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‘Toneel voor duizend man’
Rederijkers betreuren gebrek aan accommodatie

K
nesselare heeft een sterke toneeltraditie. Het waren een aantal jonge mannen van de in 1893 

gestichte Strijdbroeders die naast hun voordrachtavonden en festiviteiten ook een stevige 

toneelgroep vormden. Ze speelden toneel in een zaal in het klooster, verhuisden kort daarna 

naar de nieuwe patronage in de Kloosterstraat. Achtereenvolgens onderwijzer Alfred Seghers, Herman 

Van Overbeke en fotograaf Maurits Hooft zorgden als regisseur voor volle zalen. De jongste vijftig jaar 

wordt dit verhaal voortgezet door Walter Van Ryckeghem en zijn zoon Geert, die zich in Knesselare ook 

allebei verdienstelijk maakten als voorzitter van de cultuurraad.

Hoe kwam de familie 

in Knesselare terecht?

Walter (°1920): Mijn 

pa was van Loppem, 

maar eigenlijk van 

Frankrijk afkomstig. Ik 

ben in Oostkamp ge-

boren. Op een gegeven 

moment werd hij rijks-

wachter in Gent. Ik ging 

naar de lagere school in 

de buurt van het Gra-

vensteen. Pa werd dan 

gendarm in Aalter om 

uiteindelijk begin de ja-

ren 1930 veldwachter te 

worden in Knesselare, 

als opvolger van Victor 

Strobbe. Na een kort verblijf in de Hellestraat verhuis-

den we naar de Kloosterstraat, waar ik nu nog woon. Ik 

ging een tijd in Aalter naar school, vervolgens naar de 

normaalschool en werd uiteindelijk in september 1939 

onderwijzer benoemd in de Knesselaarse gemeente-

school. Ik was toen nog geen 19 jaar. 

Hoe verliep de integratie in Knesselare?

Walter: Ik was meteen lid van de studentenbond. ‘Ter 

waarheid recht doorzee’ was de leuze waarachter wij 

ons enthousiast schaarden. Dat idealisme was kenmer-

kend voor die tijd. Ook als onderwijzer en leraar in de 

tekenschool leerde ik snel mensen kennen. In 1939 werd 

ik zoals de meeste onderwijzers in die tijd lid van de 

Katholieke Vlaamse Strijdbroeders en van hun toneel-

groep. De fotograaf Maurice Hooft was toen regisseur. 

Langs twee Wegen werd mijn eerste stuk.  

Wie waren toen de bekendste Knesselaarse acteurs?

Walter: Maurice Hooft, Jules Strobbe, Henri Van 

Hooreweghe (op weg naar de 100, woont nu nog in 

Zaffelare – red.), Hilaire Veevaete, Florent Spanhove 

speelden vaak de belangrijkste rollen. Mannen uit Knes-

selaarse families die heel actief waren in het weefsel van 

deze gemeente. Omstreeks de Tweede Wereldoorlog 

behoorde ik met een hele reeks generatiegenoten tot de 

nieuwe lichting acteurs die zich aanmeldden. 

s  Meester Van Ryckeghem als jonge onderwijzer in zijn gemeenteschool 

(Veldstraat, nu bibliotheek)



Was dat toen kwalitatief hoogstaand toneel?

Walter: Je moet dat in zijn tijd zien. Maurice Hooft 

was een goede regisseur en deed zijn best, met de mid-

delen die hij had. De aanpak paste in het tijdskader. 

Zo was er onder meer de doorbraak van het Algemeen 

“Beschaafd” Nederlands (ABN), op scholen, in ABN-

tornooien, maar ook op de scène, ook al omdat we 

aan toneelwedstrijden deelnamen. Er werd kunstmatig 

hééééél traag en luid gesproken, alsof men het publiek 

een nieuwe taal wou aanleren. Dat was soms gek, na-

tuurlijk… Een arme dronkaard of de eenvoudige boeren-

mensen uit het gezin van Paemel Algemeen Nederlands 

horen spreken, dat kwam nogal belachelijk over. 

Zou het theater van toen de mens van vandaag nog 

boeien?

