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Al krimpt de boerenstiel, augustus viert de oogst
In augustus houden veel gemeenten oogstfeesten. Door het coronavirus zijn dit echter 
geen normale tijden. Bijgevolg, geen 62ste Oogststoet in Massemen, geen 18de  
Oogstfeesten van de Vrienden van het Belgisch Trekpaard in Alken, geen Oogstfeest in 
Gooik, Londerzeel, Herderen... Hoe dan ook, gelijk de boer zaait, zal hij oogsten.

WAT LEGT AUGUSTUS OP ONS BORD?

A anvankelijk heette ‘augustus’ in het Middelneder-
lands ‘oost’ of ‘oest’. Volgens het gezaghebbende 
Woordenboek van de Nederlandse Taal is daar, onder in-

vloed van het Latijn, de ‘g’ aan toegevoegd, maar nog vóór 
de zeventiende eeuw nam ‘augustus’ al de plaats in van 
‘oogst’. Nochtans noemde de Romeinse kalender 
augustus de mensis sextilis, de zesde maand. Zo-
als bekend echter herschikte Julius Caesar in 
46 vóór Christus alles in de eigen juliaanse 
kalender. Achterneef en opvolger Octavia-
nus, de latere keizer Augustus, verving de 
maand sextilis door augustus en deed er nog 
een dagje bij, evenveel als juli, alsof hij zich 
op gelijke voet met zijn voorganger wilde hij-
sen.

Wijd en zijd wordt augustus gepercipieerd 
als de oogstmaand. Dan wordt op diverse 
momenten, ook afhankelijk van het weer, 
het rijpe graan geoogst. „Graan was vóór de 
opkomst van de aardappel, eind achttien-
de, begin negentiende eeuw, het basisvoed-
sel”, verduidelijkt Yves Segers, coördinator 
van het Centrum voor Agrarische Geschiede-
nis (CAG). „Niet voor niets zeggen we in het On-
zevader ‘geef ons heden ons dagelijks brood’. 
Een goede graanoogst betekende tot midden 
negentiende eeuw een verzekering tegen 
honger en uiteraard van inkomsten. Eind 
negentiende eeuw verminderde echter het 
belang van de graanteelt als gevolg van de 
invoer van graan uit overzeese gebieden.”

Het binnenhalen van graan was zware han-
denarbeid waar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat veel mensen bij betrokken waren. De man-
nen gebruikten aanvankelijk de sikkel en ver-
volgens de zeis – er was een evolutie in de 
werktuigen om graan te oogsten – terwijl 
meestal de vrouwen en de kinderen het graan 
in schoven bonden en te drogen stelden. De 
oogst gebeurde boerderij na boerderij. „De ene 
boer zaaide een week vroeger of later dan de an-
der”, zegt Hans Geybels, historicus aan de KU Leu-
ven en redactielid van Volkskunde. Tijdschrift over 
de cultuur van het dagelijks leven. „Vandaar dat 
de oogst op diverse momenten werd gevierd, 
drie tot vier weken aan een stuk.”

„Wat is vieren?”, vraagt Yves Segers. „Uit 
getuigenissen blijkt dat wanneer de laatste 
schoven binnen waren en een houten haan 
op de wagen was geplaatst, de boer volk bij-
eenbracht, meestal familie, buren en kennissen – 
bij grote boeren waren dat ook dagloners en knechten 
– en op het veld trakteerde met een kruik bier of een glas 
jenever, soms gevolgd door een maaltijd op de boerderij. 
Het was echter lang niet altijd een groot feest, ook omdat 
sommigen de volgende dag ergens anders gingen werken.”

„Het feestmaal was meestal een pap op basis van brood-
deeg”, zegt Jacques Collen van de Academie voor Streekge-
bonden Gastronomie. „Heel lokaal ook. In sommige stre-
ken van Oost-Vlaanderen at men een toeter, melkpap met 
donkerbruine suiker. Aan de Franse grens, rond Poperin-
ge, werd aan het einde van oogst van de hop (in septem-
ber) hommelpap gegeten, verse volle melk met suiker en saf-
fraan. In Limburg hield men het meestal bij vlaai. Op som-
mige plaatsen werden op de laatste dag van de oogst ook 
fel beboterde wafels mee naar het veld genomen. Vaak was 
het dus zware kost, zoals het humpke in Zeeuws-Vlaande-
ren, een bonensoep met 500 gram sperziebonen, 200 gram 
witte bonen, 400 gram aardappelen, 500 gram varkensrib-
betjes met vet en spek, op smaak gebracht met onder meer 
kruidnagel en laurier. En in het Meetjesland was er sprake 
van kneutels, deegballen van bloem met ei, al dan niet met 
rozijnen. De deegballen werden in kokend water gelegd 
tot ze vast waren en vervolgens gegeten met bruine suiker 
of boter.”

