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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 tij-
dens 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 vinke-
niers 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 sociaal-
culturele leven in de regio. Toen we op zoek waren naar een geschikt onder-
werp 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 werk-
gebied. Heel belangrijk in dit verhaal is de samenwerking met de vinke-
niersgemeenschap zélf. Door hen zoveel mogelijk bij het project te betrek-
ken, 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 achter-
gelaten 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 medewer-
king 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 bro-
chure 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 vin-
kensport in goeden doen’, waarin hij de vinkensport kadert tussen de ande-
re 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 immateri-
eel 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 Merkem, naar aanleiding van het Belgisch Kampioenschap Vinkenzang•	 van	8	tot	en	met	17	augustus	2012: Het Perron in Ieper•	 van	17	tot	en	met	29	september:	Gemeentehuis Langemark-Poelkapelle, naar	aanleiding	van	het	Suskewiet	muziekevenement	op	29	september	
•	 van	1	tot	en	met	25	oktober	2012: Bibliotheek in Ieper•	 op	26,	27	en	28	oktober	2012: OC ‘t Zonnerad in Zonnebeke,  naar aanleiding van de jaarlijkse vinkententoonstelling en roofvogel-show van vinkeniersvereniging KM De Staalbekken•	 op	24	en	25	november	2012: Maeke-blyde in Poperinge, naar aanlei-ding van de jaarlijkse vogelshow van De Ware Vogelvrienden•	 vanaf	december	2012 is de tentoonstelling te ontlenen bij de dienst erfgoed en toerisme van Harelbeke

WWW.SUSKENIEUWS.bE



7

INHOUD

04 .......  Voorwoord
05 .......  Suskewiet – Vink je mee?
07 .......  inhoud
09 .......  De vinkensport in goeden doen   

 |Erik De Vroede – Sportimonium| 

17 .......  Stripverhaal
23 .......  De vinkensport in de zuidelijke Westhoek 

|Mathias Cheyns – Erfgoedcel CO7|

25 .....  Deel 1: de vink 
30 .....  Ode aan de vink
32 .....  Deel 2: de vinkenier 
41 .....  Vinkenwandeling
43 .....  Deel 3: de vinkenzetting 
52 .....  Kortfilm Suskewiet
55 .....  Deel 4: vinkenverenigingen 
63 .....  Fiches Vinkeniersverenigingen

64 .......  recept ‘blinde vinken’ 
65 .......  Suskewiet en H.Familie Ieper 
69 .......  Suskewiet in Houthulst
72 .......  en verder?

72 .....  Suskewiet in Harelbeke 
73 .....  Muziekevenement Suskewiet 

74 .......  colofon

VINKENIERS VaN DE STRaUSSZaNgERS 
UIT MERKEM, cIRca 1947-1950



8



9

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 volksspor-
ten 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 ste-
vig 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 enigs-
zins aanvaardbaar zijn, in de huidige samenleving zijn ze niet langer te ver-
dedigen. 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 (gans-
rijden) 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 die-
ren die ingeschakeld worden, het is veeleer klein maar fijn met duiven en 
vinken in de hoofdrol.

Bekendst en het populairst in eigen land is de duivensport maar in de afgelo-
pen 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 driehon-
derd jaar ouder. In de loop van de jaren heeft de duivensport een universe-
ler karakter gekregen, terwijl de bakermat van het vinkenzetten nog steeds 
de locatie is waar de sport momenteel wordt beoefend. Vooral in West- en 

DRIE VINKENVERENIgINgEN UIT 
HOUTHULST POSEREN TROTS MET 
HUN VLag, EIND jaREN ’50
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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, geogra-
fisch 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 dik-
wijls 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 voor-
sprong 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 onder-
zoeksproject	(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 con-
stateren van het aantal vereni-
gingen. In 2002 werden nog 
slechts de helft geteld ten op-
zichte	 van	 1982.	 Die	 achteruit-
gang geldt zowel voor de bol- en 
kegelspelen als voor de schiet-
spelen. 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 aan-
tal verenigingen. Specifiek voor 
het vinkenzetten zou het aantal 
verenigingen zelfs toegenomen 
zijn, van 363 naar 370. Daar te-

genover staat dat er een terugval is in het gemiddeld aantal leden per ver-
eniging,	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-

* De duivensport is niet opgenomen in dit onderzoek. 