Walter: Neen. Het waren echte draken, die boven-

dien nog eens geregeld werden hernomen. De decors 

waren fraaie schilderwerken van de schilders Buyse, 

straatzichten met lantaarns bij voorbeeld, maar weinig 

functioneel. Andere mogelijkheden waren er toen niet. 

Voor de mensen in het pre-televisietijdperk was theater 

een van de weinige vormen van ontspanning. Mensen 

kwamen doodgraag naar het “concert” in de patronage. 

Het was telkens drummen om er binnen te geraken en 

een goede plaats te pakken te krijgen. Ook de voetbal-

ploeg Harop, de Gezinsbond, de KAV, de scholen en an-

dere voerden toneelstukjes en sketches op.

 Vader Walter Van Ryckeghem en zoon Geert regisseerden tientallen toneelstukken

De patronagie (nu gemeentelijke feestzaal)   

was voor spelers en regisseurs geen comfortabele locatie !
 Denise Van Hooreweghe, een van de eerste vrouwen op de  

! Knesselaarse planken, kijkt de regisseur vurig in de ogen…
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Het toneel is ook fel veranderd?

Walter: De sociale doelstelling 

is weg. Vroeger ging de opbrengst 

naar een goed doel. Naar de Vin-

centius-armen, naar ’t pakske van 

de soldaat. Ook inhoudelijk is er 

natuurlijk veel veranderd. Een eeuw 

geleden speelde men kluchten en 

moraliserende stukjes over ‘Vader, 

den Dronkaard’ of heldhaftige Boe-

renkrijgers… Dat was in alle toneel-

kringen zo. Als ik terugkijk op ze-

ventig jaar Knesselaars toneel is het 

overduidelijk dat het toneel kwalita-

tief nu veel hoger staat dan in onze 

tijd, en er tegelijk toch nog in slaagt 

veel volk te bereiken. 

Geert: Gemiddeld komen er toch 

zo’n 1000 mensen naar de voorstel-

lingen. Dat lijkt me een bewijs te zijn 

dat de kwaliteit goed is. Eén nuance-

ring: zowat de helft van ons publiek is 

geen inwoner van de gemeente. Voor 

de inwoners van Knesselare moeten 

we nog ambitieuzer zijn. 

Walter: Maar hoe? Hier heb je weer 

de dwang van het getal. Tien procent 

van de bevolking naar een voorstelling 

krijgen, dat is – rekening houdend 

met immobiele ouderen en kinderen 

– behoorlijk veel. Uitsluitend volkse 

of komische stukken spelen om nog 

meer volk te krijgen, dat kan toch ook 

niet de bedoeling zijn? 

Wat valt er te zeggen over de 

toneelaccommodatie in Knesselare?

Walter: Ik ben zeventig jaar gele-

den begonnen in de patronage en de 

toneelgroep zit er nog altijd. De klap-

stoelen zijn er niet meer. Dat is zowat 

het grootste verschil. Als voorzitter van 

de cultuurraad, die trouwens ontstond 

vanuit de rederijkerskamer, heb ik wel 

eens gepleit voor een betere accom-

modatie, voor investeringen in een betere zaal, maar 

zonder resultaat. Dat is een té dure zaak. 

Driemaal theater met veel volk op de planken s
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Geert: Ik heb mijn pa opgevolgd als cultuurraadvoor-

zitter en heb dat met nog meer aandrang gevraagd. De 

parochiezaal, meer dan honderd jaar oud, werd door de 

gemeente wel aangekocht, maar nooit polyvalent ge-

maakt. Zeker voor een toneelgroep, maar ook voor acti-

viteiten van andere verenigingen, zoals de fanfare, zijn 

de repetitiemogelijkheden en het speelcomfort in dat 

onding ondermaats. Dat is heel frustrerend. Wij waren 

geen vragende partij voor een dure toneelzaal, wel voor 

een polyvalente zaal die “ook” geschikt was voor grotere 

culturele manifestaties. Een zaal die ook wat langer kan 

worden gereserveerd voor voorafgaande repetities. Voor 

een goede voorstelling moet je tijdig kunnen repeteren 

in de uiteindelijke speelruimte, met gepast decor, licht 

en geluid. In de toekomst wil ik toch wel eens uitwijken 

naar een gelegenheidslocatie.

