
Oorsprong hanengevechten en
types kamphanen
   Het van oorsprong Chinese hanengevecht groeide
in de zesde eeuw v. Chr. uit tot een populair gokspel
en verspreidde zich vanuit Azië en Europa tot aan
Zuid-Amerika. Hanengevechten waren zowel in het
Athene van Socrates als in de stadswijken van het
Oude Rome al erg populair.
In de afgelopen eeuw kreeg deze populaire
volkssport een harde knauw aangezien
hanenkampen als dierenmishandeling werden
beschouwd. De overheid verbood deze wrede
praktijken officieel en zo ging een eeuwenoude
volkstraditie verloren. Toch niet helemaal, want
ondertussen verhuisde het toneel naar de illegaliteit.

   De wilde voorouder van onze kippen is het
bankiva-hoen (gallus gallus), dat in de wouden van
Midden- tot Zuidoost-Azië voorkomt. Men neemt
aan dat dit hoen mogelijk tussen 6000 en 2000 v.
Chr. werd gedomesticeerd. Uit deze tamme kippen
ontstonden zo de eerste Indische kippen. Via het
Middellands-zeegebied bereikten deze onze
gebieden in de vroegste Oudheid van onze
geschiedenis. Hoe de eerste vechthanen ontstaan
zijn is niet duidelijk.  Hanengevechten kenden in
Aziatische landen een eeuwenoude traditie. Alle
soorten vechthanen in Europa tot vandaag zijn
afstammelingen van Perzisch-Arabische
vechthoenders met sterke bankiva-inslag en van het
zogenaamde Malayoide (Maleisië/Indonesië)
vechthoen. Van in de vroege Middeleeuwen tot in
de 20e eeuw verkreeg men door allerlei kruisingen
tussen tientallen rassen van verschillende soorten en
grootte van het Malayoide type met inheemse
hoenders uit Europa lokale vechthanen van een
uitstekende reputatie. Dat het oude Gallische ras,
met glanzend verenkleed en lange zwarte
sikkelstaart, wellicht de voorloper van de huidige
Gauloise en in België het Ardenner hoen als
vechthaan werden ingezet, is onwaarschijnlijk.
De Engelse vechter en de Franse ‘le combattant
du Nord’ worden als één van de oudste
vechthoenders beschouwd. Algemeen zijn drie
rassen voor Vlaanderen belangrijk: ‘de aseels’,
ontstaan uit het oeroude Indische Rajah-ras en

sinds 3000 jaar bekend. Verder de Maleier,
afkomstig uit Indië en de Maleise Archipel, in de
16e eeuw al in Duitsland gekend, doch slechts
omstreeks 1800 in Europa algemeen ingevoerd.
Ten slotte de Japanse Shamo, ontstaan in de
Indomaleise regio (vermoedelijk Thailand) en
door de Japanners doorgefokt tot een
onovertroffen vechthoen. Alle drie zijn het zeer
opvallende en trotse hoenders, erg gespierd en krap
bevederd. Uit de invoer van deze rassen en de
kruising met lokale vechthanen ontstonden ook het
zogenaamde Limburgs vechthoen en het Belgische

vechthoen. Van het
B e l g i s c h e
v e c h t h o e n
onderscheidt men
officieel drie
typen: het Brugse,
het Luikse en het
Tiense. Hoewel
het Brugse en het
Luikse type het
meest worden
gefokt, blijven zij
vrij zeldzaam.
Ook de Tiense
vechter is uiterst
z e l d z a a m

geworden. [(Uit Robert Nouwen /Volkskunde
105, 2004) 1].

Louis Vandecaetsbeek

Louis Vandecaetsbeek (º1919) is niet de kleurrijke
figuur die men zich bij een liefhebber hanengevechten
zou voorstellen. Hij behoort meer tot het bezadigde
type mens, is kalm in zijn voorkomen en
bedachtzaam in zijn uitspraken. Kortom, zoals een
goede huisvader hoort te  zijn. Louis is intussen al
ettelijke jaren weduwnaar, grootvader en werkte
drieëndertig jaar als ‘camioneur’ bij de Wouter
(Houtzagerij Munsterbilzen). Van jongs af aan kwam
hij met ‘hoanevèchtes’ in aanraking. Thuis hadden
zijn vader en een oudere broer de passie al in de
genen en ze trokken regelmatig en meestal met hun
vechthaan op pad naar de omliggende dorpen. Niet
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“De Belgische vechter”
(Brugs type)



te vergeten ook in eigen dorp Munsterbilzen werd
er heel wat ‘afgevochten’ met de hanen. Want elke
min of meer gecamoufleerde achteruit van een
‘goed’, een met hagen omzoomde fruitweide, liefst
zo kort mogelijk in de buurt van een café, kwam
potentieel in aanmerking voor het inrichten van
hanengevechten. Munsterbilzen zou in de glorieuze
jaren voor en na de oorlog 1940-45 wel vijftig
‘hoanevechters’ geteld hebben. “Iedereen hoa toch
nen hoan” beweert Louis.

