Beknopte bibliografie van Guido Vandermarliere.
Enkel de werken in verband met hop werden opgenomen.

Verschenen boekwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deel I – De hoppecruyttuin of ’t hommelhof
Deel II - De hoplochting – Hop in de 19de eeuw
Deel III – Het hoppeveld – Hop in de 20ste eeuw
2002 – De curieuze historie van de hommel en de hop in d’oudste tijden
2005 – De kroniek van de Poperingse hoppeteelt 1800 – 1850 – Een uitgave van de Keteniers in
samenwerking met de stad Poperinge
2006 – Medewerking aan het Pilootproject plattelandsbeleid 2006 - Onderzoek naar het onroerend
hoperfgoed te Poperinge en Aalst – Asse – gevolgd door de ‘Monumentenstrijd’ en de opvolging van het
dossier rond de erkenning van 8 hopasten als monument.
2006 – Reynold Scot en de Poperingse hopteelt een handleiding uit 1578 – Kristof Papin & Guido
Vandermarliere – Een uitgave van de Keteniers in samenwerking met de stad Poperinge
2006 – De kroniek van de Poperingse hoppeteelt – 1850 – 1868 – Een uitgave van de Keteniers in
samenwerking met de stad Poperinge
2007 – De hommelpluk door Odilon Demarré – geschreven in 1905 – bewerking: Guido Vandermarliere –
Uitgave van de Keteniers met de medewerking van de stad Poperinge
2007 – De kroniek van de Poperingse hoppeteelt 1869 – 1885 – Een uitgave van de Keteneirs in
samenwerking met de stad Poperinge
2008 – De kroniek van de Poperingse hoppeteelt 1886 – 1900 – Een uitgave van de Keteniers
2009 – De kroniek van de Poperingse hoppeteelt 1900 – 1913 – Een uitgave van de Keteniers

In zijn maandelijkse uitgave Doos Gazette stonden artikels over ondermeer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De statuten van de hop op het einde van de 16de eeuw te Poperinge en
te Aalst.
Bewaar de Hommelketen! Red de hopcultuur! De monumentenstrijd
’t Klein woordenboekje van den hommel en de hop
De Hopduvel in de oertijden van de menselijke geest. – voordracht
gegeven in Asse
De Stadsschaal van Poperinge – een korte geschiedenis
Monumentenstrijd – de naweeën
Waarom de Keteniers trots zijn op de HOP trofee
Hoperfgoed en het Vlaams parlement
De opening van het museum ‘Den Hommelnast’ & boek ‘Den
Hommelpluk’
De Poperingse kroniek van de 19de eeuw – het jaar 1800
Proven en Reningelst elk een hoppepers
7 Hopasten beschermd!
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