WILfRIED VaN ENgELaNDT, ELVERDINgE, 
1961
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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 vertweevou-
digd,	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 blij-
ven zich naar ons aanvoelen verder doorzetten, zelfs in die mate dat meer-
dere volkssporten in de afgelopen jaren helemaal van het toneel zijn ver-
dwenen. 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; Vandecas-

teele 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 ver-
dedigen 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 kastanjebrui-
ne 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 buiten-
staart 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 Klein-
Azië. De vogel werd ook ingevoerd in Australië en Zuid-Afrika. De vink is 
vaak terug te vinden in middelhoge bomen in loof-, gemengde en naald-
bossen, 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 meer-
dere nesten gebouwd en zijn territorium tegen indringers (andere botvink-
mannetjes) verdedigd. De trekvink zoekt in de herfst vanuit de stamgebie-
den 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 ‘sus-
kewie’. 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 Oudneder-
landse woord voor alles wat vreemd en uitheems is. Daarnaast is de boom-
gaardvink 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 binnen-
zijde 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 zonne-
bloempitten! De jongen eten zowat uitsluitend 
levende insecten. In gevangenschap is dit voor-
al de buffaloworm.
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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 hier-
voor 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’) aan-
leren 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 pro-
ces 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 ‘bevoor- 
rading’. Per jaar schreef de overheid een vangquotum uit. De controle 
ervan gebeurde met pootringen, die verdeeld werden onder de vinken-
verenigingen.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 

OPENLEggEN VaN DE NETTEN OM 
VOgELS TE VaNgEN
EN WacHTEN TOT HET SLagNET  
DIcHTKLaPT, LaNgEMaRK
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daar wordt er toch nog illegaal aan wildvangst gedaan, wat door de Alge-
mene Vinkeniersbond streng bestraft wordt. 

De meeste vinkeniers zien de afschaffing van de vogelvangst als de dood-
steek 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 geïnves-
teerd worden in grote – en dure – kweekvolières met meerdere comparti-
menten waarin de nesten niet worden verstoord. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk 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 VOgEL-
LIEfHEbbER 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 VOgEL-
VaNgEN. DaT IS gEDaaN. IK HEb HET 
HEEL gRaag gEDaaN, MaaR HET IS 
gEDaaN.’ 

|LUc bLONDEEL, ZONNEbEKE|

ZaNgKEURKaaRTEN NaaR aaNLEIDINg VaN 

EEN bETWISTINg VaN gELDIgE ZaNg
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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 METEENééN Na ééN.

TOT IN DE VERSTE VERTENgEKOOID, gELIJND, gESPREID,MET ZIJN aLLEN
STILZWIJgEND
IN HET KRIJT

aLLEEN
HET LaaTSTE gLaS 
- NaDIEN –
VOORWaaR VOLKOMEN EENSgEZIND,KRIJgT WEL EENS LaSTVaN TEgENWIND
- jEf SOENENS - 
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VINKENbaLaDE
VREEMDE KONINKLIJKE VINK
IN DE HERfST LaaT ZE DE LaaTSTE WINDVLaag gaaNDE LaaTSTE REgEN EN DE NIEUWE MaaNWaaR ZE ZO DOL OP IS
OMDaT DE STERREN DaN ZO HELDER ScHIJNENVLIEgEN WIL ZE, OVER KaLENDE bOOMgaaRDENaLS EEN WILDE DaRTELE PLUIM NaaR HET LIcHTVaN EEN ZON DIE HaaR OPgaNg MaaKT IN NEVEL
MaaR ZE HOUDT ER NIET VaN STORMEN TE TROTSERENaLS EEN MOEDIgE MEEUW
WaNNEER DE OUDE WIND DE WOLKEN UIT ELKaaR jaagTEN ZE DE MIST INgaaT EN LaNgZaaM aaN VERDWIJNTHET IS DE LUcHT DIE HaaR OMgEEfT

