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Fietsen door de historische romans van Boontje 

Louis Paul Boonen 
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Een themafietstocht in het Land van Aalst brengt fietsers in twee lussen langs locaties uit de romans 

van Boon. DSL ging alvast op verkenning. 

Ge ziet dat de hemel twijfelt tussen regen en droog en kiest voor motregen. Ook het kasteel 

van Regelsbrugge kan niet beslissen, het staat op de grens van Aalst en Nieuwerkerken. Dit 

landhuis, met de twee torentjes en het park, was ooit eigendom van Schotte, de baas van de 

leerlooierij in De Kapellekensbaan. Binnenkort wordt het een wellnesscenter. Enkele 

kilometers verder, in Erondegem, zabbert de regen tegen de houtbruine Jezus bij de kerk. Hier 

richtten enkele bedelaars in 1745 een roversbende op onder leiding van Jan de Lichte, schrijft 

Boon in zijn benderoman. Vlaanderen kreunde op dat moment onder de armoede. Drie jaar en 

vele overvallen later werd de bende opgerold. Jan de Lichte werd gevangengezet in de 

belforttoren van Aalst. Terwijl soldaten en burgers toekeken, werd hij aan een rad 

vastgebonden, waarna de beul zijn ledematen met een staaf kapotsloeg. 

 

Ge rijdt naar Lede, naar het teloorgegane kasteel van Mesen dat wordt afgebroken. In 1581 

werd het door de geuzen veroverd, noteert Boon in zijn Geuzenboek, een epos over de 

Vlaamse bosgeuzen die tegen de katholieke Spaanse tirannie streden. Daarna trokken de 

geuzen naar het dorpscentrum. Ge fietst denkbeeldig mee en ziet de roomsgezinden in de 

Sint-Martinuskerk vluchten. De mannen beschieten de aankomende troep vanuit de vensters, 

waarop calvinistische dorpelingen samen met de geuzen de kerk in brand steken: meer dan 

honderd vijftig doden. Vandaag heet een plakkaat op de kerkdeur iedereen welkom: ‘Kom 

binnen, ben je christen of niet, kom je van hier of elders, ben je in vreugde of in verdriet.' 

 

Daens 

 

Vanaf Lede slingert de omloop langs natuurgebieden en dampende boerenpaarden, vervolgens 

een lijnrecht pad onder een bomengalerij. Ge draait af om, terwijl de zon doorbreekt, de brug 

over het Denderkanaal te beklimmen. D'r staan zitbankjes en ge moogt gaan zitten. Ge 

verdient dat, en het landschap verdient dat: de oplichtende lucht die de bomen een 

spiegelbeeld geeft in 't water, in de lente is dat nog schoner. 

 

Ge rolt tot in Herdersem. En in Pieter Daens, Boons relaas over Pieter en priester Adolf 

Daens die de omstandigheden van de Aalsterse arbeiders wilden verbeteren. Ze kozen voor 

een ‘christelijk socialisme' en werden genadeloos bestreden door de conservatieve 

katholieken. Zo was er een feest van de trompettersclub van Herdersem in 1897 waarbij 

katholieke knokploegen enkele daensisten aanvielen. Ze sloegen hen bont en blauw tot ze d'r 

uitzagen als liberalen (en dat was dan ook weer niet goed). Er volgt een kasseistrook buiten 

categorie. Denderend Aalst. Voorbij Moorsel fietst ge op de bedding van een oude spoorlijn. 

En dan: de drukte van Aalst, Boons geboortestad. Ge komt voorbij het Werfplein, vroeger een 

industriekern, vandaag ook echt een werf. En voorbij zetmeelbedrijf Syral, een jungledorp van 



silo's en buizen. 

 

Ondine 

 

Als ge van Aalst naar Erembodegem fietst en niet zijt overreden, rijdt ge recht in het decor 

van Boons bekendste roman: De Kapellekensbaan. Boon vertelt over Ondine, een arm meisje 

dat er tevergeefs alles aan doet op te klimmen tot burgervrouw, in 't jaar 1800-en-zoveel. De 

hele roman speelt zich af rond de Kapellekensbaan, de straat tussen het stadspark en de 

spoorovergang in Erembodegem. Er is de verlaten leerlooierij Schotte, die toont dat ook een 

gebouw sterven kan. Boon maakte er de bloeiende dekenfabriek de Labor van. Er is de 

ellenlange baksteenmuur waarlangs hij de arbeiders op weg liet gaan naar hun werk. Aan de 

overkant ligt het ‘kreupelveld', een niemandsland. Verderop begint het dorp, met de eerste 

woningen, oftewel de ‘vuile huizen' van de werkmensen en de plaats waar Ondineke opgroeit. 

Daar staat ook de kapel waar Ondine geld stal uit het offerblok en waar sindsdien 

camerabewaking hangt, ‘wegens diefstal'. En ge ziet hoe Boontje peinzend door de straat 

sloft. 

 

Later op uw tocht doorkruist ge Denderleeuw langs de sportvelden om te belanden op het 

marktplein dat eigenlijk een parking is. Naast de kerk bevindt zich de pastorie waar in 1889 

de Daensgezinde bisschop Lambrecht onverwachts overleed nadat hij een menigte had 

toegesproken. Boon vertelt dat er allerlei theorieën opdoken: een natuurlijk overlijden, of… 

hadden de katholieken hem vergiftigd? Zeker is dat zijn opvolger vele stokken in Daens zijn 

wielen zou steken. 

 

Met dat mysterie steekt ge de brug over de Dender over. Een koppel maakt er trouwfoto's. Ze 

doen de Titanic-pose. Een klassieker, maar weten ze dan niet meer dat de Titanic is 

gezonken? Over water gesproken: vanaf nu rijdt ge op een dijk tussen de rivier en 

overstromingsgebied. De wind zit op kop, ge maakt u klein maar vooruit geraakt ge 

nauwelijks. Okegem, waar het daensisme werd geboren, waait voorbij. Op 't veld zit een 

school meeuwen en een klas ganzen. Ge verlaat de Denderstroom en kronkelt via de 

winkelstraten, de barokke kerk, de archeologische tuin door het drukke Ninove. Dan loopt het 

langs dorpjes en maïsvelden in winterslaap. 

 

Tot Nieuwerkerken, het Reetveerdegem van Dimitri Verhulst, met café ‘Bij Sofie en Potrel' 

bij de kerk. En ge denkt dat een onuitgesproken link tussen Verhulst en Boontje een goed 

einde is. 

 


