KOVEKE N TE LOKEREN
een eig enaardig volk sfeest
Elk jaar, op de vierde zondag van september, viert men op de wijk Heirbrug,
feest, enig in onze provincie. Van in de vroege ochtend hangen levensgrote
poppen aan de gevels van talrijke huizen ; vaak steekt men ze door een der boven
vensters, plaatst ze in de dakgoot, soms naast de schouw op de nok van het dak.
Gewoonlijk stellen zij een landelijk figuur rnor, gekleed in lange blauwe k iel,
een rode neusdoek met witte bollekens om den hals, een zwart laken klakske op
het hoofd en wit geschuurde « houten schoenen » of kloefen aan de voeten. Drie
dagen lang blijven ze daar op hun plaats, trotseren stoïcij ns de spreekwoordelijk
geworden regenbui, welke op één van die dagen m oet vallen, en verdwij nen daarna
terug voor een jaar uit de circulatie. Een j ury, samengesteld uit bewoners van de
wijk, heeft hen gewetensvol gekeurd en heeft de koddigste figuren met geldprijzen
bekroond. Allerhande volksspelen grijpen plaats ; een stoet, waarin ook de reuzen
van de wijk mede opstappen, gaat uit.
Wat of wie stellen deze poppen voor ? Wie of wat beelden ze u it ? Wat was de
oorzaak van hun verschijnen ?
7.oals bij vele volksoverleveringen is hier ook de betekenis van het feest voor
een deel verloren gegaan ; niemand kan met zekerheid het ontstaan van dit eigen
aardige volksgebruik mededelen.
een

« Koveken � zoals de kermis genoemd wordt, is na « Rozenkermis » welke
haar ontstaan vond in het « derde mei � vieren ( l ) onzer boerenmeiden en -knechten
op de wijk Rozen, een der oudste wijkkermissen h ier.
Vaak worden rond de wieg van deze meer dan honderdjarige kermisvogel de
figuren geplaatst van konsul Bonaparte en de meier P.B. Van Kerckhove ( 1 798-1 804)
om de ouderdom van dit volksfeest des te treffender te illustreren. Men verhaalt
de reis die Napoleon, als eerste konsul, ondernam op 1 3 juli 1 803 van Gent naar
Antwerpen. In Lokeren werd hij op prachtige wijze ontvangen. De latere keizer
van Frankrijk was over de ontvangst zo tevreden, dat hij meier Van Kerckhove
een gouden snuifdoos schonk. <2l
De traditie wil, dat deze meier de illustere voornaam Jakobus droeg en zo
geliefd was, dat hij gemeenzaam Koben of Koveken genoemd werd. De kermis
zou het bezoek herdenken dat Napoleon aan Lokeren bracht en zou tevens een hulde
wezen aan de populaire burgemeester. ( ll )
Strookt deze volksoverlevering met de werkelijkheid ? Niets laat toe dit te
bevestigen. Naast het feit dat de toenmalige meier Van Kerckhove Pieter-Benedickt
naamtckende, waaruit men moeilijk het verklein- of troetelwoord Koben of Koveken
kan produceren, wijst niets erop dat de kermis uit de Franse overheersing zou
1 PEETERS, K. C. : Eigen Aard. Antwerpen, 1 963, 3 1 6.
2 POTTER, Pr. de & BRO CKA �RT : each icdenis d r stad Lokeren. ent, 1 884, 1 7 1 .
3 ES, P. van : Van IV>vckcn en Wanne, de Lokerense reuzen. Wintcrhulp, j. n. 1 942, 1 1 · 1 4 .
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dagtekenen. Bij de bewoners der wij k blijkt omtrent het ontstaan der kermis een
Babelse verwarring te heersen; ze herdachten pas in 1 927 het honderdjarig bestaan
met grote feestelij kheden <4> en in 1 96 1 vierden ze de « 1 25e Kovekenskermis '> . <5>
Dit zou het ontstaan der kermis omstreeks 1 827 situeren. Anderen zetten de klok
verder achteruit en sleuren er de septemberdagen van 1 830 bij . Die laatste voor
stelling schijnt onwaarschijnlijk. Lokeren kende door de vereniging met Nederland
en het ekonomisch beleid van koning Willem 1 een bloei en ontwikkeling; het
zal in de scheiding geen reden gevonden hebben dit gebeuren vreugdevol te
herdenken.
Pas dertig jaar later zou dit, zoals we verder zien, mogelijk worden. Toen
waren de toestanden echter helemaal anders, was een nieuwe generatie aangetreden
en had Leopold I, dank zij zijn voorzichtig en wijs beleid, ook de vroegere vurige
Orangisten dichter rond zijn troon weten te scharen.
In 1 856 herdacht men overal de 25e verjaring der troonsbestijging van Leopold I .
Juist deze feesten, menen wij, zijn aanleiding geweest tot het stichten der kermis
op de Heirbrug.
De Lokerse weekbladen, die een rijke bron leveren voor de studie van het
volksleven in de vorige eeuw, maken vóór 1 856 geen melding van een kermis op de
wij k Heirbrug. Nochtans vinden we de kermissen der overige wijken steeds regel-