  Gewoonlijk trok vader Vandecaetsbeek met één
van zijn zonen naar het ‘hoanevèchtes’ in één van
de omliggende dorpen. Meestal was dat Berg bij
Kleine-Spouwen. Maar ook Hoeselt, Werm,
Riksingen, ’Het Meuleken’ te Tongeren, en Zichen
Zussen Bolder waren de geregelde trekpleister waar
‘hoanevechters’ uit de deze streek elkaar troffen.
Louis’ vader had een licht ‘dokkarretje’ en een klein
maar vinnig Russisch paardje waar hij overal snel
mee naar toe trok. Als liefhebber hanengevechten
bleef Louis actief tot hij al vooraan in de tachtig was.
Dan durfde hij nog wel eens tot over de Franse grens
in de buurt van Rijsel, in één van die verfranste oud-
Vlaamse dorpen in een ‘gallodrome’ naar een
gevecht gaan kijken; want hanengevechten zijn
officieel niet meer toegelaten in België. Louis heeft
op dit ogenblik nog steeds een vechthaan die hij

vertroetelt als een huisdier. Hij zelf trekt niet meer
op oorlogspad met haan en bot zoals weleer. Soms
komt een ‘hoanevechter’ zijn haan nog wel eens lenen
om hem clandestien te laten vechten, want het
gebeurt nog steeds in de illegaliteit.
Tijdens de maand september in 2005 trok ik met
Louis Vandecaetsbeek naar Berg, voorbij
Amelsdorp, op zoek naar de historische plekken
waar in twee fruitweiden dicht bij de kapel en bij
Nikla, een voormalig café, beurtelings
hanengevechten plaatsvonden in de jaren dertig,
veertig en vijftig van vorige eeuw. Vooraf beleefde
ik nog enkele hachelijke momenten toen Louis zijn
haan in het kot buiten wou vangen om samen met
hem op de fotosessie te komen. De haan liet zich
natuurlijk niet zomaar vastgrijpen. Hij heeft schrik
zei Louis en ik had schrik dat Louis ging
verongelukken. Hem in zijn bewegingen volgend
over de bultige aarden bodem, zag ik een kranige
man van zesentachtig van links naar rechts schieten.
Hij wankelde als een stampend schip op zware zee
en ik smeekte hem ermee op te houden. Uiteindelijk
lukte het dan toch.

Louis Vandecaetsbeek (°1919),
wonende Panisstraat, aan ’t Kabotske

Munsterbilzen 13 juni 2006
Louis Vandecaetsbeek poseert thuis fier

met zijn vechthaan



Terug naar Berg − Plots stonden wij voor het
voormalige café ‘Bij Nikla’ dat intussen een
gewoon burgerhuis geworden is. Het was één uur
op de middag, stralend weer en stikheet voor
begin september. Overal hing er een doodse stilte.
Op straat, nergens was er een levende ziel te
bespeuren. “Hier een paar huizen verder, woont
Janke, ook een rasechte hanenvechter”, wist Louis
te vertellen. Toeval of niet,
wat verderop hoorden wij
een gestommel en we
keken een man in de rug
die op een zijkoertje aan
iets stond te rommelen.
Voor ons richtte Jan
Vanhees, een kloeke
vijfenzeventiger, zich op.
Het terugzien van Louis en
Jan na zovele jaren was
hartelijk, maar zonder veel
omhaal. We liepen van de
ene naar de andere weide
terwijl Jan herinneringen
ophaalde.
Het seizoen van de
hanengevechten begon rond
Sint-Amandus in de maand

februari en liep op zijn eind rond
Allerheiligen. − (R. Nouwen
vermeldt in een artikel over
hanengevechten/Volkskunde: het
seizoen hanengev… duurde van
december tot maart.) −
Conclusie: de wintermaanden
waren wel degelijk het
hoogseizoen. Het evenement vond
altijd op zondagnamiddag plaats
en begon rond drie uur, vervolgt
Jan. Tussen de twee
wereldoorlogen, en vooral na de
laatste oorlog waren ze hier erg
populair. Het hoogtepunt lag zowat
begin en midden de jaren vijftig. Jong
en oud volk kwam dan met de
hanenbot (stok waaraan de korf met
haan hing) op de rug in trosjes of in
indianenpas door de velden vanuit

