsdienst kreeg.

Zoals de meeste klasgenoten werd Celina thuis gehouden om mee
te helpen in het huisgezin en de boerderij . Verder studeren was in
die tijd geen optie. Op vijftienjarige leeftij d werd ze ingeschakeld
in de handschoenfabricage die in die jaren een geweldige opmars
maakte te Okegem. Clara Schoup baatte met haar man Gustaaf De
Vos een atelier uit dat gevestigd was in het eerste huis links van
de Leopoldstraat (nu reeds verdwenen). Nadat ze eerst een periode
zelf handschoenen genaaid hadden gaven ze die uit aan meisjes en
vrouwen uit Okegem. Ze leerden die meisjes de handschoenen
naaien en stikken zodat ze thuis het werk op een naaimachine
konden voltooien. De verlichting gebeurde toen nog met een
petroleumlamp aangezien er nog geen elektriciteit was in
verschillende huiren22 • Celina deed dit werk thuis vanaf haar
vijftiende tot 1 950. Drieëntwintig jaar werkte ze per dag twaalf
paar handschoenen af.
Toen Celina eenentwintig jaar was stierf haar moeder. Haar vader
bleef met zijn drie dochters de boerderij beredderen. Ze kreeg
naast de handschoenfabricage het huishouden als taak. De andere
z.usters hielpen mee op het veld.

Van de Eerste Wereldoorlog herinnert Celina zich nog dat ze als
zesjarig meisje dikwijls op de schoot zat van Duitse soldaten die
In 1924 sloot het Oomeentebestuur een contract met de N.V. Compagnie
d'� de la Dendre en het jaar nadien word Okegem aangesloten op het
e lelmiciteitlnet.

u

gelogeerd waren in het ouderlijk huis in de Kattestraat. In de
Tweede Wereldoorlog denkt ze nog aan de dagelijkse
beslommeringen om de eindj es aan elkaar te knopen, de passages
van Duitse soldaten en de individuele drama's in het dorp Voor
de rest zijn Celina en haar familie de oorlog goed doorgekomen..
.

In 1 945 huwde ze met Edmond Wauters, landbouwer geboren te
Pamel op 9 december 1 904. Zijn ouders Felix Wauters-De
Duffeleer Maria (afkomstig uit Pamel) vestigden zich in 1 922 te
Okegem. Ze hadden een woning en boomgaard aan de
Hazeleerstraat kunnen kopen van het gezin Courteaux-De Smedt
dat naar Erembodegem verhuisde. Edmond Wauters was het
tweede kind van het gezin.
Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren: Herman (01946)
Marcel (0 1 949), Rita (0 1 95 1 ), Maria en Magda (0 1 955) en Rosa
(0 1 956). Allen zijn ze gehuwd en de vier meisjes zijn woonachtig
te Okegem. Haar man Edmond overleed op 76-jarige leeftijd in
1 980. Celina is dus reeds meer dan 32 jaar weduwe.
Eenmaal de kinderen gezond en wel op eigen benen stonden, kon
het leven in een rustiger vaarwater komen, waarbij de jaren en de
kleinkinderen zich opvolgden. Celina heeft momenteel elf
kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Zelf zegt ze: Ik
ben tevreden met wat er geweest is. Mijn dochters komen bijna
iedere dag mij bezoeken en een handje toesteken. Daar ben ik
gelukkig mee ' .
Voor Celina kwam het gezin op de eerste plaats. Het i voor haar
dan ook een grote vreugde de kinderen op be langrij momenten
lina lid
bij elkaar te zien. Naast haar gewone
rk thui
van verschillende verenigingen. Zo ging zij twintig jaar lang h t
lidgeld innen bij meer dan hond rd led
van h t tijdschrift
Middelares en Koningin n
dertig j ar trou lid
d
gepensioneerdenbond waar ze reg lmatig d lnam
activiteiten.

Celina met haar vijf kinderen

Op 84-jarige leeftijd reisde ze nog met haar dochters per vliegtuig
op bedevaart naar Kroatië Celina heeft nog een fantastisch goed
geheuge� Ze heeft de Heemkring talrijke malen informatie
verstrekt over Okegem en zijn inwoners.
.

Celina is gelukkig dat ze nog altijd in haar huis kan wonen. Ze
beseft dat ze als het echt niet meer gaat haar huis zal moeten
verlaten en naar een rustoord gaan. ' Ik wil mijn kinderen niet tot
last zijn. Ik krijg veel hulp van mijn kinderen maar wil nog
zoveel mogelijk zelfstandig zijn. Als het niet meer zelfstandig
gaat 7.al ik zelf de beslissing nemen om naar een rustoord te gaan.
Ik heb altijd in mijn vertrouwde omgeving geleefd en behoudt
daarmee mijn z.elfvertrouwen. Ik wil niet zeuren maar zo oud
worden hee ft ook nadelen, je kan je niet voorstellen hoe moeilijk
het it om van anderen afhankelijk te zijn'.
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De naam Okegem
Herman Van lsterdael

De eerste vermelding van de naam Okegem komt voor in een
charter van het jaar 1 096 behorend tot het archief van de Sint
Adriaansabdij te Geraardsbergen. De originele oorkonde is in de
loop der eeuwen verloren gegaan. Er bleef een afschrift van deze
oorkonde bewaard, overgeschreven op het eind van de 1 3de
eeuw. 23 In deze tekst wordt Ockinghem geschreven. In latere
eeuwen komen nog de vormen Okenghem (Oorkonden St
Adriaansabdij, 1 1 42), Okengem (Oorkonden abdij Ninove, 1 165)
Ochreghem (Oorkonden St.-Adriaansabdij , 1 1 8 1), Hockengem
(Qorkonden abdij Ninove 1 200), Okenghiem (1295), Oukeghem
( 1 299), Okeghem ( 1 3 5 1 ), Okighem (1406), Okerghem (1 595)
Oekegem ( 1 689), Oockeghem (Aangiften nalatenschappen Okegem
1 756) voor.
In de zevende eeuw, de ontstaansperiode van deze naarri2'4 mu
men deze plek Ukinga haim genoemd hebben. Dit betekent de
woning van de lieden van Uko of Okko.25 Uko vestigde zich met
zijn afstammelingen op het grondgebied van de gemeente. In het
Rijnland in Duitsland bestaat nog een identieke dorpsnaam
Ockenheim. De oud-Germaanse manne lijke voornaam H�
schijnt in Friesland (Nederland) nog gangbaar te zijn. Vroeger
het daar een zeer populaire naam. Hoeke is namelijk een h Id in d
eertijds bloedige strijd tussen Angelsaksen en Friezen.26 De

23 Rijksarchief Gent, Archief Sint-Adriaansabdij Geraardsbergen nr. � r � .
24 GYSSELING Maurits, Inleiding tot di toponymie, vooral """ Oosf
Vlaanderen, in: Naamkunde, 1 0, 1978, p. 12.

