Piet vertelt

Gilbert Romeyns
“Wie de veelzijdige en boeiende geschiedenis
van de nu 50-jarige Heemkring Bodeghave
poogt te reconstrueren, kan geenszins voorbij
aan de figuur van wijlen Gilbert Romeyns (1917 –
1985), stichter en eerste voorzitter van de Kring.
Deze ingeweken Bodegemnaar, heemkundige
in hart en nieren, wist midden de jaren 60 enkele twintigers om zich te scharen en hen te boeien voor de tot dan toe onontgonnen geschiedenis van het eigen dorp Sint-Martens- Bodegem”.

een schepenzegel als logo
“Na een eerste contactvergadering begin oktober 65 werd een goeie maand later al – op
15 november 1965 - Heemkring Bodeghave opgericht. Als embleem werd een schepenzegel
uit de 13de eeuw gekozen en op de eerste lidmaatschapskaarten prijkte de tot nog toe gebruikte leuze: „Wat waard is, blijve, wat mooi is,
weze verdedigd“.

de oogstfeesten

“Amper één jaar na zijn oprichting telt
de Kring 27 leden en treedt hij resoluut in de openbaarheid. Op 5 en 6
november 1966 wordt „Herlevend Verleden“ getoond, een diamontage over
de weliswaar voor een deel gefingeerde geschiedenis van Bodegem en haar
dorpskerk.
Schilder-tekenaar Hubert Deherdt,
toenmalig ondervoorzitter van de
Kring, is de realisator van dit project
dat er voor zorgt dat Bodeghave meteen grote belangstelling geniet van de
Bodegemse gemeenschap. Een dergelijk project wordt in 1970 herhaald. De
diareeks „Het lied der seizoenen“, een
evocatie van het boerenleven doorheen de vier seizoenen, kent eveneens
een groot succes.”
Regelmatig terugkerende activiteiten
toentertijd waren het jaarlijkse Driekoningenfeest en het Oogstfeest. Naast

een resem diverse activiteiten met heemkundige inslag, waaronder lezingen, voordrachten, wandelingen, uitstappen enz.,
bleef het Oogstfeest 25 jaar lang een constante op de activiteitenagenda van de
Kring.
Het Oogstfeest, ieder jaar gevierd op de
laatste zondag van augustus, groeide in de
loop der jaren uit tot een groot volksfeest
voor jong en oud. Het bezorgde Heemkring
Bodeghave niet alleen ieder jaar weer een
oogstprins en oogstprinses, het zorgde bovendien telkens weer voor een hoogtepunt
in het Bodegemse gemeenschapsleven.
Hoewel in 1993 een punt werd gezet achter een traditie die het een kwarteeuw volhield, leeft tot vandaag de herinnering aan
dit unieke feest bij vele Bodegemnaars nog
voort.”

Het 7de oogstfeest in 1973, geanimeerd door
leden van de Bond der gepensioneerden.

Het oogstfeest in 1971

Het oogstfeest in 1986

een pijnlijk incident

“In 1967 werd Bodeghave een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten van de vzw, verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 23 november
1967, werden toen ondertekend door
Gilbert Romeyns, Hubert Deherdt, Roger De Bruyn, Florimond Schoukens en
Piet Verhasselt. In 2005 werd de vzw
Heemkring Bodeghave evenwel ontbonden om opnieuw een „feitelijke vereniging“ te worden.
Een banaal maar spijtig dispuut tussen voor- en ondervoorzitter leidde
begin 1974 tot het ontslag van Gilbert
Romeyns als voorzitter en lid van de
heemkring. Een pijnlijk incident met
grote gevolgen, want met Gilbert Romeyns verloor de Kring een heemkundige „pur sang“, die gedreven als hij
was toen al een belangrijke bijdrage
had geleverd tot de ontginning en de
ontsluiting van het Bodegemse verleden. Na het ontslag van Romeyns nam
Piet Verhasselt, in de beginjaren se-

cretaris- penningmeester van de Kring, de
voorzittersfakkel over. Nu al meer dan veertig jaar later probeert hij, weliswaar geruggesteund door een soliede bestuursploeg,
de fakkel nog steeds brandend te houden.”