Met TOELATING der OVERHEID der STAD LOKEREN
hebben de vereenigde Vrienden van den
W 1 J K

H E 1 R B R U G,

besloten van op den laetsten Zondag en Maendag van September 1856,
EENE

KERMIS TE VIEREN,

waer zy besloten hebben schoone VOLKSVERMAKE te geven.
en verscheiden Pryzen te laten winnen, bestaende in de navolgende :
DES

ZONDAGS,

Om ter HARST LOOPEN van aen A. Coppieters,
tot aen ] . de Schryver. om 3 uren des namiddags
HONDENKOERS, om 4 uren des namiddags.
EZELSKOERS, van aen ] . Kenes, tot aen Petrus de Cock.
DES

MAENDAGS,

TOU RNOOISPEL, aen de herberg den Souterian, om 4 uren.
KALOTBYTING, aen de herberg het Moleken, om 5 uren. <6>
4 D e Stad Lokeren, 1 7/9/ 1 927.
5 Het Reklaamblad voor Lokeren, 2 1 /9/ 1 96 1 .
6 De Durmebode, 7/9/ 1 856.
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matig aangekondigd en na afloop druk gekommentarieerd. W e v inden o.a. de
kermis der wijk Staakte ( Bijlkenskermis) in 1 85 1 , Heiende ( Smauterhamkermis)
in 1 52, Rozen (Picavetkermis) in 1 853. Pas in 1 856 treffen we de eerste aankon
diging van een kermis op de Heirbrug aan, in een weekblad.
Dat 1 856 het geboortejaar der kermis is, bewijst volgend feestprogramma uit
een ander weekblad :

2 5 ste

1 8 5 6

JUBELFEEST

-

1 8 8 1.

der

KOVEKENSKERMIS

INHULDIGI TG der WEL - E DELE HEERE
26

September,

2e

STICHTERS op Maandag

Kermisdag.

De stoet ingericht vormt zich aan de standplaats der ijzeren wegen, om 3 uren
namiddag en zal onmiddelijk de bijzonaerste straten der stad doortrekken,
in dezer voege :
1 . Ruiter Vaandeldrager, 2 . Ruiters Bazuinblazers, 3. Ruiters op W ippelpaarden,
4. Fanfaren-korpes va n Nieupoort-Lokeren. 5. Maatschappij « Vies Gespan ».
6. Rijtuigen der Vrie nden. 7. Prachtig rijtuig, Jan en Karel, 't zamen 1 74 j aar
met jonge poesjes. 8. Praalwagen en Maagdekens verbeeldende Flora. 9. Eere
wachten ( Gardes d 'honneur à cheval ) . 1 0. De Ju belarissen.
's Avonds Vuurwerk en Verlichting.
Namens het Bestuur :
Gustaaf Van de Vel de.
Jozef Walgrave.