De oogstfeesten die vandaag worden gevierd, zijn vol-
gens CAG-coördinator Yves Segers een zogenoemde inven-
ted tradition, een uitgevonden traditie. „Veel van die fees-
ten zijn pas omstreeks de jaren 1970 gestart als een vorm 
van romantiek. In de jaren 1960 en zeker begin de jaren 
1970 veranderde de landbouwsector ingrijpend door on-
der meer mechanisering, motorisering, het verdwijnen 
van kleinere landbouwbedrijven, de opkomst van verkave-
lingswijken en nieuwe inwijking in dorpen. Vandaag is er 
een nostalgisch gevoel naar ‘de tijd van toen’, naar oude tra-
dities en gebruiken, naar een verbondenheid waarvan men 
meent dat die er vroeger was en die men weer wil oproe-
pen. De band met de landbouw, nu er minder landbouwers 
zijn, ebt ook langzaam weg. Tractoren bijvoorbeeld wor-
den tegenwoordig gebruikt door evenveel landbouwers als 
niet-landbouwers, zoals grondwerkers en groendiensten. 
In Vlaanderen zijn het vooral de Landelijke Gilden van de 
Boerenbond die de oogstfeesten organiseren. Een bekend 
voorbeeld is de Pikkeling in de Faluintjesgemeenten na-
bij Aalst (Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel) dat 
sinds 2017 prijkt op de Inventaris Vlaanderen voor Imma-
terieel Cultureel Erfgoed. De vijftigste editie is echter van-
wege het coronavirus verschoven naar 2021.”

„Door de invloed van de heemkundige kringen en de toe-
ristische diensten werd het oogstfeest verbonden aan een 
dag”, weet Hans Geybels. „Vaak is dat 15 augustus, maar het 
feest werd niet gelinkt aan Tenhemelopneming van Maria, 
dat was nu eenmaal een kerkelijke aangelegenheid. Overi-
gens, Harvest Thanksgiving, een van de oudste vormen van 
Thanksgiving, is door en door geestelijk. De protestanten 
wilden af van alle katholieke feesten en wilden hun eigen 
feesten organiseren. Zij hielden na het binnenhalen van 
de laatste korenschoof, aardappelen of vlas dan een mass of 
thanksgiving, een dankmis.”

„De feesten waren vaak ook gekoppeld aan de patroon-
heiligen van een dorp en kerk”, vult Yves Segers aan. „Het 
feest was dan ietsjes anders, zeker als er kermis in het dorp 
was. Het is alleszins fascinerend dat de oogstfeesten nog 
altijd levendig zijn. Dat heeft deels te maken met nostal-
gie, maar tegelijk past men zich aan aan de wereld van van-
daag. Het belangrijkste is dat de mensen samenkomen. Als 
de dorpen maar leven.” (pv)
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In de Bijbel spelen landbouw en veeteelt een grote rol. 
Ook de oogst duikt geregeld op. Wij denken wellicht 
allereerst aan de oogst als beeld in de uitspraken en 

parabels van Jezus, zoals „de oogst is wel groot, maar ar-
beiders zijn er weinig”. Dan verwijst de oogst doorgaans 
naar de nakende eindtijd en naar het werk van de Mes-
sias. Aan de diverse symbolische betekenissen liggen 
evenwel heuse oogstfeesten ten grondslag.

„De oogstfeesten uit het Oude Testament beginnen al 
met Pasen en Pinksteren”, zegt exegeet en benedictijn 
Benoît Standaert. „Het complex van oogstfeesten valt 
evenwel in september, met Nieuwjaar (Rosj Hasjana), de 
tien ‘vreselijke dagen van bekering’, de Grote Verzoen-
dag (Jom Kipoer) en het Tentenfeest (Soekot), later ver-
rijkt met het feest van de thorarollen. Oogstfeesten om-
vatten pelgrimstochten en in Jeruzalem werden offers 
gebracht, zowel vee als schotels met graan. Daarbij werd 
overigens samen met God gegeten.”

De grote feesten van de herfst waren het hoogtepunt 
van het liturgische jaar in de tempel van vóór de Babylo-
nische ballingschap (vroege zesde eeuw vóór Christus). 
„Zij waren in de regel blij en gemeenschapsstichtend”, 
zegt broeder Benoît. „Er werd gedeeld met wie niets 
had. Vreugde was een plicht. Denk aan het boek Nehe-
mia, waarin gesproken wordt over een verbod om te 
weeklagen en een plicht om te delen.”

