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Wil je onze werking voor promotie, behoud en restauratie van
Blankenbergs erfgoed steunen dan kan je lid worden van onze
vereniging. Het lidgeld voor 2015 bedraagt 12,50 euro per
persoon of 20 euro voor een gezin, ereleden betalen 25 euro.
Wie nu betaalt, blijft lid tot eind 2015.
Je storting is welkom op BE36 0682 3745 1781 van de VSB vzw.

In ruil word je uitgenodigd op al onze activiteiten en geniet je
telkens van de ledenkorting. Bovendien ontvang je 2x per jaar
onze Nieuwsbrief.

Ken je nog andere geïnteresseerden? Geef hun adres dan door
aan één van onze bestuursleden. We sturen hen dan een
Nieuwsbrief ter kennismaking.
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We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
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Voorwoord
Dit is nummer 10 van onze Nieuwsbrief. Een feestje zit er niet in want wij, de redactie,
hadden het veel te druk om deze editie te laten geboren worden. Weeral is er een waaier
aan artikels, over Blankenbergse zaken van lang geleden of van zeer recent. Bij dit laatste
moet zeker en vast de verschijning (what’s in a word?) van het boek “Badplaats in stijl”
vermeld worden, een coproductie stadsbestuur – VSB. Verder vindt u daar meer informatie
over.
Het wordt stilaan weer winter en weer tijd om dicht bij de hout-, tegel,- of misschien nog
kolenkachel (bij gebrek is de CV-radiator ook goed) het boek en onze Nieuwsbrief te lezen.
En, zoals altijd: commentaar, aanvullingen, zelf geschreven artikels zijn meer dan welkom.
De redactie

Komende activiteiten
Zaterdag 1 november 2014
in de Sint-Antoniuskerk om 20u
‘Allerseelen’
De Muziekberg organiseert dit schitterend liedrecital met composities van F. Schubert, G. Mahler en R.
Strauss. Basbariton Werner Van Mechelen en pianist Lucas Blondeel staan garant voor een sublieme
uitvoering. De opbrengst van deze avond wordt geschonken aan de erfgoedprojecten van VSB vzw.
Deelnameprijs concert: voorverkoop €12, deur: €17. Kaarten bij De Vos schoenen, Langestraat Blb of
overschrijving op rek. BE20 7380 1409 7556 van De Muziekberg.
Info: Trees Van Kersschaever- tressvk@telenet.be - 0485/42 54 74

Zondag 2 november 2014
op de Stedelijke begraafplaats om 14u30
‘Themawandeling WO I’

In het kader van Halloweenweek organiseert de Middenstandsraad, zoals elk jaar, een wandeling op
de begraafplaats. De VSB vzw steunt dit initiatief. Je kan gratis deelnemen.

Zaterdag 8 november 2014
in de Sint-Rochuskerk van 13u30 tot 17u
‘Belle Epoque degusteren!’
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De ‘Cultuurvereniging Belle Epoque’ richt deze feestnamiddag in met steun van het Belle Epoque
Centrum. Op het programma: hapjes en drankjes uit de belle epoque, tentoonstelling van
interieurfoto’s, oude prentbriefkaarten en voorwerpen, demonstratie kantklossen door Mentebolletje,
bezoek aan het BEC, enz. De VSB vzw steunt dit initiatief met een promotiestand en een lezing met
powerpoint over het onlangs verschenen boek ‘Badplaats in stijl’ om 14u en om 15u30.

Maandag 17 november 2014 in de Roeschaertzaal om 20u
‘Sagen en legendes en meer immaterieel erfgoed in onze streek’

Jan Hutsebaut, conservator van het Uilenspiegelmuseum Damme houdt ons in de ban. Vlaanderen is
immers bijzonder rijk aan immaterieel cultureel erfgoed: volkssporten, streekdrachten, tradities,
verhalen, regionale geschiedenis.
Leden VSB €3, niet-leden €5.
Info: bij hugo.van.loocke@skynet.be

Badplaats in stijl

Op donderdag 11 september 2014 werd het lang verwachte boek “Badplaats in stijl”
voorgesteld. Deze publicatie is een samenwerking tussen de Stad Blankenberge en de
Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw.
Jos Vandenbreeden zet architectuur voor amusement en genot in de kijker, Dirk
Decoster en Jos Vandenbreeden tonen verschillende facetten van het Belle Epoque
Centrum, Mario Baeck belicht ons vloer- en wandtegel patrimonium, Cis Kennes en
Alberta Van Asbroeck stofferen het bouwen in Blankenberge vanaf 1870 tot
Wereldoorlog II.
Het boek is te koop aan 24,99 euro.
De boeken zijn beschikbaar bij Cis en Alberta tel. 050/42 40
alberta.vanasbroeck@skynet.be en bij Trees 050/41 32 76, treesvk@telenet.be
Voor verzending in België moet €6 extra worden gestort (port + postdoosje).
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29 maart 2014

Bezoek ‘Fin de siècle’ museum
verslag
Rita De Troyer
De beelden van Constantin Meunier
zijn er voorbeelden van. Verder ook
werken van Hippolyte Boulenger (Tervuurse
school),
Théodore
Rousseau,
Eugeen Laermans.

Een zonnige lentedag. Niet direct
een moment om je op te sluiten binnen de
muren van een statig museum in hartje
Brussel. Toch staan een kleine twintig
leden vol kijk- en luisterbereidheid rondom
de plaatselijke gids.

De impressionisten verwierpen de
academische tradities voor het weergeven
van de wereld. Hun schilderijen roepen
sterke, maar vaak subtiele, op waarneming
gebaseerde indrukken van zonlicht, kleur
en schaduw op. Ze verlieten hun ateliers
en gingen schilderen in openlucht. Ze
gebruikten kleur in losse, duidelijke
penseelstreken in plaats van ze te mengen
in gelijkmatige schakeringen en tonen.
We genieten van werken van Emiel Claus,
Anna Boch, Paul Baum, Theo Van
Rysselberghe, Wolvens,….

Het museum is integraal gewijd aan
de overgang van de 19de naar de 20ste
eeuw, een periode waarin Brussel, de
hoofdstad van Europa, niet alleen een
uniek artistiek knooppunt was maar ook
het zenuwcentrum van de art nouveau.
Na deze inleiding wandelt de gids
met ons langsheen de talrijke kunstschatten en maken we kennis met de
verschillende kunststromingen tussen 1868
en 1914.
Ze toont ons telkens een aantal werken uit
een bepaalde periode en vertelt er de
belangrijkste kenmerken van.

Met het symbolisme verwierpen de
betrokken kunstenaars de burgerlijke
conventies en benadrukten verstorende en
verstoorde gemoedstoestanden. Ze werden
beïnvloed door spiritualisme, anarchisme
en socialisme.
Voorbeelden van deze periode: werken van
James Ensor, Gustav Klimt, Edvard Munch,
Felicien Rops.

We stappen de romantiek binnen
die begon met het proces van het
bevrijden van de kunstenaar uit de
autoriteit van de academies. In de
romantiek werden menselijke emoties,
instincten en intuïtie meer gewaardeerd
dan een rationele benadering tot kwesties
van waarde en betekenis van kunst,
maatschappij en de politiek.

Wanneer we gedaald zijn tot min
acht wacht ons een van de topzalen van
het museum met de art nouveau-collectie.
We krijgen er meubels, siervoorwerpen en
andere
voorgesteld
van
o.a.
de
kunstenaars Emiel Van de Velde, Raphaël
Evaldre, Victor Horta.

Ook de realisten betwistten de
idealen van deze kunstscholen en de
publieke opinie door de inhoud van de
kunst te verbreden tot voorstellingen uit
het alledaagse leven, vaak beelden van
armoede of arbeid. De onderwerpen van
vele
realistische
schilderijen
werden
destijds als immoreel beschouwd, omdat
ze tegen de geaccepteerde regels van de
‘goede smaak’ in gingen. Ze probeerden de
wereld weer te geven zoals ze hem zagen.

Na een dikke twee uur knipperen
onze ogen tegen het felle zonlicht en laten
we de schilderijen, beeldhouwwerken,
tekeningen, etsen…. aan wie na ons komt.
De geuze staat te wachten…..
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Albert Saverijs in het museum van Deinze en de
Leiestreek
verslag
Rita De Troyer
schrijvers zoals Streuvels, Teirlinck, Vermeylen en architecten als Van de Velde en
Dewin geeft hij gestalte aan de beruchte
‘Maandagen’. Een gezelschap genietend
van rijk gevulde tafels, uitgroeiend tot
culturele denktanken.

Gino Witgeers organiseerde als
bestuurslid van de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge een boeiende daguitstap naar Deinze, Albert Saverijs
achterna.
Peter Pauwels, curator van de
tentoonstelling, bracht naast de gekende
werken van Albert Saverijs een overzicht
van werken uit privéverzamelingen. Een
unieke kans werd ons geboden om
deze werken in een breder
perspectief te leren kennen.
Wij
hadden
bovendien
het
bijzonder geluk met Peter Pauwels
als gids, bepaalde facetten uit het
levenswerk van de kunstenaar van
naderbij te ontdekken.
Uit het ruime aanbod legde hij de
nadruk op twee periodes: deze van
de beginperiode van de kunstenaar
en de periode met de vele
vrienden-kunstenaars.