Op de foto bovenaan de bestuursleden
van heemkring Bodeghave anno 1989.
Staand van links naar rechts: Ivan Coucke, Piet Verhasselt, Roger Verlie en Jules
Van der Perren. Zittend van links naar
rechts: Louis Steppé, Jef Van den Bosch,
Hubert Deherdt en Philemon Ceuppens.
Op de foto onderaan de bestuursleden anno
2002. Staand van links naar rechts: Jules
Van der Perren, Piet Verhasselt, François De
Dobbeleer en Roger Verlie. Zittend van links
naar rechts: Tom Pottie, Philemon Ceuppens en Maria Van den Bosch.

“Naast de veeleer klassieke opdrachten
die voor een heemkundige kring zijn
weggelegd, gooide Bodeghave aan het
eind van de jaren 80 zijn werking over
een andere boeg.
De nog bescheiden tentoonstelling

“Heimwee naar ‘t staminee”, die de gestage
teloorgang van de Bodegemse dorpscafés in
de loop van de vorige eeuw in beeld bracht,
was de eerste van een reeks tentoonstellingen die elkaar in snel tempo opvolgden.”

“De tentoonstelling „In een klein stationneke“ uit 1994 toonde duidelijk aan
hoe de aanleg van de spoorlijn Brussel-Denderleeuw-Aalst en de inplanting
van het treinstation, midden in de 19de
eeuw, het boerendorp Bodegem een
totaal nieuw uitzicht hebben gegeven.
„VerEnigd Bodegem“ (geschiedenis van
het Bodegemse verenigingsleven) was
de vierde tentoonstelling in de rij die
samen met de drie voorgaande in nauwelijks tien jaar tijd werd opgezet. Bodeghave had zich hiermee binnen, maar
ook ver buiten de dorpsgrenzen onmiskenbaar de reputatie van gedegen expositiemaker aangemeten.”

“Dat deze duurzame tentoonstellingen konden
worden gerealiseerd was voor een groot stuk te
danken aan het feit dat de Kring in de persoon
van wijlen Miel Verhasselt (2008) een professioneel fotograaf in huis had die zowaar fotografische wonderen kon verrichten.
Samen met de hierboven vermelde tentoonstellingen werden eerder bescheiden publicaties uitgegeven die evenwel gretig aftrek vonden. Naar aanleiding van de tentoonstelling
„Bodegem, een klein dorp in de Groote Oorlog“

schreef secretaris Roger Verlie het boek dat dezelfde titel meekreeg als de tentoonstelling. Het
boek beleefde zelfs een herdruk in 2014 toen
in het kader van de herdenkingen aan Wereldoorlog I de bijgewerkte tentoonstelling uit 2000
werd hernomen. Zijn bijzondere interesse voor
de geschiedenis van de beide wereldoorlogen
zette er hem toe aan een nog lijviger boek te
schrijven: „Bodegem tijdens de Tweede Wereldoorlog“, een onderwerp dat ook nu weer op expositiepanelen werd vastgelegd.”

bijzondere bodegemnaars

“In de reeks tentoonstellingen die Bodeghave voor het grote publiek opzette, dient zeker ook nog vermeld te
worden „Bijzondere Bodegemnaars“
uit 2003.”

Deze expositie kan integraal worden bekeken op deze website onder de gelijknamige rubriek .

De openluchttentoonstelling “Omzien naar ons
dorp” uit 2005 stond niet minder dan drie zomermaanden lang op verschillende locaties in
Bodegem te kijk. Op een uitgestippeld wan-

deltraject werd de bezoeker toen via twaalf
levensgrote fotopanelen geconfronteerd met
het verleden en het heden van het Bodegemse
landschap.”