Adolf De Noos
Louis De W ilde. < 7 >

I n d e weekbladen die t e Lokeren in d e voorgaande eeuw verschenen - e n het
zijn er heel wat - we vermelden ze even : « Gazette van Lokeren », • De Vrede » ,
« De Durmebode », « De Lokeraar », « De Vrije Stem », « De Stad Lokeren »,
kunnen we tamelijk nauwkeuurig en regelmatig de eerste levensjaren en de groei
van onze levenslustige kermisgast volgen.
In de eerste plaats versterken en verstrekkell ze de bevestiging, dat het ontstaan
der feesten nauw verbonden was aan de onafhankelij ksviering van 1 856. Er is op
de wijk zelfs een maatschappij gesticht « e Kring der Vaderlandsvrienden » met
het doel jaarlijks « de roemryke Septemberdagen met luister te vieren ». We
vinden in de 't begin de kermis aangekondigd onder de titels « De September
feesten op de wyk
eirbrug » of « De nafhankel ijkheidsvieringen ». Onder de
stichters van de kring is een Van Kerckhove vermeld, hij bekleedde het ambt van
sekrctaris of geheimschrijver. r is op de wij k ook e n bolmaatschappij gevestigd
in een lokaal bij K.( oben ? ) Van Kerckhove. Wij vragen : is die en nazaat van
meier P.B. Van Kcrckhove misschien die de gouden snuifdoos van Napoleon kreeg ?
7 Gauttc van Lok.eren, 25/9/ 1 8 1 .
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Is met de jaren de naamverwarring ontstaan welke de stichting der kermis in
verband bracht met dit fameus bezoek ? Zou het te ver gezocht zij n ? Deze K. Van
Kerckhove was een stichter der maatschappij die de wijkfeesten inricht; zijn naam
staat herhaaldelijk op de kermisprogramma's; hij is daarenboven uitbater van een
welbekende herberg met feestzaal en tuin die hij meermalen ter beschikking stelde
voor de feestelijkheden, was een populair figuur; zou het te ver gezocht zijn deze
man te identificeren met Koveken naar wie de kermis later genoemd is ? Wij
houden het niet voor onmogelijk, doch laten het bij deze poging te veronderstelle°'
om de raadselachtige figuur van « Koveken » te ontsluieren, daar verdere gegevens
ontbreken.
Tot in 1 867 worden de c Vaderlandsche feesten » op de wijk trouw gevierd,
doch behalve « ... het losbranden der kanons en het opryzen der nationale kleuren >
vindt men weinig patriotisch op het programma. Oordeel zelf en lees hoe onze
voorouders de « roemryke Septemberdagen » wisten te herdenken : « Loopkamp
strijd met Kruiwagen ; de vrouwen zullen hunne mans om het hardst voeren. Schieting met de bolpyp. - Muilentrekken. - Mastklimming. - Zaklooping voor
vrouwvolk.
Luchthal met vuerwerk.
Palingbyting naer het nieuw
systeem. <8> Stellen we ons dit bonte kleurig kermisgedoe voor tussen de 5 wind
molens welke in die jaren op de wij k hun wieken rondwentelden, en we krijgen
een tafereel dat Breughel en Teniers zelfs in hun stoutste dromen nooit hebben
durven borstelen.
In 1 868 verdwijnen de « Septemberfeesten » ; voor het eerst vinden we de naam
« Kovekenskermis » op de affiches. Vanaf deze periode geraakt de kermis wijd in
de omtrek bekend. Laten we grasduinen in de programma's en een kleine bloem
lezing samenstellen van de volksspelen uit die tijd.

Loopstrijd, ( Steeple Chase) afstand 300 meters; twee hinderpalen.
Voor vrouwspersonen, inlands ras, hebbende vijftien jaren bereikt en de vijf-en
dertig niet overtref/ende. Geene worden tot den strijd aanvaard ten zij wel gewas
schen en behoorlijk opgetooid.
Stelling - Steeple - Chase - Handicap. Loopstrijd voor geiten, binnen Belgi.ë geboren
en in andere loopstrijden niet bekroond.
Hardlooperij voor mannen, over hinderpalen en door tonnen.
Loopwedstrijd met kruiwagen en levende puiten . Van aan De wilde tot aan
Mie papteste.
Opstijgen van den Souterrein bij den Vuilen Witten.
Tusschen de twee roeten, 1·ingsteking in galop voor vrouwvolk.
Van aan Nette Van Heekes tot aan den Bruinens, zaklooping.
Een beetje verder �11: 't Lank rek, van aan Leonie Poepegat tot aan Vuilen Witten
Konkoers met levende puiten op kruiwagens. De puiten worden gestempeld bij
Vinus.
Muizenschieting met den harz.dboog voor vrouwvolk, bij Paaken.
Li.egen om prijs, bij Louis De Wilde.
8 Gazette van Lokeren, 22/9/ 1 86 1 .
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Tooten en smoeltrekken, bij Stiene Puiste.
Kampstrijd met duiven op Rt"squons-Tout, voor Maagden en Vrouwen, bij Ré den
Bakker.
Toernouen op njtuigen, zeer vermakelijk en tevens nat spel.
Rt"jstpap eten. Muurken rotsen .