Naast de voorstelling van de vele
schilderijen en tekeningen gaf Peter
Pauwels aan de hand van oorspronkelijke

Albert Saverijs volgt les in
de tekenschool van Deinze. Door
het vroege overlijden van zijn
vader moet hij de schilderszaak
overnemen. In zijn vrije tijd doet
hij aan zelfstudie en maakt kennis met
enkele schilders. Zijn vroegste werken
liggen in de lijn van de luministen, de
fascinatie voor het licht. In 1912 schrijft hij
zich in aan de Gentse Academie waar hij
zich laat indompelen in de geest van de
tijd. Hij laat zich in zijn werken
beïnvloeden door de werken van talrijke
kunstenaars.

en originele documenten en foto’s een
gedetailleerd overzicht van het rijke leven
van Albert Saverijs. Onze gids heeft met
succes drie jaar opzoekings- en studiewerk
tot een schitterend eind gebracht.
Na de lunch wachtte ons nog een
wandeling doorheen Deinze waarbij Gino
Witgeers uitleg gaf over de plaatsen waar
Saverijs in Deinze had verbleven.
Als extraatje voor de leden van de
werkgroep graftrommels, ontdekten deze
zes graftrommels ergens op een hoop
langs een van de muren van de
begraafplaats.

We slaan enkele episodes over en
bevinden ons te midden van de vrienden
van Saverijs. De gebroeders De Coene zijn
gastheer voor feesten en bijeenkomsten nu
eens op een kasteel, dan weer op hun
boot, varend op de Leie.
Samen met andere schilders zoals De
Saedeleer, de broers De Smet, Permeke en

De deelnemers aan deze daguitstap
dankten Gino Witgeers voor dit geslaagd
bezoek.
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Gedicht: Het huisje van Majutte

Blankenberge vroeger en nu
oude vissers spoken erin en uit
deze vissers uit vervlogen tijden
woonden in een huisje als deze
het vissershuisje vroeger en nu
bekeken door vele toeristen
zijn het nu vergeten
ontwerp postzegel (EH)

zijn broers en zussen zijn reeds lang verdwenen
Majutte staat nu helemaal alleen
hopelijk staat hij hier nog lang
in de schaduw van die hoge blokken
Blankenberge vroeger en nu
Gedicht: Louise Van Oyen (12 jaar)
Tekeningen: Edward Heyneman
Foto maquette: Edward Heyneman
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Bezoek aan een kunstenaar: Annie Vanlerberghe
verslag
locatie hadden bedacht. Nu we het over
verkopen hebben legde mevrouw Van
Lerberghe ook uit dat je bekendheid ook
maakt dat je de kans krijgt om in dure
galerijen tentoon te stellen, die dan wederkerig uw naam maken waardoor op de
duur, diezelfde galerijen, nu zelf naar de
kunstena(a)r(es) komen.
De thema’s zijn meestal vrouwen, kinderen
met vleugels, koppen. Een paar werden
naar levend model gemaakt. Terloops werd
even over de afwezige heer des huis
gepraat, de broer van onze ere-voorzitter,
die, in navolging van zijn echtgenote, ook
reeds een paar werken heeft gemaakt,
maar
wiens
hobby
meer
in
zijn
verzameling moto’s en motorfietsen in het
“Bikers Inn” te Oudenburg is gelegen.
Na de uitleg werd, buitengaand langs de
voordeur, en terug binnen langs het
tuinhekken, waar we ons uitgangsbord
terugvonden, de tuin met verschillende
beelden bezocht. Het weer was intussen
verbeterd, zodat het er aangenaam vertoeven was en met de nodige uitleg van de
gastvrouw er bij. Zij toonde ook het bakovenkot en besprak ook deze techniek.
Na een groepsfoto ging het terug naar
binnen voor een bezoek aan het atelier en
zo tot de woonkamer met het verder
bekijken van werken, foto’s en albums.
Het bezoek werd afgesloten met het door
Rita aangekondigde en door haar in de
keuken geschonken traditionele aperitief,
waarna nog wat in groepjes, samen of
zonder de kunstenares, van gedachten
werd gewisseld. Met een dankwoord aan
Mevrouw Van Lerberghe, voor de gezellige
ontvangst, werd afscheid genomen en
konden de diverse wagens terugkeren naar
de plaatsen waar de rest van de zondag
zou worden doorgebracht.

Jacques Schaeverbeke
Op zondag 6 april brachten een twintigtal
V.S.B.-leden met eigen wagens een bezoek
aan de atelier-woning te Dudzele van deze
kunstenares. Na de hartelijke begroeting
door de kunstenares gaf Rita Van Stalle
een korte inleiding over het verloop van
dergelijk bezoek, waarna Mevrouw Van
Lerberghe een kort overzicht gaf van haar
ontwikkeling, zowel wat de evolutie van
kennis en van materiaal als deze als
kunstenares betreft.

Haar kennis vormde zich praktisch, zonder
academische vorming, maar met toch een
zekere natuurlijke aanleg. Materialen als
stof en pleister, papier en klei, gips en
houtpulp moesten stilaan plaats maken
voor ijzer en brons, waarbij mogelijkheden en moeilijkheden steeds groter
werden. Ze verklaarde de ingewikkelde
procedure van het bronsgieten met bepaalde bijtechnieken, waarbij het resultaat sterk beïnvloed wordt. Er kwamen ook
niet drie-dimensionele werken in olieverf
maar geen beeldhouwwerken.
Bepaalde
werken
ontstonden
naar
aanleiding van lokale of internationale
gebeurtenissen als Ruanda, de Tsunami,
aanslagen,
stiergevechten,
politieke
gebeurtenissen e.a. of op aanvraag. De
plaats waar het beeld of voorwerp moest
komen werd soms op voorhand bepaald,
doch meestal werd het werk gekocht
omdat de kopers reeds op voorhand een
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Daguitstap naar Lier en Onze-Lieve-Vrouw Waver
verslag
bier, een bier dat alleen in Lier geschonken
mag worden. We komen links voorbij de
Spaanse kapel of de Sint Jacobskapel en in
de verte prijkt de Sint Gummaruskerk: 300
jaar heeft men eraan gebouwd, zodat
onderaan de bouwtrant gotisch is, midden
barok en bovenaan de toren rococo.
Binnenin heb je Vlaanderens oudste glasramen. Sint Gummarus is de beschermheilige van Lier

Lydie Van Craeynest

Mooi weer op 17 mei 2014. De dag begint
vroeg om 7 uur 15 aan het stadhuis. Rond
10 uur komen we al aan in de Pallieterstad. Het is er marktdag en de stad doet
haar bijnaam “Lierke, plezierke” alle eer
aan: al de terrasjes zitten nu reeds vol!
En……Felix Timmerman had gelijk: op ieder
hoek is er een cafeetje
Onze uitstap start op de markt. Reeds in
de Middeleeuwen was Lier een belangrijk
centrum. In 1212 werd Lier al tot stad
verheven. Dit dank zij de Nete: het
vervoer kon per schip gebeuren. De rijkdom van weleer weerspiegelt zich in de
gebouwen op de Markt. Aan de ene zijde
prijken de gevels van de 17de en 18de
eeuwse Gildenhuizen. De gebouwen zijn
weinig authentiek. Immers om in de sfeer
te blijven van de Grote Oorlog: Lier is bij
het begin van WO 1914-1918 voor drie
vierden plat gebombardeerd. De stad
bevond zich op de fortengordel rond
Antwerpen. Na de oorlog werden de
gebouwen in hun oorspronkelijke of in
neostijlen hersteld. Aan de overzijde van
de Gildenhuizen prijken het belfort en het
stadhuis.

We komen aan op de plek in Lier waar de
Grote en kleine Nete samenvloeien. Een
eind verder komen beide in de Nete.
Volgens Felix Timmermans: ”de plaats
waar de drie kronkelende Nethes een
zilveren knoop leggen”.

Via de oude Vismarkt bereiken we het
meest bekende gebouw van Lier: de
Zimmertoren. De toren dateert van de
13de eeuw en werd toen de Corneliustoren
genoemd. Hij maakte deel uit van de
omwallingen van de stad.
In 1930 ter gelegenheid van het eeuwfeest
van België creëerde de Lierenaar en
horlogemaker Louis Zimmer de jubelklok
en de astronomische studie. Beide werden
ondergebracht in de toen bouwvallige
toren. De toren werd gerenoveerd en

We wandelen verder, terwijl de gids vertelt
over het rijke geschiedkundig handelsverleden van Lier (lakenhandel, naaldkant,
bloeiende veehandel, talrijke brouwerijen)
Men verkoopt hier nog steeds het Caves-
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kreeg toen de naam “Zimmertoren”. Zelfs
Einstein feliciteerde Louis Zimmer met zijn
ontwerp! In 1960 werd naast de toren een
paviljoen gebouwd waar nu de wonderklok
is ondergebracht. De Zimmertoren geeft de
exacte tijd weer, de stand van de zon, de
weken en maanden enz. Op de zijkzant
staan vier automaten die de vier fasen in
het leven weergeven (kind, adolescent,
volwassene en oudere).