25 GYSSELING Maurits, Toponymisch woordenboek wm Be/gil,
Luxemburg, Noord-Frankrylc en West-Duitsland (v66r' 1226),

Studi n voor de Geschied nis en de
icoftafi
Interuniversitair Centrum voor Neerlandisti , To
delen, p. 760; CARNOY A., Or/gin di noms di
Leuven, 1 948, p. S l l .
26 CLAERHOUT J" OMgem. in: Phllolog
bij
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werd omstreeks het jaar 700 op schrift gesteld.
Plaatsnamen die eindigen op -ingahem en -hem duiden Germaanse
nederzettingen aan die tussen de zesde en de tiende eeuw als centra
van landbouw en veeteelt ontstonden27• Het is best mogelijk dat het
om nederzettingen gaat die reeds eerder bevolkt waren. Okegem is
niet de enige Germaanse plaatsnaam op het grondgebied van de
gemeente. Eversem, de oudste vermelding in een archiefstuk
dateert van 1 1 96 onder de vorm Eversenghem, is een Eburtsinga
haim. Dit is een woning van de lieden van Ebertso of Eburtso. 28 In
de streek komen veelvuldig de namen op -hem voor. Het toont aan
dat zich hier veel Germaanse families gevestigd hebben. In de
onmiddellijke omgeving liggen bijvoorbeeld Iddergem, Bakergem,
Huisegem, Pijnegem, Impegem.

Uittreksel uit het afschrift van de akte van 1 096 waarin de naam Okegem voor
bet eerst voorkomt. Dit is een afschrift van het einde van de 1 3 e eeuw. De
originele oorkonde is niet meer bewaard.
We lezen:

". eccluiae trad/dit, quatuorque jugera terre arab///s duosque mansos
doml11Jco1 1uprajluvium aque quae Tenera nuncupatur. Preterea, sapientium
111pr01crlptorum et dlvltum ratlonablll comlllo, omnla benejlcla quae primltus,
dum /bi caput abbatle po1/tumfuerat, D/cllvlnlo appendebant, sim/liter abbatle
apud Geraldlmontem tr0/18/ate 1tatute 1/cut praellbatum est et lnnovate
co111lgNJta et 011crlpta 1u111: Altare vide/leet de Houthem cum appendltlls suis
Heldreghem et Ydrlghem 1lne per8ona 1ed cum debitls obson/Lr, Altare de
OckJngMm (Bron : Archief abdij Oeraardabcrgen nr. 2 folio 9veno).
...

21

VERHUL8T A., Het landlchap In Vlaanderen, Antwerpen, 1 964, p. 60.
" OV
INO M., Toponymllch.", p. 344: CARNOY A., o.c., p. 20 1 .

Het talrijk voorkomen van deze namen leidde tot de volkse
verklaring van de naam Okegem. Dit verhaal werd in 1 898
opgetekend.29 Het wordt nog altijd met lichte varianten voort
verteld.

Hoe Okegem aan zijn naam kwam... Het was in de tijd toen ons
Heer en Sint-Pieter met een kruiwagen de 'prochiën' rondvoerden.
Overal waar er enig volle woonde stortten zij een prochie van hun
kruiwagen en gaven er een naam aan Zo waren zij op zekere dag
teweeg de Dender over te trekken, toen Sint-Pieter gewaar werd
dat er een prochie van zijn kruiwagen viel.
.

- Meester, riep Sint-Pieter tot ons Heer, die een eind weegs vooruit
was, daar valt nu nog een prochie van mijn kruiwagen, ge moest ze
er eens komen opleggen.
- Bah! antwoordde ons Heer, laat ze maar liggen.
- Ja, maar meester, hoe zullen wij die prochie noemen?
En ons Heer binnensmonds de namen herhalend van Houtem en
Eeregem, zo-even door hem bezocht, zei na een poos luidop: wel,
ook e (een) gem ! En alzo is' t dat Okegem aan zijn naam gekomen
IS.

21

DB POTIBR F. en BRQB,vn�""
g1m11nt111 dar provincie Oost· Vlaandi
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Okegemse plaatsnamen deel II
Namen van boerderijen, huizen en bouwwerken en
·

van perceelsnamen genoemd naar personen

Herman Van Isterdael

In 1 999 werd reeds het eerste deel plaatsnamen over wegen en
waterlopen gepubliceerd. 1 U krijgt nu het tweede deel over
boerderijen, huizen en andere gebouwen die naar personen zijn
genoemd.

De schuin gedrukte nummers in dit artikel verwijzen naar de
percelen op de kadasterkaart van 1 8 1 0.
Gebruikte afkortingen: A: akten en contracten, Ab: atlas
buurtwegen, Ar: annenrekening, Aw: atlas waterwegen, D :
dorpsrekeningen, K: kadaster, Kr: kerkrekening, L: landboek, La:
legger van de eigendommen van de abdij van Ninove, 1 644- 1 645,
M: familiearchief Merode-Westerloo, Nb: notariële akten studie
notaris Van den Berghe, 0: ommestellingkohier, Oa: oorkonden
abdij N inove, P: procedurerollen, Pb: register van pachten abdij
Ninove, Pk: penningkohier, Pr: processen, Ra: rekeningen abdij
Ninove, Rb: renteboek van de kerkfabriek en armentafel, Rm :
register van renten van Pieter Masieres, 1 465 (A.R., Rekenkamer
4521 7), Ra: registers van renten abdij Ninove 1 703- 1 785
(arehiefurs. 1 07- 1 08), vVI: Raad van Vlaanderen, : staten van
� : inspecties van de wegen, V: openbare verkopingen en
verpachtingen, W: wezenrekening

1 Oupm1e plaallnamen. Namen van wegen en waterlopen, in Mededelingen
Humlvlng Ougem, ja, 24, 1 999, p. 65-83.
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Namen van boerderij en, huizen en bouwwerken

Baljuws. - tBaljuws (volksmond), ook Hof Van Rolder genoemd.
Vroeger woonde hier de familie Hendrickx die vanaf 1 740 tot het
einde van de 1 8de eeuw de balj uws van Okegem leverde.
Borgstad J . - Den ommeloep om de borchstat (M, 1 39 1 ), omloep
(M, 1 3 9 1 ), lommeloop (M, 1 473). In de weiden langs de Dender,
op het grondgebied van Okegem, stond de oudste burcht van de
heren van Pamel. Deze was omwald door een gracht genoemd de
ommeloop.
Camme. - Zie Kam.
Gemeentehuis.
Het Okegems gemeentehuis vond achtereen
volgens onderdak in een herberg op het Dorp, in een leegstaand
lokaal van de Gemeenteschool ( 1 902- 1 920), in de herberg "In het
gemeentehuis" op het Dorp ( 1 920- 1 945) in de woning van
gemeentesecretaris Van Damme ( 1 938-1 970 eerst alleen het
secretariaat, daarna ook de raadsvergaderingen) op het Dorp en in
de opgedoekte gemeenteschool ( 1 970- 1 976) aan de Kouterbaan.
-