jE WEET NOOIT WaaR ZE aaNLaNDT aLS ZE WEgVLIEgTWaaR DE TIJD IS, WIE HaaR LaaTST HEEfT gEZIENOf ZE jOU EEN VEER HEEfT NagELaTENOf ZE TERUgKOMT Of IN DE bUURT MISScHIEN
Of HaaR TOEKOMST IN SPERWERKLaUWEN  Of POEZENPOTEN LIgT,
aLS DE MaaN ScHIJNT  
NET aLSOf HET LIcHT bRaNDT OP DE gaNgWERD ZE DaN NOg aaNgERaaKT EN WaS ZE baNg?IS HaaR WERELD DaN NOg HEMELSbLaUWOf EERDER DONKERROOD EN gRaUW?
- WILfRIED LOMbaRy - 
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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 gELD-
VERSPILLINg, 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)

jOëL ROUSSEEUW UIT WaTOU 

HEEfT DE EERSTE PRIJS  

gEWONNEN TIJDENS 

EEN VINKENZETTNg  
(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 van-
gen en verhandelen. Zo ontstonden al snel stedelijke vogelmarkten, waar 
allerlei vogels – waaronder vinken – en klein wild als lekkernij werden ver-
kocht. 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 ge-
houden tijdens de periodes dat de vangst niet toegestaan was. Waarschijn-
lijk 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 organise-
ren 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 ver-
blindde, 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 behan-
deling. 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, kun-
nen 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 zoda-
nig verminkt waren, dat er voortdurend oogvocht doorheen de samengeklitte 
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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 Tuyndagvie-
ring in te trekken, een voorstel van gemeenteraadslid Begerem. Ook vinke-
niers 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	onder-
breking van de vinkensport. Het toenmalige epicentrum, de Westhoek en 

KaTTEbET
E
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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 schre-
ven in verschillende steden verordeningen uit die dergelijke praktijken ver-
boden. Dit was de druppel die voor veel vinkeniers de emmer deed overlo-
pen. 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 speel-
wijze met goed resultaat.

Na	1918	bloeide	 links	 en	 rechts	 de	
vinkensport weer op. De maatrege-
len 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 Wereld-
oorlog 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 defi-
nitief bij wet verboden. Dezelfde wet 
bepaalde ook dat vinken niet meer 
gevangen mochten worden om op te eten. Ze konden enkel nog als kooi-
vogel gehouden worden. Zangwedstrijden met vinken die al blind waren, 
mochten	wel	nog	steeds	gehouden	worden.	 In	1923	demonstreerden	oor-
logsblinden	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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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)

VINKENIERS aNDRé  

EN fILIP VaNLEDE

Eddy, Tarzan en Rambo 
Hoewel sommige natuurliefhebbers de vinkensport nog altijd als dieron-
vriendelijk beschouwen, zien de meeste vinkeniers zichzelf als dieren-
vrienden. 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 beoor-
deeld worden. 
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‘IK WaS ELKE Dag ZO’N aNDERHaLf UUR MET MIJN VINKEN 

bEZIg. EN DaN REKEN IK DE UREN DaT IK EROVER aaN HET 

PRaTEN WaS NOg NIET MEE, WaNT ER ZaTEN HIER ELKE 

Dag VINKENPIETEN aaN TafEL. WE babbELDEN ER MEER 

OVER DaN DaT WE ERMEE bEZIg WaREN. [LacHT] 

DE VINKENSPORT IS EEN HELE MOOIE LIEfHEbbERIJ.’ 

(RIK MIJNgHEER, HOUTHULST)

VINKENIER  
LUc bLONDEEL

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)

VINKENIER RIK MIJNgHEER
 IN 1981

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 op-
gesteld in de vorm van een doodsprentje. Hierbij werd vooral de eigenaar van 
het diertje op de korrel genomen. 
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80 frank voor legende
Sommige vinkeniers zijn bereid veel geld te betalen voor een goede zang-
vogel. 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 OVER-

LEDEN IS… MaaR ZE HEEfT ER acHTERaf NOOIT MEER IETS OVER gEZEgD.’ 
(RIK MIJNgHEER, HOUTHULST)

OMER bOgaERT, 
ZONNEbEKE, 1965
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Ook vroeger kon een ‘topvink’ een aardig centje opbrengen. In Roesbrug-
ge	 kocht	 de	 plaatselijke	 vinkengilde	 omstreeks	 1850	 voor	 80	 frank	 een	 
legendarische vink die tot 1400 liedjes per uur haalde en zowat alle wed-
strijden 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 vinken-
maatschappij 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 

RObERT HOOR
ELbEKE

VINKENIER 
RaPHaëL LEEUWERcK
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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 Grens-
vink’. Onderweg vertelde Miguel honderduit over de geschiedenis van deze 
vereniging en de vinkensport in het algemeen. We gingen op bezoek bij vin-
kenpiet 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. 

