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VOORWOORD
Ring, tjin, tjin, rrrrrrr, tjaw, suskewiet
De vinkensport spreekt met haar typische gewoontes en terminologie voor
velen ongetwijfeld sterk tot de verbeelding. De lange rij vinkeniers die tijdens een vinkenzetting muisstil naar de kooi voor hen zitten te staren, is een
opvallend en kenschetsend straatbeeld dat weinigen onbewogen laat. De
geschiedenis van de vinkensport is daarbij diep geworteld in de Westhoek,
het is typisch iets ‘van bij ons’. Al zeker sinds de 16de eeuw komen vinkeniers in onze streek samen in hun ‘maatschappij’ om er hun favoriete sport
te beoefenen. Het verenigingsaspect is dan ook zeer belangrijk binnen de
vinkensport.
CO7 erkent in het verenigingsleven de drijvende kracht achter het sociaalculturele leven in de regio. Toen we op zoek waren naar een geschikt onderwerp voor een project met historische én artistieke inslag, hoefden we dan
ook niet lang te zoeken.
De focus van dit project ligt op samenwerking. Niet alleen samenwerking
binnen CO7, maar ook daarbuiten. Door samen te werken met de gemeente
Houthulst en stad Harelbeke, kijken we ook buiten de grenzen van ons werkgebied. Heel belangrijk in dit verhaal is de samenwerking met de vinkeniersgemeenschap zélf. Door hen zoveel mogelijk bij het project te betrekken, gaan we verder dan enkel de sport in de kijker zetten. We maken de
vinkeniers zelf ook bewuster van de rijke erfenis die hun sport heeft achtergelaten en nog steeds genereert.
Veel leesplezier en misschien tot in de reke!
Frans Masson
Voorzitter CO7
Marleen Baelde, Franky Bryon, Frans Lignel, Lieven Vanbelleghem,
Geert Vandewynckel, Darline Van Eeckhoutte | bestuursleden CO7 en schepenen
van cultuur/historische zaken
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SUSKEWIET
VINK JE MEE?
In 2012 zetten Cultuurdienst CO7 en Erfgoedcel CO7 onder de noemer
‘Suskewiet’ de rijke geschiedenis en de vele tradities van de vinkensport
in de kijker. CO7 (CultuurOverleg Zeven) is het samenwerkingsverband
voor cultuur, erfgoed en archeologie tussen de gemeenten Heuvelland,
Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.
In 2012 vindt in Houthulst het Belgisch Kampioenschap Vinkenzang plaats;
de gemeente Houthulst werd zo een eerste belangrijke partner. Er werd
eveneens een engagement aangegaan met de stad Harelbeke, de beheerder
van de collectie van het voormalig Nationaal Vinkensportmuseum. In 2013
werken zij verder rond de vinkensport en zorgen zo voor de continuering
van het project. Uiteraard werken we samen met de lokale vinkeniers en
werd A.Vi.Bo, de Algemene Vinkeniersbond, bij het project betrokken.
Ten slotte verleenden ook de kunstafdeling van het Technisch Instituut
H. Familie Ieper, de cultuurdiensten van de betrokken gemeenten, jeugdhuis
De Flodder in Langemark, concertwerking Hypnoiz in Ieper, de vrijwilligers
van ‘WESTHOEK verbeeldt’ en het Sportimonium in Hofstade hun medewerking aan ‘Suskewiet’.
Het resultaat van al deze samenwerkingen is een hele waaier aan acties
en activiteiten rond de vinkensport, gebaseerd op historisch onderzoek
en nieuwe artistieke creaties met de vinkensport als onderwerp. De kers
op de taart is een rondreizende en interactieve tentoonstelling. Deze brochure werd opgesteld als aanvulling bij die tentoonstelling, maar biedt je
ook een overzicht van de andere onderdelen van het project. De brochure is
geïllustreerd met oude én nieuwe foto’s, genomen door Michaël Depestele
en Nyk Dekeyser.
Erik De Vroede van het Sportimonium schreef de inleidende tekst ‘De vinkensport in goeden doen’, waarin hij de vinkensport kadert tussen de andere volkssporten. Hij kijkt hierbij ook over de landsgrens. Het stripverhaal van
Geert Verscheure over Franske, Julien, Turbo en Elvis vormt de brug naar het
lokale verhaal. Erfgoedcel CO7 belicht dit in ‘De vinkensport in de zuidelijke
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Westhoek’. Hiervoor werden onder andere een aantal fervente vinkeniers uit
de streek bezocht. Dit project was voor Erfgoedcel CO7 immers een ideale
gelegenheid om haar expertise rond mondelinge geschiedenis en immaterieel cultureel erfgoed aan te scherpen en verder uit te diepen. Cultuurdienst
CO7 zag in ‘Suskewiet’ de kans om op een vernieuwende manier artistiek en
creatief talent in de regio in de kijker te zetten.
De tekst, die doorspekt is met sappige citaten uit de interviews, volgt dezelfde
opdeling als de tentoonstellingsteksten: het eerste deel gaat over de vink, het
tweede over de vinkenier, in het derde deel bespreken we de vinkenzetting
en ten slotte de vinkenverenigingen.
De evolutie van het project werd bijgehouden op de blog
www.suskenieuws.be. Je vindt er alle evenementen, historische weetjes,
leuke anekdotes en mooie foto’s.

De tentoonstelling
is te bezichtigen op
volgende locaties
• van 23 juni tot
:
en met 11 juli 2012
:
Het Stationshuis in
aanleiding van he
Merkem, naar
t Belgisch Kampioe
nschap Vinkenzang
• van 8 tot en me
t 17 augustus 2012
: Het Perron in Iep
• van 17 tot en me
er
t 29 september: Ge
me
entehuis Langemar
naar aanleiding va
k-Poelkapelle,
n het Suskewiet mu
ziekevenement op
• van 1 tot en me
29 september
t 25 oktober 2012
: Bibliotheek in Iep
• op 26, 27 en 28
er
oktober 2012: OC
‘t Zonnerad in Zonn
naar aanleiding va
ebeke,
n de jaarlijkse vin
kententoonstelling
show van vinkenie
en roofvogelrsvereniging KM De
Staalbekken
• op 24 en 25 no
vember 2012: Ma
eke-blyde in Pope
ding van de jaarli
ringe, naar aanleijkse vogelshow va
n De Ware Vogelvr
• vanaf decemb
ienden
er 2012 is de ten
toonstelling te on
erfgoed en toerisme
tlenen bij de diens
t
van Harelbeke

www.suskenieuws.be
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DE VINKENSPORT
IN GOEDEN DOEN
Door Erik De Vroede |Sportimonium|
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Europa biedt een bijzonder rijk palet aan traditionele sport- en spelvormen.
Toch valt er in toenemende mate een tweedeling te onderscheiden. In het
noorden zijn veel van die vermaken verdwenen en de schaarse volkssporten die ons resten hebben het bijzonder moeilijk zich te handhaven. In het
Zuidelijke deel, in deze met name in Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje, is
de diversiteit goeddeels bewaard gebleven, maar ook daar hebben ze het
moeilijk om zich staande te houden.Vlaanderen bevindt zich op het snijpunt
tussen Noord- en Zuid-Europa, maar leunt duidelijk meer aan bij het zuiden
wat spelcultuur betreft. Ook in Vlaanderen stonden de volkssporten, zowel
wat diversiteit als aantal beoefenaars betreft, de afgelopen twintig jaar stevig onder druk. Toch kan Vlaanderen zich tot het koppeloton rekenen zowel
qua aantal beoefenaars als qua diversiteit. Opvallend voor onze streken zijn
de vele bolspelen met als belangrijkste krulbol, trabol en kegelen. Andere
regio’s in Europa kennen echter hun eigen varianten. Dat geldt niet voor de
diverse vormen van schietspelen. Denken we aan handboogschieten op de
staande en de liggende wip, het kruisboogschieten, het klepschieten, het
buksschieten, het flessenschieten. Behoudens in de ons omringende regio’s
komen schietspelen in Europa (nog) nauwelijks voor.
Traditionele spelen waarbij dieren ingeschakeld worden zijn daarentegen
wijd verspreid. De manier waarop dit gebeurt, getuigt niet altijd van veel
fijnzinnigheid. Stierengevechten, hanengevechten, gansrijden, ganskappen,
katknuppelen mochten in het verleden maatschappelijk misschien enigszins aanvaardbaar zijn, in de huidige samenleving zijn ze niet langer te verdedigen. Er wordt nu sterk tegenin gegaan en ze staan zwaar ter discussie
(stierengevechten), ze verdwijnen (ganswerpen) of ze worden aangepast
aan wat momenteel door de beugel kan door het dier vooraf te doden (gansrijden) of het te vervangen door een ersatz-exemplaar (katknuppelen) of ze
worden gewoon bij wet verboden (hanengevechten).
Dierenspelen waarbij de dieren op een sportieve manier tegenover mekaar
geplaatst worden, kunnen echter blijven rekenen op veel aanhang. Denken
we aan paardenrennen of hondenraces die op internationale schaal worden
georganiseerd. Maar dergelijke wedstrijden worden ook lokaal ingekleurd
zoals het rendierrennen bij de Lappen. In de Spaanse provincies Cantabrië
en Baskenland worden wedstrijden gehouden waarbij ossen een zo groot
mogelijk gewicht moeten verslepen (arrastre de piedra) of worden, zoals in
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het Zwitserse Wallis en in Val d’Aosta (Italië), ‘koeiengevechten’ (combat des
reines) gehouden, een voor de dieren niet gevaarlijke krachtmeting om de
hiërarchie in de kudde te bepalen. In Vlaanderen zijn het niet de grote dieren die ingeschakeld worden, het is veeleer klein maar fijn met duiven en
vinken in de hoofdrol.