Rosmeer afgezakt. Het leek wel een processie,
benadrukt Jan Vanhees. Ooit kwamen er zeven
bussen op één zondag vanuit het Walenland, vooral
van de streek rond Bierset (Grâce-Berleur) met hun
aanhang naar Berg om de hanengevechten en de
evenementen daar rond, met name: het afsluiten van
weddingschappen, bij te wonen.
− Hanenkampen zijn in België bij de wet verboden
sinds 1867 en de wet werd nog eens  aangepast in

Berg, Spouwen - Bilzen
In de tegenstelde richting van dit panoramisch zicht lag wat hogerop een

boomgaard (freetwee) waar tevens hanengevechten plaatsvonden. Van
hieruit hadden de hoanevèchters uitzicht op de hele omgeving die er als

een schilderachtig dal bijlag: het dorpje Martenslinde en zelfs het
Apostelenhuis van Aldenbiezen kon men vanop dit punt zien liggen. In deze
richting een blik werpen als de hanen vochten... het zal hun worst gewezen

zijn.

Berg: Spouwen - Bilzen (september 2005)
Boomgaard (freetwee) waar de hanengevechten plaatsvonden.

Jan Vanhees haalt herinneringen op voor Louis Vandecaetsbeek.
Op de achtergrond een gerestaureerde boerderij

die nu dienst doet als woon- of landhuis.



1929. Vandaag wordt deze populaire volksport voor
de kleine man nog druk beoefend in de streek rond
Sint-Truiden, Diest, Tienen en in het Hageland. Maar
ook elders in het land gebeurt het nog steeds in de
illegaliteit. − “Dat was niet anders in de jaren vijftig,”
vervolgt Jan Vanhees. “De rijkswacht van Bilzen had
weet van het gebeuren hier in Berg. In die tijd stond
de veldwachter én de rijkswachter per fiets nog
dicht(er) bij het volk. Ze voerden controles uit, maar
lieten de hanengevechten oogluikend toe. De sterke
arm van de wet werd omgekocht als dat al kon. Al
was het maar voor spek, eieren en boter of een flinke
borrel en een babbel bij een dikke boer in wiens
weide het spelen doorgingen; want het waren nog
geen vette jaren. De wetsdienaars waren niet zozeer
gekant tegen de wrede sport van het hanengevecht
als wel tegen de sociale nasleep die
weddingschappen tot gevolg hadden. Arme rakkers,
lichtzinnige huisvaders verspeelden hun geld bij de
‘Russische roulette’. Ze waren lastig om het verloren
geld, kregen thuis ruzie met de vrouw en troefden
met ‘bock’ in het lijf haar dan ook nog af. Vandaar
dat soms waar nodig, meestal na getipt te zijn,
rijkswachters met een verrassingseffect massaal
ingrepen, beslag legden op de geldbank en proces
verbaal opstelden bij wie men nog met de lurven
kon vatten. Te weten dat bij zo’n goed uitgekiende
operatie alle toegangswegen en vluchtwegen
afgesloten waren. De inrichters echter namen op hun
beurt voorzorgsmaatregelen door wakers op
uitkijkposten te plaatsen voor eventueel onheil. Een
spel van kat en muis, volks, komisch en soms ook

tragisch-komisch.” Louis Vandecaetsbeek pikt hier
op in dat hij − al op gezegende leeftijd − in
Diepenbeek (Op het Root) op de loop moest voor
een razzia van de rijkswachters en zich een tijd lang
in een gracht aan de boskant moest schuilhouden.
Wat verderop lagen nog anderen, het vrouwenvolk
inbegrepen, weggedoken in een droge gracht.
Wanneer de grond hem te heet onder de voeten
werd, kwam hij uit de schuilplaats en liep de
gendarmen even later recht in de armen. Doch Louis
deed alsof zijn neus bloedde, en zij vroegen
doodernstig of hij soms geen ‘hanenvechters’ gezien
had. Ja daarginds… heb ik wel wat beweging gezien,
mompelde Louis. Terloops haalt Louis ook nog aan
dat juist voor of na de oorlog in Hoeselt, terwijl er
in de buurt van het station of op Broek
‘hoanevèchtes’ plaatsvonden, de gendarmen
welbewust op het kruispunt bleven rondhangen tot
alles afgelopen was en nadien met ‘de mannen’ in
een  café in de Statiestraat  pinten pakten. Die waren
gratis, zeker weten!