“Stippen wij ten slotte nog aan dat Bodeghave
op geregelde tijdstippen kunstenaars en amateur-kunstenaars van eigen bodem uitnodigde
om hun werk in Trefcentrum Solleveld te exposeren.
Met graagte verleende de Kring ook een paar
keer zijn medewerking aan het Bodegemse
Davidsfonds om de Nacht van de Geschiedenis
met een zuiver heemkundig thema te stofferen.
Ook met de plaatselijke basisschool „Klavertje
Vier“ werd in het verleden een aantal projecten
op het getouw gezet : geleide bezoeken aan
tentoonstellingen,
verkenningswandelingen
in het dorpscentrum, viering 100 jaar basisschool, enz.
De Cultuurdienst van Dilbeek deed eveneens
geregeld een beroep op de heemkring om
Open Monumenten- en Erfgoeddagen mee gestalte te geven.
Uit al wat voorafgaat moge duidelijk blijken
dat Heemkring Bodeghave zich al een halve
eeuw lang intensief bekommert om de lokale
geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed
van de gemeente Sint-Martens- Bodegem. In
al die jaren ontvouwde de Kring een bonte
waaier aan activiteiten : lezingen, voordrachten, vertelavonden, diavoorstellingen, volksmuziekavonden, tentoonstellingen, wandelingen, uitstappen, reizen, feesten ...
Vooral door middel van tentoonstellingen en
gerichte publicaties heeft de Kring in de voorbij decennia gepoogd de rijke geschiedenis van
„zijn heem“ in de kijker te plaatsen en de interesse ervoor bij een breed publiek te bevorderen.
Uiteraard ijvert de Kring eveneens voor de instandhouding van het sprankelende volksleven
in al haar facetten en wil hij graag fungeren als
beschermheer van het „Beugoems“ dialect.
In alle bescheidenheid durven wij dan ook te
stellen dat Bodeghave erin geslaagd is zijn opdracht en de daaraan verbonden doelstellingen waar te maken. Het spreekt vanzelf dat
dit enkel kon dank zij een stevige portie gezonde ambitie en de inzet van de bestuursleden die hun heemkring hebben gekoesterd of
dat vandaag nog met heel veel goesting doen.
Het is niet zomaar dat Heemkring Bodeghave
vandaag is uitgegroeid tot een vereniging die
160 leden telt. Wij hebben het dan niet over
individuele leden, maar over gezinnen en zusterverenigingen.”
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Roger verlie

“Het gouden jubileumjaar 2015 moest
een feestjaar worden. Jammer genoeg werden de gedurfde en grootse
plannen en het enthousiasme overschaduwd en gedempt door het onverwachte overlijden van secretaris
Roger Verlie op 20 februari.
Met hem verloor de Kring één van zijn
belangrijkste pijlers die ongetwijfeld in
de herinnering zal blijven voortleven
als de gedreven amateur-historicus
die een aantal belangrijke heemkundige publicaties nalaat en de tentoonstellingen die de Kring in de loop der
jaren organiseerde, mee ontwierp en
realiseerde”.

50 jaar bodeghave

“Naar aanleiding van het gouden jubileum werd in het Castelhof van 20
tot 22 november 2015 een overzichtstentoonstelling georganiseerd, die de
bonte waaier aan activiteiten van de
Kring breed openvouwde”.

de toekomst

“Het was een ietwat wrange 50ste
verjaardag, die ons weliswaar toelaat
met enige trots en voldoening terug
te kijken op wat achter ons ligt, maar
ook moet aanzetten tot bezinning
over wat de toekomst brengen kan.”

Het huidige bestuur met, van links naar
rechts, Geert Van der Elst, Brigitte Gins,
Luk Zelderloo, Maria Van den Bosch, Tom
Pottie, Maggie Hertveldt en Piet Verhasselt.
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