Gemeenteschool. - Tot 1 875 werd les gegeven in particuliere
woningen van onderwijzers, nadien in het schoolgebouw aan de
Kouterbaan.
Grote Keuleneer 297-302.
Jan Asselman met een hofsted
genamt den grooten keulenier (L 1 695) den grooten ceuleneer (
1 740). Hofstede genoemd naar de familie De Keul nere, in 1 569
leefden Jan en Joos De Keulenere te Okegem. Zie eulen
Kleine Keuleneer.
-

Herbergen:
• Astrid (Leopoldstraat, voorh
n Vlaand n-Brabant, tot
1 960)
• Café beige au repo des vo
urs
ou rbaan
1 900ca. 1 960)
l 0- 1 0
• Café
portlokaal of bij Warken (Dorp,
u

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

l

1

•
•

De kreek (Neerbeekstraat, ca 1 985-2000)
De Roos (Dorp, ca. 1 998-2004), daarna 't Leetvermaak
De swaene (Dorp, 1 784)
De veldmuis, zie den hert
Den hert ook de veltmuij se genoemd (Kattestraat, 1 766-ca.
1 900)
Den ondersten bust (Van de Perrekaai, geciteerd in not. akte
J.B. Chabocea� 1 825)
De witte visser (Dorp, vóór 1 900-vóór 1 9 1 4)
Dendria (Fonteinstraat, 1 90 5- 1 9 1 0)
Het steenen huys (Dorp, L, 1 695; S, 1 742)
In 't goe leven (Kattestraat, vóór 1 9 1 4-?)
In 't oud gemeentehuis (Dorp)
In 't paviljoen (Leopoldstraat, ca. 1 965-)
In 't schipken (Leopoldstraat, vóór 1 900-ca. 1 9 1 0)
In 't schipken (Hazeleerstraat, ca. 1 945-ca. 1 975)
In de beekvink (Neerbeekstraat, na 1 945-ca. 1 960)
In de Congo (Leopoldstraat, tot ca. 1 925)
In de gouden klok (Dorp, 1 950- 1 966)
In de jerk (J. Ockeghemstraat, ca. 1 960-ca. 1 970)
In de katholieke kring ( Leopo lds traat, 1 924-ca. 1 975)
In de kroon (Kouterbaan, vóór 1 900-ca. 1 950)
In den ajuin (Bruggeweg, vóór 1 900-ca. 1 920)
In den bos (Fonteinstraat, na 1 900-ca. 1 950)
In den engel (Hazeleerstraat, ca. 1 880- 1 9 1 4)
In den ouden bust (Van de Perrekaai , vóór 1 900- 1 9 1 1 )
In de post (Dorp, 1 955-ca. 1 980)
In de rappe reisduif (Kattestraat, 1 9 1 0- 1 950)
In de rare vos (Kattestraat, ca. 1 930-ca. 1 960)
In de reisdui f (Dorp, ?-ca. 1 970)
In de reisduif (Van der Perrekaai , 1 906- 1 9 1 3)

8

•
•
•

In de stad Aalst (J. Ockeghemstraat, ?-ca 1 960)
In de strijdende soldaat (Dorp, na 1 91 8-vóór 1 960)
In de volle pot (Kattestraat, vóór 1 91 4- vóór 1 930)

Een wielerwedstrijdpasseert aan Café Astrid (foto jlll't!ll 1960)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

In de warande (F onteinstraat, vóór 1 900-?)
In de welkom (Fonteinstraat, 1 932-ca. 1 980)
In het scheerhuis (J. Ockeghemstraat, 1 90 1 - 1 960)
In het Vlaams huis, daarna Rio (Kouterbaan ca. 1 930- 1 992)
In klein Ninove (Leopoldstraat, vóór 1 900-ca. 1 930)
In Pamel (Dorp, vóór 1 9 1 4)
In Rome (vóór 1 900-ca. 1 960)
In Sterreken (Kattestraat, vóór 1 900-na 1 9 1 4)
Italia (Leopoldstraat, ? -tot ca. 1 965)
Moderna (Kattestraat, ca. 1 930- 1 975)
't Nat Uurgebied (Bro k traat, ca. 2009 - )
Op 't hoeksken (Leopoldstraat, tot ca. 1 5)
Rio, zie In h t Vlaam hui

•

Sint-Antonius (Dorp, 1 775)
• Spoelie (Nb, 1 804), Spoeltje au cabaret dit spoelje (Ab, 1 844)
(Kouterbaan, ca. 1 8 1 0-ca 1 950)
• . Sportwereld (Dorp, 1 940- 1 960)
• 't Leet Vermaak (Dorp, ca 2005)
• Vlaanderen-Brabant (Leopoldstraat, vóór 1 900-ca. 1 960)
• V rolij k Eversem (Hazeleerstraat, 1 976-ca. 1 985)
Hof te Eversem. - Heurlieden hof ende goet gheheeten thof
teverschem (Pb, 1 534), west de straete loopende naer het hoff
teversem oft thaeseleer (Rn, 1 703). Hof van de abdij van Ninove te
Eversem gelegen, nu nog Hof te Hazeleer genoemd.
Hof te Hazeleer 541, 559-561, 5 74, 575, 581 . - Tcloosterhof
thaeseleren (Kr, 1 653), het hoff thaseleer, thaseleir (L, 1 695), thof
thazelaar ( 1 845 ) . Eigendom van de abdij van Ninove, tevoren ook
hof te Eversem genoemd. Hof te Hazeleer komt van de naam van
de pachter Cornelis de hazelare, die de hoeve pachtte in 1 525.
Hof te ldevoorde. - Neffens thof van Idervoorde (A, 1 685), thof
van ydevoorde (A, 1 683). Identiek aan het hof te Okegem en hof te
Rabuys. Het hof is bezit van de heren van Idevoorde.
Hof te Okegem. - ung fief appelle thof tOkeghem ensemble la
motte amaisonne et autres ses appartenences (A.R., Rekenkamer
nr. 1 07 1 t1' 1 3<>v°, 1 473). Dit is het hof te Idevoorde.
Hof te
boys 49-53, daarna 75. - Mevrouwe vrouwe van dese
prochie ende heerelijchede van ijdevoorde met haer hoff genompt
trabuys, met landt, hoppelochtinck, mersch ende wijde (L, 1 695).
In 1 764 woont burgemeester Hendrik Covens op het hof te Rabuys,
hij bouwde een nieuw hof op het Dorp en de naam verhuisde mee.
De hofstede is genoemd naar de bezitter ervan in de l 5 de eeuw
namelijk de heer van Roubaix. heer van de heerlijkheid Idevoorde.