Walter: Voor het politieke bestuur in Knesselare was 

zoiets nooit een prioriteit. Ooit zijn wel eens plannen 

gemaakt, maar daar bleef het bij. Knesselare heeft in-

zake infrastructuur minder dan sommige kleinere ge-

meenten in de buurt. 

Geert: In Beernem, Sijsele, Oostkamp, Maldegem is 

dat wel gelukt. Hier blijft men investeren in een eeuwig 

verouderde parochiezaal. Men had dat geld beter besteed 

aan een bijgebouw naast of palend aan de sporthal. Ba-

sisaccommodatie zoals cafetaria, parkeerplaatsen, klei-

nere lokalen, kleedkamers, etc zijn daar al beschikbaar.

Zijn er vandaag nog makkelijk spelers te vinden?

Walter: Ik heb daar lange tijd nooit veel problemen 

mee gehad, al werd het na de doorbraak van de televisie 

minder makkelijk om figuranten te vinden. 

Maar altijd waren er wel ups en downs. Geert 

werkt vandaag meer met wat kleinere groe-

pen.

Geert: Met een kleinere bezetting kan je 

gaan voor meer kwaliteit, maar altijd produc-

ties moeten kiezen voor de kleine groep spe-

lers die je hebt, is ook frustrerend. We heb-

ben einde vorig jaar jongeren aangesproken, 

maar de respons was niet overweldigend. Ik 

ben dan ook van plan om contacten te leg-

gen met geïnteresseerden van buiten de ge-

meente.

Zijn er ontwikkelingen waar je toch wat spijt 

van hebt? 

Geert: Ik heb het nogal moeilijk met een gebrek aan 

ambitie, met een mentaliteit van ‘als we maar plezier 

hebben’ en ‘moet het allemaal zo goed en perfect zijn?’.

Wat is uw mooiste herinnering aan uw actieve periode 

in de Strijdbroeders? 

Geert Van Ryckeghem: een gedreven regisseur,   

maar ook een straffe speler !

 Er mag al eens gelachen worden.  

 Zwijg kleine was een van de beste stukken
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Walter: Dat er een groep van vrienden is gevormd. 

De Camere heeft wel iets betekend in die 120 jaar. Ze 

vormde de kern van veel feestelijkheden, van elfjulivie-

ringen, van de feestraad en de cultuurraad.

Geert: Het goed gevoel na de toppers uit onze eigen 

toneelproducties.

Overleeft het toneel? Jullie werkten op volledige 

vrijwillige basis. Is dat nog van deze tijd?

Geert: Dat valt af te wachten. Het enige wat ik zeker weet, 

is dat een regisseur een zware job heeft. Naast de vele re-

petities is er het vele stille voorbereidende werk thuis. 

Walter: Als Geert stopt, valt het misschien wel even 

stil, maar er komt altijd wel een opvolger die het wil doen. 

Tijd voor een klassieker: Wat is het toneelstuk 

waaraan je de beste herinnering bewaart?

Geert: Ik plaats er vier op het hoogste niveau: Anne 

Frank, Equus, Eén vloog over het koekoeksnest, Trouw-

feesten en processen... 

Walter: Ik moet verder terug in de tijd. Alleen de ou-

deren zullen het zich nog herinneren, maar ik kies voor 

het stuk Donadieu (een kostuumstuk met historische 

inslag)… 

Wat kan voor een regisseur een compensatie zijn voor 

de maandenlange inspanning?

Walter: Het moment waarop het stuk eindigt, het 

doek weer openschuift en waarop je met je spelers het 

publiek komt groeten en bedanken. Dan voél je de ap-

preciatie voor je groep. 

Geert: Ik kan intens content zijn als je na weken in-

spanningen de spelers uiteindelijk loslaat voor de uit-

voering en voelt dat je in je regie geraakt bent waar je 

wou geraken. 

Wat is nu het eerstvolgende project?

Geert: De voorbereidingen zijn gestart voor het stuk 

“Yerma vraagt een toefeling”, een bewerking van Dimi-

tri Verhulst van het stuk Yerma van Garcia Lorca. De 

uitvoering is gepland op drie weekends in maart 2012.