Het boek Ruth
Ook het Wekenfeest (Sjavoeot), het joodse Pinksteren, 
was oorspronkelijk een offerfeest waarbij de eerstelin-
gen van de vroege oogst, die van de gerst, aan God wer-
den geofferd. „Later werd een link gemaakt met het ont-
vangen van de Thora”, zegt Jean Bastiaens van het Bij-
belhuis Zevenkerken. „In het boek Deuteronomium le-
zen we immers al dat de mens niet leeft van brood al-
leen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 

Brood verwijst daar onmiskenbaar naar de opbrengst 
van het land. Het woord van God is de Thora, de wegwij-
zer of gids ten leven. Ook de profeet Jesaja legt die band 
tussen de oogst, en bij uitbreiding het hele proces dat 
eraan voorafgaat, en de manier waarop het woord van 
God zijn werk doet. De evangelist Lucas trekt die lijn 
door en beschrijft hoe de leerlingen op Pinksteren bij el-
kaar zijn en de Geest ontvangen. De boodschap is dat we 
de Schrift kunnen begrijpen dankzij Jezus.”

Overigens, vanouds lezen joden tijdens het Weken-
feest in de synagoge het Bijbelboek Ruth, een novelle die 
zich precies afspeelt in de oogsttijd en waarin opnieuw 
Gods bezorgdheid over en zorg voor de sociaal meest 
kwetsbare mensen centraal staat. „In het boek Ruth gaat 
het in het bijzonder over het zogenoemde arenlezen”, 
zegt broeder Benoît. „Dat was het recht van de armen en 
de vreemdelingen om te genieten van de supplementen 
van andermans akkers.” (cb)

Leven van de oogst, Gods eeuwige woord en sociale rechtvaardigheid

Christof BOUWERAERTS & Patrick VERSTUYFT

Onder meer de 62ste editie van de Oogststoet in Massemen (Wetteren) moest node worden afgelast (foto uit 2019).  © Didier Verbaere

In augustus zure 
druiven, maar veel zon, 
geeft in oktober zoete 

wijn in de ton

Begin augustus heet, 
lang en wit het  

winterkleed

Is augustus helder en 
heet, de boer lacht zich 

in het zweet

Als augustus 
zonder regen henen 

gaat,  
de koe maar mager voor 

de kribbe staat

Is augustus warm 
en onstandvastig, dan 
wordt de winter nat en 

lastig

Tot welke gerechten inspireert de oogst-
maand seizoensbewuste chefkoks in ons 
land? We vroegen het aan twee van hen, 

Sébastien Wygaerts, chef van ‘bistronomisch’ 
restaurant Ogst in Hasselt, dat hij sinds 2014 
uitbaat samen met Diederik Her-
bots, en Axelle Moens, sinds 2018 
chef van haar eigen jeugdige res-
taurant Oogst uit Assenede.

„Elke twee weken passen we 
onze menukaart aan”, zegt Sébas-
tien Wygaerts. „Op maandag infor-
meer ik bij telers uit de buurt naar 
hun aanbod voor de komende we-
ken. Zo kunnen we steeds seizoen-
groenten op tafel zetten.”

In de zomermaanden is er een rij-
kelijk aanbod aan groeten en fruit, 
maar het liefst gaat de chef van 
Ogst aan de slag met tomaten. „We 
werken samen met bioboer Bernd 
uit de streek die experimenteert met diverse  
variëteiten”, legt Wygaerts uit. „Elk jaar pro-
beert hij iets nieuws uit. Een geweldige groen-
te is de ananastomaat, een gele tomaat met 
lichtrode schakering. Daarnaast werk ik in 
deze periode ook veel met courgettes. Zo teelt 

Bernd zogenoemde trombacourgettes. Dat 
zijn krullende, vaste courgettes die weinig za-
den bevatten. Je kunt die dan ook zo bakken 
met een beetje look en wat kruiden. Een explo-
sieve smaak. Dan is er nog de Siciliaanse auber-

gine, een dikke groente, 
weerom met weinig za-
den. Die schillen we en 
het binnenste gedeelte 
bak ik dan puur in een 
soort druivenpitolie.  
Dat geeft een erg mooi 
resultaat, met een zeer 
vaste structuur. Wat 
fruit betreft, ben ik in 
dit seizoen nogal in de 
weer met vijgen.”

Ook voor Axelle 
Moens staat seizoenge-
bonden voorop. Min-
stens zo belangrijk 

vindt ze herkenbaarheid. „Mensen moeten 
kunnen zien wat er op hun bord ligt”, zegt ze. 
„Het was een tijd mode om met je hoofdingre-
diënten iets totaal anders te maken, zoals een 
gelei. Daar was ik nooit een fan van en ge-
lukkig neemt die trend intussen weer wat af. 