f te
f. - Int thof te Rieve (M, 1 540), van aen het vrij van
Ninove aent straetken vant hoff te Rieff (L, 1 695). Hoeve op het
arondpbied van Ninove, tegen de grens met Okegem. Zie Rihove .
•

Hof te Voorde 46-48. - Int erste onse hof dat men heet ten Voerde
(Oa, 1 3 5 1 ), half sijn hof gheleghen neven thof van den Voerde
toter walgracht (Oa, 1 35 1 ), curtis ten voorde (Pb, 1437), den hove
van voorde thokeghem (Pb, 1 456), thof te voerde (Pb, 1 525), opt
neerhof alias hoff te Voorde oost de straete suyt de Dender noort
het goet van Ydevoorde (Ar, 1 644). Vanaf 1 35 1 eigendom van de
abdij van Ninove, tevoren van de meier van Okegem. Het hof lag
bij de Dender aan de voorde, dit is een doorwaadbare plaats.
Kam 336. - Onbehuisde stede bij de kercke deser prochie groot
ontrent XIII! roeden daer de camme plocht op te staen metten
steenputte met alle de zij den aen sheeren straete (P, 1 676).
Onbebouwd perceel bij de kerk waar eertijds een brouwerij stond
Kapellen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kapel op het dorp, eertij ds toegewijd aan 0.-L.-Vrouw
troosteres der bedrukten, nadien aan 0.-L.-Vrouw van
Lourdes. Zeer oude kapel reeds vernoemd in de l 7de eeuw.
Kapel aan de Kouterbaan nr. 1 6, St.-Antonius abt
Verdwenen kapel aan de Kouterbaan nr. 53 St-Jozef.
Kapel aan de Fonteinstraat nr. 28 0.-L.-Vrouw van 7 W�n.
Kapel aan de Fonteinstraat nr. 2 1 , St.-Antonius abt
Kapel aan de Fonteinstraat nr. 5 H. Anna.
Kapel aan de Hazeleerstraat nr. 8 0.-L.-Vrouw van Lourd .
Kapel aan de Hazeleerstraat nr. 1 0 S t -Antonius van Padua.
Kapel aan de Leopoldstraat nr. 50 0.-L.-Vrou van Lourdes.
Verdwenen kapel aan de Leopo ldstraat nr. 87 H. ppolonia.
Verdwenen kapel aan de Leopoldstraat nr. 129 0.-L.- rou
Kapel aan het einde van de Dorpskouterlo in d Polder
toegewijd aan St.-Jozef. Afgebroken n de aan1
sociale woonwijk en heropgebouwd in 1 983 aan d Prof.
•

Vaerenbergstraat, nabij d vro g

standplaats.

( , 16 l
l nen c uien
de Bouck met
n behuyst teel n
mt d
ceuleneer (L 1 695) cl yn n c ui aer ( 1 750 klijn
Kleine Keuleneer .319-.322.

-

(Rn, 1 785). Hofstede genoemd naar de familie De Keulenere, in
1 569 leefden Jan en Joos De Keulenere te Okegem. Zie ook Grote
Keuleneer en Keuleneer.
Klooster Het klooster (volksmond). In 1 894 vestigden de Zusters
van de H. Harten zich te Okegem en startten met een school. De
woning van de zusters, en bij uitbreiding de schoolgebouwen,
worden het klooster genoemd.
-

Korehuis Het cuerenhuys (A, 1 696). Dit is de pastorie.
-

La7.arij 1 46. West de lazarye (Kr, 1 642), lazarije (Kr, 1 653),
west de laeserije (Rb, 1 678), west de laessery (Rb, 1 695). Plaats
waar eertijds de melaatsen in afzondering leefden, zie ook ziekhuis.
-

Mote
F.en mote is een kunstmatig opgeworpen verhevenheid van de
bodem waar een versterking op stond. In Okegem waren er twee
mo� beide bezit van de heren van Idevoorde, één gelegen bij de
kerk en één gelegen tussen de Lenen en de Triepen.
l/ Ung fief appelle thof tOkeghem ensemble la motte amaisonne
(Rekenkamer nr. 1 07 1 , 1 473), uuyt het goet van ydevoorde oost
sbeeren straete noort dhoors Pieter de winne ende het straetken
suyt het hof van voorde ende west de mote (Rb, 1 678). 50.
21 Jouffrou van Lidekercke ende vrouwe van dese heerelijchede

met haer motteken wallen ende mersch (L, 1 695), eene partye
bosch voortyts wy menier genampt de motte (V, 1 76 1 ). 259bis, deel
262.
Item dnederhof groet een bunder (Pb, 1 525), opt
neerbotT alias hootT te voorde (Ar, 1 644). Het bij een kasteel
horend erf met de daarop staande bij gebouwen .
eerbof.

P

to

-

405. Den Armen, de kercke, pastoreije ende costereye
metten hooricx mersch (L, 1 695), pastoreije huys ( ibidem) De
-

.

putorie, en bij uitbreiding zijn bewoner, de pastoor, als bezitter
van gronden.
Ftumb:ber'Olo n.

Phenixberg moulin (Ab, 1 844), moulin du
Phenixberg (Poppkaart, 1 853). Molen die in 1 840 is heropgericht
-
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aan de Kattestraat, aan de venningberg, in 1 936 afgebroken.
Pompken. - Het pompken (volksmond). In 1 948 werd te Eversem
een pomp geplaatst op een artesische put. In 1 975 afgebroken en
verdwenen.
Prochiaanshuis. - Voor den sprochiaenshuus thoeckeghem (Ra,
1 434). Woning van de pastoor.
Rattenberg 294-296. - De rente van ratterborch (rekening abdij
Ninove 1 494- 1 495 :F 1 1 7), Rattenborch (S, 1 643), uuytgaende op
een behuysde stede gheheeten den rattenberch synde eeityds twee
steden geweest (P, 1 676), 75 roeden hoppelochtinck genaempt den
rattenborre (S, 1 677), een behuysde hofstede opden Rattenbergh
(L, 1 695). Waarschijnlijk van rottenberg, gerooid bos op de berg.
School 328. - Ende voor zoo vele als aengaet het nieuw werck ofte
schole by daermmeesters met adveu van den voomoemden heer
pastoor, bailluy, burgmeester ende schepenen ghemaect op de suijt
sijde van den zelven huyse ... {Ar, 1 658). Oudste vermelding van de
bouw van een specifiek lokaal voor de school aan de oostzijde van
het Dorp.
Spoelie. - 3 dagwant behuysde stede genaemt de spoelie (Nb,
1 804), spoelken {K, 1 8 1 3). Herbergnaam, verband houdend met
het weven.
Vleuge. - Op syn stede ghenoempt de vleughe (Kr 1 642). Een
vloge, vluege, vleuge is een duiventil.
Ziekhuis 146. - Den ziechuuse (Ar 1 547) lants an tzieckhuys (Pk
1 57 1 ), siechuys (Lenen Ninove 1 627) tsieckhuys ( 1 64 1 ). Zi
lazarij .
Zusterschool. - In 1 894 vestigden de Zusters van de H.H-Harten
taan
zich te Okegem en startten met een school. Than nog
dorpsschool met gemengd basi onderwijs.
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Perceelsnamen genoemd naar personen