Weinigen vermoeden dat achter de muren
van dit enorme pand zo’n grandeur schuilt.
In 1841 werd uit de kloostergemeenschap
van de zusters Urselinen dit instituut
opgericht. Op zijn hoogtepunt ontving dit
instituut honderden meisjesleerlingen uit
rijke kringen van over de gehele wereld.
Zelfs op gebied van architectuur, kunst,
tuinaanleg en woonconfort waren de
zusters ver vooruit op hun tijd.
We worden rondgeleid door Mario Baeck,
de specialist op gebied van tegels en art
nouveau. Hij vertelt ons de geschiedenis
van het instituut door de jaren heen: jaren
van voorspoed en jaren van tegenspoed
zoals de wereldoorlogen. We maken kennis
met de grandeur van deze instelling via de
prachtige empiregang, de eretrap en
pianogalerij
(een
lange
gang
met
individuele kamertjes waar de meisjes hun
pianolessen konden oefenen, kwestie van
als gastvrouw de gasten te kunnen
vermaken).

Op naar het Begijnhof! Het Lierse begijnhof
behoort samen met de 12 andere begijnhoven in België tot het Unesco werelderfgoed. Het begijnhof dateert van 1258 en
omvat 162 huisjes in 17 straten en is
volledig ommuurd met een grote ingangspoort die vroeger en ook nu (vandalisme)
bij valavond gesloten wordt. Centraal
gelegen is de Sint Margaretakerk en een
Calvarieberg. Het begijnhof was inspiratie
voor
nogmaals
de
schrijver
Felix
Timmermans in zijn novelle “De zeer
schone uren van juffrouw Symforosa,
begijntje”. In 1994 stierf de laatste begijn.

Het mooiste komt het laatst: de wintertuin!
De prachtige binnentuin biedt een samenspel van licht en kleur. Door de glazen
koepel komt het kleinste straaltje licht
binnen.
Bloemmotieven en vogels zijn overal
aanwezig in het decor. Ook de vier witte
marmeren vrouwenbeelden (4 bijbelse
vrouwen) naast de prachtige fontein vallen
onmiddellijk op. Niets valt uit de toon want
alle noodzakelijke elementen refereren
naar planten en bloemen Ook echte
planten zoals varens, palmen en bloeiende
planten zijn aanwezig. De wintertuin is nog
steeds de centrale ontvangstruimte van
het instituut. Zo komt een einde aan een
prachtige dag en rijden we terug naar het
“steedje”.

Na een verdiende lunch in de Xuri wok
rijden we naar Onze-Lieve-Vrouw Waver
voor een bezoek aan het insituut van de
Urselinen.
Reeds bij het openen van de deur worden
we overweldigd door het prachtig interieur
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20 september 2014

Kijken door vensters en ramen

Walraversijde en de Grote Post Oostende

Verslag

Willy Impe
Maar goed dat het de vorige dagen
niet zwaar geregend had, of we hadden
dan beslijkte schoenen moeten uitdoen om
op sokkenvoetjes de gereconstrueerde
visserswoning van Jan van Varsenaere te
betreden. Immers, de vloer van aangestampte aarde kan je niet borstelen
en/of dweilen…
Er moeten daar wel zo’n honderd huizen
hebben gestaan, tot in de 15de eeuw het
hele vissersdorp in het oorlogsgebeuren
moest verdwijnen, en nooit meer terug
opgebouwd werd.

herstellen. Zoonlief ging uit vissen in zijn
oliejekker die naar de dan geldende mode
geel-zwart gestreept was, net een bij. Zij
keken door open vensters, geen glas of
niets, die wel met een schuifluik konden
worden gedicht.
In de derde woonst timmerde de
ambachtsman als hij geen brood aan het
bakken was of haring aan het roken.
Wellicht had hij ook een jonge paling
gedroogd, die aan een touwtje hing om
met zijn kopje het noorden aan te wijzen
(sic). In de winter kon hij zich veroorloven
door met was bestreken papieren vensters
te kijken.
Na een kort bezoek aan het
behoefte-huisje met een gat in de plank
boven een diepe put (geen rol papier
voorhanden), op naar een voorbeeld van
een opgravingssite. En dan door het fraaie
museum, ludiek geïllustreerd met striptaferelen. We danken uitbundig Hugo Van
Loocke voor zijn bevlogen rondleiding, rijk
gestoffeerd en gekruid met fijne humor!!!

Het huis van Jan van Varsenaere (Walraversyde)

Als sardienen gestapeld in de kusttram raken we in twee beurten in het Aklasse Cultuurcentrum de Grote Post
Oostende, herkenbaar aan de vliegende
madam bovenaan de gevel.

Jan was wat men noemt, welstellend. Hij haalde zijn weelde uit de
visserij, maar ook uit handel en zowaar
misschien ook uit piraterij. Vlamingen en
Engelsmannen konden mekaar destijds
goed verstaan: hun taal was nogal eensluidend. Maar verstaan was er niet bij, bij
een treffen op zee: de sterkste boot
plunderde de andere. Jan moet dikwijls de
bovenhand hebben gehaald want hij at uit
majolica borden en keek door glas-inloodvensters. Papier was nauwelijks te
verkrijgen, dus schreef hij op een
wasbordje, goed voor hergebruik door het
waslaagje te overstrijken. Het bordje paste
in zijn borstzak, en met een ganzenveer
achter zijn oor trok hij erop uit.

Een gids vertelt ons dat het na
enkele
jaren
verwelkende
leegstand
gerestaureerd werd door de Antwerpse Bgroep in amper twee jaar. Ook al was het
in december 2012 nog niet volledig af, toch
werd er officieel geopend: alles was
immers geprogrammeerd.
Het oorspronkelijke gebouw werd
neergepoot
door
architect
Gaston
Eysselinck. In de lokettenzaal twee
keramische taferelen over de postbedeling
vroeger en later. In de gelagzaal ernaast
kijken we niet door maar naar een reeks
figuren in gezandstraald opaal glas van Jo

De weduwe in het armtierige huis
ernaast kwam aan de kost door netten te
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Maas. Dan trappen op, gangetjes door
naar de grote zaal, de kleine zaal, het
auditorium, de studio’s, huurbare zalen
met goed dansbare kobaltblauwe vloeren
die
contrasteren
met
‘appelblauwzeegroene’ gordijnen en muren. Nog een
vliegende madam: de Venus van Milo. In
het beschermde gedeelte kijken we door
enkele glasramen. In het niet-beschermde
gedeelte
kijken
we
door
dubbele
glasramen.
Waar
Belgacom
in
het
achterkwartier door kijkt, komen we niet te
weten. Niemand weet waarom Monumenten en Landschappen geen dubbel glas
toelaat in beschermde panden, in een tijd
waar alom aangezet wordt tot zo goed
mogelijk isoleren.
Waar wonen nu de slimste mensen: in de
Koningin der Badsteden, waar we met de
trappen naar boven gaan en met de lift
naar beneden, of in de Badplaats in Stijl
waar we in het BEC met de lift naar boven
gaan en met de trap naar beneden. (dit is
geen prijsvraag)
Andermaal een zeer geslaagde uitstap.
Dank U, organisatie. En de frieten met
stoofvlees waren lekker.

glasraam “de zee”

Oproep:
Zomertentoonstelling 2015:
Blankenberge zet de feestmuts op!
Van inhuldiging van burgemeesters, over opening van hotels tot trouw- en
communiefeesten uit de periode 1870-195O: alles mag aan bod komen.
Bloemenstoet en carnaval worden niet opgenomen want die komen al elders
aan bod.
Heb jij nog foto’s, documenten of ander leuk materiaal ter beschikking dan
kan je contact opnemen met Alberta (050/42 40 94 of
alberta.vanasbroeck@skynet.be). Na de tentoonstelling wordt alles natuurlijk netjes terugbezorgd!
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De familie VERNIEUWE:
Sinds 1600 ononderbroken in Blankenberge
jongeling moet hij gehoord hebben over de
zeeslag bij Sluis in 1603 toen de Spaanse
vloot verslagen werd door de Zeeuwse en
later over het bestand tussen Spanje en
het Noorden in 1609 waardoor met de
heropbouw kon worden begonnen.

Luc Vernieuwe
Van mijn vader wist ik dat
grootvader
Anselm
een
belangrijk
aannemer en schepen van de stad was
geweest en dat de straat tussen de
Weststraat en de Grote Markt naar mijn
overgrootvader, hoofdonderwijzer van de
gemeenteschool, Sebastien Vernieuwe,
was genoemd als waardering voor zijn
levenswerk
in
het
onderwijs,
het
verenigingsleven en zijn strijd tegen de
armoede van de Blankenbergse bevolking.

In 1612 werd zijn zoon Nicolaus
gedoopt in de nieuwe kapel gebouwd in de
ruïnes van de Sint–Antoniuskerk, in het
kerkregister stond hij ingeschreven als:
Niclaeys de Jonghe Vernieuwe. Het aantal
vissersschuiten nam geleidelijk toe en hij
werd visser zoals zijn vader. In 1640 wordt
de kerk heropgebouwd en stijgt de
bevolking terug tot een 270 inwoners.
Nicolaus huwt met Janneke Ingelbeen en
ze krijgen een zoon Josephus rond 1650.
Wanneer zijn echtgenote sterft in 1654
treedt hij voor de tweede keer in het
huwelijk met Janneke Vandenbussche die
drie zonen baart: Michaël, Guilielmus en
Carel. De visserij leefde langzaam herop,
er waren terug ongeveer een 16 schuiten,
de “Caeye” en de “stedewaterloop” nodig
voor het transport van de vis naar de
Grote Ede werden uitgegraven en hersteld.
Waar de vissers die bij tij en ontij moesten
uitvaren, dikwijls “op zee” bleven, stierven
er vele vissersvrouwen in het kraambed.
Jonge kinderen overleden dan ook vaak
samen met hun moeder door ondervoeding, ziekte, hygiëne en de barre
weersomstandigheden. Voor de visser
weduwnaar, moest dan dringend een
nieuwe vrouw gevonden worden om voor
de kroost te zorgen, dit gebeurde meestal
door bemiddeling van de pastoor.