Wanneer we in dit seizoen dus maatjesharing 
met wortel – fris en zomers – en brioche ser-
veren, dan moeten mensen die dingen kun-
nen herkennen. Een uitzondering op die re-
gel is onze meringue van wortel. Daarbij komt 

echter een zoetzure wortel, die wel 
herkenbaar is.”

Een tweede gerecht op de kaart 
van Oogst in augustus is pijlinkt-
vis. „Hoewel je die het hele jaar 
door kunt krijgen, zijn ze in augus-
tus en september het grootst”, legt 
Axelle Moens uit. „Daarbij serve-
ren we zwarte linzen. Ook de inkt 
verwerken we in het gerecht. In au-
gustus kun je bovendien niet om 
tomaten heen. Bij onze pijlinktvis 
presenteren we gemarineerde en 
gebrande tomaten en een jus van 
tomaat.”

Bij het dessert spelen de Belgi-
sche kersen een prominente rol. „Die koop ik 
steevast bij hoeve Engelendael in Sint-Jan-in-
Eremo”, zegt Axelle Moens. „Daar worden ze 
met de hand uitgezocht en kun je zelf de groot-
te bepalen. Wat pistache en een bol pistache-ijs 
geven het geheel een zuiders tintje.” (cb)

‘GROENTEN WORDEN LANGER GEOOGST’

Raf Storms wordt 58 en heeft een volle-
grondtuinbouwbedrijf in Duffel met de 
sprekende naam Recht van ’t veld. Buiten 

worden onder meer aardappelen, bloemkool, 
rode kool en spruiten geteeld, onder glas to-
maat, komkommer en paprika. Een deel van 
de opbrengst wordt verkocht in de hoevewin-
kel. „Groenten worden veel langer geoogst 
dan augustus”, zegt Raf Storms. „Ons oogst-
seizoen begint al vanaf mei. In augustus blij-
ven we bloemkool oogsten, plukken we volop 
tomaten en start de oogst van aardappelen. 
Dan stoppen we ook met planten. Tegen Al-
lerheiligen telen we wel nog chrysanten, maar 
in de winter is het rustiger. Dan staan er nog 
spruiten, witte kool, rode kool, savooi.”

In 1983 namen Storms en zijn vrouw Linda 
het bedrijf van haar ouders over. Zelf komt hij 
niet uit de tuinbouw. „Ik ben lasser van oplei-
ding. Ik ben in dit werk getrouwd”, lacht de 

zaakvoerder. „Door vakantiewerk te doen, ben 
ik hier blijven hangen.” Intussen is het bedrijf 
gehalveerd tot vier hectare. „We worden een 
dagje ouder, hè. Linda werkt mee, net als deel-
tijds onze oudste dochter Nicky en onze ande-
re dochter Sanne, als die niet hoeft te werken, 
en dan vooral in de winkel voor de thuisver-
koop.” Elk jaar kan de familie ook rekenen op 
twee seizoenarbeiders.

Of de dochters de zaak willen overnemen, 
is zeer de vraag. „De thuisverkoop zien ze wel 
zitten, maar niet de massaproductie. We bou-
wen die productie af omdat je niet zeker bent 
van je inkomen. Bij de thuisverkoop bepalen 
we zelf onze prijs en kom je in contact met 
mensen. Bij de massaproductie breng je de op-
brengst naar de veiling en is het voorbij. In de 
winkel krijgen we van de mensen echt waarde-
ring voor ons werk. Ze zien wat er moet gebeu-
ren voor ze de groente op hun bord krijgen.”

Tegenover twintig jaar geleden is het be-
roep harder en stressvoller geworden, vindt 
Raf Storms. „Er komt veel administratie bij, 
ook door de problematiek van onder meer 
mest- en sproeistoffen. Per week ben ik bijna 
een halve dag in de weer met formulieren.”

De groentesector rond Duffel vecht ook voor 
zijn voortbestaan. „Toen we begonnen, zat 
hier de ene groenteteler naast de ander. Nu 
moet je ver zoeken om er een te vinden. Het is 
hard werk en niet echt loon naar werk. Door de 
automatisering wordt er meer geproduceerd, 
maar de prijzen bleven nagenoeg hetzelfde.”

Sinds de start van de hoevewinkel in 2014 
blijft er weinig vrije tijd over. Die wordt dan 
meestal gedeeld met de kinderen en de klein-
kinderen. „Vakantie beperkt zich tot een 
weekendje weg. Het langst dat we weg zijn ge-
weest, is vier dagen. Daarom benutten we de 
vrije tijd als we hem tegenkomen.” (pv)

Sébastien Wygaerts, 
chef Ogst Hasselt

Axelle Moens,  
chef Oogst Assenede


