
 

 

Nieuwpoortse Reuzenarijen 
 

 

 

 

VOORWOORD 

 

 

Het speurwerk in verband met deze 
samenstelling van de geschiedenis van de 
Nieuwpoortse Reuzengilde leverde heel wat 
boeiende oude foto’s en gegevens op tot op 
heden. 
Als kind werd ik al vlug geconfronteerd met de 
Nieuwpoortse reuzen, namelijk wijlen mijn 
grootvader Maurice Bouve was tevens 
ondervoorzitter van de gilde. Als ik daar op 
bezoek was in de jaren 1960 is het mij altijd 
bijgebleven dat er over de reuzen werd 
verteld, foto’s bekeken werden van vroeger, 
en mijn grootmoeder zong dan de liedjes van 
de reuzen zoals, ”Het Reuzenlied” met als 
refrein ’t Zijn al monumenten en paleizen, en 
”Wij zijn de jongens van de reuze”. Hij 
bewaarde ook de plannen van de reus Jan 
Turpin welke hij samen met zijn vrienden in de 
jaren 1962-1963 heropbouwde. 

Ik herinner mij nog de eerste montage van Jan Turpin op het voetbalveld van K.S.V.N. in 
de Onze Lieve Vrouwestraat in 1963, welke toen door een breuk van de montagemast 
mislukte. 
Op latere leeftijd was ik enkele jaren zelf lid van de Reuzengilde, maar wegens omstandig- 
heden heb de gilde verlaten. Maar ja, het was niet omdat ik geen lid meer was, dat de 
gilde vergeten was. Ik heb meerdere video-opnames gemaakt van de opstelling van de 
reuzen en de Nieuwpoortse Reuzenstoeten van de voorbije jaren. 
Toen ik enige tijd terug sprak over de oude foto’s van de reuzen welke ik, en mijn familie in 
het bezit hebben met mijn vriend Etienne Heyde, had hij er belangstelling naar, om deze 
op zijn web-site te plaatsen. 
Eens dat het op zijn site te zien was, werd me duidelijk dat er veel perioden en materiaal 
ontbraken. Deze wilde ik opzoeken en aanvullen. Zo ben ik met volle moed begonnen aan 
de speurtocht naar foto’s, documenten en artikelen. Met bezoeken aan mensen die ik 
kende uit vroeger jaren ben ik er in geslaagd veel namen van de voorkomende personen 
op de foto’s te achterhalen. 
De opzoekingen hebben materiaal opgeleverd tot aan de gedaanteverwisseling van Jan 
Turpin in persoon van Kerstman in december 2008. Dit door de medewerking van vele 
personen  vermeld in het dankwoord. 
 
Bouve Marc 
 



 

 

 

WEBSITE 

 

Toen ik een tijd geleden op mijn web-
site  “Reuzen” plaatste was ik van 
mening te beschikken over voldoende 
materiaal uit de privé verzameling van 
Marc Bouve om er en interessante 
rubriek van te maken. Dat was toen ook 
zo. Maar na de aanmaak was bij Marc 
vlug beslist om op zoek te gaan naar 
meer gegevens, foto’s en documenten.  
Het was reeds goed maar er ontbrak te 
veel, belangrijke perioden. Marc wilde 
een volledige samenhang van bij het 
ontstaan van de Reuzenarij te 
Nieuwpoort tot op heden. Zo is zijn 
speurtocht naar getuigenissen en 
materiaal begonnen en niet  zonder 
resultaat. Het bracht een massa aan te 
scannen materiaal, het nemen en 
bewerken van foto’s en tekstverwerking 
van persberichten en artikelen. Na alles 
verwerkt en volgens periode geschikt te 
hebben kregen we pas een beeld van 
het geheel. Een ruim geheel waar nog 
veel kan aan toegevoegd worden en 
nooit zal voltooid zijn. Met deze nieuwe 
bundel is het huidig stukje “Reuzen” op 
de website aan volledige heropmaak 
toe. De nieuwe opmaak “Nieuwpoortse 

Reuzenarijen” zal het huidig stukje “Reuzen” vervangen. De opmaak is taalkundig niet zo 
eenvoudig doordat veel gebruikte artikelen dateren van jaren terug. De knipsels van deze 
artikelen worden dan ook in het taal- schrijfgebruik van toen gegeven.  Voor de opmaak is 
eveneens een ander concept genomen nl. de opmaak in pdf formaat. Dit formaat van 
documentopmaak is voldoende ingeburgerd en het gebruik ervan geoorloofd en mag dus 
voor de gebruiker geen probleem maar enkel voordeel geven. 

webopmaak 
Heyde Etienne



 

Verzameling: Bouve Marc, Heyde Etienne 
 

Dank… 
 

aan iedereen die vertrouwen in ons had, deuren voor ons opende, 
ons aanmoedigde, geadviseerd, gesteund, bekritiseerd en getroost heeft 

tijdens het realiseren van dit werk. 
 

Bouve Marc 
Heyde Etienne 

MET DANK AAN: 

 
Bouve Nicole 
Bouve Willy 
Cloet Rolande 
Debruyne Roland  – Cordenier Christiane  
Debusschere Maria 
Deman Willy – Delacauw Annie  
Filliaert Luc – Vanlandschoot Els 
Gallery 34 Stephan Vileyn 
Geryl Yvonne 
Hillebrandt Patrick 
Leroy Jacqueline 
Maenhout Patrick – Bogaert Vera 
Moeyaert Daniël – Hautekeete Annie 
Morlion Freddy – Vanparys Rita 
Rillof Yolande 
Triny & Yves uitbaters cafetaria zwembad Nieuwpoort 
Van Bockstaele Paul 
Vantomme Léon – Demey Simonne 
Weiss Patrick – Allemeersch Patricia 
 
voor het ter beschikking stellen van het gebruikte illustratiemateriaal. 
 
De Groote Roland, Hamers Marcel, Knockaert Noëlla, Schramme Luc, Verdonck Eric e.a. voor 
info. 

Samenstelling en tekst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouve Marc, Heyde Etienne 
 