Drie vinkenverenigingen uit
Houthulst poseren trots met
hun vlag, eind jaren ’50

Bekendst en het populairst in eigen land is de duivensport maar in de afgelopen decennia heeft die fors aan belangstelling moeten inboeten en loopt het
aantal duivenmelkers stelselmatig terug. De duivensport heeft stevige roots
in ons land maar is bijlange niet zo oud als de vinkensport. Waar de eerste
georganiseerde wedstrijden voor duiven plaatsvonden in het begin van de
negentiende eeuw zijn de aanwijsbare sporen van vinkenzetten driehonderd jaar ouder. In de loop van de jaren heeft de duivensport een universeler karakter gekregen, terwijl de bakermat van het vinkenzetten nog steeds
de locatie is waar de sport momenteel wordt beoefend. Vooral in West- en
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Oost-Vlaanderen, in die volgorde, is de vinkensport bijzonder populair. In de
andere Vlaamse provincies zijn de verenigingen te tellen op de vingers van
één hand. Opmerkelijk is dat er aan de overzijde van de taalgrens, geografisch aansluitend op West-Vlaanderen, in de streek rond Doornik en in het
Luikse de ‘pinsonnerie’ op redelijk wat aanhang kan rekenen. In Nederland
en in meerdere mate in Duitsland valt er wat activiteit op te tekenen.Verwant
aan het vinkenzetten is het hanenkraaien of het hanenzingen dat her en der,
ook in Wallonië nog met regelmaat wordt gespeeld. In het oosten van het
land komt het spel er op neer dat de eigenaar vooraf moet schatten hoe dikwijls zijn haan zal kraaien gedurende de wedstrijd. In het westen verloopt de
wedstrijd zoals bij het vinkenzetten: zingen om ter meest.
In absolute getallen is het vinkenzetten na het duivenmelken met voorsprong de meest beoefende volkssport en bedraagt het aantal beoefenaars
een veelvoud van de schutters op de staande wip of de krulbolders. Dat we
zo’n goed beeld hebben van de volkssportscène is te danken aan een onderzoeksproject (Renson & Smulders 1979) dat de - soms verloren gewaande
en onbekende volkssporten - systematisch in kaart heeft gebracht (Smulders
1982). In het kader van dit project is een vergelijkende studie opgezet over
de evolutie van volkssporten over de periode 1982-2002 (Renson e.a. 2007).
De resultaten leverden niet dadelijk een rooskleurig beeld op. Er viel een

In cafe De Toekomst in Jonkershove worden de
kampioenen van De Sparrevink gevierd, 1963
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algemene achteruitgang te constateren van het aantal verenigingen. In 2002 werden nog
slechts de helft geteld ten opzichte van 1982. Die achteruitgang geldt zowel voor de bol- en
kegelspelen als voor de schietspelen. Proportioneel bleek de
situatie nog erger te zijn voor
werpspelen zoals meetschieten,
stopschieten en struifwerpen.
Geheel tegen deze trend in is
het bijzonder opmerkelijk dat
bij de dierenspelen* nauwelijks
sprake is van een achteruitgang.
Het vinkenzetten, samen met het
hanenzingen en het gansrijden,
is er slechts in geringe mate op
achteruit gegaan, zowel naar het
aantal beoefenaars als het aantal verenigingen. Specifiek voor
het vinkenzetten zou het aantal
wilfried van engelandt, elverdinge,
verenigingen zelfs toegenomen
1961
zijn, van 363 naar 370. Daar tegenover staat dat er een terugval is in het gemiddeld aantal leden per vereniging, van 49 naar 44, wat maakt dat het aantal spelers grosso modo gelijk
zou gebleven zijn in de onderzochte periode. Het gemiddeld aantal leden ligt
bij vinkeniersmaatschappijen trouwens beduidend hoger dan bij de meeste
andere volkssportverenigingen. Dat is op zich een goede zaak, want ervaring
leert dat er een zekere kritische massa nodig is om een vereniging goed
te laten functioneren. Volkssportverenigingen die pakweg onder de twintig
leden zakken, en zo zijn er heel wat, krijgen het moeilijk om de touwtjes aan
elkaar te knopen.Wat dat betreft zit het dus goed met de vinkensport. Met het
oog op de toekomst is de toenemende vergrijzing een minder goede evolutie.
Hoewel de gemiddelde leeftijd van de volkssportbeoefenaars in zijn geheel
steeg van 45 naar 48 jaar is die tendens uitgesprokener bij de vinkenzetters,
namelijk van 43 naar 53 jaar, wat toch frappant is. Met die gemiddelde leef*
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De duivensport is niet opgenomen in dit onderzoek.

tijd situeren de vinkenzetters zich nu in de middenmoot. Een positief aspect
is de verhoogde deelname van de vrouwen in de periode 1982-2002. Voor
de volkssporten als geheel merken we een verdubbeling naar goed twintig
procent. Ook bij het vinkenzetten is de vrouwelijke participatie vertweevoudigd, maar de dames waren in 1982 al talrijker aanwezig dan in de andere
volkssporten en klokten in 2002 af op nagenoeg dertig procent.
Het onderzoek is intussen tien jaar oud, maar de algemene tendensen blijven zich naar ons aanvoelen verder doorzetten, zelfs in die mate dat meerdere volkssporten in de afgelopen jaren helemaal van het toneel zijn verdwenen. Al bij al is de vinkensport anno 2012 nog in goede doen in een
afbrokkelende wereld van de volkssporten en is in dat opzicht toch wel als
een buitenbeentje te bestempelen. Buitenbeentje ook in de aard van het
spel. ’s Morgens vroeg in de reke, ergens op straat, in grote getale luisteren
naar vinken in correcte zang; wie het niet kent, kijkt er van op.
Referenties
Renson R; Smulders H, 1979,Volkssporten in Vlaanderen, in Cauwels A; Claeys U;
Van Pelt H (eds), Sport in Vlaanderen: organisatie - wetenschap - begeleiding,
Leuven: Acco, 99-118.
Renson R; De Vroede E; Comeyne H; Huijsmans K; Rottiers L; Trogh I; Vandecasteele S;Vanlaar K;Verswijfel B, 2007,Volkssporten herbekeken.Veranderingen in
het volkssportlandschap in Vlaanderen 1982-2002, Sportimonium 27: 4-12.
Smulders H, 1982, Typologie en spreidingspatronen van de volkssporten in
Vlaanderen, 2 vol. (Leuven: K.U.Leuven; doctoraatsverhandeling lichamelijke
opvoeding).
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STRIPVERHAAL
Dit stripverhaal werd getekend door tekenaar Geert Verscheure uit
Westouter. Het is gebaseerd op een combinatie van anekdotes die werden
verzameld tijdens het afnemen van de interviews met vinkeniers.
Wat je hier leest, is dus allemaal echt gebeurd…
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DE VINKENSPORT IN DE
ZUIDELIJKE WESTHOEK
Door Mathias Cheyns |Erfgoedcel CO7|
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DEEL 1: DE VINK
Plaisante vinkenieren, den koelen mey komt aan,
De bruiloft van de dieren, laet ons naer ’t veld toe gaen.
Het vinkje hoort men kweelen met een hoffelijk geschal;
Het doet ons hertje streelen naar ’t jeugdige groene dal.
(fragment uit ‘Plaisante Vinkenieren’, opgenomen in E. de Coussemaker, Chants populaires
des Flamands de France)

Een vinnig diertje
De vink (Fringilla coelebs) wordt ook wel botvink, boekvink of charlotte
genoemd. In de volksmond heeft men het soms over ‘vrijgezellenvink’.
Het is een zangvogel die bekend staat om zijn strijdlust. Tussen maart en
augustus zingen de mannetjes om het hardst om zo hun territorium te verdedigen en wijfjes te lokken. Het liedje duurt maximaal vijf seconden en de
mannetjes herhalen het gemakkelijk tot tien keren per minuut. In West-en
Oost-Vlaanderen - maar ook in de rest van België en (vroeger) in delen
van Nederland, Duitsland en Frankrijk - organiseert men zangwedstrijden
met vinken: de vinkenzettingen. Deelnemers aan die wedstrijden noemen
zichzelf vinkeniers en groeperen zich in vinkenverenigingen.

Hoe herken je de vink?
Een botvink is ongeveer vijftien centimeter groot. Hij heeft een kastanjebruine mantel en een groenachtige stuit. Onderaan is de vink wijnrood. De kruin
en nek zijn dan weer overwegend leiblauw. Je kan de botvink herkennen
aan zijn dubbele opvallende vleugelband. In de vlucht is de witte buitenstaart duidelijk zichtbaar.Wijfjes, door vinkeniers ook wel ‘popjes’ genoemd,
hebben een veel doffere kleur.

Waar zie je vinken vliegen?
Het verspreidingsgebied van de vink ligt in Europa, Noord-Afrika en KleinAzië. De vogel werd ook ingevoerd in Australië en Zuid-Afrika. De vink is
vaak terug te vinden in middelhoge bomen in loof-, gemengde en naaldbossen, parklandschap, parken, tuinen, lanen; in halfopen cultuurlandschap
en in steden. In streken met weinig oude bomen treffen we ook weinig vin-
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ken. Tijdens een telling van Natuurpunt in
februari 2012 bleek dat de botvink op dat
moment de meest voorkomende vogel in
de Vlaamse tuinen was.

De vink en zijn nageslacht
Elke mannelijke vink heeft een netjes afgebakend territorium
waar hij in de zomer broedt met één, twee of drie popjes (wijfjes). Hoeveel
jongen ze grootbrengen, hangt af van hoe goed de paring lukt. Meestal
zijn het er twee of drie. Als de jongen dertien dagen oud zijn, dwingen hun
ouders ze om het nest te verlaten. De jonge vogels verzamelen in het begin
van augustus in kleine groepjes en leiden een zwervend bestaan, vaak in
de omgeving van hun broedplaats. Een botvink van minder dan één jaar
oud wordt ook wel takkeling genoemd.