Het was pas toen mijn zoon in het
stadsarchief enkele van onze voorvaderen
terugvond dat ik me voornam om een
stamboom te maken en een familiekroniek
te schrijven voor mijn nageslacht.
Een belangrijke bron van informatie
en inspiratie waren daarbij het internet
met de website voor online stambomen
“Geneanet” en de diverse publicaties van
onze lokale geschiedenisschrijvers Elie Bilé
en Robert Boterberge.
Zo ben ik meer dan vierhonderd
jaren of twaalf generaties in de tijd kunnen
terugreizen naar onze stamvader Gilles
Vernieuwe die hier eind 16de eeuw leefde,
toen de bevolking het hard te verduren
kreeg door de Geuzenoorlog tussen de
Nederlandse Gewesten met Willem van
Oranje en de Spaanse Koning Filips II. De
watergeuzen waren vanuit zee moordend
en plunderend de stad binnengevallen en
verwoestten de Sint-Antoniuskerk. De
meeste inwoners waren gevlucht, slechts
honderdzestien bleven er over, waaronder
vermoedelijk
Gillis
Vernieuwe.
Onze
visserij was volledig vervallen, duinen en
dijken lagen er verwaarloosd bij, de
landbouwgronden waren verlaten door de
herhaalde overstromingen. De bevolking
werd onderdrukt door de Spaanse garnizoenen en de streek onveilig gemaakt door
ordeloze, ronddolende bendes. In mijn
verbeelding zie ik Gillis als kind met zijn
ouders naar de mis gaan in de kapel van
het Spaans Fort, gelegen in de duinen aan
de Sluis van de Grote Ede (’t Varretje). Als

Zoon Guilielmus Vernieuwe, Guiliam
genoemd en geboren in 1667, werd half
wees op 3 jarige leeftijd toen zijn vader
Nicolaus het leven verloor op zee, moeder
was in verwachting van Carel. Michaël die
toen 18 jaar oud was moest samen met
halfbroer Josephus zorgen dat er brood op
de plank kwam. Guilliam huwde rond 1690
met Elisabeth Sterrebeck, ze krijgen vier
kinderen waaronder een zoon Nicodemus
in 1698. Wanneer zijn echtgenote sterft in
1699, hertrouwt hij met Anne Blankaert
met wie hij vijf kinderen krijgt. Tenslotte
trouwt hij voor de derde maal met
Genoveva Neels in 1724 en wordt er nog
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een zoon geboren. Guilliam zou overlijden
in 1732 op 65 jarige leeftijd.

Napoleon brengt nog een bezoek
aan Blankenberge in 1813 en er komt
gelukkig een einde aan deze miserabele
periode wanneer we het jaar daarop
bevrijd worden door de Geallieerde Legers.

Nicodemus Vernieuwe was 21 jaar
oud wanneer de grote brand van 1719 in
enkele uren tijd de helft van de stad in as
legde. Hij huwt in 1725 Petronella Vanhille.
Negen kinderen worden in het gezin
geboren waarvan er vier op zeer jonge
leeftijd overlijden. De visserij groeide
spectaculair en onder het Oostenrijks
bestuur begon men aan een lange periode
van vrede. De vissersnering organiseerde
en reglementeerde het bedrijf. Ook werd in
1724 de Brugse Steenweg aangelegd om
de vis sneller naar Brugge en het
binnenland te kunnen vervoeren, maar ook
naar Frankrijk, waar Blankenbergse vis
zelfs tot aan het Hof in Parijs werd
geleverd. Nicodemus stierf in 1761, hij was
63 jaar.

Op 20 juni 1815 werd mijn overgrootvader Sebastien Vernieuwe geboren
te Blankenberge en toen vier jaar later zijn
vader overleed, hij was amper 45 jaar,
kwam zijn weduwe Anna Maria Vermeir die
in verwachting was van Colleta alleen te
staan met drie jonge kinderen.

Zijn zoon Pierre Vernieuwe naar
Petrus, de patroonheilige van de vissers,
genoemd, zou 78 jaar oud worden, in die
tijd een uitzonderlijke hoge leeftijd. Hij was
geboren in 1731 en woonde in de
Bakkerstraat nr. 23 waar hij overleed in
1809. Uit zijn huwelijk met Catherine De
Roo werden zeven kinderen geboren
waarvan er drie zeer jong stierven. De
visserij floreerde, op het strand lagen er 77
schuiten en ook de bevolking groeide
verder tot 1750 inwoners. De stad vormde
zich langzaam om tot een toeristisch oord
en kreeg het bezoek van hoge gasten zoals
de Prins Karel van Lorreinen. In 1771 werd
door zijn nonkel, aannemer Simoen
Vernieuwe, een nieuwe vuurtoren in de
duinen gebouwd in opdracht van het stadsbestuur.

Sebastien werd opgenomen in een
wezenschool te Brugge, vermoedelijk de
Bogardenschool. Tijdens de Franse Tijd
werd de school beheerd door het bestuur
van Burgerlijke Godshuizen en onder het
Nederlandse bewind kreeg ook het
onderwijs meer aandacht. Het was een
volwaardige lagere school, zodat de meer
begaafde leerlingen in het Atheneum of
aan de Rijksnormaalschool hun studies
konden verder zetten.

Toen
zijn
zoon
Sebastiaen
Vernieuwe 21 jaar werd in 1794, begon er
een periode van ellende en armoede. Met
de Slag van Fleurus hadden de Franse
legers definitief de Oostenrijkers verslagen
en werden we ingelijfd bij het Republikeinse Frankrijk. De vissers vluchtten met
hun schuiten naar Sluis. Er waren slechts 8
grote en 6 kleine schepen achtergebleven.
Ankers,
wapens,
voertuigen
werden
opgeëist en buitengewone belastingen
opgelegd. Inwoners werden verplicht om
als zeeloods of arbeider voor de Republiek
te werken. Sebastiaen huwt in 1807 met
Anna Maria Vermeir uit Dudzele en ze
vestigen zich in de Nieuwstraat nr. 22.
Daar worden zes kinderen geboren
waarvan er drie jong stierven.

Sebastien en Mathilde
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Sebastien trad in 1837 in dienst te
Sint-Michiels
als
onderwijzer
in
de
Gemeenteschool. Een jaar later huwde hij
Mathilde Vanden Broucke, dochter van een
kleermaker. Sebastien is als
onderwijzer negen jaren in SintMichiels gebleven en volgende
kinderen werden er geboren:
Mathilde, Hermine en August. In
1846 verhuisde hij met zijn
familie naar zijn geboortestad
Blankenberge om
hoofdonderwijzer
te
worden
van
de
Gemeenteschool. Hij heeft zich
28 jaren tot bij zijn ontslag
wegens ziekte in 1874 ingezet
voor de opvoeding van de
Blankenbergse jeugd. Zelf had hij
ondervonden dat er grote nood
was aan bijstand voor de
armoedige toestand waarin onze
vissers leefden en dat verbetering
enkel kon worden verwezenlijkt
door een degelijk onderwijs en
opvoeding. Hij spande zich in om de
mensen ervan te overtuigen hun kinderen
naar school te sturen en hij ging zelf de
spijbelaars
van
de
straat
halen.
Schoolplicht was toen nog onbekend en
weinig ouders bekommerden zich om het
schoolverzuim van hun kroost. Reeds in
1858 start hij eveneens een school voor
volwassenen, deze school werd pas
officieel afgeschaft in 1936. Ook zijn eigen
kroost breidde zich in Blankenberge uit
met nog eens 4 kinderen: Charles, Anselm,
Maria en Telesphorus. Niet alleen in het
onderwijs heeft hij zich verdienstelijk
gemaakt. Hij was liberaal-gezind en van
1847 tot 1861 dirigeerde hij de plaatselijke
harmonie “Neptunus Kinderen”. Anderzijds
stichtte hij in 1861 de “Menschlievende
Maatschappij van onderlinge bijstand De
Werkmanskring”, een vereniging die in
1878 uitgeroepen werd tot de voorbeeldigste en best werkende Kring van
Onderlinge Bijstand van gans België.
Sebastien overleed op 27 december 1877,
hij was 62 jaar.

Verweeplein
te
Knokke.
Ook
in
Blankenberge is een helling van de zeedijk
naar hem genoemd.

