Voorzitter Alfons Dumon 1939 - 1963
1939
In 1939 kreeg het bestuur een nieuwe schutteling. De minnestreel Victor Lycke ging, als schrijver van de
gilde, op rust en werd door Maurice Bouve vervangen.

REUZENLIED
Wij zijn weer aangekomen
met onze Jan Turpin.
Nog hoger dan de bomen
Is onze Jan Turpin.
Wij vestigen een hoog record
met onze Jan Turpin
En als wij op de vreemden zijn
dan dragen wij
en zagen zij (de vrouwen).
En als wij op de vreemden zijn
Dan dragen wij: Turpin !
Ziekke, zakke, ziekke, zakke
Hey, hey, hey.

JAN TURPIN 1ste reus 1925, opgesteld aan de
rechterzijde van het Stadhuis.

1939 - 28 mei

DE JAARLIJKSE FOLKLORESTOET.
De jaarlijkse folklorestoet, ingericht door de stedelijke feestcommissie, gaat door op
zondag (Pinksteren) 28 mei 1939.
De feestelijkheden dragen dit jaar een gans bijzonder karakter, en zullen gepaard
gaan met een plechtige ontvangst van Reus SPORKIN uit Veurne, door zijn
confrater Reus JAN TURPIN I, van Nieuwpoort. Als bijzonderheid dient hier gemeld
dat Reus JAN TURPIN I, 10 m 50 meet (van den grond geheven 11 m.) de kerel
weegt 750 kg. en wordt door 24 man gedragen. De kop (masker) is geslagen koper
en weegt 28 kg. Het gewicht van het hoofd 70 kg.
Een bezoek van de reuzen dat slechts om de tien jaar plaats vindt, is een
evenement dat duizenden bezoekers naar het IJzerstadje zal lokken. Voor de
verlofgangers aan zee zal het een enige gelegenheid zijn de IJzerreuzen met een
bezoek te vereren. Te 15 uur, vorming van den stoet der talrijke verklede groepen in
de Langestraat en omliggende straten.
WEGWIJZER:
Langestraat, Havenstraat, Kaai, Ieperstraat, Arsenaalstraat, Potterstraat,
schipstraat, Langestraat, Willem De Roolaan, Duinkerkestraat, Kokstraat,
Langestraat, Marktstraat en Marktplein.
De dansen van de reuzen zullen plaats vinden te 17 uur, op het Marktplein. Daarop
volksbal en rondedansen, te 18 uur premietrekking ten Stadhuize.
De gastvrije bevolking van het IJzerstadje bereidt de talrijke bezoekers een
hartelijke ontvangst. .
Foto JAN TURPIN 1ste reus 1925, te Brussel voor de Heizel paleizen in 1935.

JAN TURPIN 1ste reus 1925, Tijdens
een optocht door de stad, in de
Willem De Roolaan ter hoogte van de
meisjesschool Stella Maris.

JAN TURPIN 1ste reus 1925, in optocht door de
straten van Nieuwpoort vooraf gegaan door een
escorte van de gendarmerie te paard.

1939 - 18 juni
Inhuldigingstoet van Burgemeester André Van Damme.

JAN TURPIN 1ste reus 1925, langs de
zijkant van het Stadhuis ter hoogte waar de
beiaard werd gebouwd.
Foto genomen vanuit de Kerkstraat tijdens
de inhuldiging van Burgemeester André
Van Damme op 18 juni 1939.

JAN TURPIN 1ste reus 1925, op het Marktplein terwijl de stoet voorbij
trekt. Inhuldigingstoet van Burgemeester André Van Damme op 18
juni 1939.

Reus JAN TURPIN 1ste reus 1925, de reus staat opgesteld op het Marktplein tussen Taverne Astra en Taverne - Ciné Nova, op de foto
ziet men dat het hoofd scheef hangt, op dit ogenblik was er een breuk ontstaan in de ophanging van het hoofd. Deze werd dan vast
gemaakt met koorden en dit terwijl de ondervoorzitter Maurice Bouve boven in de reus de wacht hield.
Dit tijdens de inhuldigingstoet van Burgemeester André Van Damme op 18 juni 1939.

JAN TURPIN 1ste reus 1925, op het Marktplein voor de tribune tijdens
de inhuldigingstoet van Burgemeester André Van Damme op 18 juni
1939.
Let op de foto waar u voor de reus een van de twee trommelaars ziet
die in deze periode voor de reus opstapten.

Voor de reus JAN TURPIN 1ste reus 1925, staan er mensen te kijken naar een activiteit waarop leden van de Reuzengilde staan.
(Waarschijnlijk tijdens de inhuldigingstoet van Burgemeester André Van Damme op 18 juni 1939).
Op de foto zien we: Serafin Debusschere, Victor Lyke en Tryfon Van Loocke. De man die vanuit de rok van de reus kijkt is
ondervoorzitter Maurice Bouve.

1940
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nieuwpoort hevig verwoest en zo verdween de reus. Allen de
koperen kop bleef bewaard. De kop werd gezocht door de bezetter voor het koper om er munitie van te
maken, maar bleef onvindbaar. De kop was onder de grond verstopt bij Serafin Debusschere thuis in de
Langestraat. Dit wat ons gekend was, en nu nog (2009) door de zuster van Serafin bevestigd is.

1945
Bevrijdingsreus.
Onmiddellijk na het beëindigen van de vijandelijkheden in 1945, werd begonnen met de bouw van een reus,
die geen naam kreeg, hij bestond niet lang. We betitelen hem als de Bevrijdingsreus, gezien de periode van
zijn ontstaan. Hij werd door 1 man gedragen, was 4m hoog, woog 37kg. Het geraamte was van hout. De kop
uit zink gemaakt, het haar werd van de kop van Jan Turpin getrokken. Men gebruikte geverfde
matrassenstof voor zijn klederen.
Hij werd plechtig opgebrand in de havengeul tijdens een nachtfeest op 15 augustus 1948.

BEVRIJDINGSREUS 1945-1948, tijdens een optocht in de stad gevolgd door
een fanfare.

Reus (zonder naam) 1945-1948 Bevrijdingsreus met het bestuur van de Reuzengilde.
Werd door 1 man gedragen, was 4 meter hoog en woog 37 kg.
Op de foto van links naar rechts:
Achteraan: Serafin Debusschere.
Vooraan: Tryfon Van Loocke, Louis Vercouillie, Maurice Bouve, Livinus Cloet, de jongen met bord onbekend.

1946
Handschrift Louis Filliaert.

1947
Goliath en Grietje
Ze zijn gemaakt als herinnering aan Goliath en Grietje van voor 1914 - 1918.
Ze zagen het levenslicht op 15 augustus 1947.
Ze deden hun eerste uitstap te Oostende op 16 augustus 1947.
Hun blijde intrede te Nieuwpoort op 17 augustus 1947.
Ze huwden te Nieuwpoort op 8 augustus 1948.
Op 4 mei 1985 werd een flinke dochter geboren Rosalinde.
Op 1 juli 2000 de geboorte van een zoon Puuptje.

EEN STUKJE FOLKLORE.
TWEE NIEUWE REUZEN TE
NIEUWPOORT.
Twee nieuwe reuzen werden door de
ooievaar op de aardbol gebracht. Zij zagen
het licht te Nieuwpoort op 15 augustus 1947.
Te Oostende op 16 augustus 1947. Reuzevaders, moeders, vrouwen, mannen en
kinderen vergezelden de nieuwgeborenen op
hun eerste triomfantelijke tocht.
Op zondag 17 augustus 1947 deed het
ongehuwd reuzenpaar zijn vreugdevolle
intrede in eigen stede ter gelegenheid van de
plechtige inhuldiging van de nieuwe
burgervader Fl. Gheeraert. Ze werden
ingeschreven in het reuzendoopregister van
ons land dat honderden namen telt. Ze zijn
de wedergeboorte van twee vroegere reuzen,
die tijdens de oorlog 1914-1918 jammerlijk
om het leven kwamen.
Voor de Eerste Wereldoorlog waren de
reuzen van verschillende politieke
gezindheid. De reus was katholiek en de
reuzin liberaal. De strijd was zo hevig tussen
de beide partijen dat ook de reuzen als kat en
hond leefden. Nooit gingen ze samen uit.
Steeds bleven ze jonggezel en vrijgezel.
Thans is de strijd geluwd en hebben beide
reuzen zich verzoend bij hun wedergeboorte.
GOLIATH machtig en fier, GRIETJE mooi en
bedeesd dwongen ieders bewonderende
blikken af. Uren, dagen en maanden hebben
de mannen van de Reuzengilde onder het
wakkere voorzitterschap van de Heer Alfons
Dumon noch moeite noch onkosten gespaard
om de reuzen, met hun 4 m 50 hoge
gestalten, als waardige opvolgers van hun
overleden voorgangers in het leven te
roepen. De Heren Maurice Bouve, Serafin
Debusschere, Levien Cloet en
Robert Vandewater hebben menig zondaguur
besteed aan het vervaardigen van de
geraamten in het werkhuis van
laatstgenoemde. Hun arbeid werd beloond,
want zij maakten twee mooie reuzen, die het
reuzengeslacht eer aandoen. De lijven zijn
gemaakt uit stalen buizen, geschonken door
de Heren Th. Van Loo en Zonen. Hun
koppen werden geboetseerd door de
Briquetteries Mécaniques de Nieuport et
Extensions, en beschilderd door
kunstschilder Henri Vreeswyck. Door
kleermaker Th. Verhaeghe en het huis
Piessen werden de kleren op maat genaaid.
J. Van Elverdinghe vervaardigde de hoeden
en de handen. Alle lof aan deze mannen.
Maar dit is niet alles. Het enige en hoogste
doel van de Reuzengilde is en blijft: de
heropbouw van JAN TURPIN “de Reus der
Reuzen”. Deze 11 m. hoge werd tijdens de
oorlog bij het bombardement op Nieuwpoort
vernield. Alleen het edel hoofd bleef gelukkig
gespaard en werd tijdens de bezetting goed

bewaard. Het plan voorziet dat de nieuwe JAN TURPIN II een
hoogte van 13 meter zal hebben Men hoopt er mee klaar te
komen in de loop van het jaar 1948 als de bevolking van
Nieuwpoort meewil. Steeds werden onze reuzen uit, door en
voor het volk geschapen. Daarom alle steun voor de heropbouw
van de grootste reus van ons land en van de ganse wereld. Zijn
roem zal alle grenzen overschrijden, van heinde en verre zal hij
gekend en geprezen worden.
GOLIATH en GRIETJE werden in geschreven in de
bevolkingsregister te Nieuwpoort op 15 augustus 1947. Hun
eerste optreden was te Oostende op 16 augustus 1947, en
deden hun blijde publieke optreden tijdens de inhuldigingsstoet
van Burgemeester Floribert Gheeraert op zondag 17 augustus
1947 te Nieuwpoort.

J. Van Elverdinghe is bezig met de afwerking van de hoed van GOLIATH 1947.

GOLIATH en GRIETJE 1947.
Op het Marktplein in 1947 tijdens de stoet van de inhuldiging van Burgemeester Floribert Gheeraert op
zondag 17 augustus 1947. Dit was het tweede optreden van de Nieuwpoortse Reuzen. GOLIATH droeg in
de eerste jaren in zijn linkerhand en zijde een sabel.

GOLIATH 1947, (Reuzengilde).
Op de foto van links naar rechts: Livinus Cloet,
onbekend en Maurice Bouve.

GRIETJE 1947.

GRIETJE 1947.
Foto genomen op de hoek van de Langestraat en de Ieperstraat.

1948
Huwelijksakte van het officieel huwelijk tussen Goliath en Grietje van Nieuwpoort.
Op 5 september 1948 werd de plechtigheid gehouden van het huwelijk dat op 8 augustus 1948 voltrokken
werd. Burgemeester Floribert Gheeraert voltrok het huwelijk onder toezicht van de getuigen Alphonse
Dumon, Cyriel Gaelens, Jeroom Van Elverdinghe, Augusta Pannekoucke, Renon Densaecker en Adrienne
Provoost

De Bevrijdingsreus werd plechtig opgebrand langs de havengeul tijdens een nachtfeest op 15 augustus
1948.

GOLIATH en GRIETJE 1947.
Tijdens een stoet in Nieuwpoort op de hoek
Langestraat en Havenstraat met als voorman
Maurice Bouve, en naast de reuzen van links
naar rechts: René Bouve, Louis Vercouillie, Albert
Van Loo en Livinus Cloet.

GOLIATH en GRIETJE 1947, deze foto zou
genomen zijn te Brussel.
Op de foto van links naar rechts: onbekend,
Maurice Bouve, onbekend en René Bouve.

GOLIATH EN GRIETJE 1947, deze foto zou
genomen zijn te Brussel.
Op de foto van links naar rechts: Tryfon Van
Loocke en Serafin Debusschere

GOLIATH en GRIETJE 1947, let op
de sabel aan de linkerzijde van
GOLIATH.
Op de foto van links en rechts:
Tryfon Van Loocke, Alfons Dumon
en Serafin Debusschere.

1950

GOLIATH en GRIETJE 1947.
Op de kaai Nieuwpoort ter hoogte met de hoek van de
Oostendestraat.
Nieuwe kledij.
Op de foto links naar rechts: René Bouve, Maurice
Bouve, Deman, Albert Van Loo en Livinus Cloet en
Louis Vercouillie.

Uitstap met de Reuzen GOLIATH en
GRIETJE 1947, jaren 1950.
Nieuwe kledij.
Op de foto van links naar rechts:
Maurice Bouve, Livinus Cloet, René
Bouve, Louis Vercouillie, (een
vrouwelijke drager let op haartooi),
onbekend, onbekend.

GOLIATH en GRIETJE 1947.
De reuzen staan opgesteld voor het
Stadhuis in visserskledij. De foto is
genomen voor 1953, gezien het
stadsschildje op de gevel van het
Stadhuis, nog niet in de verf zit.
Op de foto van links naar rechts:
Livinus Cloet en Maurice Bouve.

1953

GOLIATH 1947, dansend op het Marktplein te Nieuwpoort.

GOLIATH en GRIETJE 1947.
Verkleed in de kledij van een vissersfamilie samen met de folkloregroep ”De Nieuwpoortse oude IJslandvaarders”, foto genomen te
Nieuwpoort-Bad 1953 voor het oude tramhuisje hoek

1957
Reeds nieuwe plannen voor het bouwen van JAN TURPIN II.

Plan van JAN TURPIN met alle afmetingen daterend van 1 september 1957 (met de
oude kledij van JAN TURPIN 1ste reus 1925, werd ingekleurd naar de kledij van
JAN TURPIN 2de reus 1963). Naar weten zijn dit de afmetingen van JAN TURPIN II
1963.

Postkaart van GOLIATH en GRIETJE 1947, deze foto werd
genomen te Nieuwpoort hoek Langestraat en de Havenstraat

Deze kaarten werden verkocht, en de opbrengst
was bestemd voor de heropbouw van de reus JAN
TURPIN II 1963.

Postkaart van JAN TURPIN 1ste reus 1925, foto genomen te Brussel op 12 juni 1927.

1960
In de jaren 1960 moesten de leden van de Reuzengilde maandelijks lidgeld betalen. Men kreeg op de
voorkant van de lidkaart de stempel als bewijs van betaling. Op de achterkant van de lidkaart werd de
aanwezigheid aangemerkt en nota’s opgeschreven voor de kleermaker.

GOLIATH EN GRIETJE 1947, deze foto zou genomen zijn in De Panne ter gelegenheid van een carnavalstoet. De leden van de
Reuzengilde zijn op twee manieren aanwezig gezien de ene het gewoon uniform (met witte broek) dragen en andere verkleed zijn in
visser.
Op de foto van links naar rechts: Charles Verburgh, Marcel Hamers, Roland Moeyaert, Julien De Groote, Frans Corteel, Hilaire Vanhille,
Frans Soten, Roger Stevens, André Cordenier, Irene Vaneyghem, Eduard Coolsaet, Maurice Bouve, Levinus Cloet, Serafin
Debusschere.
Uiterst rechts van de foto staan leden van een fanfare Jacques Peel, vader en zoon Robert en Romain Rosseel verkleed als visser.

GOLIATH en GRIETJE 1947.
Deze zou genomen zijn in De Panne tijdens een carnavalstoet. Llet op de zots neus bij Serafin Debusschere.
Op de foto van links naar rechts: Philibert Aesaert, onbekend, vrouw met bord Irene Vaneyghem, Albert Van Loo, Georges
Coolsaert, Walter Bonjé, Serafin Debusschere.

Foto genomen in de jaren
1960 te De Panne met de
beide reuzen van daar.
Tussen de groep mensen
staan twee afgevaardigden
van de Nieuwpoortse
Reuzengilde.
Op de foto: 1ste persoon
links in het wit, Albert Van
Loo, 9de persoon van links
in het wit Philibert Aesaert.