Twee groepen, twee liedjes
Uiterlijk zijn er weinig verschillen tussen de soorten botvinken. Toch kan
je twee verschillende groepen onderscheiden. Enerzijds is er de inheemse
boomgaardvink, anderzijds de trekvink. Die eerste heeft reeds één of meerdere nesten gebouwd en zijn territorium tegen indringers (andere botvinkmannetjes) verdedigd. De trekvink zoekt in de herfst vanuit de stamgebieden in Noorwegen, Zweden, Rusland, Finland, Denemarken en Duitsland
warmere oorden op. Het opmerkelijkste verschil tussen de twee groepen
ligt in de zang. Het liedje van de boomgaardvink eindigt steevast op ‘suskewie’. Trekvinken hebben een gezang dat eindigt op ‘weeuw’ of ‘beeuw’.
De zang van de inheemse boomgaardvink wordt door de vinkeniers ook
wel ‘Vlaamse zang’ genoemd. Alles wat daarvan afwijkt, noemen ze ‘Waalse
zang’. ‘Waals’ verwijst hier niet naar Wallonië, maar naar het Oudnederlandse woord voor alles wat vreemd en uitheems is. Daarnaast is de boomgaardvink ook dikwijls te herkennen aan de weggeslepen staartpennen,
een gevolg van het liefdesspel.
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De trekvinken vliegen over ons land van oktober tot november, richting
Middellandse Zee. De laatkomers, ‘sneeuwers’ genaamd, eindigen hun trek
hier bij ons. In maart-april keren de vinken terug naar hun broedgebied.
Men spreekt in dit opzicht over ‘weerdrijvers’.

Wat eten vinken?
De vink wordt soms een hoornige notenkraker genoemd. Het menu van de
vink bestaat uit een grote verscheidenheid aan zaden en vruchten. Ook
spinnen, insecten en wormen vormen een belangrijk deel van het dagelijks
vinkenvoedsel. Toch eten de zangvogels meer
plantaardig dan dierlijk voedsel. Aan de binnenzijde van de bovenbek en de onderbek bevindt
zich een dikke hoornige rand, die in combinatie
met de krachtige kaakspieren in staat is om te
functioneren als notenkraker. Geen overbodige
luxe bij het eten van beukennoten en zonnebloempitten! De jongen eten zowat uitsluitend
levende insecten. In gevangenschap is dit vooral de buffaloworm.
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openleggen van de netten om
vogels te vangen
en wachten tot het slagnet
dichtklapt, Langemark

Van vinkenvangst tot vinkenkweek
Een volièrevink wordt gemiddeld tien tot dertien jaar oud. Uitschieters tot
zevenentwintig jaar zijn gekend. In het wild worden ze maar zo’n acht jaar
oud. Vroeger vingen vinkeniers zelf wilde vinken. Oorspronkelijk werd hiervoor een hele reeks technieken gebruikt, gaande van mist- en slagnetten
tot lijmstokken en inloopkooien. Later ving men bijna uitsluitend nog met
slagnetten. Lokvogels leidden de vinken in de netten die dichtklapten. Een
‘broekje’ zorgde ervoor dat de lokvogels niet wegvlogen.
De gevangen vogels waren vooral trekvogels. Het vangen van inheemse
boomgaardvinken gebeurde ook wel, maar dikwijls buiten de toegestane
vangstperiode en dus illegaal.
De gevangen trekvogels moesten achteraf de juiste zang (‘suskewie’) aanleren vooraleer ze konden deelnemen aan wedstrijden. Om dat te bereiken,
zette men ze in de buurt van een ervaren vink, ook ‘leermeester’ genoemd.
De zang is immers voor een stuk het resultaat van imitatiegedrag. Dit proces wordt ‘verleren’ genoemd. Later gebruiken vinkenliefhebbers hiervoor
ook bandopnemers of CD’s. Het verleren is een delicaat proces. In Kortrijk
kwam het ooit tot een proces nadat iemand met opzet een ‘Waal’ in zijn tuin
gehangen had om de takkeling van de buurman slechte liedjes te leren. De
eigenaar van de ‘Waal’ werd veroordeeld.
In 1972 werd de vangst onder druk van natuurliefhebbers verboden. De
vinkeniers waren voortaan aangewezen op de wettelijk toegestane ‘bevoorrading’. Per jaar schreef de overheid een vangquotum uit. De controle
ervan gebeurde met pootringen, die verdeeld werden onder de vinkenverenigingen.Vinken mochten enkel nog gevangen worden met ‘pukkels’
(vangkooitjes) en niet langer met netten. Het protest tegen de vangst bleef
duren, met als gevolg dat de vinkenvangst in 2003 volledig werd verboden.
Vanaf dan zijn de vinkeniers volledig op de kweek aangewezen. Hier en
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daar wordt er toch nog illegaal aan wildvangst gedaan, wat door de Algemene Vinkeniersbond streng bestraft wordt.
De meeste vinkeniers zien de afschaffing van de vogelvangst als de doodsteek van de vinkensport. De kweek van botvinken is immers niet eenvoudig.
Om te beginnen is het niet gemakkelijk succesvolle kweekkoppels samen
te stellen. Daarnaast hebben de wijfjes eivoer, kalk, vitaminen en mineralen
nodig vooraleer ze gaan leggen. De vink is zoals gezegd een erg agressieve
vogel en dus komt partnergeweld veelvuldig voor. Daarom moet er geïnvesteerd worden in grote – en dure – kweekvolières met meerdere compartimenten waarin de nesten niet worden verstoord. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel vinkeniers met weemoed terugdenken aan de periode
waarin ze nog mochten vangen. Anderzijds zijn ze ook realistisch genoeg om
te beseffen dat dit niet terugkomt en proberen ze er het beste van te maken.

‘Dat was heel spannend. We zaten
in een kotje gecamoufleerd met
takken, te luisteren naar de
vinken die afkwamen. Als vogelliefhebber ken je het geluid dat
vogels maken. Zonder dat je de
vogel ziet, hoor je hem afkomen.
Je hoort zijn lokroep. […]
Maar dat is voorbij, dat vogelvangen. Dat is gedaan. Ik heb het
heel graag gedaan, maar het is
gedaan.’
|Luc Blondeel, Zonnebeke|

van
naar aanleiding
zangkeurkaarten
ng
za
n geldige
een betwisting va

29

Dat de liefde voor de vink inspirerend werkt en vinkenzang als poëzie in
de oren klinkt, bewijzen deze gedichten.

Suskewiet

Vanuit het struikgewas klinkt “suskewiet”.
Welke vogel zingt daar? Ik zie u niet?
Plots duikt het bontgekleurde kleinood op,
en vliegt gezwind naar een hoge boomtop.
Zoals beschreven... je moet niet gissen,
vinkenzang-concert mag je niet missen!
Vrolijk klinkt het: “suskewiet-suskewiet”,
vogeltje, blijf zingen uw eeuwig lied.
- Martine Gouhie -

in het krijt

het vrolijk vinkenvolk
,
vroeg uit de veren
,
verdient zijn strepen
al meteen
één na één.
tot in de verste verten
gekooid, gelijnd, gespreid
,
met zijn allen
stilzwijgend
in het krijt
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alleen
het laatste glas
- nadien –
voorwaar volkomen
eensgezind,
krijgt wel eens last
van tegenwind
- jef soenens -

vinkenbalade

vreemde koninklijke vink
in de herfst laat ze de laatste
windvlaag gaan
de laatste regen en de nieuwe
maan
waar ze zo dol op is
omdat de sterren dan zo helder
schijnen
vliegen wil ze, over kalende
boomgaarden
als een wilde dartele pluim
naar het licht
van een zon die haar opgan
g maakt in nevel
maar ze houdt er niet van
stormen te trotseren
als een moedige meeuw
wanneer de oude wind de wolken
uit elkaar jaagt
en ze de mist ingaat en lan
gzaam aan verdwijnt
het is de lucht die haar omgee
ft
je weet nooit waar ze aanla
ndt als ze wegvliegt
waar de tijd is, wie haar laa
tst heeft gezien
of ze jou een veer heeft na
gelaten
of ze terugkomt of in de buurt
misschien
of haar toekomst in sperwerkl
auwen
of poezenpoten ligt,
als de maan schijnt
net alsof het licht brandt op
de gang
werd ze dan nog aangeraakt
en was ze bang?
is haar wereld dan nog hemels
blauw
of eerder donkerrood en gra
uw?

- Wilfried Lombary -

31

DEEL 2: DE VINKENIER
‘De vinkensport is een liefhebberij, waarin menschen van
geringen stand een aangenaam en eerlijk verzet vinden,
dat zuiver en onbaatzuchtig is, zonder drift of geldverspilling, waar ieder met eenvoudige middels kan aan
meedoen… geen ding dus om er de wereld mede te
veroveren of grootsche plannen uit te voeren; het is
en blijft een liefhebberij tusschen vinken en vinkeniers.’
(Stijn Streuvels)

watou
Joël rousseeuw uit
prijs
eerste
de
heeft
gewonnen tijdens
g
een vinkenzettn
(1946 of 1947)
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Een streepje geschiedenis
De oorsprong van het houden van vinken voor hun gezang ligt in de late
middeleeuwen. Toen waren jacht, vis- en vogelvangst voorbehouden aan
de adel. Enkel de machtige steden ontsnapten aan deze adellijke wetgeving:
net buiten de stadsmuren mocht men in de toegestane periodes vogels vangen en verhandelen. Zo ontstonden al snel stedelijke vogelmarkten, waar
allerlei vogels – waaronder vinken – en klein wild als lekkernij werden verkocht.Vanaf de zestiende eeuw verenigden de handelaars in klein gevogelte
en de vogelvangers zich in gilden. Ze werden ‘vynckenaers’ genoemd.
De lokvogels die ze gebruikten bij de vangst werden in gevangenschap gehouden tijdens de periodes dat de vangst niet toegestaan was.Waarschijnlijk merkte men op dat de mannetjesvink heel strijdlustig is en begon men
onderling zangwedstrijden te houden met de lokvogels. In de zeventiende
eeuw ontstonden vinkeniersgilden met als voornaamste doel het organiseren van vinkenzangwedstrijden.
In 1795 annexeerde Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden, waartoe
Vlaanderen toen behoorde. In de geest van de Franse Revolutie werden
ook bij ons de adellijke voorrechten afgeschaft. Plots mocht iedereen naar
hartenlust vogels vangen, ook op het platteland. Het betekende de start
van een lange bloeiperiode voor de vinkensport.

Blinde vinken
Vanaf de achttiende eeuw werden vinken verblind. Men ging er – onterecht
– van uit dat vinken die niets zagen beter zongen.Vooraleer men de vink verblindde, plaatste men de vogel een tiental dagen in een verduisterde kamer,
zodat die kon wennen aan het leven in het donker. Dan pas volgde de behandeling. Men hield een dun, gloeiend ijzerdraadje met omgeplooid uiteinde
dicht bij de oogjes van het vinkje. In een natuurlijke reflex kneep de vogel
het oogje toe en door de hitte van het draadje plakten de oogvliesjes aan
elkaar. In principe was de bewerking omkeerbaar, maar in de praktijk werd
ze zelden ongedaan gemaakt. Dat de behandeling niet altijd goed afliep, kunnen we afleiden uit het feit dat West-Vlaamse vinkeniers vroeger wel eens
spraken over ‘putogen’ of ‘blaasogen’. In het eerste geval betekende dit dat
de ogen daadwerkelijk uitgebrand waren. ‘Blaasogen’ waren ogen die zodanig verminkt waren, dat er voortdurend oogvocht doorheen de samengeklitte
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bete
katte

oogleden kwam. In principe waren blinde vinken niet volledige verblind: door
het toegeplakte oogvlies konden ze nog licht waarnemen. Een blinde vink
werd in de kenmerkende ‘kattebete’ of ‘katteknijzer’ gehouden: een
‘open’ kooi met dubbele tralies om katten op afstand te houden.
Aan het begin van de twintigste eeuw kwam er meer en meer
protest tegen het blind maken van vinken.

‘De vinken, die gemartelde zangvogelen, hebben den Zondag
morgend de gemeentefeesten mogen openen door hun altijd
vroolijk gezang dat altijd herhaald was en hebben alzoo aan
hunne beulen eenige stukken van vijffranks kunnen verschaffen die
natuurlijk in de herbergen zijn verteerd geweest.’
(artikel uit De Weergalm van 22 augustus 1907,
bewaard in het Stadsarchief Ieper - www.historischekranten.be)

In 1909 besloot de Ieperse gemeenteraad ten gevolge van het toenemende
protest de subsidie voor een vinkenzetting tijdens de Ieperse Tuyndagviering in te trekken, een voorstel van gemeenteraadslid Begerem. Ook vinkeniers keerden omwille van het verblinden van de vinken de vinkensport de
rug toe, al vormden zij een uitzondering.
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zorgde voor een eerste echte onderbreking van de vinkensport. Het toenmalige epicentrum, de Westhoek en
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Noord-Frankrijk, lag immers midden in de frontstreek. Bovendien waren de
Duitsers sterk gekant tegen het verblinden en vangen van vogels. Ze schreven in verschillende steden verordeningen uit die dergelijke praktijken verboden. Dit was de druppel die voor veel vinkeniers de emmer deed overlopen. Afgeschrikt door die strenge maatregelen, deden ze hun blinde vinken
van de hand en schakelden over naar het spelen met ziende vinken. Camiel
Erffelynck uit Gent experimenteerde in 1916 met een speciaal ontworpen
kooi. Het ging om een gesluierde kooi waarin een ziende vink geplaatst
werd. Een jaar later gaf hij in zijn tuin
voor een groep van vinkeniers een
demonstratie van die nieuwe speelwijze met goed resultaat.
Na 1918 bloeide links en rechts de
vinkensport weer op. De maatregelen van de Duitsers werden teniet
gedaan en - hoewel op verschillende
plaatsen met ziende vinken gespeeld
werd - deden de verblinde vinken
hier en daar terug hun intrede, maar
niet voor lang. Na de Eerste Wereldoorlog groeide het protest tegen het
blind maken van vinken nog aan, en
dit vooral door het medeleven dat
verblinde soldaten – slachtoffers van
gasaanvallen – opwekten. In 1921
werd het verblinden van vinken definitief bij wet verboden. Dezelfde wet
bepaalde ook dat vinken niet meer
gevangen mochten worden om op te eten. Ze konden enkel nog als kooivogel gehouden worden. Zangwedstrijden met vinken die al blind waren,
mochten wel nog steeds gehouden worden. In 1923 demonstreerden oorlogsblinden hiertegen. Hun protest bereikte zijn doel: in 1924 kwam er een
verbod op het vervoer van verblinde vinken. Dat betekende het definitieve
einde van de vinkenzettingen met verblinde vinken. Ten slotte werd in 1929
ook het houden van blinde vinken verboden. Een aantal jaar daarna was het
gebruik volledig uitgestorven.
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Vinkeniers Andr
en Filip Vanlede

Vlamertingenaar André
Vanlede (°1925) kende
als kind nog iemand die
een blinde vink had:

‘In de Guido Gezellestraat was er iemand met een blinde vink.
Hij kon die vogel op dat moment verkopen voor duizend frank.
Ik spreek nu over de jaren ’30, hé. In Frankrijk was het spelen
met blinde vinken nog toegelaten. Hij wilde niet verkopen,
en probeerde de vogel terug te laten zien. Het lukte hem het
eerste oogje weer open te krijgen, maar bij het openen van het
tweede oogje is de vink in zijn hand gebleven (= gestorven).’
(André Vanlede, Vlamertinge)

Eddy, Tarzan en Rambo
Hoewel sommige natuurliefhebbers de vinkensport nog altijd als dieronvriendelijk beschouwen, zien de meeste vinkeniers zichzelf als dierenvrienden. Ze steken heel wat tijd in de verzorging van hun vinken. Op het
internet circuleren volledige handleidingen voor de verzorging van de
diertjes waarin bijvoorbeeld verschillende zaadsoorten tot in detail beoordeeld worden.
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Vinkenier
LUC BLONDEEL

uur met mijn vinken
‘Ik was elke dag zo’n anderhalf
ik erover aan het
bezig. En dan reken ik de uren dat
zaten hier elke
praten was nog niet mee, Want er
elden er meer
dag vinkenpieten aan tafel. We babb
. [lacht]
over dan dat we ermee bezig waren
liefhebberij.’
De vinkensport is een hele mooie
(Rik Mijngheer, Houthulst)

Vroeger was dit wel anders:

‘Op maandag van mei-kermis was er koningszetting. Er was een vogel
waarvan we wisten dat het de beste was. Ik was toen een jaar of tien.
Godverdomme, die vogel schuiffelde niet. Iedereen verstomd. “Hoe is dat
mogelijk?” Na een uurtje zat de wedstrijd erop. Toen de eigenaar het
kooitje opendeed, kwam er een muis uit! Natuurlijk schuiffelde die
vogel niet, hij had geen eten meer! Die muis had het allemaal opgegeten.
Gelachen dat we hebben! Maar sindsdien is de zorg voor de vogels veel
verbeterd. Mensen waren vroeger een week weg om te werken en
hadden niet veel tijd om voor hun vogels te zorgen. In de winter was
het donker als ze weggingen en donker als ze thuiskwamen. Nu ben je
elke dag bij je vogels.’
(André Vanlede, Vlamertinge)

Vinkenier werd men vroeger dikwijls van vader op zoon. Kinderen mochten
al eens mee naar de zetting om één van vaders vinken te tekenen. Anderen
kregen de microbe te pakken via een oom of een grootvader. Ook vandaag
is de vinkensport bij uitstek een familiegebeuren:
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‘Het is een onderdeel van ons gezin.
Mijn zonen spelen met de vinken.
Mijn dochter speelt met de vinken.
Mijn schoonzoon speelt met de
vinken. Mijn vrouw speelt met
de vinken. Vinkenzetten is meestal
een familiegebeuren. Er zijn weinig
plaatsen waar Heel het gezin er
niet bij betrokken is.’
(Luc Blondeel, Zonnebeke)

Vinkeniers geven hun vinken
steevast een naam. Vroeger was
het de mode om ieder jaar de
naam van nieuwe vinken te laten
beginnen met een specifieke letter. Doorheen de jaren is deze traditie echter
verwaterd. De namen van vinken verwijzen dikwijls naar helden uit de sport
of populaire artiesten. Zo kwam de naam Eddy (Merckx) vaak voor in de jaren
’60 en was Tom (Boonen) in 2011 de meest gebruikte naam. Enkele klassiekers
zijn Tarzan, Rambo en Turbo.
Soms werd bij het overlijden van een kampioenvogel een doodsberichtje opgesteld in de vorm van een doodsprentje. Hierbij werd vooral de eigenaar van
het diertje op de korrel genomen.
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Vinkenier

heer
Rik Mijng
in 1981

80 frank voor legende
Sommige vinkeniers zijn bereid veel geld te betalen voor een goede zangvogel. Een echte vinkenier zal een goede vogel echter niet snel verkopen:

‘Ik heb 25 jaar geleden eens de kans gehad om een hele goeie vink te
verkopen. Ik kon er toen 100.000 frank voor krijgen en toch heb ik
het niet gedaan. Die vogel floot 800 liedjes per uur, maar ik wist dat
hij meer kon. Het was toen mijn droom om eens 1.000 liedjes te halen
op een zetting. “Is 100.000 niet genoeg?”, vroeg de koper. “Jawel”, zei ik,
Het heeft niets te maken met geld.” Ik kon het geld nochtans goed
gebruiken. Ik heb het eens besproken met mijn vrouw. Ze zei me dat ik
ermee mocht doen wat ik wou. ‘Allemaal goed en wel’, zei ik, ‘maar
als hij plots de geest geeft moet je achteraf niet komen klagen!’ En
dat moet nu lukken, natuurlijk, dat die vogel drie weken later overleden is… Maar ze heeft er achteraf nooit meer iets over gezegd.’
(Rik Mijngheer, Houthulst)

omer bogaert,
zonnebeke, 196
5
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Ook vroeger kon een ‘topvink’ een aardig centje opbrengen. In Roesbrugge kocht de plaatselijke vinkengilde omstreeks 1850 voor 80 frank een
legendarische vink die tot 1400 liedjes per uur haalde en zowat alle wedstrijden won. De faam van deze vogel was zo groot dat een massa volk kwam
kijken naar elke wedstrijd waar hij werd ingezet. Hoewel het geen vaste
gewoonte was in die tijd, had de vogel ook een naam gekregen. Hij werd
toepasselijk ‘De Yzerweg’ genoemd, een verwijzing naar de krachtige trein
die toen zoveel indruk maakte. De voorzitter van de Roesbrugse vinkenmaatschappij maakte zelfs een ‘heldendicht’ over ‘De Yzerweg’ en de andere
kampioenvogels van de vereniging:

‘D’ Yzerweg uitgelezen,
die zong overal zeer goed,
den Hercule geprezen
die had ook kokend bloed,
Ook Salomon verheven.
Hij zong ook wonder snel,
En Samson daer beneven
was ook een beest
g’heel fel!’
(uit: L. Rubbrecht, Geschiedboek der
gemeente Rousbrugghe-Haringhe
van 1800 tot 1907. Brugge: 1907. p.159)

Vinkenier
raphaël leeuwerck

Vinkenier
beke
hoorel
bert
ro
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Op zaterdagnamiddag 26 mei 2012 nam gids Miguel Bouttry van Rent a
Guide ons mee voor een fikse wandeling in het teken van de vinkensport.
De wandeling startte aan het gemeentehuis van Zonnebeke. Het eerste deel
bracht ons naar het gehucht Molenarelst, in de volksmond beter gekend als
de ‘Marul’. Dit is het grondgebied van de vinkeniersvereniging ‘De Grensvink’. Onderweg vertelde Miguel honderduit over de geschiedenis van deze
vereniging en de vinkensport in het algemeen.We gingen op bezoek bij vinkenpiet Roger Meseure, de voorzitter van ‘De Grensvink’. Het vervolg van
de wandeling stond in het teken van vinkenvereniging ‘De Staalbekken’.We
eindigden aan het voetbalveld van Zonnebeke, waar net een vinkenzetting
van ‘De Staalbekken’ van start ging. We smeerden nog vlug de kelen in de
kantine alvorens de start van de wedstrijd mee te pikken.

Miguel
Op 29 september 2012 doet
.
opnieuw
eens
nog
g
de wandelin
93 12
inschrijven kan via 057 23
of erfgoedcel@co7.be
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e
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DEEL 3: DE VINKENZETTING
‘Het is een rustgevend moment, naar de vinkenzetting
gaan. Ik ben iemand die het heel druk heeft tijdens de week.
[…] Maar het uur van de wedstrijd zelf is heel rustgevend.
Juist maar luisteren naar de vogel. genieten van de
natuur. En de rest van de wereld moet me gerust laten
dan. Het is raar om zeggen, maar als mijn vrouw of zoon
ook meedoen, en bijvoorbeeld tien plaatsen verder zitten, hoor ik mijn vinken schuifFelen. Al die andere mogen
daartussen staan. Ik ken de zang van mijn vogels, hé.’
(Luc Blondeel, Zonnebeke)

Eeuwenoude traditie
De eerste schriftelijke verwijzing naar een vinkenzetting is van de hand
van de Ieperse korenmeter en kroniekschrijver Augustijn van Hernighem.
Hij beschrijft in zijn kroniek een vinkenzetting en misviering van de Ieperse
vinkeniersgilde op 1 mei 1595. Uit deze en andere beschrijvingen kunnen
we opmaken dat een aantal van de tradities en gewoontes rond de vinkenzetting weinig veranderd zijn doorheen de eeuwen.

de eerste schriftelijke verwijzing
naar een vinkenzetting, 1595,
bewaard in de Stadsbibliotheek Kortrijk
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Volgens van Hernighem werd op de eerste dag van mei in het hof van de
saaivolder gezongen voor het koningschap. Een deel van het hof werd afgezet met touw, zodat niemand te dicht tot bij de vogels kon gaan. Ieder mocht
twee vinken inzetten. De liedjes van beide vogels werden samengeteld. De
zetting duurde van zes tot zeven uur ’s morgens. Anthony Cottyn won en werd
meteen ook keizer. Hij was met dezelfde twee vogels de twee jaren ervoor
immers koning geworden. Na de zetting ging men gezamenlijk naar de mis in
de Sint-Pieterskerk waar de vogels bij het altaar werden gehangen.
In het stadsarchief van Poperinge wordt een reglement bewaard van de
Poperingse vinkeniersgilde uit 1684. Het bestaat uit 19 artikelen en is gebaseerd op de statuten van de Kortrijkse vinkeniersgilde, wat aangeeft dat
er zelfs in die tijd onderling contact was tussen de vinkeniersgilden. Uit
het reglement blijkt dat men in Poperinge anders speelde dan honderd
jaar eerder in Ieper. De vinkenkooitjes werden anderhalve meter hoog opgehangen in plaats van op de grond geplaatst, en de spelers mochten elk
maar één vink inzetten.
De vinkenmaatschappijen hielden in deze periode vermoedelijk slechts één
zetting per jaar. Bij de meeste gildes vond deze plaats de eerste mei of de eerste zondag van mei. Later hield de Poperingse maatschappij haar koningszetting op de eerste zondag van Poperinge Kermis (begin juli).

Een vinkenzetting
in Proven, 1957

wijding van een vinkenzetting in deerlijk, 1964
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Hoe verloopt een vinkenzetting vandaag?
Sinds de jaren veertig verlopen de vinkenzettingen over heel Vlaanderen op
dezelfde manier. De start van het speelseizoen valt samen met de periode
waarin de vogels op drift komen (april-mei) en eindigt op 31 augustus. Elke
vereniging organiseert een aantal zettingen per seizoen.Vroeger gebeurde
dit enkel op zondagmorgen, vandaag ook op zaterdag, in de namiddag of
zelfs tijdens de werkweek. De vinken worden in hun zangkooien in een
lange rij (de ‘reke’) langs de straatkant geplaatst met telkens 240 centimeter ertussen. Daarna schuiven de eigenaars een plaatsje op en tellen
ze een uur het aantal ‘liedjes’ of ‘slagen’ van hun buurman. Een liedje is
enkel geldig als het bestaat uit een voorzang en een slotzang die eindigt
op het kenmerkende ‘suskewie’, de zogenaamde ‘Vlaamse’ zang. Het liedje
moet beantwoorden aan het uitgebreide zangreglement van de Algemene
Vinkeniersbond (A.Vi.Bo). Tijdens de zetting lopen zangkeurders rond om
hierop toe te zien.

“Voorzang of middenzang mag begeleid en zelfs vervangen worden door
een “ROULADE”, maar niet door een pink, een tjok, een grol of een steek.“
(Fragment uit het zangreglement van A.Vi.Bo)
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De liedjes worden met streepjes gemarkeerd op een zwartgeverfde houten
telregel. Dit vraagt concentratie en uiteraard ook een goed gehoor:

‘De vader van mijn buurman had een hoorapparaat.
Toen we eens langs de reke liepen, merkten we dat hij ook een
streepje trok telkens de vogels floten links of rechts van hem.
En mijn buur fluisterde: “Pa, pa… ik zal wel tekenen.” [lacht]’
(Rik Mijngheer, Houthulst)

Bij overmatige regen, storm of hagelbuien kan de zetting geen vol uur
doorgaan. In dat geval kan men besluiten de wedstrijd stil te leggen na
een half uur. De behaalde resultaten worden dan omgerekend aan de hand
van tabellen.
Vinken halen makkelijk
500 slagen per uur. De toppers gaan boven de 1.000
liedjes in één uur. De gemiddelde zangsnelheid is
de laatste decennia sterk
omhoog gegaan. Dit heeft
ongetwijfeld met de betere
voeding en verzorging van
de vogels te maken.
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Naar de zetting!
De speelvorm waarbij iedereen voor eigen
rekening speelt, wordt ‘libertinezetting’ genoemd. In de 19de eeuw (vermoedelijk ook
vroeger) en begin 20ste eeuw werd er ook in
‘complotzetting’ gespeeld. Vinkenverenigingen
konden dan verschillende vogels samen in het
spel brengen, meestal vier. Hun liedjes werden samengeteld. Voor dit doel werden ‘maatschappijvogels’ aangekocht die eigendom
bleven van de vereniging. Enkel betrouwbare
en welstellende leden mochten ermee naar
de zetting gaan. In die tijd trokken leden van
sommige vinkenmaatschappijen vaak tientallen kilometers te voet om aan een vinkenzetting van een andere vereniging deel te nemen.
Men liep alleen, met ongeveer 20 meter afstand
tussen elkaar. Op die manier konden de vinken elkaar niet horen en werd
hun strijdlust dus niet aangewakkerd. Kwam men toevallig een ‘wilde’ vink
tegen, dan werd die met stenen verjaagd. De vinkeniers vertrokken soms
al op zaterdagavond om 23 uur, om tegen 7 uur zondagochtend aan de
zetting te kunnen deelnemen. Om deelname van verderaf gelegen clubs
te stimuleren, werd bij de meeste vinkenzettingen een prijs uitgereikt voor
de persoon of de vereniging die (in vogelvlucht) het langst moest stappen.
Soms werd er ontbijt voorzien om verenigingen te lokken. Op een Harelbeekse uitnodiging uit 1904 staat bijvoorbeeld te lezen:

‘Aan de vreemdelingen zal er koffij
met koekeboterhammen aangeboden worden.’
Een vinkenzetting
in Poperinge, 1925

(uit S. De Hollander & J. Hardeman, Plaisante vinkenieren.
Een Speelberg boekje. Dranouter: s.d. 14p.)
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Later trok men per fiets of met een brommertje naar de zetting. Het spreekt
voor zich dat dit niet altijd even comfortabel was:

‘Ik ben dikwijls met de fiets gegaan. Later ging ik met de brommer,
met mijn vader achterop. Hij had twee vinken mee. Vanachter op die
brommer. We trokken soms naar Langemark, naar de Beekstraat.
Allemaal kasseien. Van hier naar Elverdinge, van Elverdinge naar
Boezinge en van Boezinge naar Langemark. Jongens, toch. Tegen
dat je er was… […] Toen ik toekwam moest ik vijf minuten zitten
om te bekomen. Nu zou niemand dat er nog voor overhebben.’
(André Vanlede, Vlamertinge)

De gewoonte van vinkeniers van de Westhoek om over de grens te gaan
spelen bleek voor sommigen een ideale dekmantel om kleine smokkelwaar het land binnen te krijgen:

