LOKEREN

Lokeren heeft in de loop van de jongste vijftig j aar heel wat reuzen
gekend. Gebrek aan archieven en dokumentatie maken het nu moeilijk
uit het kluwen te. geraken van wijk- en stadsreuzen, nieuwe, verdwenen,
hernieuwde en herdoopte reuzen. Met de medehulp van personen ter
plaatse hebben we het toch aangedurfd klaarheid te brengen in de rijke
reuzenhistories ( l4) .
De geschiedenis van de reuzen speelt zich af op drie verschillende
fronten die we elk afzonderlijk onder de loep nemen.
Reuzen Heirbrug.
De bakermat van. de vroegste reuzen zou op de
wijk Heirbrug te zoeken zijn. Op deze plaats is Kovekenskerm:is ont
staan en wordt nog jaarlijks gevierd. Het leven en de naam van de eerste
Lokerse wijkreuzen zijn innig verbonden met Kovekenskermis ( l5) .
-

Zoals voor vele kermissen is de oorsprong moeilijk te achterhalen.
Elk jaar viert men de vierde zondag van september Kovekenskermis,
een feest enig in Oost-Vlaanderen. Van in de vroege ochtend worden le
vensgrote poppen uitgehangen aan gevel, raam of dakgoot van het huis.
Drie dagen lang trotseren de kovens weer en wind. Een jury wikt en
weegt het uitzicht van de koddige figuren. De mooiste poppen worden
met een geldprijs bekroond. Nadi·en verdwijnen ze voor een jaar en ko
men dan volgende kermis opnieuw te voorschijn. Kovekenskermis be
·
staat thans ongeveer 15Ó jaar.
-

Het woord koven of koveken zou ontleend zijn aan de verkorting van
Jacobus. In de volksmond wordt deze naam vervormd tot de vleinamen
Kobe, Kove, Koveken. De persoon die aan de basis ligt van kovekens
kermis zou Jacobus Van Kerckhove (1748-1804) hebben geheten. Een
geliefd personage die tevens burgemeester werd en tijdens de Franse
Overheersing uit handen van Napoleon een snuifdoos ontving uit dank
baarheid voor de goede ontvangst die de Konsul te beurt viel op Lokers
grondgebied.
In 1927 werd het honderdj.arig bes4an van kovekensfeest luister
rijk gevierd en herdacht men dit jubileum met het maken van twee
reuzen, de Koven en de Kovinne. Hun kennismaking met de lokale ker
mis was maar van korte duur. Twee jaar nadien waren Koven en Ko
vinne uit en van de kermis verdwenen.
(14 )

We danken de hr. Fr. DE VOS, ondervoorzitter van de heemkring " De Souve
reinen " voor zijn informatie. Foto's en persartikels worden in het archief van
de Bond bewaard.

( 15 )