Alfred Verwee en Hermine Vernieuwe

Zijn oudste dochter Mathilde huwde
met een vriend van Verwee, de schrijver
/dichter en voorvechter van de Vlaamse
beweging EMANUEL HIEL (1834-1899) en
verhuisde eveneens naar Schaarbeek.
Zijn oudste zoon August die zijn
vader had opgevolgd als hoofdonderwijzer
huwde in 1874 Adelaide De Clercq, kleindochter van Burgemeester Frans Mamet.
Hij was medestichter en schrijver van het
“Conscience Taalgenootschap” en werd in
1879 benoemd tot kantonnaal inspecteur
van het Rijksonderwijs waardoor hij naar
Gent diende te verhuizen.
Zijn tweede zoon Charles, de eerste
bediende van het station in Blankenberge,
trouwde in 1880 met Elisa Vanhursel en
verhuisde met zijn echtgenote eveneens
naar Gent waar hij zijn loopbaan als
bediende bij de ”Ijzerweg” zou verder
zetten tot aan zijn pensioen.
Jongste zoon Télèsphore studeerde
af rond 1880 als “Doctor in de Rechten”
aan de toen Franstalige universiteit van
Gent. Hij werd algemeen bestuurder op het
Ministerie van Landbouw te Brussel in
1914. Als lid van de Gentse Vlaamse
beweging “Jong Vlaanderen” wordt hij een
bekend activist tijdens WO I. Hij zetelt in
de Raad van Vlaanderen, wordt in 1916
hoogleraar aan de R.U.G. en krijgt de
opdracht om het Vlaamse Ministerie van

Zijn kinderen die nog niet waren
gehuwd verlieten nu ook de ouderlijke
woning.
Dochter Hermine woonde reeds in
Schaarbeek, ze was getrouwd in 1868 met
de bekende dieren- en landschap schilder
ALFRED VERWEE (1838 -1895) die de
Knokse schilderskolonie stichtte en als
hulde zijn borstbeeld kreeg op het
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Landbouw op te richten en te leiden en ook
de nieuwe faculteit Landbouw aan de
Vlaamse Hogeschool van Gent te organiseren. Het einde van WO I was ook het
einde van het Activisme, de meeste leiders
vluchten in ballingschap naar Nederland en
werden bij verstek ter dood veroordeeld.
Zo ook Telesphore, die na de oorlog
uitweek naar Rotterdam.

Blankenberge waarvan er een tiental geklasseerd werden als bouwkundig erfgoed.
Hij was eerste schepen van de stad,
voorzitter van de “Werkmanskring” en de
“Metsersbond” en bestuurslid van de dienst
der “Burgerlijke Godshuizen” allen verenigingen die hem, zoals bij zijn vader,
nauw aan het hart lagen. Mijn grootouders
liggen begraven op het kerkhof van
Blankenberge tegen de scheidingsmuur
rechts vooraan, naast het graf van
Caroline’s moeder en stiefvader: Rosa
Rombouts, weduwe Jacques Ruys en Jan
Baptiste François Noë.

Enkel mijn grootvader Anselm Vernieuwe zou in Blankenberge blijven wonen
met zijn echtgenote Caroline Ruys, dochter
van een Antwerpse juwelier, en zijn vier
kinderen. Hij had zich opgewerkt tot een
succesvolle aannemer en architect, beschikte over zijn eigen schrijnwerkerij en
steenbakkerij. Hij bouwde verschillende
hotels langsheen de kust en tijdens de
“belle epoque” periode meerdere villa’s in

Onze familie heeft zich hier duidelijk
diep
geworteld,
mijn
vader
Robert
Vernieuwe en ikzelf zijn eveneens “dat
plekje grond aan Vlaanderens kust” trouw
gebleven en het ziet ernaar uit dat mijn
nageslacht de traditie zal verder zetten.

Uit de oude doos
AANGENAAM MIDDAGMAAL
Bij het begin van het middagmaal kregen mijnheer en madame Vlerkmans
twist. Deze liep zoo hoog dat mijnheer niet beter zijne woede wist te koelen
dan met eene telloor te grijpen en ze tegen den grond in stukken te slaan.
Madame, ook niet vervaard, greep er insgelijks eene en deed ze hetzelfde lot
ondergaan.
Daar kwam de meid binnen die met eenen oogopslag zag wat er gaande was.
Zij liep naar de tafel, greep de soepkom en wierp ze insgelijks ten gronde.
- “Wat betekent dat?” riep mijnheer verontwaardigd.
- “Wel”, antwoorde de meid, “ik dacht dat gij onder tafel gingt eten”.
(uit “de Lusthof” 1902)
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De Blankenbergse Steenweg
Deel 2
Landmeter Nollet meldde op 15
april 1723 dat hij, ondanks het verbod van
het Vrije, begonnen was met het werk ter
hoogte van Uitkerke namelijk met het
afkappen van de hagen aan de kant en
het vullen van de grachten die de weg
kruisten.1 Dit volgens het nieuwe plan.
Het werk werd onmiddellijk door het Vrije
stilgelegd. ‘s Anderendaags werd het
werk, ondanks het verbod, toch hervat.
De landmeters werden onmiddellijk door
het Vrije in executie gesteld, d.w.z.
aansprakelijk gemaakt voor de aangerichte schade en de werken werden
stilgelegd. Daarenboven zond het Vrije op
17 april de schepen Keignaert naar
Brussel om de zaak voor te leggen aan de
Gevolmachtigde Minister, markies de Prié,
en aan de Raad van State.2

Hugo Van Loocke
De aanleg
Omdat men voor een pijlrechte
weg had gekozen moesten heel wat
stukken grond worden onteigend. Dit was
niet altijd naar de zin van de eigenaars
omdat de weg de beste hofsteden, landen
en boomgaarden doorsneed. Zo komt er
een protest van de beheerder van de
goederen van de prins de Croÿ, één der
grootste grondbezitters in de streek, om
de onteigeningsvergoeding te vermeerderen. Maar het schatten van de onteigende grond werd door beëdigde
schatters (“prijzers”) gedaan en men wijkt
niet af van hun advies.

Op 21 april werd hem te Brussel
meegedeeld, dat markies de Prié bevolen
had alle executiemaatregelen tegen de
landmeters te staken en dat de Raad van
State besloten had dat de rooilijn van de
nieuwe steenweg zou vastgesteld worden
door de Brugse burgemeester Triest, in
overleg met de landmeters. Daarop werd
de executiemaatregel tegen de landmeters
ingetrokken.

De totale oppervlakte van de
tientallen te onteigenen stukjes grond
bedroeg ongeveer 52 gemete, allen
gelegen in de watering van Eiensluis. De
watering eiste dan ook betaling van het
geschot (wij noemen het nu polderbelasting) voor de onteigende grond.
In Brussel nam men echter geen
genoegen met het aangenomen plan en
de Brugse burgemeester Triest werd door
de Raad van State aangesteld om toezicht
te houden op het aanleggen van de
nieuwe weg. Samen met de landmeters
Nollet en Verplancke moest hij het plan
verbeteren om de weg nog rechter te
maken. Ingevolge deze beslissing waren
de landmeters begonnen met een nieuwe
rooilijn af te bakenen. Daarover ontving
de magistraat van het Brugse Vrije talrijke
klachten, omdat de landmeter Nollet te
veel afweek van het vroeger goedgekeurde plan ‘tot groote schaede van de
proprietarissen ende verderf vande beste
hofsteden, landen en boomgaarden van
aldaer’. Dit alles was een miskenning van
het gezag van het Vrije, dat de werken
binnen zijn gebied eerst moest goedkeuren. De landmeter werd ontboden in
de vergadering van de magistraat van het
Vrije op 10 april 1723, alwaar hem
verboden werd van het goedgekeurde
plan af te wijken.

Op 14 mei werd het kanthout en de
te rooien bomen verkocht. Volgens de lijst
komen we te weten dat er op het te
verdwijnen deel van het kerkhof van
Uitkerke zes olmen, essen en abelen
stonden en de waarde werd geschat op 15
pond 5 schellingen. Aan de Dullemolen
moesten bij de molenaar twee appelbomen en één pruimelaar weg. (Op de
Dulledijk, aan het zuidelijke uiteinde van
de Dullemolenstraat, stond van voor 1389
een houten korenwindmolen, de "Oostmolen" of de "Dullemolen", waarnaar de
straat is vernoemd. De staakmolen
behoorde bij het Oosthof, gelegen langs
de Blankenbergse Steenweg even ten
zuiden van Kruiskalseide. Eén van de

1

BOTERBERGE R. Zuienkerke, geschiedenis van een
polderdorp (1992) p.42 en Biekorf jaargang 56, nr. 5
p. 134
2 RAB INV 15-16 nr. 43
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eigenaars was Blasius de Béjar.)3. De
molen staat getekend op de kaart van
Pieter Pourbus uit ca. 1572. Na zijn
vernieling tijdens de godsdiensttroebelen
rond 1580, werd hij na 1600 heropgericht.
Al in 1871 verdween de Dullemolen
definitief.