De poppenfiguren die tegenwoordig va_n af de zaterdagnamiddag aan de huizen
hangen, verschenen vroeger de zondagmorgen. Vele poppen werden toen aan een
koord, die over de straat gespannen was, opgehangen. Door het huidig verkeer is
dit praktisch onmogelijk geworden.
Ook op een gedeelte van de wijk Nieupoort, de Lokerse End nl. niet ver van de
Heirbrug, heeft j arenlang het gebruik bestaan, tijdens de kermis poppen aan de
huizen op te hangen. Sieskens-kermis, zoals ze genoemd wordt, ontstond er
omstreeks 1 875-80. Evenals op de Heirbrug werd daar door het ophangen van een
pop een populair figuur van de wijk, n.l. Sieske Pryckers ( François De Prycker)
de stichter der kermis, in herinnering gebracht. < 9 > De kermis wordt nog gevierd,
maar de poppen zijn er na de laatste oorlog verdwenen.
Sinds meer dan een eeuw behoort tot de jaarlijkse kermisgebruiken de tradi
tioneel geworden regenbui die op een van de drie kermisdagen vallen moet.
Geen Kovekensfeesten zonder regen ... reeds in 1 857 vinden wij deze onge
vraagde attraktie in de krantenverslagen : « . . . de� maendags hadden er verscheidene
bollingen plaets, doch het aenhoudende regene heeft belet deze dag met l uister te
vieren . . . . In 1 859 « . . . wegens de regen is de Muzykmaetschappij niet kunnen
uitrukken >. In 1 860 « . . . er waren verschillende volksspelen voorzien welke echter
wegens aenhoudende stortregens niet konden doorgaan ». In 1 866 « . de gewone
heirbrugfeesten zijn dit j aar door het slechte weder verhinderd geweest. » Van j aar
tot jaar bijna lezen wij dergelijke berichten. In 1 88 1 is het een traditie geworden,
want we lezen : « . . . Koven dient gevierd te worden, ondanks het praten der
moedwilligen die hem het slechte weder ten laste leggen . . . » Geen wonder dat
deze nattigheid aanleiding heeft gegeven tot menig typisch gezegde en volksspreuk.
't Is eenen pisser gelijk Koveken > wordt gezegd van een kleine die wat al te
veel zijn doeken nat maakt. En de bewoners der wijk krijgen als hun kermis nadert,
voor raad : « Naai Kovekens voorbroek dit jaar maar met een dubbelen pekdraad
dicht " of « Vergeet zijn broekspijpen niet vast te binden van onder. > Er zijn ook
nog andere volksgezegden waarin sprake is van een tamelijk ingewikkelde operatie
op de persoon van Koveke, doch die laten wij hier, welvoeglijkheidshalve, liever
achterwege. Ook een volkskundige moet zijn manieren bewaren. Zoals vele populaire
en volksgeliefde figuren geraakt Koveken tenslotte voor een tijd in de politiek
verzeild.
.

.

c

e ongelukkige schoolstrijd van 1 879-1 884 welke hier te Lokeren, heviger dan
waar ook in Vlaanderen, de bevolking heeft beroerd, families uit elkaar gerukt en
veten heeft veroorzaakt die meer dan één generatie eisten om vergeten te worden,
9 Dank aan de heer Alb. Vi•pocl, Zeveneken voor de inlichtingen.
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maakte van Koveken jarenlang een Don Quichot en verdeelde de wijkbewoners in
twee vijandelij ke kampen. Er werden blauwe Kovekens uitgehangen en er waren
Kovekens van de « Tjeven » , dit laatste een typisch Lokerse benaming voor al wat
klerikaal was. De twee muziekmaatschappijen welke de stad dan telde; de � St.
Cecilia » en de fanfare van den « Burgerskring » hebben meer dan een heroïsch
gevecht geleverd en wie tijdens die fameuze « Kermisdagen » op de wijk een pint
wou drinken moest er geografisch goed bekend zij n, want het was niemand geraden
een verkeerde herberg binnen te gaan, heelhuids kwam hij er voorzeker niet buiten.
Twee :verschillende kermisaffiches werden uitgeplakt en 's avonds deden al de
agenten der stad op de wijk dienst « . . . met de blanken sabel in de hand en de
gendarmen de « bayonnette au canon ».
Toch haalt de geest van Uilenspiegel het af en toe wel even. In 1 89 1 schafte
het gemeentebestuur de danspartijen, die in alle herbergen vrij gehouden werden, af.
Koven protesteert :
Ter gelegenheid van Kobekens-kerD1iÎs,
zal er Zondag bij Seraphien Baetens het vemyiarde Kobeken te zien zijn m zijn
groote zaal. Hij zal er zeer ontsteld uit zien om.dat hij dees jaar niet zal ku,nnen
dansen. Alwie hem, zal zien, zal overtuigd zijn dat Kobeken niet op zijn ge mrk is.
Daarbij zal �en er eene lekkere groote pinte geersten bier kunnen verkrijgen. Zij
zal ingestauwd zijn.
Elk zeg het voort. < 10 )