MEER INfO: RENT a gUIDE  +32 (0)488 40 74 40 INfO@RENTagUIDE.bE
WWW.RENTagUIDE.bE

OP 29 SEPTEMbER 2012 DOET MIgUEL 

DE WaNDELINg NOg EENS OPNIEUW. 

INScHRIJVEN KaN VIa 057 23 93 12
Of ERfgOEDcEL@cO7.bE
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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 ZIT-
TEN, 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 vinken-
zetting 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 afge-
zet 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	ge-
baseerd 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 op-
gehangen 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 eer-
ste zondag van mei. Later hield de Poperingse maatschappij haar konings-
zetting op de eerste zondag van Poperinge Kermis (begin juli). 

EEN VINKENZETTINg 
IN PROVEN, 1957

WIJDINg VaN EEN VINKEN-
ZETTINg 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 centi-
meter 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 top-
pers gaan boven de 1.000 
liedjes in één uur. De ge-
middelde 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’ ge-
noemd.	 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 wer-
den samengeteld. Voor dit doel werden ‘maat-
schappijvogels’ 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 tiental-
len kilometers te voet om aan een vinkenzet-
ting 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 Harel-
beekse	uitnodiging	uit	1904	staat	bijvoorbeeld	te	lezen:	

‘aaN DE VREEMDELINgEN ZaL ER KOffIJ 
MET KOEKEbOTERHaMMEN aaNgEbODEN WORDEN.’ 

(UIT S. DE HOLLaNDER & j. HaRDEMaN, PLaISaNTE VINKENIEREN. 
EEN SPEELbERg bOEKjE. DRaNOUTER: S.D. 14P.)

EEN VINKENZETTINg 
IN POPERINgE, 1925



48

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 smokkel-
waar 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 KILOME-
TER 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 UITgELO-
PEN 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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‘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 mun-
ten 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 buitenland-
se (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:

VINKENIER 
HENRI PaREyN
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‘ER gINg EENS IEMaND NaaR EEN ZETTINg. DE VOgEL ScHUI-
fELDE 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	pro-
ject de opdracht om een kortfilm te maken over de vinkensport. Ghesqui-
ère 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 abSTRac-

TIE 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 VINKENZET-

TERS 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 ge-
draaid. 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	ba-
seerde 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 vinkenvereni-
gingen opgericht in Ieper, met als gevolg dat de oorspronkelijke vinken-
vereniging haar kenspreuk veranderde in ‘Oudt-beroemde Gulde der Vin-
ckenieren’, 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	Vincke-
niers’ 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-Vlaan-
deren) en Noord-Frankrijk. Heel wat dorpjes in de zuidelijke Westhoek 
hadden in deze periode een vinkenvereniging. Er zijn sporen van een vin-
kenmaatschappij in onder andere Vlamertinge, Boezinge, Roesbrugge, Ha-
ringe, Abele, Proven, Passendale,… 

De meest voorkomende patroonheiligen bij de vinkeniersgilden waren Phi-
lippus 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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heilige	van	de	vogelvangers.	Zijn	feestdag	valt	op	1	september.	In	1963	werd	
onder impuls van de Deerlijkse heemkundige Leon Defraeye Sint-Francis-
cus 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.

DE VINKENIERS UIT abELE, 1916
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Luitenant Verstraete  
en de Algemene Vinkeniersbond

Na de oorlog kende de vinkensport een 
nieuwe bloeiperiode dankzij de uitbouw 
van een goed georganiseerd verenigings-
leven. Dat was voor een groot stuk te dan-
ken aan Florimond ‘Luitenant’  Verstraete 
uit Rumbeke. Zijn bijnaam dankte hij aan 
zijn verdiensten als officier tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog. Na de oorlog werd hij 
cichoreifabrikant. In de jaren dertig trok 
hij heel Vlaanderen rond om zijn Puritas-
cichorei aan de man te brengen en meteen 
ook de vinkensport te promoten. Overal 
waar hij kwam, maande hij de lokale vinke-
niers aan zich opnieuw te verenigen in een 
vinkenvereniging.	In	1937	waren	maar	liefst	
69	maatschappijen	door	Luitenant	Verstraete	
gesticht of heropgericht. Zijn grootste presta-
tie	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 ei-
gen weekblad waarin ze de aankondigingen 
van hun zettingen en de uitslagen ervan kon-
den publiceren. In het eerste nummer van De 
Vinkenbode werd opgeroepen om een een-
heidsfront te vormen. Deze oproep vormde 
het startsein van een dynamiek die uiteinde-
lijk 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. 