Gezien de weg een deel van het
kerkhof zowel van Uitkerke als van
Blankenberge afsneed werd toestemming
gevraagd – en gekregen- aan de bisschop
te Brugge om dit te doen en om de te
verwijderen bomen te verkopen.
De rekeningen vermelden het
gebruik van 4 miljoen kasseistenen en
80.000
arduinen
boordstenen.
Deze
werden aangevoerd per schip uit de streek

Bij de aanleg van de steenweg
werd wel wat schade aangericht. In de
zomer van 1723 hakten de arbeiders een

weg door de grote Colveboomgaard van
Pieter Ledoulx die zo helemaal open en
onbeschermd kwam te liggen. Er moesten namelijk 35 kersenbomen, 30 appelen perenbomen, 26 jonge olmen, 6 essen
en enkele notenbomen worden gekapt.4
Het werkvolk stal daarbij grote hoeveelheden kersen en beschadigde de bomen
door de vruchten met hun spaden af te
slaan. De fruitoogsters schatten het
verlies op twee derden van de normale
oogst.5 Pieter dient uiteraard klacht in,
vooral de aangerichte schade vond hij
onbetamelijk. Citaat uit zijn klachtbrief
aan
de
Staten
van
Vlaanderen 6:
”ghecauseert excessive schaede in het
fruyt van den boomgaert, het welck door
de gonne werckende aen de voorseyden
wegh niet alleen afghetrocken en is
gheworden in excessive quantiteyt maer
bij nachte ende ’t ontijde, selfs met
merckelijck schenden ende deterioreren
van de boomen, daer in ghesmeten
hebbende met de spaeden en het fruyt te
doen afvallen.” Een jaar later is er nog
niets geregeld en Ledoulx doet een nieuwe
aanvraag. Zijn schatting van de schade
wordt aan de hoge kant gequoteerd maar
hij krijgt toch een deftige vergoeding.

van Douai en Blaton en gelost “aen
waetboom ter plaeten”. Deze plaat was
waarschijnlijk
een
ondiepte
in
de
Oostendse Vaart nabij de kom. Daar
werden ze overgeslagen in andere
schepen naar Schipstale en vandaar per
karren langs de St.-Pietersweg naar het
werk7.
De doorsnede van de steenweg
werd een klassieke doorsnede zoals bij de
meeste in die tijd aangelegde steenwegen,
behalve dan de bredere kasseistrook.(zie
schets)
De weg bestond uit een centrale
kasseistrook van 20 voet (5,48m)
afgeboord met arduinen boordstenen.
Daarnaast kwam aan weerszijden een
zomerweg met een bomenrij (16 voet –
4,39m) Deze weg werd vooral ’s zomers
gebruikt in droge perioden om de
steenweg te ontlasten en ook voor de
zwaardere transporten die niet op de
steenweg mochten rijden (een steenweg
in die tijd was nog niet zo stabiel aangelegd als vandaag). De bomenrij diende
voornamelijk om de weg te irrigeren maar
had ook een landschappelijke waarde en
zeker ook een economische (kaphout).
Daarnaast was eveneens aan weerszijden
een gracht aangelegd. Het eerste ontwerp
van J.Cobbe voorzag maar één brede

3

http://www.molenechos.org/
RAB TBO 142 745
5 COORNAERT M., De topografie, de geschiedenis en
de toponymie van Sint-Pieters-op-den-Dijk tot 1899,
Brugge, 1972, p.162
6 RAB TBO 142 745
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gracht die ook dienst kon doen om het
materiaal nodig voor de aanleg te vervoeren. Dit idee is later afgevoerd en
vervangen door het voorstel van Nollet om
aan weerzijden van de weg een brede
gracht te graven en de gewonnen aarde te
gebruiken voor de wegbedding.

verzet aangetekend, steunende op voorgaand document waarin dus duidelijk
werd bepaald dat zowel de ex-Dulleweg
als de ex-Blankenbergse Dijk géén
openbare wegen waren. Zij werden daarin
gesteund door de ingenieur van de
“Service Technique Provincial” en door de
bestendige afvaardiging van de provincie
die het gemeentebestuur terugfloot. In
1910 is dan een tweede poging geweest
die dan blijkbaar wel is geslaagd voor de
Blankenbergse Dijk9.

Al vlug werd een verbindingsweg
van de steenweg naar de dorpskern van
Zuienkerke aangelegd. De kruising werd
de Kruiskalseyde genoemd waar, hoe kan
het anders, prompt een herberg werd
gebouwd. Ook kwam er een betere weg
richting Lissewege en Dudzele, allemaal
wegen die nu nog altijd bestaan en
gebruikt worden.

Dat er soms problemen waren met
de nieuwe steenweg getuigt een resolutie
van 6/10/1734 waar bij een keuring van
de weg verschillende gebreken werden
vastgesteld. Het ergste waren de grote
putten die door de regen werden
uitgespoeld en vol water stonden. Het was
in dit seizoen te duur en niet rendabel om
de putten te vullen met aarde uit de
achterliggende grachten die zelf ook vol
water stonden. De reparatie kon beter
uitgesteld worden tot het voorjaar.
Daarbij was er geen hoogdringendheid
want niemand gebruikte de zomerweg
gedurende de winter10.

Zoals hoger is gezegd werden
gedeelten van de oude Dulleweg en
Blankenbergse Dijk verkocht om zo de
steenweg te helpen bekostigen.8 Dit
gebeurde niet zonder slag of stoot. De
potentiële kopers werden aangelokt met
een vrijstelling van alle belasting, zowel
door de provincie, door de watering als
door de parochies (de zogenaamde
‘binnenbelasting’). Het Brugse Vrije ging
niet akkoord met die vrijstelling en
tekende een paar keer protest aan bij het
landsbestuur.
Tevergeefs:
zowel
de
Blankenbergse Dijk als de Dulleweg
werden op 25 april en 21 mei 1727 openbaar verkocht. In de verkoopakte waren
een aantal voorwaarden voor de kopers
opgelegd waarvan de belangrijkste was
dat er moest een weg van 2 roeden breed
blijven bestaan voor gebruik door de
plaatselijke bewoners. Deze weg moest
alleen dienen voor het plaatselijk verkeer
van de aanlanden en was geen openbare
weg. Ze moest dus onderhouden worden
door de plaatselijke eigenaars. In 1890
heeft het gemeentebestuur van Zuienkerke gepoogd deze wegen terug publiek
te maken door ze op te laten nemen in de
Atlas der Buurtwegen (opgemaakt in
1845). (Het zuidelijk gedeelte van de
Dulleweg was al verdwenen door de
aanleg van de spoorweg naar Blankenberge).
Enkele
van
de
betrokken
eigenaars hebben via een deurwaarder

De steenweg zelf werd in 1963
verbreed en is nog altijd de belangrijkste
toegangsweg tot Blankenberge.
De tol
Het octrooi voorzag 2 tolbarelen:
De eerste was ter hoogte van hoeve De
Kolve en de tweede een mijl noordwaarts
ter hoogte van Vierwege. Op beide
plaatsen kwam naar aloude traditie een
herberg. Enkele jaren later worden die
vervangen door drie barelen (inclusief
herberg):
1. Ter hoogte van Sint-Pieters waar in
1750 de herberg De Barriere werd
gebouwd (bestaat nog).
2. Ter
hoogte
van
de
herberg
Katterogge.
3. Ter hoogte van de grens UitkerkeBlankenberge, ter hoogte van de
herberg Het Vrije.
Het octrooi bepaalde ook de toltarieven:
- Elke koets getrokken door één paard: 2
stuivers (of in het Frans: patars)
- Ieder niet ingespannen paard – met of
zonder zadel: 1 stuiver

8

Een deel van de oude Blankenbergse Dijk, tussen
St. Pieters en Zuienkerke, werd volledig verkocht;
van de andere delen werden de drie vierden
verkocht, terwijl het overblijvende vierde een
openbare weg bleef. En vervolgens de Dulleweg,
waarvan delen volledig verkocht werden Biekorf jg.
56 nr. 5 p.136
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Twee ingespannen paarden: 3 stuivers
Iedere kar, karos of ander wagen met
meer dan twee wielen: 1 stuiver
Ieder muildier, ezel, muilezel of ander
lastdier:
1 stuiver
Ieder rund, koe of ander hoorndier: 2
oorden (liards)
Elk schaap, kalf, varken: 1 oord (liard)
Elke mand verse zeevis of gedroogd: 1
stuiver
Elke mand garnalen of mosselen,
gedragen of vervoerd: 2 oorden

Aan de tolambtenaren moet alle medewerking en hulp worden geboden en deze
personen mogen niet gehinderd of
beledigd worden met daad noch met
woord op boete van 100 gulden en andere
bijkomende straffen. Fraudeurs en overtreders worden beboet zonder proces.
Maar er waren nog andere mogelijkheden
tot ontduiking van de tol. Men gebruikte
extra grote manden of men verzweeg het
juiste aantal manden. Omdat men dan
dikwijls ’s nacht of kort voor de dag
vervoerde en dan weinig personeel aanwezig was, was de controle nog
moeilijker. Zo kon men (een gedeelte van)
de tol ontduiken.

Dit alles “zonder uitzondering van
persoon ook edelen, militairen, dragende
om het even welke titel en waardigheid”.
Maar er zijn op dit laatste uitzonderingen:
Gouverneurs der Nederlanden, ridders van
het Gulden Vlies, actieve legerofficieren,
raadsheren van de rekenkamers met hun
bedienden
en
wagens.
Marcherende
militairen in korps, detachement of
escorte. De bewoners van het land die
hun akkers gaan bewerken of hun oogst
binnenhalen. Wanneer de akkers zijn
bewerkt en de oogsten zijn gedaan zijn de
bewoners wel tolplichtig zoals de anderen.

De vervoerders waren inventief: zij
vervoerden de mossels in zakken in plaats
van in manden en voor zakken was geen
toltarief voorzien. En een zak mossels
bevatte minstens 4 manden. Er werd een
klacht ingediend bij de overheid13 dat er
zo veel tolgeld verloren ging en via een
decreet van 28 oktober 1729 kwam het
antwoord. Alle wagens die de steenweg
gebruiken moesten aan elke bareel hun
vracht declareren door het tonen van de
vrachtbrief. Zij die hun manden wegstopten werden beboet met 25 gulden per
mand en met confiscatie van de goederen.
En “au régard des gernards (sic–bedoeld
wordt: garnalen) et moules”: wat in
zakken werd vervoerd moest ook belast
worden met dezelfde straf als hoger voor
de overtreders.

Wat de tol juist opbracht is niet
gekend. Alleen de betaalde pacht werd
genoteerd. Pieter Ledoulx ontvanger van
de tol aan de barrière geplaatst bij zijn
eigendom ‘de Colve’ betaalde in 1728 de
som van 253 pond 18 schellingen
(ongeveer 1462 gulden) als pacht tussen
februari 1727 en februari 172811. Dit klopt
met een ander document, ook van 1728,
dat een pacht van 2682 gulden voor de
oorspronkelijke barelen vermeldt12. Pieter
Ledoulx (Oostende 1698 - Brugge 1773)
was een vooraanstaande ingezetene van
de stad Brugge en de zoon van Pieter
Ledoulx, burgemeester van Oostende. Hij
was de vader van Pieter Ledoulx, (Brugge
1 maart 1730 - 14 oktober 1807) bekend
als tekenaar, schilder en schrijver van o.a.
de ‘Brugse Kroniek’.

Niet alleen de tol bracht op, men
probeerde van alles geld te maken: de
aangeplante bomen werden om de zoveel
jaar verkocht, men probeerde het gras op
de zomerweg te verpachten, wat niet
altijd lukte. (het verkeer op deze weg zal
wel spelbreker geweest zijn). Extra uitgaven waren de herstellingen aan de weg,
voornamelijk aan de zomerweg, het betalen van patrouilles om het verkeer van
wagens tijdens de eerste zes dooidagen te
verhinderen (zie lager), de kosten van opmaak van de jaarlijkse rekening (in
dubbel).14
Opmerkelijk is dat van de tolinkomsten 2/3 voor afbetalingen en
herstel van de steenweg diende en 1/3
ten voordele van de bewakers en
ontvangers van de tol. Ook een groot deel

Zoals men mag verwachten werden
wel pogingen ondernomen om de tol te
ontwijken. In het octrooi vindt men al de
volgende bepalingen:
Wie de tol niet betaalt of paarden uitspant
om te frauderen, krijgt een boete van 25
gulden. Wie sluipwegen neemt om de tol
te omzeilen betaalt eveneens 25 gulden.
11
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HAELEWYN R., Oostenrijkse wegen in WestVlaanderen, Brugge, 1971
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13
14
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van de boeten kwamen ten goede van
deze ambtenaren.

pond in de zomer, 2500 pond in de winter.
Alles op straffe van 25 gulden en de
reparatiekosten. Wat betreft het vervoer
van zware stenen, molenstenen en al wat
niet per gewicht werd verkocht, dit mocht
alleen vervoerd worden met spannen van
2 of 4 paarden. Gedurende de eerste zes
vries- en dooidagen mocht geen kar,
koets of ander voertuig op de steenweg
rijden zonder toestemming van de
bevoegde inspecteur op straffe van 25
gulden en reparatiekosten. Toegelaten
waren ruiters en drijvers met hun vee.

Het gebruik van de steenweg
Het was niet omdat de oude
aardewegen werden vervangen door een
steenweg dat het vervoer erop niet
gelimiteerd was. Van 1 maart tot de
laatste oktober was het maximum gewicht
van elke kar 5000 pond. In de wintermaanden (1/11-28/2) was het gewicht
beperkt tot 3000 pond. Geen enkele koets
of kar mocht zwaarder wegen dan 4000

Het Nieuwsblad juni 2014
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Forum

Wie Weet Wat?
Heel wat lezers van onze nieuwsbrief, bezoekers van onze tentoonstellingen en deelnemers aan onze
activiteiten, stellen geregeld vragen over foto’s, evenementen, personages, voorwerpen, … in
verband met Blankenberge en omgeving.
Deze rubriek wil interactief zijn. Weet je een (gedeelte van) antwoord op de gestelde vragen of heb
je zelf een vraag, mail die door op vsb.vzw@gmail.com

We kregen een antwoord op de vraag: Weet iemand wanneer de torenspits van de
kerk van Uitkerke is heropgebouwd? (Nieuwsbrief nr.9)

In het derde deel van “Dit is West Vlaanderen” bij de geschiedenis van Uitkerke staat:
“Gedurende de 19de eeuw geraakte de kerk in verval. Nochtans werden in 1862 klokken gegoten
en werd een spits op de toren geplaatst 1867.” (info Ronny Vervaecke)
In het boekje van Ronny Vervaecke dat uitgegeven is n.a.v. een tentoonstelling enkele jaren geleden:
”Sint Amandskerk”, lezen we
P. 11: ”De 19° eeuw bracht soelaas, zeker rond 1900, toen onze toren eerst en dan de kerk werden
herbouwd.”
P. 14: 1668: Opmaak van de toren en klokzolder.
1675: De toren is af en twee klokken hergoten.
1768: Herstel van de toren.
1847: Herstel torenspits.
1865: nieuwe gotische naald, waardoor de toren 44m. hoog wordt.
1955: Torenspits krijgt nieuwe schalies
1959: Herstel torenspits en vergulden van de weerhaan.
Verder vermeldt hij ‘Projektteekeningen voor herstellen en verfrayen van den kerktoren der gemeente
Uitkercke’ uit arch. VIOE, tek. KCML nrs. W 0136 en volgende, waarop de toren met spits uitgetekend
staat.

We hebben een nieuwe vraag:
Volgens onderstaande foto (1962) werd het
“Het Grand Hôtel des Bains et des
Familles”(1864) niet volledig afgebroken maar
bleef er een stuk staan. Waarom? Om het
Casino te ondersteunen?
Deze foto is van Jean-Pierre Haycock uit
Australië. Hij is geboren in Roeselare en bracht
zijn jeugd door in Brugge. Hier zit hij op het
strand in Blankenberge met zijn moeder en
grootouders.
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Varia
DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als u deze Nieuwsbrief digitaal wil krijgen dan volstaat een mailtje naar
vsb.vzw@gmail.com met de mededeling of u de Nieuwsbrief alleen digitaal wilt of zowel op
papier als digitaal (dus beide). De digitale versie is in kleur. Wie alleen maar de papieren
versie wil, hoeft niets te doen.

REACTIE van Luc Vernieuwe OP ARTIKEL (Nieuwsbrief nr.9) “Zo jong…”
“In de laatste Nieuwsbrief van VSB heeft Cis Kennes een artikel geschreven over de
blokkade door de Britse Marine van de haven
van Zeebrugge in 1918.
Na de oorlog in 1922 kreeg mijn vader
Robert Vernieuwe als aannemer de opdracht
om
een
gedenkteken
te
bouwen
in Zeebrugge aan
havendam,
“Saint
genoemd.

het begin van de
Georges
Memorial”

Op 22 april 1923 werd de eerste steen gelegd
door de gouverneur M. Janssens de
Bisthoven en de inhuldiging vond plaats een
jaar later op 24 april 1923. Het memorial was
opgetrokken in graniet en had een hoogte
van 21m met bovenop een mooi koperen
standbeeld van Saint Georges die met zijn
zwaard de draak doodt.
Er is weinig informatie over dit bouwwerk
omdat het reeds vernietigd werd door de
Duitsers in 1942. Het standbeeld werd
overgebracht naar Duitsland en de stenen
blokken werd gebruikt voor een nieuw
monument.
Hierbij stuur ik je enkele foto’s van mijn
vader gemaakt tijdens de bouw.” Get. Luc
Vernieuwe
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Hotel GODDERIS:
hotelpionier op de zeedijk van Blankenberge
Godderis uit (later Hôtel Splendide), links
van het Hôtel Victoria tussen de Weststraattrap en de Bakkersstraattrap. (3)
Emile Godderis verhuisde in 1876 naar
Brugge en huwde er op 4 januari 1881
met Esther Demaseure. Na het
vroegtijdig overlijden van Emile
Godderis
hertrouwde
Esther
Demaseure in 1889 met Camille
Kerkhofs, notaris te Brugge.

Alberta Van Asbroeck naar
archieven van Joseph Gits

Litho de zeedijk van Blankenberge in 1860, links het Café de la Plage (later
Hotel Godderis, ernaast het nagelnieuwe Kursaal, rechts Pavillon des Bains
(van L. De Rycker, later Hotel Pauwels-D'Hondt) vooraan nog duin. Collectie
Joseph Gits (CJG)

Na de bouw van de eerste buvette
door Louis De Rycker zagen anderen
algauw ook brood in een uitbating aan
het zeefront. Antoine Alexandre Godderis,
suikerbakker te Ieper, en zijn echtgenote
Felicita Marie Cathérine Cecile Colpaert
verwierven de gronden tussen het
Kursaal en de Kerkstraattrap en bouwden
er omstreeks 1856 het Café de la Plage
(1) dat al vanaf 1860 werd omgevormd
tot het eerste echte hotel op de Zeedijk.
Met zijn drie bouwlagen, een schitterend
uitzicht op de zee, een ruim beschut
terras en ‘Amerikaans comfort’ maakte
Hôtel Godderis snel furore. Zijn ligging
naast het exotische Kursaal was ideaal
voor de gasten, die naast de goede lucht
en de zeebaden ook nog enig ander
vertier zochten. Al in 1862 streek hare
Koninklijke Hoogheid Aartshertogin Marie
van Oostenrijk er neer met haar gevolg.
(2)

Situatie voor 1872: Links vooraan (naast de
Kerkstraattrap) bevond zich al een laag
winkelgebouw dat uitgebaat werd onder de
naam Leipwick. Je kon er o.a. ‘ Jouets
d’enfants’ en ‘tableaux’ kopen. Ernaast was
een poortje dat toegang gaf tot de tuin van het
Hôtel Godderis. – (CJG).

Toen vader Alexandre Godderis op
pensioenleeftijd kwam verhuurde hij het
Hôtel Godderis aan Edouard Rohart die
het succesvol uitbaatte en omvormde tot
‘Grand
Hôtel
Godderis’.
Alexandre
verhuisde zelf in 1879 ook naar Brugge.
Rond 1880 kwam het hotel in handen van
Olivier Petitjean die er na enkele jaren de
brui aan gaf.
In
1872
diende
‘demoiselle’
Sidonie Colpaert een bouwaanvraag in
voor het optrekken van de laagbouw
naast de Kerkstraattrap en het omvormen ervan tot hotel. Dit was de start
van het Pavillon Royal, dat door dezelfde
eigenares in 1883 nog eens met een

Het gezin Godderis-Colpaert was –
samen met de dienstmeid Isabelle Loozegedomicilieerd op Zeedijk 19. Zoon Emile
Louis Alexandre Godderis (°26/02/1842)
werd kok en baatte een tijdje Hôtel Emile
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De Vos met Leopold Van Bunnen in juni
1889.

Publiciteitsannonce E.Rohart 1874 –(CJG)

Publiciteitsannonce Olivier Petitjean 1885 –
(CJG)

verdieping werd uitgebreid. De benedenverdieping bleef voorbehouden voor
winkels.(4)

Inhuldigingsbanket juni 1886. (CJG).

Ondertussen was het echtpaar
Adolphe D’Hondt-Marie Hoste op zoek
naar een nieuwe investering. Zij waren al
eigenaar van het Hôtel de Bruges in de
Vissersstraat (nu Mama Tommy’s) met
een bijhuis op de hoek van de Vissersstraat en de Kerkstraattrap, boven de
boekhandel Dietrich. In 1885 poogden zij
het Hôtel Godderis aan te kopen, maar
dat werd geweigerd, langdurig huren was
wel mogelijk. Ook later hield de weduwe
van Emile Godderis voet bij stek. Zo bleef
de naam van de stichter dan ook
behouden bij de volgende huurders. In de
huurcontracten werd vermeld dat alle
onderhoud, verbouwingen en inrichting
voor rekening van de huurder waren.(5)
Adolphe en Marie D’Hondt-Hoste richtten
het hotel volledig nieuw in. De uitbating
gaven zij -onder hun waakzaam oog- in
juni 1886 aan de twee oudste kinderen
uit het eerste huwelijk van Marie met
Pieter
De
Vos,
namelijk
Marie
(°22/12/1862) en Alphonse De Vos
(°17/06/1864). Dat tweetal bleef het
hotel runnen tot het huwelijk van Marie

Alphonse De Vos werd verliefd op
Agnes Loonus. Agnes was een dochter
van Polydore Loonus en Agnes Michels.
Hij was afkomstig uit Roeselare, zij was
een Duitse maar overleed kort na de
geboorte van hun zesde kind. Loonus
bezat twee villa’s op de oostelijke zeedijk
te Blankenberge zodat de jonge mensen
mekaar vaak ontmoetten. Alphonse en
Agnes huwden op 5 februari 1890. Zij
baatten samen het Grand Hôtel Godderis
uit tot Wereldoorlog I. Het koppel kreeg
12 kinderen waarvan er twee jong
stierven. Het gezin woonde in de annexe
achter het hotel, vandaar was er een
stenen trap naar de Vissersstraat waar
grootmama Marie Hoste met dochter
Antoinette het Hotel de Bruges runde.
Alphonse, die zelf jong op internaat was
geplaatst, hield zijn kinderen bij zich en
tijdens het drukke seizoen werd voor hen
een strandtent gehuurd voor het hotel bij
de familie Boute. (6)
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Alphonse De Vos-Agnes Loonus bij een feestelijke
gelegenheid (CJG)
Personeel Grand Hôtel Godderis anno 1900. De meidgouvernante Marie De Broeker, afkomstig uit het
Pekstraatje, staat bovenaan links. Onderaan links koetsier
Dezutter die reizigers én bagage afhaalde aan het station.
(CJG)

Joseph, Amedée (dokter De Vos), Maria (moeder van o.a.
Benoit Van Maele), Adolphe (vader van o.a. Jean De Vos),
Agnes (moeder van o.a. Joseph Gits), Gérarde, Gustave
(vader van o.a. Xavier De Vos), Louis, Pierre en Gertrude.
(CJG)
Links de annexe van Hôtel de Bruges, Pavillon Royal van S.
Colpaert en het Hôtel Godderis van A. De Vos-Loonus.
Collectie Kennes-Van Asbroeck (CVA)

Een dergelijk drukbezocht luxehotel kon enkel maar geolied draaien
dank zij de aanwezigheid van goed
getraind
en
verknocht
personeel.
Sommige personeelsleden bleven lange
jaren bij de familie werken: Marie De
Broeker bleef meer dan 50 jaar, en ook
de broers Aloys en Joachim Simoens
hadden een staat van dienst van 40 jaar!
Als dank werden zij dan ook af en toe op
de foto vereeuwigd.

Na de aankoop van het ‘Grand
Hôtel du Commerce’ te Brugge in 1920
deed Alphonse De Vos afstand van het
Hôtel Godderis. De eigenaar vormde het
geheel om in appartementen: ‘Résidence
Godderis’ was geboren. Op het gelijkvloers kwamen prestigieuze handelszaken
en de gekende Taverne Georges.
In 1946 kwam de Résidence
Godderis terug in handen van de familie
De Vos. Gustave (°21/03/1907), jongste
zoon van Alphonse de Vos, ging de zaak
exploiteren. Gustave en zijn echtgenote
Mariette Cornelis hadden al hun sporen in
het hotelwezen verdiend met de uitbating
van Hôtel Excelsior in Ieper en hadden
daar geprofiteerd van de toevloed van
toeristen naar de oorlogsslagvelden
tijdens het interbellum.

In de jaren tussen 1900 en 1914
scoorde het toerisme in Blankenberge
nog hoge toppen. Alphonse De Vos
aarzelde dan ook niet om na de dood van
de jonge Rodolphe Van Agt, zoon van
Frans Van Agt en Matilde D’Hondt en
erfgenaam van Hôtel Pauwels-D’Hondt, in
1906 een bod te doen op de zaak. Zo
kwam de familie De Vos-Loonus in het
bezit van een tweede klasse-hotel in
Blankenberge!
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Noten
1.
Robert Boterberge: Van
zeebad tot badstad. Deel 1. Uitg.
Dexia Brussel, 2003, pag. 60.
2.
Claude Van Ryssel:
Blankenberge: van herberg tot
restaurant. Uitg. M. Van de Wiele
Brugge, 1995, pag. 87.
3.
Hôtel-Résidence Godderis in 1922. Onderaan de
sigarenhandel Mélior, een fotohandel Kodaks, een
modezaak en een schoenwinkel. Rechts de Taverne Georges.
(CVA)

De Résidence Godderis trotseerde
de jaren ’50 en begin jaren ’60, maar in
januari 1967 volgde de totale uitverkoop
van de inboedel van ‘Godderis’. Uiteindelijk moest het vroegere luxehotel plaats
ruimen voor een karakterloos appartementsgebouw. De winkels onderaan zijn
gebleven maar hebben aan klasse ingeboet. Van de grandeur van weleer rest
enkel nog de naam op de toegangsdeur:
Rés. Godderis.

Idem, pag. 84.

4.
Archief Stedenbouw 1872
en 1883
5.
Antoinette De Vos:
Memoires (onuitgegeven).
Brugge 1958.
6.

Idem

Met dank aan: Joseph Gits,
Stadsarchief Blankenberge Pieter
De Schoolmeester, Stadsarchief
Brugge, Stadsarchief Ieper.

Op vrijdag 19 september 2014 is Joseph Gits overleden te Sint-Pieters-Woluwe.
Joseph Gits werd geboren te Ieper op 4 april 1932 als vierde zoon van architect
Gabriël Gits en van Agnes De Vos. Joseph studeerde voor binnenhuisarchitect en
had een eigen zaak in de Sint-Amandsstraat te Brugge.
Hij was een achterkleinzoon van Pieter De Vos en Marie Hoste en bracht tijdens
zijn jeugd heel wat tijd in Blankenberge door, o.a. in de hotels van de families De
Vos en D’Hondt. Op latere leeftijd werd Joseph een gepassioneerd verzamelaar
van foto’s en documenten over zijn familie en over Blankenberge. Dit alles werd
met veel zorg ingekaderd of geklasseerd in zijn archieven.
Joseph was een geregeld bezoeker van onze tentoonstellingen en stelde vaak
materiaal ter beschikking. Voor onze Nieuwsbrief van april 2013 schreef hij het
artikel “Mijn kast”, vol nostalgische herinneringen aan zijn familie.
Het was Joseph Gits zijn uitdrukkelijke wens dat zijn collectie ook in de toekomst
wordt gebruikt voor publicaties en tentoonstellingen van de Vriendenkring
Stadsgidsen Blankenberge.
Met dank, Alberta Van Asbroeck
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