De burgemeester, leden van het schcpenkollege, het fcestkomitee en de inrichters
van de Kovekenskermis tonen de nieuwe reuzen in september 1 967. Uiterst links
en rechts bevindt zich een lid van de Kovekensgroep, met de t)•pi�chc kledij.
1 0 Gazette van
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Lokeren

2 7 /9 / 1 89 1 .

De kermis slabakt meer en meer; in 1 9 1 4 is ze slechts een schim van vroeger.
In 1 9 1 zijn echter alle vooroorlogsche veten vergeten. Heirbrug herleeft !
Er wordt een veloklub opgericht « De Lokerse Sportvrienden » en in 1 920 heeft
terug een kermis plaats. De Kovens verschij nen weer aan alle huizen, in 1 927 her
denkt men het honderdjarig bestaan der kermis. Er wordt een reuzenpaar geboren
« De Koven en de Kovinne », deze zullen nu jaarlijks in stoet door de wijk trekken.
De oorlog 1 940-45 legt weer alle festiviteiten stil, doch nauwelij ks · is deze
voorbij of nieuwe mensen staan klaar de aloude kermis terug leven in te blazen.
Op 6 oktober 1 945 wordt een maatschappij gesticht c De Kovensvrienden » gekleed
in de traditionele kledij der kovekensfiguren ; blauwe kiel, rode halsdoek, zwart
klepklaksken, houten kloefen aan de voeten, zijn ze tegenwoordig bij elke rond
gang der Heirbrugse reuzen.
een, Koveken is nog lang niet dood ! < 1 1 >
Beste lezers, komt gij ook eens de vierde zondag van september de Kovekens
van Lokeren bezoeken ? Wij garanderen U eer. flinke regenbui, Koveken zal zoals
alle jaren trouwens zijn plicht doen.
En of ge nu Blauw zijt of « Tjeef » , gaat gerust in alle herbergen binnen,
niemand zal er U scheef bezien en wees er van overtuigd . . . het bier is er overal
even lekker. Pret en verzet heerst er alom ! Schol !
Fr. DE VOS

Torenkruis van de Gentse St.- Niklaaskerk
Tijdens een bezoek aan de herstel
lingswerken van St.- Niklaaskerk waren
we in de gelegenheid biezonderheden
te vernemen over het vorige en het
huidige kruis, de bekroning van de
gerestaureerde vieringtoren < 1 > .
Het vorige kruis, geplaatst in 1 898,
bestaande uit kruis en bol werd van de
toren genomen in januari 1 96 1 . De
torenbekroning was wegens oxydatie zo
beschadigd dat het zelfs niet meer mo
gel ijk was om het afbraakvoorwerp te
bewaren. N iettege nstaand e dt: erbarmelijke toestand vond men nog in de koperen
bol een onbeschadigd perkament terug, formaat 30,50 cm x 1 4,50 cm, met de
geschreven tekst
1 1 Het Volk, dagblad, Cent, 24/25 sept. 1 966 : Raar maar waar : Poppen
(1)
e heer Rcvijn, opzichter der werken, bewrl{d<' de inlichtingen.
hem oogmaala on1.c beate dank, alsmede voor het in bruikleen
voor het maken der fom·�

en figuren.
H iermede betuigen wc
geven van cl
film ·n

201

