
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 
Datum  20 mei 2021 
Kenmerk 21.019 
Onderwerp Gemeente Oosterzele huldigt ereburger Gerard Vekeman 
 
In de gemeenteraad van 20 mei werd aan Gerard Vekeman de titel van ereburger van Oosterzele 
toegekend. Dat gebeurde nadat het college van burgemeester en schepen een voordracht van 
een inwoner ontving. Gerard Vekeman is een inwoner van Moortsele en heeft zich op heel veel 
vlakken ingezet om Moortsele/Oosterzele mee op de kaart te zetten. 
 
Biografie 

Gerard Vekeman werd op 29 september 1933 in Moortsele geboren. Hij is een echte 
duizendpoot en verwezenlijkte diverse projecten in meerdere kunstvormen zoals schilderijen, 
gedichten, liederen, beeldhouwwerken. 

Begin 1972 volgde hij een cursus tekenen/ plastische kunst waardoor hij enkele technieken 
onder de knie kreeg maar eigenlijk is hij een echte autodidact. Hij startte met schilderkunst en 
maakte o.a. portretten van bekende Vlamingen en volkse taferelen. Als beeldhouwer is hij iets 
minder bekend maar hij maakte ook abstracte menselijke figuren. 

Zijn bekendheid in Vlaanderen verwierf hij in 1978 met het liedje Ikke met de rikke. Regelmatig 
bracht hij ook langspeelplaten met Vlaamse liedjes uit en publiceerde hij verschillende 
dichtbundels. 

 
Schilderkunst 

Zijn vele schilderijen stelde Gerard regelmatig tentoon: in 1973 in de lagere school in Moortsele, 
in 1979 in de Garve in Baaigem en in de Generale Bank in Gent, in 1981 & 1985 in de lagere 
school in Bottelare, in 1984 in het gemeentehuis in Horebeke en in de Leefschool in Oosterzele. 
 
In 1985 opende hij zijn eigen atelier ’t Muziekpalet in Moortsele. Daarnaast stelde hij nog 
tentoon in ASLK in Gent en in de tuinbouwschool in Melle (1992). Een van zijn meest bijzondere 
tentoonstellingen was in 1997 in het Museum Leon De Smet in Deurle. Die werd nog gevolgd 
door een tentoonstelling in Galerij Deurle Dorp (1998) en in 2016 in de kerk in Moortsele.  
 

Troubadour 
Eind de jaren zeventig kreeg Gerard van toenmalig minister van Cultuur Rita De Backer de vraag 
om op te treden voor de Vlaamse Gemeenschap in het pakket kleinkunst (Jaar van het Dorp – 
1978). Voor dat optreden schreef hij o.a; een van zijn succesvolste nummers Ikke met de rikke 
maar ook Wat zouden we zonder dorpke zijn. Beide nummers werden vaak op de Vlaamse 
radiozenders gedraaid waardoor Gerard in heel Vlaanderen bekend werd. 
 



Hij schreef een goede vijfhonderd liedjesteksten zowel in het dialect als in het AN (Algemeen 
Nederlands); daarvan verschenen er ongeveer 160 als single of op cd. 
 
Van Gerard zijn literair talent kan men genieten in meerdere dichtbundels die werden 
uitgegeven. 
 
 
Eerbetoon 
Met een overzichtstentoonstelling van zijn schilderijen huldigde het gemeentebestuur Gerard in 
2006 voor zijn volledige oeuvre. 
 
In 2014 mocht Gerard in het gemeentehuis de dr. Ferdinand Snellaertprijs 2013 in ontvangst 
nemen. Met die prijs kreeg hij erkenning voor zijn liederenboek Toeven tussen notenbalken 
(verschenen in september 2012). Die prijs werd uitgereikt door de Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs die zijn werk “monumentaal” noemde. 
 
In 2015 trad hij voor het laatst op in Baaigem (Gavere) waar hij in 1978 ook op het podium 
stond t.g.v. Jaar van het Dorp; dat was het orgelpunt van zijn muzikale carrière. 
 
In 2017 schonk Gerard een zelfportret aan het gemeentebestuur. Naar aanleiding daarvan werd 
hij gehuldigd als verdienstelijk inwoner. 
 

Schepen voor Cultuur Marleen Verdonck: “Met het toekennen van het ereburgerschap wil het 
gemeentebestuur laten blijken hoe erkentelijk en dankbaar het is voor het vele, diverse werk van 

Gerard. Namens het bestuur mag ik hem dan ook bijzonder graag van harte feliciteren en 
bedanken!” 

 
Toekennen ereburgerschap 
De gemeenteraad kan eenmaal per jaar het ereburgerschap aan een inwoner toekennen. Een 
kandidaat voordragen kan bij het college van burgemeester en schepenen door één of meerdere 
gemeenteraadsleden, een adviesraad, een individueel persoon, een instelling of door één of meer 
door de Gemeente erkende verenigingen. De cultuurraad verleende positief advies in de 
vergadering van 17 mei l.l.  
 
 
Inlichtingen voor de pers 
 
Gerard Vekeman – tel. 09 362 55 13 
 
Marleen Verdonck – schepen voor Cultuur 
marleen.verdonck@oosterzele.be  
0474 68 60 65 
 
David De Landsheere – departementshoofd Vrije Tijd 
david.delandsheere@oosterzele.be 
Tel. 09 363 83 30 
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