LUITENENaNT VERSTRaETE, OPRIcHTER VaN 
DE aLgEMENE VINKENIERSbOND EN VaN VEEL 
VINKENMaaTScHaPPIJEN

VINKENMaaTScHaPPIJEN KONDEN DERgELIJKE 
DIPLOMa’S VERKRIJgEN bIJ a.VI.bO OM bIJ DE 

PRIJSUITREIKINgEN TE ScHENKEN
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De meeste vinkeniersmaatschappijen in de zuidelijke Westhoek werden of-
ficieel 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 maat-
schappij had als stamlokaal ‘De Halve Maen’  en droeg als kernleuze ‘Voge-
lenzang	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 vin-
kenverenigingen.	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 vinkenvereni-
gingen een koningswedstrijd. Wie die 
wint, mag zich een jaar lang koning 
van de vinkenvereniging noemen. 
Wie drie jaar na elkaar de konings- 
titel behaalt, wordt tot keizer gekroond. 
De winnaar van een reeks zettingen 
wordt uitgeroepen tot kampioen van 
de vereniging. De gilden zetten vroe-
ger 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 ver-
enigingen 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)
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Verenigingen vandaag
Alle vinkenverenigingen in de zuidelijke 
Westhoek zijn aangesloten bij de Algemene 
Vinkeniersbond (A.Vi.Bo). Ze zijn onderver-
deeld in de gewesten Ieper, Proven-Poperinge, 
Zonnebeke en Houthulst. Anno 2012 zijn er 
nog 21 verenigingen actief in de vier gewes-
ten. In 2011 waren dit er nog 23. De maat-
schappijen ‘Arm maar Eerlijk’ uit Zuidschote 
en ‘De Lustige Zangers’ uit Woesten, beide uit 
het gewest Ieper, werden ontbonden. 

bIJ DE KaMPIOENEVIERINg VaN ‘HOOP IN 
DE TOEKOMST’ UIT POPERINgE WERD ER 

Na DE MaaLTIJD gEDaNST, 1966

HONORé TaffIN, POPERINgE, 
jaREN ‘60-’70

MUZIKaNTEN EN VRIENDEN VaN 
DE VINKENIERSgILDE ‘aRM MaaR 
EERLIJK’ UIT ZUIDScHOTE STaPPEN 
IN OPTOcHT OM DE LaUREaTEN 
TE VIEREN
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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)

GEWEST IEPER GEWEST proven-POPERINGE GEWEST ZONNEBEKE GEWEST HOUTHULST

KM De Kaaivink KM Hoop in de Toekomst KM De Staalbekken De Molenzangers

KM De Vrijbosvink KM De Vrije Vinkeniers KM De Blauwbekken De Sparrevink

KM Sint-Filip KM De Jagersvink Den Blauwe Boogaerd De Vrijbosvink

KM De Poelvink KM De Bergvink KM De Grensvink KV De Terrestzangers

De Ware Vinkeniers Sint-Goddelievevink 

Moorslede*

De Sint-Omerzangers

* De zetel van deze maatschappij ligt niet binnen het werkingsgebied van Houthulst en CO7 

en werd daarom niet opgenomen in het project.

Dit artikel is vooral gebaseerd op: 
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	 C.	Erffelynck,	‘Iets	over	onze	speelmuiten’.	In:	De	Vinkenier,	jg.	1	(1935),	nr.	5.

	 M.	Broeckhove,	Vinkensport	in	Vlaanderen.	Gent:	1969.	163	p
.

	 Deprez,	Alle	aspecten	van	het	vinkenieren.	Rumbeke:	1992.	50	p.

	 De	Stoop,	‘De	vink	slaat	driemaal’.	In:	Knack,	juni	1986,	p.	62-68.

 S. De Hollander & J. Hardeman, Plaisante vinkenieren. Een Speelberg boekje. 

 Dranouter: s.d. 14p.

