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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 2016 bedraagt 12,50 euro per
persoon of 20 euro voor een gezin, ereleden betalen 25 euro.
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 door aan
één van onze bestuursleden. We sturen hen dan een
Nieuwsbrief ter kennismaking.
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Voorwoord
Voor één keer laten wij het inleidend woord aan een ander: visie van Roger Raveel over de
Nieuwsbrief:

(Een Nieuwsbrief XL)

Komende activiteiten

Dinsdag 10 november 2015 om 19u30
Erfgoed leeft, beleef erfgoed!
Voordracht door Karel Dendooven
‘Belle Epoque degusteren!’
Ons bouwkundig erfgoed conserveren en restaureren dreigt
stilaan onbetaalbaar te worden. Doordachte herbestemming
en hergebruik zijn dus een must! Karel Dendooven
(beroepshalve actief als stafmedewerker directie bij de
Vlaamse erfgoedorganisatie HERITA), licht nieuwe trends in
erfgoedland toe, zet enkele paradepaardjes in de kijker en legt
linken met ons Blankenbergs patrimonium. Mogelijk wankelen
een paar heilige huisjes, maar als dat resulteert in leefbaar en
verrassend erfgoed dan zijn we klaar voor de toekomst.

Franchommelaan 5 (foto A.Monte)

Waar: aula van de Bibliotheek Blankenberge, Onderwijsstraat 17
Prijs: € 2 leden VSB, €5 niet-leden
Info alberta.vanasbroeck@skynet.be of 050/42 40 94
Deswertlaan 77 (foto A.Monte)
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Jozef Pyck (1890-1970), een gedreven
Blankenbergse priester

Van collegeprincipaal tot pastoor in Lendelede en Moorslede

Geert Proot
De Vriendenkring Stadsgidsen trok in het voorjaar op uitstap naar Zonnebeke, Passendale en
Moorslede. In voorbereiding van deze uitstap stelde ik vast dat al eerder een Blankenbergenaar
in deze contreien verzeild geraakte. Gedurende bijna 14 jaar was de Blankenbergse priester
Jozef Pyck pastoor in de Sint-Martinusparochie van
Moorslede.

Foto 1 (zie onderaan art.)

De naam Pyck doet in Blankenberge en Uitkerke zeker een
belletje rinkelen. Jozef Pyck werd in Blankenberge geboren
op 8 januari 1890. Hij was de oudste zoon en derde kind
van Marcus Pyck en Maria Trypsteen. Vader Marcus,
afkomstig uit Slijpe, was toen nog onderwijzer in
Blankenberge maar zou korte tijd later, eind 1891, door de
gemeenteraad van Uitkerke worden aangeduid tot onderwijzer aan de gemeenteschool. Hij zou er later zelfs tot
hoofdonderwijzer bevorderd worden. Marcus Pyck maakte
zich niet alleen in het onderwijs verdienstelijk. In zijn vrije
tijd hield hij zich eveneens actief bezig met amateurtoneel. Zo maakte hij tot eind 1890 deel uit van het
bestuur van de Katholieke Toneelvereniging ‘Zonder
Naam’ en was hij bestuurslid van de toneelgilde ‘de
Vlaamsche Zonen’. In 1891 was hij ook medestichter en
bestuurslid van de toneel-vereniging ‘De Noordster’. Hij
had niet alleen belangstelling voor toneel. Ook op zeer
vele andere terreinen was Marcus Pyck gedreven bezig. In
diverse sociale verenigingen zat hij in het bestuur en ook
de plaatselijke politiek hield hem bezig. Hij was zelfs een

tijdlang schepen in Uitkerke.
Het was een groot gezin waarin Jozef Pyck opgroeide. Zijn vader en moeder kregen elf kinderen
en vader Pyck aanvaardde daarnaast ook het voogdijschap over vier weeskinderen. Jozef Pyck
liep achtereenvolgens school in Uitkerke, Blankenberge en aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in
Oostende. In 1910 begon hij studies aan het Klein Seminarie in Roeselare en vervolgde die aan
het Seminarie in Brugge. Ondanks de Eerste Wereldoorlog voltooide hij deze studies en werd
op 17 juni 1916 door de toenmalige bisschop Mgr. Waffelaert tot priester gewijd.
In september 1916 werd hij leraar Nederlands en godsdienst aan de Torhoutse Normaalschool.
Daar ontpopte hij zich snel tot een graag beluisterde predikant, een dynamische
harmoniebestuurder en een bekwaam toneelregisseur. Het waren echter zijn onderwijsmethoden en begeesterende leiderschap die er de bisschop toe aanzetten hem in juni 1931 tot
directeur te benoemen van het St-Pietersgesticht in Blankenberge. Deze benoeming kwam wat
onverwacht. Jozef Pyck had eerder aan een benoeming als onderpastoor gedacht.
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Voor de school was het een zegen. Onder het bestuur van Jozef Pyck maakte de SintPietersschool een tot dan toe ongekende ontwikkeling mee. Dankzij zijn stuwende bezieling,
werkkracht en leiding groeide niet alleen het leerlingenaantal, maar verwierf de school naam
en faam zowel ter plaatse als in het omliggende.
Jozef Pyck bezocht tijdens de vakantieperiodes met de fiets de omliggende gemeenten om er
de pastoors, schoolhoofden en ouders aan te sporen hun leerlingen naar zijn school te sturen.
Zoals gezegd steeg het leerlingenaantal hierdoor opmerkelijk. Op tien jaar tijd verdubbelde ze
nagenoeg. Van 228 leerlingen in 1931 tot 445 leerlingen in 1940. De bouw van nieuwe lokalen
drong zich op. In 1934 kwam na de toestemming van bisschop Lamiroy in de Weststraat een
nieuw gebouw naar de plannen van architect Rafaël Speybrouck.
Ook de onderwijsmethoden kregen een gevoelige wending. Eveneens in 1934 kreeg directeur
Pyck de opdracht de oude humaniora op te richten tot de derde Latijnse. Zo werd de
middelbare school omgevormd tot college met internaat. Meteen kreeg Jozef Pyck de
toenmalige titel van Principaal. Door zijn gedrevenheid bloeide de onderwijsinstelling. Hij hield
nauw contact met de ouders en werd een raadsman voor eventuele verdere studies.
Ook naast zijn onderwijstaken was hij heel actief in de gemeente. Zo was hij een van de
stichters van het vakantiepatronaat. Ze kreeg een vaste plaats op het strand om de jeugd op
een gezonde wijze bezig te houden buiten het drukke strandgewoel. De leiding was in handen
van vrijwillige helpers, onderwijzers en juffrouwen. Bij slecht weer konden de schoollokalen
gebruikt worden. Jozef Pyck lag ook mee aan de basis van de stichting van het Davidsfonds in
de gemeente, de jeugdfilmliga, de katholieke filmliga en het Mannenverbond voor Katholieke
Actie (MVKA), waarvan hij decanaal proost werd.
Eind augustus 1941 werd Jozef Pyck de nieuwe pastoor in Lendelede. Hij volgde er de graag
geziene priester Ryckewaert op die er in hoog aanzien stond bij zijn parochianen. Lendelede
was in die tijd verscheurd door partijpolitieke twisten en Jozef Pycks voorganger had gedurende
27 jaar voor ‘vrede’ op de parochie gezorgd. Het zou met andere woorden geen eenvoudige
taak worden zo’n voorganger op te volgen. Maar Jozef Pyck had zoals eerder gezegd zijn
intelligentie, een groot hart en een aanstekelijk optimisme. Hij toonde ook veel begrip
tegenover zijn voorganger die zijn verdere leven op de gemeente bleef doorbrengen.
De aanstelling van de nieuwe pastoor gebeurde ‘op zijn oorlogs’. Er was enkel een plechtigheid
in de kerk. De oude vader van de nieuwe pastoor, Marcus Pyck, was aanwezig. In de bijna zeven
jaar dat pastoor Pyck actief was in Lendelede toonde hij ook hier zijn vele talenten. Zo had hij
bijzondere aandacht voor het onderwijs in de gemeente. Hij was ook directeur van de
kloosterzusters, niet alleen van het moederklooster, maar meteen ook van de diverse bijhuizen.
Opmerkelijk is dat hij tijdens de oorlogsjaren een niet-officieel werk in het leven riep om
mensen uit de parochie, die voor verplichte arbeid naar Duitsland waren vertrokken, te
steunen. Voorts stichtte hij een zangkoor en deed met onder meer een grote, succesvolle
missie in 1946 en de aanwakkering voor de devotie voor O.L.V. van Fatima het kerkelijk leven in
de gemeente na de Tweede Wereldoorlog weer opflakkeren.
In juli 1948 kwam vrij onverwacht het bericht dat de bisschop Jozef Pyck tot nieuwe pastoor
van Moorslede had benoemd. Hij werd in zijn nieuwe parochie bijzonder plechtig onthaald.
Voor de gelegenheid trok op zondag 8 augustus 1948 de Lievensstoet door de straten. De
nieuwe herder werd aan de gemeentegrens door de leden van de kerk- en gemeenteraad
afgehaald en na een welkomstgroet door burgemeester Henri Vandenbulcke naar het klooster
van Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen gebracht. Daar kreeg de nieuwe pastoor de herdersstaf
aangeboden, bekeek hij de prachtige stoet en beluisterde onder meer een cantate uitgevoerd
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door de leerlingen van het pensionaat van Lendelede en een huldelied, gezongen door de
leerlingen van de Moorsleedse gemeentelijke jongensschool. De plechtige aanstelling van de
nieuwe pastoor in de kerk gebeurde door pastoor-deken Quaegebeur van Roeselare. Nadien
volgde op de Markt nog een muziekuitvoering, waaraan verschillende maatschappijen
deelnamen.
Ook tijdens zijn opdracht in Moorslede bleef Jozef Pyck de gedreven priester zoals te voren.
Hij was actief op diverse vlakken, maar ook hier ging zijn bijzondere aandacht uit naar het
onderwijs. Bekend waren onder meer ook zijn liederen voor bijzondere gelegenheden. In 1960
organiseerde hij een roepingsdag waarop een 80-tal priesters, paters, kloosterlingen en
religieuzen afkomstig uit Moorslede, aanwezig waren.
Op Paaszaterdag 21 april 1962 hield pastoor Pyck in de nachtmis zijn afscheidssermoen en, op
alle missen op Pasen hield hij een laatste toespraak vanop de kansel. Mgr. De Smedt had
pastoor Pyck gevraagd om directeur te worden van het klooster en rustoord Onze-Lieve-Vrouw
Middelares in Moorslede. Een week later, op Beloken Pasen 29 april 1962 had een
afscheidsplechtigheid plaats. Op dit afscheidsfeest waren naast de burgerlijke en kerkelijke
overheden, de oversten van de beide kloosters in Moorslede, de kerkbedienaars en de
besturen van de parochiale bonden ook enkele familieleden van de pastoor aanwezig. Hierbij onder meer ook
zijn broer Frans Pyck, burgemeester van Uitkerke.
Op zaterdag 5 mei verhuisde hij naar het rustoord. Als
directeur van het rusthuis ging hij zo lang hij kon dagelijks
op bezoek bij ‘zijn’ oudjes, kort maar opbeurend. Lang
ook, zag men zijn grote, statige, kaarsrechte gestalte in
de straten van Moorslede. Hij bleef ook een
gewaardeerde animator van feestbijeenkomsten, vooral
bij bejaarde mensen. Zo ging hij jaarlijks ook met hen
mee
als
aalmoezenier
naar Heer-surMeuse. In 1970,
hij was toen 80
jaar, onderging
Foto 1 (zie onderaan art.)
hij enkele operaties.
Aanvankelijk scheen hij hiervan vlug te herstellen,
maar al snel bleken zijn vroegere aandacht, levenslust
en appetijt een flinke deuk te hebben gekregen. Op 28
december 1970 overleed hij.
Op zaterdag 2 januari 1971 werd hij in Moorslede
begraven op het kerkhof naast het rustoord waar hij
de laatste acht jaar van zijn leven doorbracht.

Foto 4: grafzerk E.H. Pyck
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Fig.3 Bidprentje

Lit.: Overlijden Jozef Johan Pyck, in Ministrando 7(1971) nr. 7, blz. 93-96; In Memoriam E.H. Jozef Pyck
1890 Blankenberge – Roeselare 1970. S.l., s.n., s.d.; Honderd jaar Sint-Pieterscollege Blankenberge
1879-1979, met een overzicht van het onderwijs in de kustgemeente voor 1879, door Robert Boterberge,
Blankenberge, vzw College Sint-Pieter, 1979; De Straatnamen van Blankenberge, door Elie Bilé,
Blankenberge, Willemsfonds, 1988; Moorslede het Lievensdorp, door R. Houthaeve, Moorslede, 1988;
Bijschriften foto’s:
1. Portret E.H. Jozef Pyck, tussen juni 1931 en augustus 1941 bestuurder-principaal van het SintPietersgesticht, later Sint-Pieterscollege van Blankenberge. (Foto verschenen in Honderd jaar SintPieterscollege Blankenberge 1879-1979, met een overzicht van het onderwijs in de kustgemeente voor
1879, door Robert Boterberge, Blankenberge, vzw College Sint-Pieter, 1979)
2. Portret E.H. Jozef Pyck, vanaf 29 juni 1948 tot mei 1962 pastoor van de Sint-Martinusparochie van
Moorslede. (Foto verschenen in Moorslede het Lievensdorp, door R. Houthaeve, Moorslede, 1988)
3. Bidprentje naar aanleiding van het overlijden van E.H. Jozef Pyck op 28 december 1970.
4. Grafzerk van E.H. Jozef Pyck op de begraafplaats van Moorslede, gelegen naast het rustoord waar hij
de laatste acht jaar van zijn leven doorbracht. (Foto verschenen op de website
http://www.versteendegetuigenissen.be).

7

AANVULLING….

Moorsleedse priester Georges Bonte (1868-1946)
bestuurder van Sint-Pietersgesticht
voor en tijdens Eerste Wereldoorlog

Geert Proot
Verder onderzoek in de geschiedenis van het Sint-Pietersgesticht van Blankenberge wijst uit dat
met Jozef Pyck niet alleen een Blankenbergse priester in Moorslede terecht kwam, maar dat
ook het omgekeerde zich heeft voorgedaan. Tussen 1907 en 1918 was de Moorsleedse priester
Georges Bonte directeur van de school.
Georges Bonte werd geboren op 31 maart 1868. Hij deed zijn studies aan het bisschoppelijk
college in Kortrijk en werd op 19 december 1891 tot priester gewijd. Vanaf 1 november 1890
was hij leraar aan het college in Tielt en vanaf 20 mei 1893 aan dat van Menen. Op 12
december 1907 benoemde de bisschop hem tot bestuurder van het Sint-Pietersgesticht in
Blankenberge. Hij loodste de school door de moeilijke jaren van de Eerste Wereldoorlog. In die
oorlogsjaren droeg hij ook af en toe zorg voor de parochie Zeebrugge. Het was dan ook geen
verrassing toen hij er na de oorlog pastoor werd. In Zeebrugge bleef hij tot in 1923. Nadien
werd hij pastoor in de Sint-Pietersparochie in Ieper. Hij vierde daar zijn gouden
priesterjubileum. Op 22 januari 1946 overleed hij in Ieper en kreeg een uitvaart in zijn
parochiekerk.
Georges Bonte was de broer van de
Moorsleedse burgemeester Leon Bonte,
die tussen 1895 en 1925 gedurende
dertig jaar de sjerp in de gemeente
droeg.
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Lit.: *Honderd jaar Sint-Pieterscollege Blankenberge 1879-1979, met een overzicht van het onderwijs in
de kustgemeente voor 1879, door Robert Boterberge, Blankenberge, vzw College Sint-Pieter, 1979;
*Moorslede het Lievensdorp, door R. Houthaeve, Moorslede, 1988.
Bijschriften foto’s:
1. Portret E.H. Georges Bonte, tussen september 1907 en december 1918 bestuurder van het SintPietersgesticht. (Foto verschenen in Honderd jaar Sint-Pieterscollege Blankenberge 1879-1979, met een
overzicht van het onderwijs in de kustgemeente voor 1879, door Robert Boterberge, Blankenberge, vzw
College Sint-Pieter, 1979).
2. Bidprentje naar aanleiding van het overlijden van E.H. Georges Bonte op 22 januari 1946.

Probleem in Uitkerke!

Uit “Het boek der vermaarde uithangborden”
Door Frans De Potter p.139 (1874)
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(weliswaar in 1870)

6 juni 2015

Daguitstap Zonnebeke, Passendale, Moorslede

’s Morgens strijd, ’s namiddags zachtheid!
verslag
Irène Scherpereel
Om 7:45u vertrekt onze
bus onder een stralende zon met
46 deelnemers: een rustige rit
richting Westhoek. Begraafplaatsen voor de strijders van de
eerste wereldoorlog brengen ons
bij het onderwerp van de dag:
strijd. We starten in Zonnebeke
bij de vijver onder een
staalblauwe hemel. Daar vertelt
Rik Lybeer, onze gids voor
vandaag, het verhaal van het
kasteeldomein van Zonnebeke.
Sinds de oprichting van een
Augustijnerabdij in 1072 heeft
dit domein de geschiedenis
getrotseerd tot de familie Iweins, na de bezetting, in 1920 de villa bouwt in “regionalistische”
stijl, waarbij nieuwe materialen werden gebruikt zoals beton, bakeliet en gekleurd glas. Rik legt
ook haarfijn de strijd om de Ieperboog uit: 5 bittere slagen: de overstroming van de vlakte, de
gasaanvallen en de strijd in de modder: 500.000
mensenlevens voor enkele kilometer terreinwinst.
Het klinkt absurd, maar de getuigenis van deze
waanzin wordt duidelijk in beeld gebracht in het
Memorial Museum Passchendaele 1917. We dalen
af in de “dugout”: gangen en kamers onder de
grond, en buiten door de “trenches” of loopgraven.
Het doet je vergeten hoe prachtig de zon kan
schijnen. Onze tocht gaat verder naar de kerk. Cis
gidst ons door de geschiedenis en de stijl van deze
eerste modernistische kerk van België, gebouwd
door de Brugse architect Huib Hoste. Zijn visie van
kerk als plaats van samenkomst, dus met veel open
ruimte, strookte niet met de gangbare visie, maar
hij gaf niet toe. Deze kerk is anders: ruim, helder,
strak, functioneel. Verrassend anders.
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Na een voormiddag vol strijd,
zien we de volle terrasjes en gaan we
zelf ons gereserveerd plaatsje
opzoeken. Het middagmaal smaakt
iedereen. Maar niet getreuzeld, het
programma is nog lang niet af. Onze
belangstelling voor erfgoed wordt
alweer beloond met een bezoek aan
het kerkhof van Zonnebeke, waar
Alberta 2 graftrommels wist te
vinden. Nu we experten worden in
deze relicten, kunnen we al een aardig
Onze gidsen Geert en Rik
woordje meepraten. Onze gids Rik
wacht ons op bij het ereperk met heldenkruisen voor WOI slachtoffers voor een unicum: de
crypte! Uitzonderlijk werd deze crypte in 1970 geopend voor het publiek en bevat de kisten van
een tiental strijders uit WOI en eveneens een loden kist van een strijder uit 1830. Dit is even
slikken, want het is confronterend om de foto, de datum en de kist te zien van die mannen die
hier gevallen zijn. Dit is een uitzonderlijke plek.
Terug in het zonlicht is het tijd voor ons bezoek aan de kaasmakerij St. Jozef – de
bekende Passendale kaas en ook de Brugge kaas wordt hier gemaakt. We worden langs de
geschiedenis van het kaasmaken geloodst, vernemen alle finesses van de machines en
ingrediënten die ons uiteindelijk dat heerlijke bolleke kaas
oplevert. En natuurlijk hoort de proeverij hierbij: een
Passendale biertje en een plank met kaassoorten op het terras
onder een staalblauwe hemel. Gauw een voorraadje inslaan
voor thuis en tevreden terug de bus op. Ons programma is nog
niet af: ons rest nog een bezoek aan de kapel van O.L.Vrouw
Ten Bunderen in Moorslede. Ook hier gaan we terug naar de
13de eeuw toen Augustinessen op deze plaats een klooster
stichtten. Na WOI werd dit gebouw opgericht op het puin van
de verwoeste gebouwen en wielerpiste en nemen de
Bundernonnen hun intrek in deze school – tussen haakjes: een
bunder is een
oppervlaktemaat
van ongeveer 1 ha.
Architect was Alfons Depauw van Brugge. Het
interieur bevat heel wat art-deco elementen:
brandglas, medaillons, wandtegels. Een prachtig
altaar met de boom van Jesse, het tabernakel, de
ingebouwde biechtstoelen, de kruisweg in tegels.
Maar de verrassing komt nog: de chambrettes van
de leerlingen op de hoogste verdieping: ze doen
menigeen terugdenken aan de schooltijd. Nu niet
meer in gebruik, maar zoveel en zo mooi: het is een zeldzaamheid. Nu is het echt tijd om de
school te sluiten. Nog een laatste wandeling in de tuin en bij het huis van Pater Constant
Lievens, jezuiet, en een afsluitend dankwoord aan Rik Lybeer voor zoveel informatie en ook aan
Geert Proot, aan Cis en Alberta en alle medewerkers voor dit leerrijk bezoek en heerlijke
uitstap. De bus op terug naar ’t zeetje.
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Enkele reacties op de tentoonstelling
‘Hoera, ‘t is feest!’
Feest vieren in de periode 1860-1960
in Blankenberge en Uitkerke.

Rita De Troyer
‘Kijk jongen, daar heb ik met
jouw oma voor het eerst
gedanst’. ‘En heb je haar toen
ook gekust’ vraagt de jongen?
(Na enige aarzeling) ‘Ja, daar in
dat hoekje’.
Ik pik dit verhaal op wanneer
een opa en zijn kleinzoon
aandachtig de foto van de Thalia
aan het bekijken zijn. Het is één
van de vele taferelen die op
deze tentoon-stelling veelvuldig te horen en
te zien zijn. Een tentoonstelling die bij vele
oudere Blankenbergenaars een schat aan
herinneringen oproept.
Uit de reacties van de vele bezoekers (1.566)
hebben we er een aantal uitgekozen die een
beeld scheppen van deze tentoonstelling.

Moesten ze dat allemaal op één dag
opeten?’…..
‘Die zussen moesten elkaar graag zien. Ze
componeerde een speciaal lied voor haar
trouwfeest’….
‘ Moet je die mooie tekeningen en
versieringen zien van de menukaarten.
Pareltjes’…..
‘Waar hebben ze al die informatie verzameld
en bij elkaar gezocht? En van waar komen al
die mooie kaders? Hebben jullie dat allemaal
zelf gedaan?….
‘’Zie je onze burgemeester nu nog zo’n rare
hoed dragen wanneer hij naar een feest
gaat?...
‘Nu nog een muziekje en we kunnen hier een
dansje doen. Laat de gezellige ‘bal populaire’
maar terug komen op de markt. Er zou zeker
veel volk op afkomen….

’ Kijk, dit is onze Willy op zijn plechtige
communie. Hij loopt hier vooraan in de stoet
naar de kerk’….
‘Ik stap precies in een huis binnen. Allemaal
kamertjes en mooie gordijntjes. Echt
gezellig’….

‘Huitres Ostendaise, soles Normande, bateaux
Véniciens, ….het water komt mij in de
mond’….

‘Dit waren nogal eens feestmaaltijden. Ik tel
dertien gangen en allemaal in het Frans.

‘En wat wordt het thema van jullie volgende
tentoonstelling?’….
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Naar aanleiding van onze tentoonstelling “Hoera, ’t is feest!” bracht de
VSB vzw een gelijknamige brochure uit.
Naast heel wat algemene info rond
feesten door de eeuwen heen bevat het
boekje heel wat ongekend
fotomateriaal en unieke documenten
over feesten in Blankenberge en in
Uitkerke tussen 1860-1960.

Blankenberge en Uitkerke, 1860-1960

Auteur is Cis Kennes, voorzitter van de
vereniging.
De brochure is nog steeds beschikbaar
aan 7 euro per exemplaar.
Cis Kennes

Bestellen kan bij Cis en Alberta, 050/42
40 94 of per mail cis.kennes@skynet.be

m.m.v. Joëlle Cuinié en Alberta Van Asbroeck

Varia

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als u deze Nieuwsbrief digitaal wilt krijgen, dan volstaat een mailtje naar
vsb.vzw@gmail.com met de mededeling dat u de Nieuwsbrief alleen digitaal 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.
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De Obotrita
Nicolas Vermoortele
In het voorjaar 2015 bracht ik een bezoek aan
de tentoonstelling “Blankenbergse strand- en
zeereddingsdienst, en de ramp met de
Nominoë” georganiseerd door de vrijwilligers
van De Benne. Bij het binnenkomen werd ik
onmiddellijk aangetrokken tot het schilderij
van Jules Gadeyne, die de ramp van de
Nominoé op een adembenemende wijze voor
het nageslacht vastlegde. Geboeid las ik het
verhaal en bekeek ik aandachtig de
waardevolle documenten en bewaarde foto’s
die deze zwarte bladzijde in onze
Blankenbergse geschiedenis illustreren. Wat
verder bewonderde ik de vele foto’s van onze
“Blankenbergsche
sauveteurs”,
tot
ik
plotseling een zilveren horloge met ernaast
een foto van een driemaster opmerkte. Een
horloge uitgereikt aan een redder voor zijn
optreden tijdens het redden van de
bemanning van een schip. Het schip droeg de
naam “Obotrita”.
In mijn verzameling heb ik een aantal zaken
waardoor ik iets meer over deze gebeurtenis
kan vertellen. Ik neem jullie mee naar het jaar
1925, 24 en 25 november om exact te zijn.
Op 24 november woedde er een hevige storm
over de Noordzee. Hierdoor was het Duitse
zeilvrachtschip de “Obotrita” met een lading
guano van Peru, varende richting Terneuzen,
volledig uit zijn koers geslagen. Het vaartuig
onder bevel van kapitein Diedricht verkeerde
in gevaar. Men poogde de zeilen neer te
halen, maar die werden aan flarden
gescheurd. Men wilde het anker uitwerpen,
maar niets baatte. De grote driemaster was
een speelbal van de golven geworden en
dreef met grote snelheid naar onze kust toe.

De Obotrita op het strand van De Haan

Rond 17 uur merkte het Belgische vuurschip
de “Wandelaar” de noodsignalen op die het
schip uitzond. Ondertussen naderde het
zeilschip zo snel dat de “Wandelaar” groot
gevaar liep te worden aangevaren. Op het
nippertje werd dit vermeden, maar korte tijd
nadien werden vanop de “Wandelaar” twee
vuurpijlen afgeschoten. Bij het uitbrengen van
het anker, wat in deze hevige storm heel erg
moeilijk was, werd de rechterhand van
Kapitein Brijs in de ketting gekneld. Zijn arm
werd afgerukt, daarnaast liep hij ook een
diepe hoofdwonde op. De bemanning
verzorgde de kapitein zo goed als ze kon. Door
de storm duurde het echter nog tot vier uur in
de ochtend vooraleer de kapitein aan land
kon worden gebracht. Met spoed werd hij
naar het militair hospitaal te Oostende
gebracht, maar spijtig genoeg overleed hij
enkele uren later aan zijn opgelopen
verwondingen.
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Ondertussen hadden zich op de Duitse
driemaster dramatische tonelen afgespeeld.
De eerste-luitenant, die op de uitkijk stond,
was overboord geslagen en verdronk. Ter
hoogte van De Haan liep de “Obotrita” vast.
Vanuit Oostende was de staatssleepboot
vertrokken met een reddingsboot op
sleeptouw. Ook de reddingsploeg uit
Blankenberge, onder leiding
van Barbé Waterschout, was in
het holst van de nacht met een
reddingsboot naar de plaats
des onheils vertrokken. Onder
hele moeilijke omstandigheden
doorstonden
ze
zware
beproevingen.
Ploeterend
doorheen het mulle zand,
midden in het stormweer
doordrongen met ijzige regen,
arriveerden ze uitgeput op de
bestemming. Niettegenstaande
de vermoeidheid gingen ze
onmiddellijk het gevecht met
de vreselijke branding aan.
Herhaaldelijk roeiden ze naar
het in nood verkerende schip.
Keer op keer werden ze echter
door
reuzengolven
teruggeslagen. Gelukkig kwam
de
staatssleepboot
hulp
bieden. Deze kreeg het voor
elkaar om de Oostendse
bemande reddingsboot tot bij
het gestrande schip te slepen.
Doornat en verkleumd door de
ijskoude wind konden zij de reddingswerken
starten. Met een overladen voertuig roeiden
ze naar het strand en slaagden ze erin om de
overgebleven bemanning, 28 personen te
redden. Toen het daglicht aanbrak, bereikte
men het strand. Eenmaal aangekomen was
het onmogelijk om te onderscheiden wie de
redders en de geredde waren. De redding was
echter volbracht en later zouden de
Blankenbergse redders voor hun moed en
zelfopoffering door de Duitse regering een
zilveren horloge worden geschonken.

Dit was het verhaal van de “Obotrita” en het
heldhaftige optreden van onze Oostendse en
Blankenbergse redders. Ik zou graag eindigen
met een ode verschenen in “Het Nieuw
Visscherijblad” over deze redding.
“Zij die zulke daden verrichten zijn misschien
wel onbeschaafd in hun manieren, maar zij
hebben
een
leeuwenhart.
De

opofferingsgeest en de doodsverachting zitten
hen in het bloed. Zij werken niet voor
toeschouwers. