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Maand oktober het begin van het voorzitterschap.

1983

JAN TURPIN WORDT TWINTIG.
Op zondag 4 september 1983, vierde de Nieuwpoortse Reuzengilde de twintigste verjaardag van hun reus
onder de reuzen en het zestigjarig bestaan van hun vereniging een dubbele reden om eens dapper feest te
vieren. En dit reuzenvolk weet van aanpakken. Ook als zij feesten. Het begon met een mis, opgedragen in
de O.L. Vrouwekerk en eindigde in de late uurtjes met een dankfeest zonder onderbreking.
EERSTELING.
Tijdens de kerkelijke dienst werd door pastoor Patou een nieuwe gewoonte in het leven geroepen. Het is de
bedoeling om bij speciale diensten een gulden boek te laten tekenen. De eer viel de Reuzengilde te beurt
om voor het eerst hun handtekening te zetten. Dan volgde de traditionele ontvangst door het stadsbestuur.
In aanwezigheid van praktisch alle leden van de meerderheid, heette Schepen voor kunst en cultuur W.
Vermote de reuzenfamilie hartelijk welkom namens het stadsbestuur. Hij merkte op dat bij deze viering ook
een paar mensen in het zonnetje mogen worden en hij vernoemde in de eerste plaats Maurits Bonjé, al 25
jaar lid van het bestuur van de Reuzengilde. Schepen Vermote betitelde Maurits Bonjé als een man van
daad die steeds present is en er niet voor terugschrikt de zwaarste lasten te dragen. Hij noemde hem een
voorbeeld van toewijding waarvan de jeugd wel iets te leren heeft. In de tweede plaats haalde hij Victoire
Bocquez aan, eveneens een kwarteeuw in de gilde aktief als schatbewaarster en vrouw voor alle werk. Zij
ontvingen elk een mooi bord met het wapenschild van Nieuwpoort.
Ook de meter van de reus, mevr. Pelgrim-Legein en secretaris André Cordenier ontvingen een
herinneringpaket met het stadswapen.
ZIJN GEEST IS ONDER ONS.
Namens de feestvierende groep dankte secretaris André Cordenier het stadsbestuur voor de steun en de
medewerking. De Reuzengilde, die reeds ontzettend veel als ambassadeur van Nieuwpoort is opgetreden,
kreeg immers een eenmalige subsidie van het stadsbestuur ter gelegenheid van dit jubileum. Hij
verontschuldigde de reus JAN TURPIN II 1963, die niet op de plechtigheid kon aanwezig zijn wegens de
schade die hij die hij zondag jl. opgelopen heeft bij de St.Bernardusfeesten op de badplaats tengevolge van
de hevige rukwinden. Is zijn lichaam niet van de partij, dan is niettemin zijn geest van de partij, zei hij. De
twee kleinere reuzen GOLIATH en GRIETJE 1947, hadden wel de verplaatsing naar het Stadhuis
meegemaakt, maar zoals het reuzen past waren ze braafjes aan de ingang blijven staan. Van André
vernamen wij nog hoeveel mevr. Pelgrim-Legein als meter in al die jaren reeds heeft gepresteerd voor de
gilde en hoeveel vrouwtje Yvonna reeds aan de naaimachine heeft gezeten voor de veelvuldige
herstellingen. Maar daar denken die hechte groep Nieuwpoortnaars niet meer aan wanneer zij hun stad zo
menigvuldig vertegenwoordigen in binnen- en buitenland. Het eerste glas werd geheven op de receptie
aangeboden door het stadsbestuur. Dan brak het feest pas voor goed los.
STOERE JAN DOOR DE EEUWEN HEEN.
Tijdens het vorig weekend stonden de befaamde Nieuwpoortse reuzen wederom in de belandstelling. De
”groten van Nieuwpoort” hebben een eeuwenlange geschiedenis achter de rug die begon in 1489.
JAN TURPIN I & II.
Inderdaad, de geschiedenis vermeldt dat reeds in de middeleeuwen een reus doorheen de Nieuwpoortse
straten trok. In 1489 doorstond onze IJzergemeente immers een heftig beleg. Dat dit beleg zijn einde
kende,was voornamelijk te danken aan de toenmalige burgervader JAN TURPIN, bijgestaan door… de
Nieuwpoortse vrouwen. De meeste mannen waren immers vissers en verbleven op zee. Als dank hiervoor
werd een jaarlijkse kermis op touw gezet en toen reeds werd de ”Nieuwpoortsche Reuze” doorheen de
straten van Nieuwpoort gedragen, GOLIATH I, was geboren. Uit de Vereniging ”de Vriendenkring” (die
dateerde van de vorige eeuw) groeide in 1920 de ”Reuzengilde” en na talrijke voorgangers gekregen te
hebben kwam in 1925 voor het eerst de reus JAN TURPIN I, op de proppen. Wie herinnert zich nog de
”Reuzenraad” met o.m. Karel Filliaert,Henri Deschacht, Viktoor Lycke, Alexis T’Jaeckx, Pieter Defoer,
Antoon T’Jaeckx, Alfons Buttaen, Frans Dedeyster, René Ghewy en Pieter Vanhove ?
Wie er meer over wil weten doet er best aan het hoofdstuk ”Nieuwpoortsche Reuzenarijen” te lezen uit het
boek: ”Zo zag Juul Filliaert zijn Westhoek.” Zoals deze heemkundige de toestand en de folklore van de
Nieuwpoortse reuzen beschrijft, zal wellicht niemand meer kunnen. Ook JAN TURPIN I 1925, sneuvelde in
de tweede wereldoorlog en tot 1963 stelde de Reuzengilde het met twee kleinere reusjes GOLIATH en
GRIETJE 1947. In dat zelfde jaar echter werd onder impuls van Louis Vercouillie, Frans Lemaire en Gilbert
Ceulemans, Léon Vantomme, Maurice Bouve, Julien De Groote en dank zij de getrokken oorlogsvergoeding
voor de verbrande reus, gestart worden met de bouw van de nieuwe grote stuurse Jan. Alleen de kop had
de oorlog overleefd en werd al die tijd bewaard bij Serafin Debusschere in de Langestraat onder de grond
tijdens de oorlog Het is een meesterwerk met een gewicht van 63 kg. en gemaakt in koper. De nieuwe
handen en de sabel werden prachtig gemaakt door mede-pastoor Vandecasteele. Het was Bouve Julien die
zorgde voor zijn paspoort: zoals jan en alleman, maar reuzegroot. Zo zag en beleefde Nieuwpoort de
wedergeboorte van JAN TURPIN II 1963. 700kg. zwaar met binnenin ruimte voor liefst 26 dragers.

De secretaris van de reuzengilde
André Cordenier dankte het
stadsbestuur voor haar jaarlijkse
steun.

De leden van de Reuzengilde werden samen met hun reuzen op het stadhuis te Nieuwpoort uitgenodigd ter
gelegenheid van 60 jaar bestaan van de gilde op zondag 4 september 1983.

1984
Gilbert Casteleyn zou zelfs nooit of zeer weinig aanwezig zijn geweest. Zijn functie zou in die tijd
waargenomen zijn door de secretaris André Cordenier.
Opvolging van het voorzitterschap op 10 februari 1984 door Maurits Bonjé.