Fr. DE VOS, Koveken te Lokeren, O.V.Z. ( 1967) 195 202
Fr. DE VOS, De Souvereinen, 7de jg. nr. 3, 1976, blz. 86.
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Voor de periode 1 932 tat omtrent 1946 vermoeden we dat Heirbrug
geen reuzen bezat. Wellicht bestond. er geen behoefte nieuwe reuzen te
maken omdat de stadsreuzen Koveken en Wanne, vanaf 1 932 tot na de
bevrijding die leemte aanvulden. Heirbrug scheen zich daarover geen
zorgen te maken.
In 1946 werd de folkloristische groep " Kovekensvrienden " gesticht.
Vermoedelijk is het ontstaan van die vereniging aanleiding geweest om
eigen reuzen te bezitten. Onder het impuls van de Kovekensvrienden
kwamen in 1946 of 194 7 twee reuzen op de kermis. De wijk had opnieuw
zijn eigen reuzen wat sinds 1932 niet meer het geval was. Volgens ge
gevens uit het inventaris van de Belgische reuskens, opgemaakt door
Jos. Vermeulen in 1949, zouden er op Heirbrug vier reuzen geweest
zijn( 16) . Op papier staan ze geboekt als Jacques en Jacqueline (1947) en
Nanten en Butj en ( 1949) . In een kramt van 1949 vinden we een vermel
ding van vier reuzen( l 7 ) . Zo wordt o.a. geschreven dat in 1948 nieuwe
reuzen optraden in de karnavalstoet samen met de Kovekensvrienden.
Ongetwijfeld bedoelde men in de krant hiermede de reuzen die in het
inventaris Jacques en Jacqueline worden genoemd. In dezelfde krant
staat ter illustratie van de karnavalviering een cliché met het onder
schrift : " Lokerse reuzen Nanten en Butjen ". Op de foto herkent men
heel duidelijk de stadsreuzen Koveke en Wanne. Oningewijden zijn to
taal van mening dat Nanten en Butjen op de foto staan. Dat is niet het
geval.
Na 1 949 vinden we geen spoor meer van de namen Nanten en But
j en, noch van Jacques en Jacqueline.
Zegspersonen van de wijk hebben ons heden verklaard dat op Heir
brug enkel en alleen Kove en Wanne bestaan hebben. De namen Jacques
en Jacqueline, Nanten en Butjen zijn hun onbekend. Mogen we hieruit
besluiten dat sinds 194 7 slechts twee reuzen op Heirbrug waren. Hoofd,
kleding, algemeen uitzicht werden regelmatig hernieuwd. Ook de naam
werd al eens anders geschreven of gedrukt in artikels of op fee,stprogram
ma's. In de volksmond hebben alle reuzen van de wijk altijd Kove en
Wanne geheten. De wijkreuzen waren op zondag 27 maart 1955 te Wet
i'eren op het reuzenconvent aanwezig. Op die reuzenbij eenkomst waren
negentig reuzen vergaderd waaronder " de twee reuzen van het feest
comité Kovekenskermis uit Lokeren met name Koven en Kovinne " (18) .
( 16) o.v.z. 25 (1950) 25.
(17) Dagblad De Gentenaar, Gent, 8 maart 1949, met foto.
( 18) o.v.z. (1955) 177.
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Lokeren Heirbrug,
Jacobus en Jacoba

In 1 967 vertegenwoordigen Jacobus en Jacoba het derde geslacht
van de Kovekensfamilie(l 9 ) . De naam Jacobus is hiervoor welsprekend
genoeg. Jacobus is een lij nwaadbleker, symbool van de lokale, bloeiende
nijverheid uit de 19de eeuw. Peter en m eter waren Mr. en Mevr. Maurice
Styleman. In de ommegang worden de reuzen vergezeld van de Kove
kensvrienden. Het feestcomité Heirbrug is eigenaar van de reuzen.
In de j ongste j aren wordt voor de laatste �ondag van september te
Lokeren sterk gepropageerd door V.V.V. Toerisme, met de slogan :
( 19 )
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Weekspiegel 30.09.1967. EM1EL DE VEIRMAN, Kovekenskermis weer in de be
langstelling. Oude folklore springlevend.
Foto van Jacobus en Jacoba in O.V.Z. 42 ( 1967 ) 200.

' De Koven steekt ter venster uit ". Men poogt deze volkskundige mani
festatie ook buiten de grenzen van Lokeren ruimer bekend te maken.
Jaarlijks wordt een wisselbeker van de stad Lokeren uitgeloofd voor de
mooiste koven. In 1969 greep de verbroed·ering plaats tussen de stads
reuzen en de reuzen van Heirbrug.
Op zondag 27 september 1970 had een grote reuzenoptocht plaats te
Lokeren onder het motto " Twintig reuzen ontmoeten zestig kovens ".
Reuzengezanten uit Hamme, Eksaarde, Heusden, Lochristi, Zele en Over
mere stapten mee in de optocht van kovekenskermis. Vanzelfsprekend
waren de stadsreuzen Mr. en Mevr. Vrancken ook van de partij . In 1973
waren opnieuw vele reuzenfamilies . op kovekenskermis vertegenwoor
digd( 20 ) .
Het folklorej aar 1974 werd met veel luister gevierd op Heirbrug.
Op zondag 22 september deed de jury de keuring der kovens met mede
werking van de heemkring " De Souvereinen ''. Het aantal kovens werd
op 75 geraamd die minstens 1 m. �rootte moesten hebben om voor een
ereprijs in aanmerking te komen. 's Middags waren de stadsreuzen alsook
ongeveer 40 vreemde reuzen te gast bij de kovens. Op maandag brachten
Jacobus en Jacoba tij dens hu n ommegang een bezoek aan de twee kleu
terscholen van de wijk.

Het verdwijnen van Koven en Kovinne omstreeks
1930 op Heirbrug, had voor gevolg dat · de stad in 1932 zelf uitpakte met
twee reuzen, Koveke en Wanne. Een reïncarnatie van de verdwenen
Heirbrugse reuzen ! In een verslag van het stedelijk feestcomité staat de
inhuldiging uitvoerig beschreven, wat naar onze mening, wel een bewijs
is dat Koveke en Wanne stadsreuzen waren( 21 ) .
Stadsreuzen.

-

Het programma van de Stedelijke Feestcommissie vermeldt op zon
dag 7 augustus 1932 om 3 uur de eerste ommegang van Koveke en Wanne
de " Reuzen van Lokeren " . Om deze blijde intrede met geestdrift te
vieren, kwamen andere reuzen en hun gevolg verbroederen, o.a. : vier
reuzen van Sint-Gillis-Dendermonde vergezeld van hun reuzepaard, be
reden door de vier heemskirnderen; de vrienden van Piet Oudenburg van
Dendermonde vergezeld van hun reus. In de feeststoet werd het lied der
(20)

Uit het programma noteren we : Serskamp, Oostakker, Lovendegem, Oudenaarde,
Reuzenkatten van Zelzate, Lochristi, Heusden, de bloemisten van Evergem, Ek
saarde, Overmere, Zele Dijk en Elststraat.

(21) Stadsverslag Lokeren, 1932, blz. 199-200. F. Openbare feesten. Verslag der Stede
lijke Feestcommissie. De muziek van het reuzenlied bewaren we in het reuzen
archief van de Bond, Bibliotheek, Museum voor Volkskunde, Kraanlei 63 Gent.
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reuzen van Lokeren gezongen,
onder de begeleiding van de com
positeur Robert De Leye, leraar
aan de Muziekschool te Lokeren.
De woorden zijn van Lodewijk
Scheltjens.
1. Sa burgers van de Durmestad
Komt uwen reus begroeten.
Hij opent u het kermispas
Op zijn reuzenvoeten.

2. Zie naast zijn statig reuzenlijf
In hare kermiskleren

Zijn Wanne daar zijn zoete wijf
De rokken draaien en keren.

3. In hem herleeft uit vroeger tijd
Den bleker van het linnen
Als stadshoofd stond hij in de strijd
Om grappen te verzinnen.
Refrein
Hoera ! Hoera ! Falderi, faldera.
De baan geruimd voor Koveke
Ons oude reus van Lokeren
Hoera ! Hoera ! Falderi, faldera
de baan geruimd voor Koveke
Fald'eri, faldera.

Uit het reuzenlied van 1932
kunnen we opmaken dat de stads
reuzen Koveke en Wanne werden
Afb. 7
Lokeren 1932 Stadsreuzen,
geheten. Koveke was linnenbleKoveken en Wanne
ker, beroep en naam ontleend aan
de stadsfiguur Jacobus Van Kerckhove, stadshoofd van Lokeren tijdens
het Vle j aar der Franse Republiek. Beiden zijn ongeveer 4 m. hoog. De
Lokerse beeldhouwer Roger De Clercq vervaardigde de hoofden en de
firma Em. Heirman-Van der Poorten leverde d e kleding. Koveke draagt
een blauwe muts en kiel. In de linkerhand houdt hij de historische snuif
doos, een geschenk van Napoleon. In de rechterhand draagt hij een ble
.
kersgieter of waterschop. Lokeren was immers vermaard door zijn lin
nenblekerij en. Wanne, de reuzin draagt een pompadoeren( 22 ) j urk zwar
te sjaal op d e schouder e n een zwarte Lokerse kanten muts. Deze wero
in 19'32 gemaakt door de 93-jarige Charlotte Van Beveren, de laatste
mutsenmaakster van Lokeren. (23). Jaarlijks trokken beide reuzen in
-

( 22) pompadoer : bont bedrukte of bontgeweven stof voor decoratie en bekleding.
(23) FR. DE VOS, onze reuzen. De Stad Lokeren, 21 mei 1966, blz. 2 .
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stoet door de wij k Heirbrug
tij dens
kovekenskermis.
De
oorlog 1940-45 legde alle feeste
lijkheden stil. Koveken en
Wanne waren ondergedoken.
Op zondag 1 oktober 1950
waren Koveke en Wanne te
Aalst te gast 1in de reuzenop
tocht van de vierde Provinciale
Najaarscultuurdag. Het feest
was georganiseerd door het
Provinciaal Bestuur van Oost
Vlaanderen in samenwerking
met de Bond der Oostvlaamse
Volkskundigen die zij n 25-j arig
bestaan vierde(24 ) . Voor Kove
ke en Wanne was het hun laat
ste tocht. Totaal verhakkeld
kwamen ze terug. Hun wijmen
lichamen en typische kleding
was zo zwaar beschadigd dat
er van herstelling geen sprake
meer kon zijn. Hun hoofden
belandden eerst in een berg
plaats van het stedelijk slacht
huis; nadien in het stedelijk
Museum waar ze thans nog
worden bewaard onder de vei
Afb. 8
Lokeren 1966. Stadsreuzen
Familie V rancken
lige hoede van de heemkundige
kring(25) . Vanaf 1951 tot 1965
waren er geen stadsreuzen. In 1 966 kwam er verandering. Het stads
bestuur wou opnieuw haar eigen reuzen. En de gepaste gelegenheid bleef
niet uit, nl. de internationale zomerkavalcade in 1 966.
-

Het hoogtepunt van deze viering, op 22 mei 1966, ging gepaard met
de inhuldiging van de stadsreuzen Pierre Vrancken en zijn vrouw There
sia. De familie kwam zich omstreeks het einde van de 18de eeuw vestigen
in de D urmestad. In de toespraak van de reuzen tot de burgemeester,
schepenen en gemeenteraadsleden, zinspeelde reus Vrancken op de snuif
doos die hij destijds van Napoleon zou hebben gekregen. Dit historisch
( 24 )

O.V.Z. 26 ( 1951) 16 : " Lokeren met Koveken en Wanne " .