	 H.	Masquelin,	‘Van	suskebeeuw	tot	suskewiet…’.	In:	Doviekroniek,	2	(1993),	

	 p.	17-19.

	 L.	Van	Acker,	‘De	oude	Vlaamse	vinkeniers’.	In:	Biekorf,	93	(1993),	p.	338-368.

	 L.	Rubbrecht,	Geschiedboek	der	gemeente	Rousbrugghe-Haringhe	van	1800	tot	

1907.	Brugge:	1907.	165	p.

 F.  Van De Vijver, ‘Vinken en vinkeniers’. In: Heemkundig handboekje voor de 

	 Antwerpse	randgemeenten.	Borgerhout:	1962,	jg.	X,	nr.	3.	18	p.

 Op www.historischekranten.be zijn bijzonder veel krantenartikels te vinden met 

betrekking tot de vinkenverenigingen in en rond Ieper en Poperinge.



63

De geschiedenis van elk van de 20 vinkenverenigingen in het CO7-wer-
kingsgebied en Houthulst werd gebundeld en samen met een sprekende 
foto vereeuwigd in de vorm van een infofiche. 

jE KaN DE VOLLEDIgE 
REEKS KRIJgEN OP DE 
TENTOONSTELLINg 
Of bIJ ERfgOEDcEL cO7
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Blinde vink of (vogel zonder kop) is een heerlijke stukje vlees dat een 
klassieker is geworden in de Vlaamse keuken. Blinde vink is kruidig ge-
hakt dat een jasje krijgt van rosbief of spek. Je vindt de blinde vink kant-
en-klaar bij iedere slager, maar je kunt die ook makkelijk zelf maken.
Dit is een recept voor 4 personen:

INgREDIëNTEN:
 500 gram gemengd gehakt

 4 sneetjes rosbief

 2 dl runderbouillon

 een flesje bier (vb. Kasteelbier)

 boter

 kruiden: sjalot, peterselie, tijm, laurier,  

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!

Recept ‘blinde vinken’ 
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‘Suskewiet’ werd het jaarthema voor de leerlingen van de richting beelden-
de kunsten uit de Heilige Familie in Ieper. Zo’n zestig leerlingen maakten een 
artistieke vinkenkooi en ontwierpen alternatieve affiches met de vinken- 
sport als onderwerp. De klas van het zesde jaar toegepaste beeldende kun-
sten 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 volks-
beweging 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 organi-
serende 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 MERcKEM aLS bURgEMEESTER, jaREN ’60.
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Uit de archieven van de verschillende Houthulstse vinkenverenigingen kon-
den 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	bijzon-
der zeldzame collectie van vinkenkooitjes - samengebracht door vinkenier 
Kenji Pattyn - voor de gelegenheid vanuit de thuisbasis naar het gemeente-
huis verplaatst.

Etalagewedstrijd ‘Wie ZOEKt, die VINKt’
In het kader van het kampioenschap werkte cartoonist Filip Cardoen sa-
men met het gemeentebestuur van Houthulst een wedstrijd uit waarbij op 
vitrines of aan gevels van lokale handelszaken cartoons werden geschil-
derd. 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 vijf-
tig 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 stads-
bestuur de aanleiding om samen met partners een project over de vin-
kensport op te starten. Na een analyse bleek de collectie van het museum 
waardevol te zijn omwille van haar volledigheid. De collectie wordt vol-
ledig 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 docu-
menteren. 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 fotowed-
strijd georganiseerd en het project zal aanwezig zijn op een aantal vinken-
sportwedstrijden. 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 tege-
lijk 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 Vlaande-
ren, 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

EEN ONgEKENDE VINKENMaaTScHaPPIJ IN DE jaREN DERTIg
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Muziekevenement Suskewiet 

Op	29	september	2012	vindt	in	Langemark	een	muziek-	en	jongerenevene-
ment plaats in samenwerking met Jeugdhuis De Flodder (Langemark-Poel-
kapelle) en Hypnoiz (Ieper). In de namiddag kan je opwarmen met Radio 
Langemark. ’s Avonds zijn er verschillende concerten en is er animatie voor-
zien. 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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 De vrijwilligers van ‘WESTHOEK verbeeldt’
 Het stadsarchief van Poperinge en Harelbeke

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op afbeeldingen te regelen 
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WWW.SUSKENIEUWS.bE

PaRTNERS SUSKEWIET:
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