‘De trekpaarden bepalen  
wat er gebeurt’

Strijdbroeders tussen traditie en vernieuwing

A
lleen al de naam geeft aan dat de Katholieke Vlaamse Strijdbroeders een toch wel wat 

uitzonderlijke vereniging is. Gesticht in 1893, zijn de Strijdbroeders op de fanfare na de oudste 

vereniging van Knesselare. De jonge stichters leefden in een tijd dat de verfranste adel en 

bourgeoisie Vlaanderen nog ten volle domineerden. Bestuur, onderwijs, leger en gerecht waren in hoge 

mate verfranst. De Vlaamse Beweging wou dat veranderen. De Strijdbroeders hielden vurige speeches, 

trokken naar meetings en betogingen, zongen na hun vergaderingen Vlaamse liederen en de Vlaamse 

Leeuw. De vereniging was Vlaamsgezind en godsdienstig. Ze had een uitgesproken belangstelling voor 

cultuur en was niet afkerig van vermaak en feesten.



Was de Vlaamsgezindheid een probleem voor de 

buitenwereld?

Walter: Rond het jaar 1930, nog voor mijn tijd, was 

er hier een incident tussen De Vlaamse Jonge Wacht, 

vermoedelijk een jongerenafdeling van het Davidsfonds 

(en vaak ook omschreven als ‘de jongskes van de Strijd-

broeders’) en de oudstrijders. De vlag van de Jonge 

Wacht werd door een oudstrijder met een krulder (een 

soort mes) doorkerfd. Kort daarop werd de vrijheids-

boom op De Plaats gekortwiekt. Er werd gezegd dat dit 

laatste was gebeurd door Strijdbroeders. Er kwam zelfs 

een proces, maar niemand is veroordeeld. Ook na de 

Tweede Wereldoorlog waren er wat kleine incidenten in 

de marge, meer niet.

Geert: Ik hoorde als student in de jaren zestig al eens 

een uitval in die richting, zoals naar alle Vlaamsgezinde 

verenigingen. Vaak ging het om mensen die er weinig of 

niets van af wisten.

Is dat Vlaamsgezind profiel weggeschuurd?

Geert: Neen, er is via sommige sprekers en activitei-

ten nog geregeld aandacht voor Vlaanderen, in het ka-

der van België en Europa. 

De Strijdbroeders waren autonoom en Knesselaars?

Walter: De vereniging behoorde niet tot een koe-

pel. Vandaar enkele specifieke tradities die de jong-

ste tijd wel stilaan verdwijnen. Bestuursleden werden 

verkozen via het al dan niet doorbreken van stekskes 

(lucifers), vergaderingen begonnen met een kruiste-

ken en eindigden met een en-

thousiast gezongen Vlaamse 

Leeuw, kandidaat-leden moe-

ten een jaar stage lopen, de 

leden kregen een bierpot. 

Toen de Strijdbroeders ook 

rederijkerskamer werden (ja-

ren 1950) kwamen daar nog 

een aantal elementen bij. Het 

bestuur werd een Eed, een he-

raldicus ontwierp een schild 

en een bierpot, de voorzit-

ter werd een Deken en ook  

andere titels kregen een spe-

cifieke naam (griffier, heral-

dicus,…) en bovenaan de hi-

erarchie kwam er een Prince. 

Dat was tot voor enkele jaren  

graaf Adhemar d’Alcantara, ooit CVP-minister. Van-

daag is dat de uit Kleit afkomstige professor Johan  

Taeldeman. 

De voordrachten en culturele activiteiten vormen al 

120 jaar de kern van de werking?

Walter: Ja. In het vooroorlogse tijdperk (WO 2) waren 

dat heel vaak nog de leden zelf, nadien werd  meer een 

beroep gedaan op gastsprekers. En naast de Vlaamse, 

katholieke en culturele thema’s werd almaar meer ruim-

te gemaakt voor een open staalkaart van de maatschap-

pelijke ontwikkelingen.

Geert: De vereniging is er toch in geslaagd al 120 jaar 

lang veel interessante sprekers in Knesselare te krijgen: 

toppolitici, bekende auteurs, bekende wetenschappers, 

journalisten, tv-figuren, mensen uit de cultuurwereld, 

politie en justitie, sportvedetten… Daarnaast bezoeken 

we toneel en tentoonstellingen, zijn er quizavonden, 

wandelingen en fietstochten, stadsbezoeken en reisjes 

en organiseerden we de vele kroegentochten.