Bij Nikla in Berg

   Louis Vandecaetsbeek: bij Nikla in ‘Berg’
(Amelsdorp) gingen wij met de hanen spelen. Die
man werkte op de mijn in de Kempen. Hij kwam
geregeld thuis bij vader (Schietboom) om een haan
te huren die hij dan inzette voor een gevecht. Vader
had een haan die al eenentwintig keer gevochten
had. Meestal kwam een man van Zichen-Zussen-
Bolder de haan huren. Eigenlijk was de haan van
mijn broer.
Het begon zo. Wij zaten met een paar duivenmannen
(o.a Janke Schoefs) bij mooi weer buiten langs de
straatkant in het gras zoals dat vroeger gebruikelijk
was. Op een keer midden zomertijd, laat op de
avond en nog altijd klaar buiten, stopt er een ‘sjieke
voiture’ met drie man erin. Eentje steekt het hoofd
door het raam en informeert. “Zèg lui (lieden), hei
mut ërges ne greyze hoan lope op dei stroat, mer
ich weèt neet boo ërges of van weë ter es, mer het
mut hei ërges zien. Hè hët lets nog in Berg gevèch
ghat, zo’ne greyse, t’ës ne grote. Da’s toch èn
Munster hei” zegt die man in het Zussers dialekt.
“Joae”, zegt mijn broer Herman, “Da’s de mijne,
dée luêp haai erges rond”

Twee gewezen ‘hoanevèchters’ :
Jan Vanhees en Louis Vandecaetsbeek

(Berg - september 2005)



Die beruchte vechthaan van Herman
Vandecaetsbeek liep meestal vrij rond; op straat,
rond en achter het huis, in de schuur. Maar meestal
zat hij in het ’zet’ van de schuur, waar het graan,
het stro en het hooi lag. Daar verstopte hij zich
als het ware, want dikwijls was hij nergens te
bespeuren.
“Ich koom ins kieke of ich dèën hoan nie kan kreege
veur te vëchte in Berg wei vlee zondeg. Dou hët ter
doa ooch gevèch”, vervolgt de man uit Z-Z-Bolder.
“As te hum lets vèchte veur mich,  kreis te doezend
freng hier (huur). Dat is goed zegt Herman
Vandecaetsbeek, dat is afgesproken. ‘Die duizend
frank heb ik dan altijd’, dacht Herman. In die tijd
was duizend frank een pak geld. In Berg (KL-
Spouwen/Amelsdorps) heeft men midden de jaren
dertig (1934-35) ooit vijftigduizend frank op de
grijze haan van Vandecaetsbeek willen inzetten. De
man van Zussen was bekend en berucht in de wereld
van de hanevechters. “Ne vieze vetter” weet Louis
en noemt hem met naam. Die kerel wedde tegen

iedereen die in het perk zat. Ik heb me later dikwijls
afgevraagd waar hij het geld vandaan haalde.
Eén van die volgende zondagen ging ik voor het eerst
naar de hanengevechten kijken. Ik was amper
veertien jaar oud en totnogtoe mocht ik van vader
officieel nog niet mee. Wel te verstaan, ik mocht
wel eens mee om op het paard en de koets te passen,
doch in en rond het strijdperk waar de hanen
vochten, mocht ik van vader niet komen. Er waren
in Berg twee weiden waar nu eens hier dan eens
daar gespeeld werd. De ene in een boomgaard aan
de kapel, de andere de straat over in een wei op
een hoogte van waaruit je Martenslinde in de verte
schilderachtig kon zien liggen.
Als ik de kans zag, sloop ik toch korter bij om hier
en daar wat op te vangen. Maar veel zag ik natuurlijk
niet. Af en toe eens een pluim opvliegen. Er zat daar
soms honderdvijftig tot tweehonderd man in een
dicht aaneengesloten kring naar het gevecht te kijken.
Sommigen kropen in de bomen om het spektakel te
zien.
Die bewuste zondag sprak ik af met één van de drie
gebroeders Vissers (jonkmannen), plantenmannen
aan de Schietboom. ‘Vè gon ooch’; zegden Herman,
Pieter en Albert Vissers Zij gingen met de fiets naar
Berg en één van de mannen nam me mee zittend
voor op de stang. Wat komen jullie en vooral gij
hier doen vroeg vader met gefronste wenkbrauwen
toen hij me zag. En daar bleef het bij.
 Wij hebben die haan lange tijd kunnen houden,
vervolgt Louis. Maar opeens was het met hem
gedaan. Op zekere dag viel hij tijdens een
scharreltocht morsdood neer langs de straatkant.
Ik zag hem vanachter het raam nog een keer of vier
met zijn vleugels slaan, hij vloog nog eens omhoog
en pof daar lag hij, “kapot van het vuur en de gif”.
Hij had te lang rond gelopen, hij had regelmatiger
moeten kunnen vechten, hij was te hevig. Wanneer
zo’n vurige haan zijn strijdlust niet kan uitleven, dan
loopt hij vroeg of laat het risico geveld te worden
door een hartinfarct of wat het ook zij. En zo
geschiedde.

Guido Haesevoets

Minster, “Sjietboom”, vlnr Gust Stas,Louis
Vandecaetsbeek en Albert Vissers (“van de kwikskes”-

°1918 - +1986), foto van kort na de oorlog