Aalstbarm 494.
Onder den aelstbann (S, 1 677), met een
houcxken landt beneden den aelstbann (L, 1 695), aelstberm (Nb,
1 855), Aalstbannken (proces Haelterman, 1 88 1 ).
-

Aalstberg 483-499. In campo qui dicit adelensberg (in het veld
genoemd adelensberg) (Oa, 1 3 1 1 ), anden adelijsberch (Pb, 1 426,
1 453), alijsberch (Ra, 1 429), halins berch, alinsberch (Ra, 1 429),
alysberch (Leenboek Liedekerke, 1 466), alijsbeerch (Pb, 1 525),
alisberch (Pb, 1 526, Pk, 1 5 7 1 , Ar, 1 645), halijsbeerch (Pb, 1 527),
alensberch (La, 1 644) , holsberch (A, 1 666), aelsbergh, aelsberch,
aelstbergh (L, 1 695), alsbergh (S, 1 780), hulsbergh (V, 1 780),
haelstberghe (S, 1 789), aelst berg (Popp). Het eerste deel is een
persoonsnaam Adelin, ook Adel als eerste element in Adelbrecht,
Aalbrecht Zie Groten Aalstberg, Kleine Aalstberg.
-

Backaart 138-145. - West den backaert (Kr, 1 642), 1 dachwant
landts suyt oost den bacquaert (Ar, 1 647), den backert (S, 1 669),
een partye mersch ende elsbosch wesende een bijlstuck genoemt
den Backaert (L, 1 695), den baeckaert (V, 1 755). Te Ninove en
Denderhoutem kwam de familienaam Backaert voor in de 1 7de
eeuw. Twee mogelijke verklaringen: a. bachten, bacht (bijwoord
van plaats met betekenis "van achter" + aard (grasland), dus een
weide die achteraan ligt, de percelen weide lagen inderdaad op het
einde van de dam, op de grens met Ninove, b. backaer, hacker is
volgens Verdam een steenbakker, plaats waar men bakstenen

maakte.

hkkenmeen 415-416.

Een half bunder meersch gheheeten
sbac�h (S, 1 643), Jan steppe tot Bakerghem met een
partije in Backers mersch (L, 1 695), Backaersmeersch,
Backersmersch (L, 1 725), baccaersmeers (A, 1 756) Genoemd naar
de familienaam De Backer of naar een beroepsnaam, zie eventueel
-

.

Backaert.
Battem1mees . meersch genaemt Batensmeersch suyt den dender
noort de straete (S, 1 795). Verschrij ving voor Bakkersmeers.
•

Bogaertsveldeken 577-580. - In bogaertsveldeken (S, 1 688), op
haer behuysde stede genaempt bogaertsveldeken groot dry
dachwant (Rn, 1 703). Genoemd naar eigenaar Laurentius Bogaert.
Bolsterstede 438-440. - Hoogt 1 7 1 6 over niclaes de mo l 345
behuysde stede bolster. Perceel genoemd naar de eigenaar of
gebruiker.
Bosscherslochting. - Zie Bosschersstede.
Bosschersstede 427. - Bosscherslochtinck (S, 1 643), op zyn
behuysde stede west bosschers stede (Ar, 1 644), bossegersstede
(idem, 1 678). Perceel genoemd naar de familie De Bosschere. In
1 57 1 leefde Mathijs De Bosschere te Okegem.
Calisveldeken 543, 544. - Teverschem genaempt calisveldeken
pal_ende noordt het cloostergoet van st comelis (Pr, 1 665). Calis,
roepnaam voor Calictus, Calixtus, dus veld van Calixtus.
Cuypers halfbunder 449-450. - Cuypers alfbunder (S, 1 734).
Perceel genoemd naar de gebruiker Jaspard De Cuyper.

Danins van der Cammenstede. - Metter eender zyde an danins
van der cammen stede (Rm, 1 465). Perceel genoemd naar de
eigenaar.
Fijterslochting 265, 267-269.
Vlas aen faeters lochtinck (
1 639), fayters hoplochting (S, 1 643), den heere Raet pieters met
een bij lstuck genaemt fijters lochtinck (L 1 695). Perceel genoemd
naar de familie De Feijtere. In 1 569 leefde Gillis De Feijtere te
Okegem.
-

Fransiskensmeers 475.
Een partye genaemt d n fransi
mersch (L, 1 69 5), Franciscus meers (La, 1 754). Eig dom van d
abdij van Ninove, waarschijnlijk genoemd naar een gebrui
-

Geerd Goe ensland. Met eenre zijden n n Oh
lande (Pb, 1 456). Perc 1 g no md naar d igenaar.
•

Geerd Herdinc leen.
N v n gh rd herdin
Ninove, 1 398). Perc 1 g n md n ar d igen
•

Gllll van

ubrouc t

.

•

M

n and ren h d

l

Gillis van rubroucx stede (Rm, 1 465). Perceel genoemd naar de
eigenaar.
Goed van Roubaix 262.
zuydt tgoet van Roubaix (Lenen
Ninove, 1 6 1 2). Eigendom van de heren van Roubaix, ook heren
van Idevoorde.
-

Goubertensmeers 415.
66 a 3 ca meersch genoemt
Goubertensmeersch (S, 1 820). Perceel genoemd naar de gebruiker
Frans Goubert.
-

Grote Aalstberg.
1 dachwant lants beneden den grooten
aelstberch (Pb, 1 672), 1 60 roeden lant op den grooten halsbergh (S,
1 780). Zie Aalstberg.
-