Was de vereniging een mannenbastion?

Walter: Gemengde verenigingen waren er hier lange 

tijd nauwelijks of niet. De geestelijken zorgden er wel 

voor dat het lang zo bleef. Het verenigingsleven was 

trouwens vooral een zaak van mannen. En vrouwen in 

het toneel, dat was helemaal uit den boze. Vandaag lacht 

men erom, maar mannen speelden de vrouwenrollen. Ik 

herinner me nog goed hoe grimeur Hilaire Veevaete van 

mij een vrouwelijk personage maakte. Toen we dat in de 

jaren 1950 wilden veranderen, mocht dat aanvankelijk 
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 De chef van de Strijdbroeders voor de mooie trofeeënkast (De Swaene)
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zelfs niet van het bisdom. Na veel palaveren werd toe-

gestaan dat de vrouwenrollen in het stuk Waar de Sterre 

bleef stille staan zouden worden vertolkt door vrouwen 

en dochters van de leden.

Geert: Pas in de jaren 1970 konden ook vrouwen lid 

worden, maar dat bleef al bij al beperkt. Op een paar 

uitzonderingen na zijn we helaas weer een mannenver-

eniging geworden.

Soms hoorde je wel eens kritiek op die “elitaire” club 

van dikke nekken of van Plaatsenaars?

Walter: De stichters woonden rond de kerktoren. En 

er waren wel wat barrières. De spreekbeurten werden 

deels door de eigen leden gegeven. Als er geen vrijwil-

ligers waren gebeurde het al eens dat men alle namen in 

een hoed stopte en het lot liet beslissen. Dat hield som-

migen tegen, zoals ook het feit dat over de toetreding 

van nieuwe leden werd gestemd. De vereniging was 

toen vooral een middenstands- en burgersvereniging.

Geert: Ik heb geen probleem met het etiket “elitair” als 

het slaat op het soort en het niveau van de activiteiten.

Waar zit het unieke van de vereniging? Waar 

zit de rest van het verhaal waarmee jullie zich 

onderscheiden van andere clubs?

Walter: In het verleden was dat onderscheid duidelij-

ker. Traditie en symbolen zijn wat ondergesneeuwd. Taal, 

cultuur en godsdienst –  de context waarin de eerste ge-

neraties Strijdbroeders inspiratie vonden voor activitei-

ten, uitstappen, voordrachten, feesten en plechtigheden 

– is ingrijpend veranderd. Informatie, maar ook cultuur 

en ontspanning vinden de mensen vandaag overal. En 

er zijn nu ook tal van andere verenigingen die daarmee 

bezig zijn, sprekers vragen, uitstappen organiseren. 

Zullen de Strijdbroeders over 50 jaar nog bestaan?

Geert: Ik durf me daar niet over uitspreken. Het zal 

moeilijk zijn, dat zie je aan de ledenpiramide. Straks 

zijn we een seniorenclub. Er zal een nieuwe dynamiek 

moeten komen en meer informatie voor de nieuwe in-

woners. Misschien moeten we terug naar de kern: meer 

aandacht voor de culturele werking. We zijn geen sport-

club. En puur voor het amusement gaan, omdat daar 

wat meer volk op afkomt, daar moeten we voor uitkij-

ken. Ambitie is geen vies woord. 

Walter: Vindt de vereniging nog genoeg energie en 

creativiteit om boeiend uit de hoek te komen of niet? 

Het verenigingsleven is overal wat vermoeid. De eigen-

heid verwaarlozen en de lat almaar lager leggen om 

veel “volk” bijeen te krijgen, dat lijkt me niet verstandig. 

Soms weten mensen met moeite nog wat de drijfveren 

van hun vereniging zijn. 

Geert, heb je er geen spijt van dat je je pa niet 

opvolgde als deken? 

Geert: Ik ben hem opgevolgd als regisseur. De twee 

dingen combineren was nooit mijn ambitie.

 De Strijdbroeders, 1981