(25) FR. D E VOS, Onze Reuzen, D e Stad Lokeren, 20.05.1966, blz. 2 .
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feit staat ook op rekening van burgemeester Jacobus Kerckhove, die
aan de basis ligt van kovekenskermis. Aan de inhuldiging van de familie
Vrancken werd reeds vroeger een bij drage gewijd (2.6 ) . De familie
Vrancken komt ook regelmatig n.aar lrovekenskermis. De stadsreuzen
zijn dan de eregasten van de wijkreuzen.
Reu-zendieren van Bergendries.
Jaarlijks wordt de laatste zondag
van augustus Burgemeesterkenskermis geyierd. De oorsprong van deze
kermis ligt in de benoeming op 3 augustu� 1908 van A. Raemdonck tot
burgemeester. Drie weken later werd hij door zijn medeburgers feeste
lijk in gehuldigd. Meer bijzonderheden over deze kermis kan men lezen
in een artikel van François De Vos " Enkele Lokerse kermissen en hun
ontstaan " ( 27 ) . Historisch bekeken hield men in de 16de eeuw de weke
lijkse markt op Bergendries. Men verkocht er boter, eieren en andere
levensmidde�en. Rond dit thema heeft men ter gelegenheid van de 66ste
lokale kermis op 23 augustus 1974 de intrede gevierd van twee reuzen
dieren, de kippen C is en Kato. De folkloristische groep " Het gouden
Ei " zorgde voor een aangepaste begeleidende groep uitgedost met blauwe
kiel met faas voor de boerejongens en een kanten muts, lange gestreepte
rok en schouderdoekj e voor de boerinnetjes( 28 ) . Cis is de haan en Kato
de hen die hun steentje bijbrachten voor de viering van het folklorejaar
1974. De ontwerpers en makers van de reuzendieren zij n mejuffer There
se De Geest ·en de heren J. Van de Voorde en De C anne. Cis en Kafo
werden door de heer H : Liebaut, schepen van kultuur, in de echt ver
bonden. De hr. Jean Raemdonck, d e neef van de oud-burgemeester, was
een der getuigen. Er werd ook een huwelij�boekje ter hand gesteld
waarin de rechten en plichten der echtgenoten omschreven zijn. Voor de
haan Cis wordt ietwat door de vingers gezien in zijn huwelijkstrouw.
" Gezien de aard van zijn herkomst en van zij:n. hoofdberoep is het aan
Cis toegelaten hulp en bijstand te verlenen aan andere vrouwelijke ras
genoten " . C is en Kato hebben ook tot plicht, de laatste zondag van augus
tus, met hun nalwmeli:n.gen een ommegang te doen in de wijk en de toe
schouwers met milde vleugels eieren uit te delen( 29 ) .
-

Op zondagmiddag ging d e derde folkloristische stoet uit georgani
seerd in samenwerking met V.V.V.-Toerisme en de Stedelijke Feestcom
missie. De stedelijke reuzenfamilie Vrancken, de reuzen van Kruishoutem
( 26) R. VAN DER LINDEN, Nieuwe Reuzen : De Familie Vrancken, O.V.Z. 41 ( 1966)
174-177.
( 27) FRANCOIS DE VOS, Burgemeester Raemdonckkermis, Verschenen in De Soe
vereinen, 2e j g. 1971, nr. 4 blz. 59-60.
( 28) Het Vrije Waasland, 30 aug. 1974. Burgemeester Raemdonckkermis op Bergendri s
te Lokeren". Grabbelen naar een ei.
( 29) Uittreksel Huwelijksakte en Huwelijksboek. Lokeren 23.08.74.
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Lokeren 1974 Bergendries, Reuzenkippen Cis, Kato en Coppe

waren er ook te gast. Onder de menigte werden leeggeblazen eieren uit
gegooid waarm ee toch een prij sje te winnen was.

Cis en Kato hebben zich in de loop van het j aar gewetensvol aan hun
plicht gekweten.

Op vrij dag 29 augustus 1975 ontsproot uit hun huwelijk een eerste
ling, die Coppe werd geheten. In ons archief bewaren we een kopie van
de geboorteakte.
GEBO ORTEAKTE
Ter j are negentienhonderd vijf en zeventig, de 29 augustus te
20 uur 30 minuten, Voor ons, Albert Van Hecke, Schepen, afge
vaardigd ambtenaar van de Burgerlijke Stand, is verschenen :
SIS VAN DEN B ERGENDRIES
Die ons vertoond heeft een Kuiken van het hoendergeslacht,
alhier geboren gedurende de voorbereidingen van de j aarlijkse
folkloristische stoet, van hem komparant en van zijn echtgenote
KATO VAN DE RAEMDONCKKERMIS, en waarvan hij ver
klaard heeft te willen geven de voornaam van
C OPPE
Deze vertoning en verklaring gedaan in het bijwezen van Hil
laire LIEBAUT, Schepen van Kultuur van de Stad Lokeren, en
Francine D'HAUWERE, echtgenote van Volksvertegenwoordiger
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