Hendrik Maerscalx Land.
Neven der costerien lant van
Okeghem met der eenre zijden ende Henric Maerscalcx lant met
der andere siden (Oa, 1 3 5 1 ), item een dachwant lants lettel min
ofte meer alsoet gheleghen es neven tsMerscalcs lochten (Oa,
1 3 5 1 ). Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Hendrik Putkens Geleeg.
Achter Heinricx Putkens ghelaghe
(Oa, 1 35 1 ), alsoet gheleghen es neven Heinricx Putkens lant was
ane diene zijde ende sprochiaens lant van Okeghem ane dandere
zijde (Oa, 1 35 1 ). Geleeg, een woord dat nog steeds gebruikt wordt,
is een huis, een hoeve met bijhorende grond. Perceel genoemd naar
de eigenaar.
-

Herbaan. zie Heerbaan.
-

Heren nd van Gistel. - Neven sheren lant van ghistelle (Pb,
1439). Perceel in bezit van de familie van Gistel, heren van

ldevoorde.
ren nd v n Roubais. Neven tsheren lant van Roubays (Pb,
1 439), dander syde tgoet van Rabays (Pb, 1 526). Perceel in bezit
van de familie van Roubaix, heren van de heerlijkheid Idevoorde.
-

reameen van P mei. - Metten eynde an tsheeren mersch van
pamele (M, 1 473 ), geleghen over dendere in de vischerie neev n
shcren mmch van Pamele (M, 1 497). Perceel weide, bezit van de
heren van Pamel.
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Huigsbos. Int Winterdal op tvelt daer mins heren Huigs bosch
(Oa, 1 3 5 1 ), a�hter mijns her huughs bosscelkin (Leenboek Ninove,
1 443). Bos van heer Hugo.
-

Ingelslochting. N aest ydderghem achter Inghels lochtinc (Pb,
1 525). Perceel genoemd naar de eigenaar, Ingel is de roepnaam van
de voornaam Engelbertus.
-

Jagerslochting.
Item op XXII roeden lochtinck gheheeten
slaeghers lochtinck (Kr, 1 653), tsjaeghers lochtinck (Kr, 1 657).
Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Jan Bayens Lochting. Een dachwant erweten ende vlas achter
Jan bayens lochtinck (S, 1 639) .. Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Jan Beeckmans Lochting. III dachwant lants an jan beecmans
locJ:itinc (Pb, 1 525). Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Jan Gortters Stede. Een zijde j ans gortters stede (Lenen Ninove
1 398). Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Jan Moyenstede. XVI roeden landts gheheeten Janne moyen
stede (Rm, 1 465). Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Jan van der Smessenmeers. Zie Smessenmeers.
-

Jeppensmeers 415. 64 a 63 ca meersch genoemt jeppensmeersch
(Nb, 1 820). Perceel genoemd naar de eigenaar Jeppen is een
roepnaam voor Jacob.
-

Katharina sMaerscalcs leen.
andere zyde kathelinen
smaerscalcs leen (lenen Ninove, 1398). Perceel genoemd naar d
-

Keuleneer 546-551.
2 dach
g huchte tEverschem van oud
-

t

t

int

fonteynstraete (S, 1 7 1 3), den ceulenaer (A, 1 734). Perceel
genoemd naar de familie De Keulenere, in 1 569 leefden Jan en
Joos De Keulenere te Okegem. Zie ook Grote en Kleine Keuleneer.
Kleine Aalstberg 500, 518. - Oost den cleenen holsberch (S,
1 666), Dabdeije van ninove met een partije landt aenden cleijnen
Aelstbergh ende hellegat (L, 1 695), cleenen aelsberch (A, 1 698).
Zie Aalstberg.
Land B ossaard van Campene. - Op tselve velt neven den mersch
van Score die men heet de Truebe ane deen zijde ende BussaertS
lande van Campene op dandere sijde (Oa, 1 3 5 1 ). Perceel genoemd
naar de eigenaar.
Land Claas van Reghelsbrugge. - Der andere zijden ane Claeus
lant van Reghelsbrugghe (Oa, 1 35 1 ). Perceel genoemd naar de
eigenaar.
Leins Zegbersland. - Eene ziden neven Leins zeghers land (lenen

Ninove, 1 398). Perceel genoemd naar de eigenaar.

Luipaard 385-387. XXV roeden hoppen inden luypaert (Pk,
1 57 1 ), den luypaert (S, 1 64 1 ), guilliam beeckman in den luypaert
ofte pelgrem een dachwant (0, 1 673), behuysde hofstede daermen
het noempt den luypaert (S, 1 756). Percelen genoemd naar de
eigenaar, in 1 3 5 1 leefde te Okegem een Alise lupaerts.
-

Maria As elmamstede 342. - Vyffentwintich roeden landts opt

cauterk.en suyt Cornelis Beeckman ende maria Asselmans stede
(Kr, 1 657). Perceel genoemd naar de eigenaar.
ria B ijemmeen 120. - Marie Bayensmeersch (S, 1 758),

mmch

genampt marie beijens mersch (A, 1 766), marie
baeyensmeersch (S, 1 789). Perceel genoemd naar de gebruikster.

Maria
uwe meen 426-427. Marie dauwe met een partye
genaemt maeijken dauwens mersch (L, 1 695), maeijken d'hauwers
meench (L, 1 786). Perceel genoemd naar de eigenaar.
•

···---...,.··bo k deel JOJ-J / 7,

1 1 5 roeden lant opt cauterken
gemeynelijck genaemt de martelllhoeck (S, 1 733). Vermoedelijk
pnoemd naar een gebruiker.
•

Martin Lombeecxland. Ende Martinen Loembeecx lande met
der andere zijden (Oa, 1 3 5 1). Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Meester Jansmeers.
•

•

Tusschen scloosters mersch van nineve en myns vors. heere
jans mersch gheheeten den lommeloop (M, 1 473). J. Perceel
eigendom van Jan van Kruiningen, heer van Pmnel.
Meester Jansmeersch (S, 1 643), een partye meersch
genoempt meestere Jansmeersch groot ontrent dry dachwant
(P, 1 689), eenen mersch genaemt meester Jans mersch (L,
1 695). 423. Perceel genoemd naar de eigenaar.