‘Er was een jaar of 40 geleden eens een zetting in Abele, bij een cafeetje
tegen de Franse grens. De zetting ging door langs de Franse kant van
de grens. Nu mag dat niet meer. Er was iemand die nul liedjes had.
Na de zetting zei hij tegen zijn maat: ‘Moesten we nu eentje gaan
drinken in de Tahiti in Abele?’ Dat lag ongeveer op anderhalve kilometer wandelen. Terwijl ze daar waren, gingen ze binnen in de keuken. De
bazin haalde een klein flesje kortendrank boven en stak het in zijn
vinkenkooi. In die vinkenkooi zat er geen vogel, natuurlijk! Ze trokken
dan te voet terug naar Poperinge. Aan de grens stonden er commiezen.
De ene had een bloempje gewonnen, de ander natuurlijk niet. ‘Heb je
niets gewonnen?’, vroegen ze. ‘Neen, hij wou niet fluiten’, zei hij. En
hij was de grens over, met zijn fles kortendrank in zijn kooi. [lacht]’
(Jean-Pierre en Jean-Marie Dewulf, Poperinge)
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De prijzen
Bij vinkenzettingen krijgt de winnaar naast een bescheiden geldprijs van
een paar euro’s vaak een prijs in natura, zoals vlees of vogelzaad. Er worden
meestal ook bloemen gegeven.Vroeger ‘maakten’ de vinkeniers de bloemen
zelf:

‘Vroeger waren de prijzen papieren bloemen, die de mensen
zelf maakten. Ik zie het nog voor me, met een krulnaald
die ze rond het papier draaiden. Ze maakten daar roosjes
van. Bij slecht weer gebeurde het dat het papier was uitgelopen en heel je kostuum kapot was tegen dat je thuiskwam.
[lacht] Daarna waren het een tijdje plastieken bloemen.’
(Robert Hoorelbeke, Langemark)

Vandaag krijgen de vinkeniers echte planten.
Meestal vallen er ook trofeeën en medailles te winnen.
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Vinkenier
Henri Pareyn

‘Van toen ik begonnen ben met spelen, waren het allemaal bekers van
een café. Ik had er waarschijnlijk honderd. […] Ik heb eens een heel pak
meegegeven naar het Nationaal Vinkensportmuseum.’
(Henri Pareyn, Poperinge)

‘Mijn eerste trofee won ik in het jaar ’74. Dat bekertje was
maar 15 centimeter hoog. Met een medaille met een vink op
en een stenen voetje. En er stond zelfs niets op! Ik moest zelf met
zo’n machientje een etiket maken met “1e Kampioen Sint-Omerzangers”
erop. Later werden de trofeeën veel groter. Dat kleintje is het enige
dat ik gehouden heb. Van de rest heb ik enkel de plaatjes gespaard, dat
neemt geen plaats in. Je speelde niet voor de trofee.’
(Rik Mijngheer, Houthulst)

Vroeger maakten sommige vinkengildes zelf medailles door gewone munten te voorzien van een rand met een oogje. Na de Tweede Wereldoorlog
konden de verenigingen medailles kopen bij A.Vi.Bo. Vaak stak men ook
veel werk in prachtig versierde diploma’s. In de negentiende eeuw waren
soms prachtige zilveren vinkjes te winnen. Er waren toen ook prijzen voor
de vereniging met de meest aanwezige leden en soms voor de buitenlandse (Franse) vereniging met de meeste aanwezige leden.
Ondanks de zeer beperkte geldbedragen en prijzen die er te winnen zijn,
wordt er heel soms eens vals gespeeld tijdens een vinkenzetting. Sommigen
gaan hierin zeer ver, zoals volgende anekdote aantoont:
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‘Er ging eens iemand naar een zetting. De vogel schuifelde goed. Toen het gedaan was, nam hij zijn kooi op
en bleef die vogel schuiffelen. Een van onze leden zei:
‘Dat is raar, dat hij die vogel oppakt en dat hij blijft
schuifelen.’ Tegen zijn maat zei hij: ‘Ik ga er eens bij
gaan en in het passeren eens duwen tegen die kooi.’ Hij
wandelde er langs en struikelde ‘per ongeluk’ tegen de
kooi, maar die vogel bleef verder schuifelen… Het bleek
uiteindelijk dat er een cassettespeler in die kooi zat.
Hij was die vergeten stopzetten.’
(Raphaël Leeuwerck, Westouter)
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Regisseur Peter Ghesquière (°Ieper, 1980) kreeg in het kader van het project de opdracht om een kortfilm te maken over de vinkensport. Ghesquière wou geen documentair werk maken over de folklore van de sport, maar
focust op de stille kracht van het groepsgebeuren en de abstractie van de
mensenketting tijdens de vinkenzetting.

“Wat mij eigenlijk enorm aanspreekt aan het vinkenzetten is dat het
een soort collectief individualisme is. Het is een enorm groepsgebeuren
omdat er soms wel 2000 deelnemers zijn, maar anderzijds zit iedereen
op afstand van elkaar en is iedereen met zijn eigen ding bezig. De korte
films die ik over dit thema gezien heb, gaan vaak over de karakters en
folklore, maar ik er heb nog geen gezien die focussen op de abstractie en ritmiek van de lange gestileerde mensenketting. Ik wil op erg
visuele, duidelijk herkenbare en streekgebonden locaties gaan filmen in
de Westhoek en steevast shots maken waarbij we zittende vinkenzetters op een lange, zogezegd oneindige rij plaatsen. Het geheel moet dan
een eindeloze rij vinkenzetters van alle leeftijden tonen op de meest
uiteenlopende en vooral poëtische locaties.”
Op 3, 4 en 10 april 2012 werd op verschillende locaties in de Westhoek gedraaid. Tussen de figuranten die meededen zaten er veel vinkeniers. Onze
huisfotografen Nyk Dekeyser en Michaël Depestele maakten deze leuke
beelden!
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De Terrestzangers uit Houthulst vieren hun
kampioenen in 1960. De foto werd genomen in
café ‘Far West’ in de Terreststraat.
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DEEL 4:
VINKENVERENIGINGEN
Rijke geschiedenis
De verenigingen vormen van oudsher de ruggengraat van de vinkensport.
Uit het vermelde fragment uit de kroniek van Augustijn Van Hernighem
kunnen we afleiden dat er in Ieper al zeker sinds 1593 een vinkengilde
was. Een tweede verwijzing naar de Ieperse vinkeniersgilde vinden we bij
kroniekschrijver Pieter-Martinus Ramaut. Deze schreef in 1768, maar baseerde zich vermoedelijk op oudere kronieken. Volgens Ramaut werd Jan
Caldey in 1629 de eerste keizer van de vinkeniersgilde, die pas twee jaar
eerder werd opgericht. Dit zou kunnen betekenen dat de vinkeniersgilde
die Van Hernighem beschreef werd opgedoekt om dan in 1627 te worden
heropgericht. Keizer Jan Caldey liet samen met hoofdman Charles Leeman
en bestuursleden Charles Cappelaer en Hubertus Provengier een blazoen
schilderen ter nagedachtenis van zijn keizerschap. Op het blazoen was een
meiboom afgebeeld, het kenteken van de gilde, met errond een kader waar
in gouden letters op te lezen viel:

‘dheer Charles Capelaer
den keyser Jan Caldey
en Hubertus provengier
my maecken tegen mey!’
(Fragment uit de Kroniek van J. Ramaut, bewaard in de Stadsbibliotheek Ieper)

Ramaut wist ook nog te vertellen dat het blazoen zich op het moment dat
hij schreef nog steeds in de oorspronkelijke gildekamer van de vinkeniers
bevond. De gildekamer was gevestigd in herberg ‘Den Meyboom’, wat het
kenteken van de vereniging helpt verklaren. De gilde voerde als kenspreuk
‘Oud-beminders Dianisten’, een verwijzing naar de Romeinse godin van de
jacht en de wilde natuur.
In 1723 ontstond een conflict. De herbergier van ‘Den Meyboom’, Gillis
Vandervliedt, verhuisde naar herberg ‘St Jooris’. De bedoeling was dat de
gilde zou meeverhuizen, met inbegrip van al hun meubelen, het beeld van
patroonheilige Sint-Philippus, het vermelde blazoen, de gildetafel,… maar
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dit was niet naar de zin van lid Vincent Baus. Deze kon een aantal andere
personen overtuigen om samen een nieuwe gilde op te richten in het oude
lokaal. In de jaren die volgden werden nog verschillende vinkenverenigingen opgericht in Ieper, met als gevolg dat de oorspronkelijke vinkenvereniging haar kenspreuk veranderde in ‘Oudt-beroemde Gulde der Vinckenieren’, met als ondertitel ‘Oudt-beminders Dianisten’. De gilde maakte
er sindsdien ook een erezaak van hun koning telkens een zilveren ketting
met 19 zilveren schakels aan te bieden.  
De oudste vermelding van een Poperingse vinkeniersgilde dateert uit
1684. De gilde opereerde onder de naam ‘Hooggeachte boomgaerd Vinckeniers’ en had als kenspreuk ‘Vredende Beminders Dianisten’. De leden van
de Poperingse maatschappij kwamen samen in herberg ‘Sint-Thomas’. In
het stadsarchief worden naast hun reglement ook twee boekjes bewaard.
Het eerste, begonnen in 1776, bevat de namen van de nieuw aanvaarde
leden en geeft soms details over het gildeleven, zoals korte verslagen van
de zettingen. Het tweede boekje is een vervolg op het eerste en loopt tot
in de tweede helft van de 19de eeuw. In het eerste decennium van de 19de
eeuw werd de gilde ontbonden, maar in 1823 werd ze opnieuw opgericht.
Een jaar later werden de boeken echter opnieuw toegedaan. In 1832 werd
de gilde nogmaals heropgericht. De ‘nieuwe’ gilde erfde de bezittingen van
haar verre voorganger, namelijk eene zeer schoone vinke met drie zilveren
medaillen ende eene gedoreerde medaille en nog 12 p. en eenige grooten
in gelde.
Ondertussen was er een ware explosie van vinkeniergenootschappen op
het platteland. Tegen het einde van de 19de eeuw waren er minstens 71
vinkenverenigingen in Vlaanderen (voornamelijk West- en Oost-Vlaanderen) en Noord-Frankrijk. Heel wat dorpjes in de zuidelijke Westhoek
hadden in deze periode een vinkenvereniging. Er zijn sporen van een vinkenmaatschappij in onder andere Vlamertinge, Boezinge, Roesbrugge, Haringe, Abele, Proven, Passendale,…
De meest voorkomende patroonheiligen bij de vinkeniersgilden waren Philippus en Jacobus, die op die dag hun feestdag hebben. In Ieper werden
zij tot in 1945 bij vlaggenwijdingen aangeroepen. Een andere heilige die
frequent aanbeden werd bij vinkeniersgilden was Sint-Gillis, de patroon-
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de vinkeniers uit abele, 1916

heilige van de vogelvangers. Zijn feestdag valt op 1 september. In 1963 werd
onder impuls van de Deerlijkse heemkundige Leon Defraeye Sint-Franciscus van Assisi als officiële patroonheilige van de vinkeniers ingesteld.