1962
1962 -1963
BOUW NIEUWE REUS
JAN TURPIN II
1963
Eerste uitstap te Nieuwpoort-bad op 14 juli 1963.
Doopfeest te Nieuwpoort op 1 september 1963.

Fier poseren ze bij de wederopbouw van
JAN TURPIN II 1963.
Op de foto: staande, Robrecht Lycke, zittend
van links naar rechts, Frans Lemaire en Louis
Vercouillie.

Maken van het geraamte van reus JAN TURPIN II 1963, met
de kop van de reus op de voorgrond. De kop is de zelfde
gebleven van JAN TURPIN 1ste reus uit 1925. De kop werd
op 31 januari 1925 te Brugge vervaardigd door Charles
Brondeel en later bijgeschilderd door Staf Buffel in 1939. De
kop is geslagen uit een koperlegering. De haren waren
vroeger zwarte paardenstaarten. De kop kon draaien via een
techniek van touwen. De kop is 1.75m. hoog, en weegt
ongeveer 80 kg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
Nieuwpoort hevig verwoest en zo verdween de reus. Alleen
de koperen kop bleef bewaard, deze werd ook gezocht door
de bezetter voor het koper om er munitie van te maken maar
bleef onvindbaar. De kop zat onder de grond verstopt bij
Serafin Debusschere thuis in de Langestraat. Dit is wat ons
gekend was, en in het jaar 2009 door de zuster van Serafin
bevestigd. Toen in 1963 de nieuwe reus werd gemaakt kon
dezelfde kop gebruikt worden welke nu nog in gebruik is. Na
de witte paardenstaarten (kemp) werden deze vervangen
door nylon, maar in begin der jaren 1990 toen onder het
voorzitterschap van Maurits Bonjé en via bestuurslid
Seraphin Hillebrandt kreeg de reus terug een mooie zwarte
haartooi, terug van paardenstaarten.
Op 15 juli 1962, werd een aanvang gemaakt met de bouw
van de nieuwe reus.
Foto genomen op 8 september 1962.
Op de foto van links naar rechts: Gilbert Ceulemans, Léon Vantomme,
Maurice Bouve en Louis Vercouillie.

Even poseren voor de lens tijdens het maken van het geraamte van reus JAN TURPIN II 1963, op de koer van café De Beiaard op de
hoek van de Markt en de Recollettenstraat en die uitgeeft in de Hoogstraat.
Op 15 juli 1962, werd een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe reus.
Foto genomen op 8 september 1962.
Op de foto van links naar rechts: Maurice Bouve, Philibert Aesaert, Frans Lemaire, Louis Vercouillie, Ronny Knockaert (zoon van de
uitbaters van het lokaal De Beiaard) Walter Bonjé met zonen Eddy en Ronny en Gilbert Ceulemans.

Maken van het geraamte van reus JAN
TURPIN II 1963, namelijk de rok, op de
binnenkoer van café ”De Beiaard” op de hoek
van de Markt en de Recollettenstraat waar nu
café het ” ’t Klavertjevier” is, nu het lokaal van
de Reuzengilde.
Dankzij de werkhuizen van Edmond Delanghe
en zoon Marcel werd veel materiaal gratis ter
beschikking gesteld.

Even poseren voor de lens nadat het bovenlijf,
de armen en de hoed gemaakt zijn.
Foto genomen eind september of begin
oktober 1962.
Op de foto van links naar rechts: Louis Vercouillie,
Philibert Aesaert, LéonVantomme, Maurice Bouve, Frans
Corteel, en Julien De Groote (puuptje).

Foto genomen op 8 september 1962.
Op de foto van links naar rechts: Maurice Bouve, Louis
Vercouillie, boven op de rok
Gilbert Ceulemans en Léon Vantomme.

.

Het luik in het plafond van de garage is vanaf 1963 en dit tot op heden nog altijd de toegang tot de
opbergplaats van alle reuzen.
Foto genomen op 8 september 1962.
Op de foto van links naar rechts: onbekend, Walter Bonjé, op de ladder Maurice Bouve en Frans Lemaire, Philibert Aesaert, Louis
Vercouillie en Gilbert Ceulemans.