Mevrouw Camuselsmeersch. Mevr. cmnuselsmeersch (S, 1 725).
Perceel genoemd naar de eigenaar, de vrouw van Okegem.
-

Mevrouwenland van den Moere. Neven mevrouwen lant van
den moere (Ra, 1 429). Perceel genoemd naar de vrouw van
Idevoorde.
-

Overammeers 14, 3 6.
Mevrou van Overham met twee
mersschen jeghens elcanderen gecepareert met eenen gracht (L
1 695), overammeersch (L, 1 786). Perceel genoemd naar de
eigenaar.
-

Overscheldensmeers deel 448. Overscheldensmeers (D 1 7 1 71
vijftigh roeden meersch gelegen in den draeyboom genoempt
overscheldens meersch (A, 1 724). Perceel genoemd naar de
gebruiker namelijk de familie Van Overschelde.
-

Overstraetenslochting deel 494.
Oost en suyt overstra tens
lochtinck (Pb, 1 676). Perceel genoemd naar de igenaar of
gebruiker, vermoedelijk Joris Van Overstra ten.
-

Pelsmakerspleksken 323 en deel 3 1 9, 322. H nd ric d B
(L, 16
met een partijken landt genaemt pelsmakers pi
Perceel genoemd naar d eigenaar.
-

Pieter Jacquemljn m
141. 1 dachwant
ghenoempt pieter Jacqmans m rsch ofte boom
h aeD4:>em:Dt
en dachwant
II roeden in d
•

Jaecquemijns meersch (A, 1 724). Perceel genoemd naar de
eigenaar.
Ruysveldeken deel 543-544.
78 roeden 1 2 voeten op het
Ruysveldeken (A, 1 79 1 ). Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Sleeuwermersch 415-418. - Jan de weghe met een partije inden
sleeuwermersch (L, 1 695), sleuwermersch (ibidem). Van de
fami1ienaam De Leeuw?
Smessenmeers 40. - West het straetken loopende naer Jan van der
Smessenmeersch (A, 1 627), smetsmeers (S, 1 65 8), Joannes van der
smessens meersch (A, 1 678), ghenaempt den smessen meersch
groot ontrent twee dachwant 20 roeden (P, 1 68 1 ), smessemeersch
(S, 1 686), oost den dreve naer jan van der smerssenmeersch (P,
1 687), smissemeerschen (S, 1 772), smitsemeersch (S, 1 788),
smetsmeersch (V, 1 789), smetsemeersch (S, 1 789). Perceel
genoemd naar de eigenaar Jan Van der Smessen.
Slappengat 219. - Een half bunder lants an slappersgat (Pk,
1 57 1 ), XXX roeden soemervussen aen slaepperghat (S, 1 639), 2
dachwant 2 5 roeden landts genoemt 's lappers gat commende tegen
de nienofstrate (S, 1 676), opt slappersgadt (A, 1 683), slaeppergat
(S, 1 702). Waarschlj nlijk afkomstig van de familienaam De Lap. In
1 396 leefde in Okegem Jan de Lap.
Slappenveld 218. - 1 dachwant landts op slappersveldt (S, 1 709).

nicxveldeken deel 545. Aen peeter van snicx veldeken (S,
1 666), Jan de Bouck met snicx veldeken (L, 1 695), snicksveldeken
(S, 1 739), snickxveldeken (A, 1 742). Perceel genoemd naar de
eigenaar.
-

,-,

tepw

genaemt
eigenaar.

traetma

ken 266.

Adriaen vanden perre met een partijken
steps veldeken (L, 1 695). Perceel genoemd naar de
loebtin

-

1 6 1- 1 65.

Met een partye aen het hecken
wetende een bijlstuck genaemt straetmanslochtinck (L, 1 695).
Perceel genoemd naar de eigenaar.
-

Timmerman 45. - 7 1 a weide gen. de Timmennan (K., 1 813).
Perceel genoemd naar de eigenaar.
Truiensveldeken 545. Op een hofstede, nu lant ende oplochtinck
gelegen teversem groot een half bunder ofte daerontrent geheeten
truijensveldeken, geheeten truyversveldeken nu snicxveldeken (Rn,
1 703). Perceel genoemd naar de familie Truijen. In 1 57 1 leefden
Anna, Gillis, Hendrik en Joos Truij en te Okegem.
-

Vetsuypenslochting 60. - Vetsuypenslochting (K, 1 8 1 3). Perceel
genoemd naar de eigenaar.

Wasseelslochting. 50 roeden hoppelochtinck genaempt �Is
lochtinck ter beken (S, 1 677). Perceel genoemd naar de familie
Wasteels.
-

Winterdal 633-638. - Te Okenghem bij het veld Winterdal (Oa,
1 249), III d XXIII r int wintersdal {Pb, 1 472), een dachwant lan1s
int winterdal (Pk, 1 57 1 ), een achthouckigh stuck landt genaemt
winterdael (L, 1 695), winterdael (La, 1 754). Volgens Vangassen de
plaats waar een zekere Winter woont

Okegemse Vuurkruisers - Aanvulling
Patrick Praet

Het artikel in het vorige nummer van de Mededelingen over de
Okegemse frontsoldaten die het Vuurbuis ontvingen, lokte enkele
reacties uit. Zo maakte Wilfried Moens ons attent op de
huwelijksdatum van zijn grootvader Jules Bauwens. Deze
Schendelbekenaar had weliswaar reeds vóór de Eerste
Wereldoorlog kennis met de Okegemse Baetens. Het huwelij k
met Clementina (Irma) werd echter pas op 5 november 1 9 1 9 in
Okegem voltrokken.

Op cle foto Unkl Ju

Bauwens all Bel&IJCh frontsoldaat ca. 1 9 1 5/ 1 6 met

de BritH Dlltlngul6/1ed Conduct Medal promlne,nt op het uniform.
Reebu een foto van Bauwens (ca. 1 970) alt toenmallae voorzitter

van de Oud trljdenbond
(foco'N Wilfried MOMt)
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Jules Bauwens was reeds soldaat vóór 1 9 1 4 en tekende bij het
uitbreken van de oorlog bij als beroepsmilitair. Hij bleef dit de
ganse oorlog lang. Hij behaalde er naast Belgische eretekens ook
de Britse Distinguished Conduct Meda/, na het Victoria Cross de
hoogste Britse onderscheiding die omwille van moed werd
toegekend. In 1 9 1 8 hield Bauwens het voor bekeken in het
Belgische leger en keerde te voet terug naar Okegem. Hij ging er
nadien als spoorwegbediende aan de slag en woonde jarenlang in
'den blok' , het seinwachterhuisje aan het uiteinde van de
Katte straat.

Irma Baetens (Okegem, 26 oktob r 1 890
(lbto1 Wlll'rltd M-•)

-

0

em 7 april 1

-

Via Gilbert Helpers ontvingen we het bidprentje van Jozef
Baeyens, een andere Okegemse Vuurkruiser die vermeld wordt in
de Mededelingen, 20 1 2, nr. 3.

<.ie_aebte> vrienden ood--slrljders, ik weós u
anen bel

t
Mj

JoZef
r=·

beste en vooral houdt de eer onzer

bond lido&". Gedenkt mij met a l

H. Hart

broe,

onze

ders die ons voorgingen I n u w gebeden.
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De spotnaam van Okegem

Herman Van Isterdael

Op talrijke lijstjes die op internet circuleren over spotnamen van
gemeenten wordt als spotnaam van de inwoners van Okegem 'de
hoppewinders" vernoemd. Waarvoor dit woord staat kan niemand
uitleggen want hop winden hoeft helemaal niet
Het is naar mijn mening een slechte vertaling en interpretatie van
het dialectwoord "hoppewenners" of in het Nederlands ''winnen"
als synoniem voor telen. In het woordenboek van het Okegems
dialect staat eveneens als lemma; wénnen (winnen) met als uitleg
kweken.
In Okegem werd inderdaad eertij ds veel hop geteeld. Op de
oudste foto van Okegem zien we trouwens op het Dorp een
hoplochting waar de hopperanken in volle bloei staan. Ik hoop
later nog eens terug te komen op de grote bloei van de hopteelt te
Okegem en de economische betekenis ervan voor de inwoners van
Okegem. De teelt is nu volledig verdwenen te Okegem.
·

Een correcte weergave van de spotnaam zou dus zijn:
hoppewinners of telers van hop. Dat ze dit massaal deden lijdt
geen twijfel. Vandaar hun spotnaam.
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Ereleden werkjaar
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Onze hartelijke dank gaat naar de ereleden die dit j aar opnieuw een
inspanning leverden om de werking van de Heemkring te steunen.
Timmermans Paul, Gent
Van der Perre Christiane, Okegem
Vernaillen - Bourgeois, Ninove
De Dobbeleer A, Okegem
Vernaillen Rita, Ninove
Asscherickx Guido, Denderleeuw
Van Der Speeten Maria, Itterbeek
Van Eeckhout Willy, Ninove
Van Snick Gilbert, Okegem
Van Snick Roger, Ninove-Meerbeke
Vercruysse J., Okegem
Vernaillen-Gies, Affligem
De Roeck Rudy, Roosdaal
Pycke Jeannine, Okegem
Van Isterdael Jan, Okegem
Van Snick E.-Ooghe, Ninove
Vemaillen Joris, Okegem
Allaert-Asscherickx G., Kortrijk
Bayens Odilon , De Pinte
Boriau Albert, Okegem
Buydens He� Okegem
Buydens Luc-Moeremans, Okegem
Buydens Lutgarde, Okegem
De Bodt Chris, Okegem,
De Kimpe W illy , Okegem
De Ridder Marcel, Denderleeuw
De Roeck Pr. - Leemans, Dworp
De Roeck Wilfried, De Pinte
De Smedt-Van lsterdael, Okegem

Dhooge L.-Wittenberg, Drongen-Gent
Eylenbosch Cyriel-Bayens, Okegem
F ouquet H., Okegem
Gies Jan-Van Der Veken, Brugge-St Andries
Herssens Oscar, Ninove
Praet Lucien- Van de Perre, Okegem
Schietecatte Marie-José, Ninove
Sonck Steven, Iddergem
Strubbe-Hellinckx, Ninove
Van den Borre Marc, Gent
Van den Broeck Fr, Okegem
Van Eeckhout Freddy, Okegem
Van Isterdael - Rouwe, Ninove
Van lsterdael Walter, Roosdaal
Van Laeren Maria, Jette
Van Nieuwenhove, Ninove
Vemaillen A.-Van den Spiegel, Okegem
Vemaillen Dirk-Vanantwerpen, Naz.areth-Antwerpen
Allaerd- Staels , Okegem
D'Hoe, Okegem
KOK, Land van Waas, Sint - Niklaas
Ag. Centea-VanHolder-Govers, Okegem
Agneessens Willem, Antwerpen
Ardans Jan, Okegem
Arents Bart, Okegem
Asselman Patrick, Okegem
Becque George, Okegem
Beeckman M.-Neukermans, Okegem
De Boitseleer Willy, Okegem
De Bruyn Florent, Denderleeuw
De Bruyn Omer Aalst-Erembodegem
De Clus Jacques, Okegem
De Coster Paul Ninove
De Deyn Jan Rupelmonde
De Leeuw Jean Okegem
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De Mecheleer-De Roecl(, Denderleeuw
De Roeck G. - De Clercq, Ninove
De Roeck Hugo, St Kwintens Lennik
De Roose Marcel, Ninove
De Saeger Christiane, Okegem
De Schepper-Timmermans,Okegem
De Strycker Desiré, Okegem
Debaut Gilbert , Okegem
Delagey-Van De Perre, Okegem
Delagey Paula, Okegem
F.erwaarde Callebaut A., Okegem
Eylenbosch - Wouters, Okegem
Fonteyn-Broeckaert, Roosdaal
Foubert-Ancaer E., Okegem
Geeroms Wilfried, Okegem
Gies E.-Baeyens, St Kat. Lombeek
Gies Lutgarde, Dilbeek
Goubert Marc , Okegem
Grijseels R., Ninove
Helpers Gilbert, Okegem
Helpers Jozef, Denderleeuw
Hitchinson-V an Houtem, Ninove
lmpens-Hendrickx, Okegem
Janssens Roger, Ukkel-Brussel
Keymeulen Eduard, Okegem
Ledegem André-Wouter, Okegem
Meert (dokter)-De Clerc� Okegem
Minner Alfons-Redant, Okegem
Moens-Bayens, Iddergem
Nuyts-Oracienne, Okegem
Pauwels - De Smedt, Aspelare
Potloot Liliane , Okegem
Raes A., Outer-Lebeke
Reynaert Georges, Okegem
Ronsijn Paul. kegem
10J

Schoonjans-Van lsterdael, Roosdaal
Servrancks Bart, Tollembeek-Galmaarden
Servranckx-Van lsterdael, Okegem
Servranckx André, Okegem
Servranckx J.-Van de Perre, Okegem
Van Cauteren Marc, Okegem
Van De Perre Lutgarde, Ninove
Van De Perre Rudolf, Afiligem
Van De Winkel G., Denderwindeke
Van den Bossche Simone, Okegem
Van den Spiegel-Van D amme, Okegem
Van den Spiegel George, Okegem
Van Der Donck Jozef, Ninove
V � der Straeten Simonne, Okegem
Van Eeckhout - Ronsijn, Ninove
Van Geyt W., Okegem
Van Isterdael-Badisco, Denderleeuw
Van Isterdael Frank, Okegem
Van Isterdael Luc, Okegem
Van Oudenhove Fernand, Ninove
Van Schelvergem-V an Der El, Okegem
Van Stappen Tomas, Okegem
Van Tricht-Van Kerkhove, Okegem
Veirman-Van der Donck, Okegem
Vemaillen-Coppens, Ninove
Vemaillen Danny , Okegem
Vemaillen E., Okegem
Vemaillen Michel Okegem
Vemaillen Paul, Okegem
Vemaillen Piet, Okegem
Vemaillen P. Okegem
Vemaillen Werner Okegem
Vetsuypens G, Okeg m
Wouters Rosa-Lamb ch Ok gem
Zuster Van der peet n E. Nino
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