Moeilijke tijden
Begin 20ste eeuw nam de bloei van de vinkensport een stuk af en werden
heel wat verenigingen ontbonden. Hiervoor zijn verschillende redenen.
Een eigentijdse bron formuleerde het in 1907 als volgt:

‘Tot voor korten tijd was de liefhebberij der blinde vinken een waar
volksvermaak, niet alleen voor de lagere klassen, maar ook voor de
burgerij en de hoogere standen. – Maar de tijd verandert alles: sedert
de vervoermiddelen zoo talrijk en zoo gemakkelijk zijn, verminderen
alle liefhebberijen, die vroeger ’t volk op ’t dorp zelf vereenigden;
heden moet men weg, en al zijn vermaak elders gaan zoeken. –
Alzoo verminderen de vinkeniers steeds in getal: hier en daar bestaat
nog een gilde, maar “waar zijn de schoone dagen van voorheen!”’
(Fragment uit L. Rubbrecht, Geschiedboek der gemeente Rousbrugghe-Haringhe
van 1800 tot 1907. Brugge: 1907. p. 160)

Naast een afname van de belangstelling voor de vinkenzetting, was ook
de groeiende afkeer voor het verblinden van vinken een oorzaak van de
terugloop van de vinkensport. Zoals gezegd zorgde de Eerste Wereldoorlog
voor een onderbreking van de vinkensport.
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Luitenant Verstraete
en de Algemene Vinkeniersbond

Luitenenant Verstraete, oprichter van
de Algemene Vinkeniersbond en van veel
vinkenmaatschappijen

Na de oorlog kende de vinkensport een
nieuwe bloeiperiode dankzij de uitbouw
van een goed georganiseerd verenigingsleven. Dat was voor een groot stuk te danken aan Florimond ‘Luitenant’ Verstraete
uit Rumbeke. Zijn bijnaam dankte hij aan
zijn verdiensten als officier tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog werd hij
cichoreifabrikant. In de jaren dertig trok
hij heel Vlaanderen rond om zijn Puritascichorei aan de man te brengen en meteen
ook de vinkensport te promoten. Overal
waar hij kwam, maande hij de lokale vinkeniers aan zich opnieuw te verenigen in een
vinkenvereniging. In 1937 waren maar liefst
69 maatschappijen door Luitenant Verstraete
gesticht of heropgericht. Zijn grootste prestatie kwam er in april 1935. Toen gaf hij samen
met drukker August Tanghe de eerste editie
van De Vinkenbode uit.

Voor het eerst hadden de vinkeniers een eigen weekblad waarin ze de aankondigingen
van hun zettingen en de uitslagen ervan konden publiceren. In het eerste nummer van De
Vinkenbode werd opgeroepen om een eenheidsfront te vormen. Deze oproep vormde
het startsein van een dynamiek die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Algemene
Vinkeniersbond (A.Vi.Bo). Deze bond geeft
nog steeds wekelijks een vinkeniersblad
uit, legt de spelregels vast en ondersteunt
de werking van de vinkenverenigingen.
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Vinkenmaatschappijen konden dergelijke
diploma’s verkrijgen bij A.Vi.Bo om bij de
prijsuitreikingen te schenken

De meeste vinkeniersmaatschappijen in de zuidelijke Westhoek werden officieel opgericht in de jaren ’30, toen Luitenant Verstraete rondtrok om de
vinkensport te promoten. Een aantal van de maatschappijen zijn echter een
verderzetting van oudere verenigingen. Dit is onder andere het geval in
Vlamertinge, waar de in 1923 gestichte vereniging ‘De Verenigde Vrienden’
eigenlijk een verderzetting was van een veel oudere vereniging. Deze maatschappij had als stamlokaal ‘De Halve Maen’ en droeg als kernleuze ‘Vogelenzang is de steun van ons vermaek.’  In 1940 veranderde de naam van de
vereniging in ‘Sint-Filip’ een verwijzing naar patroonheilige Philippus.
Naamsveranderingen zijn niet ongewoon in de geschiedenis van de vinkenverenigingen. In 1902 werd in Poperinge ‘De Jonge Vinkeniers’opgericht.
Tijdens het interbellum ging het echter bergaf met de vereniging;
de meeste leden hadden ondertussen grijze haren gekregen.
Volgens de overlevering zou dit de reden zijn waarom bij
een heroprichting in 1938 besloten werd de vereniging
‘Hoop in de Toekomst’ te noemen.
De leden van De Poelvink uit Poelkapelle poseren
voor het gemeentehuis ter gelegenheid van de
inhuldiging van de nieuwe vlag, 1955
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Kampioen, koning en keizer
Elk jaar organiseren de vinkenverenigingen een koningswedstrijd.Wie die
wint, mag zich een jaar lang koning
van de vinkenvereniging noemen.
Wie drie jaar na elkaar de koningstitel behaalt, wordt tot keizer gekroond.
De winnaar van een reeks zettingen
wordt uitgeroepen tot kampioen van
de vereniging. De gilden zetten vroeger elk jaar hun koning en kampioen
in de bloemen door ze in stoet thuis
af te halen en vervolgens richting gildelokaal (altijd een café) te trekken.
Daar werd – soms tot in de vroege uurtjes – feest gevierd. In sommige verenigingen kleedde men de koning of keizer tijdens de viering aan met een
koninklijk kostuum en bijpassend hoofddeksel. Bij ‘De Sint-Omerzangers’ in
Houthulst was er vroeger steevast een accordeonist van de partij wanneer
men de kampioenen thuis in de bloemen ging zetten:

‘Ze belden aan en dan werd de Brabançonne gespeeld met de
accordeon. Hierbinnen stond het vol taarten en drank…
Het was een echt feest, hé! En zo gingen ze langs bij de eerste,
tweede en derde kampioen en de koning. Tegen dat ze naar huis
gingen, waren er veel al perte totale! Maar toen kon dat nog, hé.
Dat was schitterend! Maar dat begon dan te evolueren.
De accordeon viel weg. Ze kwamen dan met een bandopnemertje in de
plaats. Gaandeweg hadden sommige vrouwen ook niet meer zo graag
dat er twintig man in huis kwam, de schoenen maar half afgeveegd.
Dan kwamen ze nog met vier of vijf man, tot ze op een bepaald
moment zeiden; “We gaan dat niet meer doen. We gaan van den
eerste keer in de zaal vieren.” Maar de mooiste vieringen waren
die bij de mensen thuis. Je wist dat ze rond een uur of 14
gingen komen. Je zat al in spanning te wachten, tot plots…
“Ja, ze zijn daar!” Je hart klopte. Het waren tradities. en daarvoor
alleen al zette je je een heel jaar in… om kampioen te spelen…
om erbij te zijn.’
(Rik Mijngheer, Houthulst)

60

Bij de kampioeneviering van ‘Hoop in
de Toekomst’ uit Poperinge werd er
na de maaltijd gedanst, 1966

Muzikanten en vrienden van
de vinkeniersgilde ‘Arm Maar
Eerlijk’ uit Zuidschote stappen
in optocht om de laureaten
te vieren

Verenigingen vandaag
Alle vinkenverenigingen in de zuidelijke
Westhoek zijn aangesloten bij de Algemene
Vinkeniersbond (A.Vi.Bo). Ze zijn onderverdeeld in de gewesten Ieper, Proven-Poperinge,
Zonnebeke en Houthulst. Anno 2012 zijn er
nog 21 verenigingen actief in de vier gewesten. In 2011 waren dit er nog 23. De maatschappijen ‘Arm maar Eerlijk’ uit Zuidschote
en ‘De Lustige Zangers’ uit Woesten, beide uit
het gewest Ieper, werden ontbonden.

Honoré taffin, poperinge,
jaren ‘60-’70
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GEWEST IEPER

EST ZONNEBEKE
GEWEST proven-POPERINGE GEW

KM Hoop in de Toekomst
Vinkeniers
KM De Vrijbosvink KM De Vrije
KM De Jagersvink
KM Sint-Filip
KM De Bergvink
KM De Poelvink
De Ware Vinkeniers

KM De Kaaivink

* De zetel van deze maatschappij

KM De Staalbekken
KM De Blauwbekken
Den Blauwe Boogaerd
KM De Grensvink
Sint-Goddelievevink
Moorslede*

GEWEST HOUTHULST
De Molenzangers
De Sparrevink
De Vrijbosvink
KV De Terrestzangers
De Sint-Omerzangers
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De meeste maatschappijen hebben moeite om nieuwe, jongere leden te
strikken.

‘Toen wij ermee begonnen waren het allemaal jongeren. [..] In 1961
hebben de ouderen de leiding van de vereniging overgedragen aan ons.
De gemiddelde leeftijd in de reke lag tussen de 25 en de 35 jaar oud. Nu
moet je al zoeken om iemand van 25 te vinden. Er zijn een paar heel
jonge kinderen die mee zijn met vader of grootvader, maar eens ze
mogen “uitvliegen” is het voorbij, hé. Sommigen zien de toekomst van
de vinkensport dan ook met lede ogen tegemoet. De meeste vinkeniers
laten het echter niet aan hun hart komen en zetten elke zondag
hun beste vogel in de reke, zoals ze dat al eeuwen gedaan hebben
(André Vanlede, Vlamertinge)

Dit artikel is vooral gebaseerd op:

F.  Santens, Hinke de Vinke.Vichte: 1995. 703 p.
223 p.
J. de Laet,Vinken vliegen zelden alleen. Brussel: 2002.
ier, jg. 1 (1935), nr. 5.
Vinken
De
In:
C. Erffelynck, ‘Iets over onze speelmuiten’.
p.
163
1969.
M. Broeckhove,Vinkensport in Vlaanderen. Gent:
ke: 1992. 50 p.
Deprez, Alle aspecten van het vinkenieren. Rumbe
1986, p. 62-68.
De Stoop, ‘De vink slaat driemaal’. In: Knack, juni
Een Speelberg boekje.
ieren.
vinken
te
S. De Hollander & J. Hardeman, Plaisan
Dranouter: s.d. 14p.
Doviekroniek, 2 (1993),
H. Masquelin, ‘Van suskebeeuw tot suskewiet…’. In:
p. 17-19.

f, 93 (1993), p. 338-368.
L.Van Acker, ‘De oude Vlaamse vinkeniers’. In: Biekor
-Haringhe van 1800 tot
rugghe
L. Rubbrecht, Geschiedboek der gemeente Rousb

62

1907. Brugge: 1907. 165 p.
undig handboekje voor de
F. Van De Vijver, ‘Vinken en vinkeniers’. In: Heemk
X, nr. 3. 18 p.
Antwerpse randgemeenten. Borgerhout: 1962, jg.
krantenartikels te vinden met
Op www.historischekranten.be zijn bijzonder veel
en Poperinge.
betrekking tot de vinkenverenigingen in en rond Ieper

De geschiedenis van elk van de 20 vinkenverenigingen in het CO7-werkingsgebied en Houthulst werd gebundeld en samen met een sprekende
foto vereeuwigd in de vorm van een infofiche.
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Recept ‘blinde vinken’
Blinde vink of (vogel zonder kop) is een heerlijke stukje vlees dat een
klassieker is geworden in de Vlaamse keuken. Blinde vink is kruidig gehakt dat een jasje krijgt van rosbief of spek. Je vindt de blinde vink kanten-klaar bij iedere slager, maar je kunt die ook makkelijk zelf maken.
Dit is een recept voor 4 personen:

Ingrediënten:

gd gehakt
500 gram gemen
f
4 sneetjes rosbie
n
llo
2 dl runderboui
b. Kasteelbier)
een flesje bier (v
boter
ier,
terselie, tijm, laur
kruiden: sjalot, pe
peper/zout
tandenstokers

BEREIDING:

Stoof de fijngesneden sjalot in de boter.
Voeg de sjalot, samen met een handvol peterselie
toe aan het gehakt.
Meng het gehakt goed en kruid met peter en zout.
Leg in ieder sneetje rosbief ¼ van het mengsel en
rol dit op tot je een stevige vorm krijgt. Prik vast
met een tandenstoker.
Kleur de blinde vinken goudbruin in een stoofpot.
Voeg het bier, de runderbouillon, een takje tijm en
wat laurier toe.
Laat het geheel ongeveer 20 minuten sudderen.

Serveer de blinde vink met aardappelen en verse
groentjes. smakelijk!
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‘Suskewiet’ werd het jaarthema voor de leerlingen van de richting beeldende kunsten uit de Heilige Familie in Ieper. Zo’n zestig leerlingen maakten een
artistieke vinkenkooi en ontwierpen alternatieve affiches met de vinkensport als onderwerp. De klas van het zesde jaar toegepaste beeldende kunsten ging nog een stap verder. Zij werkten een fictief personage uit dat naar
een vinkenzetting gaat en het nodige moet meenemen om die dag rond te
komen. Al dit materiaal werd vormgegeven op maat van het personage.
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SUSKEWIET IN HOUTHULST
Op 24 juni 2012 vindt in Houthulst het Nationaal Kampioenschap van België
voor Vlaamse Vinkenzang plaats. Een heuse organisatie die een grote volksbeweging met zich meebrengt. Een evenement dat het gemeentebestuur van
Houthulst niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. De dienst Vrije Tijd
greep deze gelegenheid aan om na te gaan hoe de vinkensport in Houthulst
in de kijker kon gezet worden. Al snel bleek dat de gemeente een organiserende partner kon vinden in CO7 en de Stad Harelbeke. Daarnaast wilde
Houthulst ook zijn eigen accent leggen. Samen met het lokale vinkengewest,
de lokale handelaren en Houthulst verbeeldt werden in Houthulst nog
twee acties opgezet.

Expo ‘Vinkensport Houthulst in beeld’
Tijdens de jaarlijks Meifoor werd in het gemeentehuis stilgestaan bij de
vinkensport uit de tijd van toen… In een unieke tentoonstelling werden
beelden getoond uit de lange geschiedenis van de vinkensport in Houthulst.

De leden van De Kasteelvink uit
Merkem ter gelegenheid van een
optocht bij de aanstelling van
baron Pierre De Coninck De Merc
kem
als burgemeester, jaren ’60.
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Uit de archieven van de verschillende Houthulstse vinkenverenigingen konden foto’s worden opgehaald van vieringen, zettingen en kampioenen uit
ver vervlogen tijden. Een filmpje van een Houthulstse vinkenzetting anno
1985 maakte het historische plaatje compleet. Daarnaast werd een bijzonder zeldzame collectie van vinkenkooitjes - samengebracht door vinkenier
Kenji Pattyn - voor de gelegenheid vanuit de thuisbasis naar het gemeentehuis verplaatst.

Etalagewedstrijd ‘Wie ZOEKt, die VINKt’
In het kader van het kampioenschap werkte cartoonist Filip Cardoen samen met het gemeentebestuur van Houthulst een wedstrijd uit waarbij op
vitrines of aan gevels van lokale handelszaken cartoons werden geschilderd. Deze cartoons leggen zowel een link naar de vinkensport als naar
de handelaar van de zaak in kwestie. Net zoals de vinkeniers streepjes
zetten op hun telregel, zo zette ook cartoonist Filip Cardoen turfstreepjes
verborgen tussen de cartoons. Nog tot 24 juli kunnen vinkenliefhebbers
in groot-Houthulst aan de hand van een wedstrijdformulier op zoek naar
turfstreepjes in de etalages.Wie het juiste aantal turfstreepjes vindt, maakt
kans op mooie prijzen. Deze zoektocht langs de Houthulstse vitrines toont
dat Houthulst een echte vinkengemeente is, want maar liefst meer dan vijftig handelaren verleenden hun medewerking aan dit project en stelden
hun etalage of gevel ter beschikking.
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EN VERDER?
Suskewiet in Harelbeke
De collectie van het Vinkensportmuseum was voor het Harelbeekse stadsbestuur de aanleiding om samen met partners een project over de vinkensport op te starten. Na een analyse bleek de collectie van het museum
waardevol te zijn omwille van haar volledigheid. De collectie wordt volledig opnieuw verpakt, geïnventariseerd en zal online kunnen bekeken
worden. Het archief krijgt een veilig onderkomen in het stadsarchief van
Harelbeke.
De vinkensport heeft heel wat gewoontes, gebruiken en een eigen taal die
vaak heel oud zijn. Dat immaterieel erfgoed willen we in kaart brengen. Er
wordt op zoek gegaan naar manieren om dat aspect van de sport te documenteren. Samen met de vinkeniersgemeenschap willen we ook nagaan
welke stappen er kunnen genomen worden om de vinkensport te borgen:
hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tradities doorgegeven worden aan
een volgende generatie?
Bewustwording is een eerste stap. Daarom werkte het stadsbestuur samen
met CO7 aan een rondreizende tentoonstelling. Er wordt ook een fotowedstrijd georganiseerd en het project zal aanwezig zijn op een aantal vinkensportwedstrijden.Voor de kinderen komt er een educatief pakket. Om deze
redenen zal er ook een aanvraag tot erkenning als immaterieel erfgoed
ingediend worden. Op de website www.harelbeke.be/suskewiet zal vanaf 1
september 2012 het project te volgen zijn. Het project Suskewiet wil tegelijk als experiment dienen: hoe kan je immaterieel erfgoed documenteren,
bewaren en doorgeven?
Het project is een initiatief van het stadsbestuur Harelbeke met steun van de
provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid en medewerking van de
Algemene Vinkeniersbond (A.vi.bo), CO7, Tapis Plein, Volkskunde Vlaanderen, het Sportimonium en het Katho expertisecentrum voor erfgoededucatie.
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een vinkenier met de typische
bloemen als prijs, 1960

roger bonijns, deinze,
jaren ‘60-’70
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Een ongekende vinkenmaatschappij in de jaren dertig

Muziekevenement Suskewiet
Op 29 september 2012 vindt in Langemark een muziek- en jongerenevenement plaats in samenwerking met Jeugdhuis De Flodder (Langemark-Poelkapelle) en Hypnoiz (Ieper). In de namiddag kan je opwarmen met Radio
Langemark. ’s Avonds zijn er verschillende concerten en is er animatie voorzien. Benieuwd naar het programma? Dan moet je zeker langskomen, want
de namen, die maken we niet bekend. De artiesten treden op in ‘een reke’ en
zullen afwisselend hun lied zingen.Vlaamse zang of Waalse zang?

Suskewiet!
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COLOFON
Samenstelling: CO7
eindredactie: CO7 en Gemeente Houthulst
Logo Suskewiet: Design Sense
Vormgeving: ImpressantPlus
Druk: Tanghe Printing
Fotografie: Michaël Depestele, Nyk Dekeyser
Regie en beeldmateriaal kortfilm: Peter Ghesquière
historische foto’s: Privécollecties ‘WESTHOEK verbeeldt’, behalve op p. 44,
58 en 71 Stadsarchief Harelbeke

Met dank aan o.a.
De vinkeniers en verenigingen die aan het project hebben meegewerkt,
met in het bijzonder Luc Blondeel, Raphaël Claeys, Jean-Marie en JeanPierre Dewulf, Robert Hoorelbeke, Raphaël Leeuwerck, Rik Mijngheer,
Henri Pareyn, Filip Santens en André Vanlede
De leerlingen en leerkrachten van de richting beeldende kunsten uit de
Heilige Familie in Ieper
De figuranten en medewerkers van de kortfilm ‘Suskewiet’
De vrijwilligers van ‘WESTHOEK verbeeldt’
Het stadsarchief van Poperinge en Harelbeke
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op afbeeldingen te regelen
volgens de wettelijke bepalingen. Diegenen die menen nog rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog wenden tot CO7.
VU:  Voorzitter CO7, Frans Masson – Grote Markt 1, 8970 Poperinge
Wettelijk Depot: D/2012/10.815/2

www.suskenieuws.be
Partners Suskewiet:
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www.suskenieuws.be

76

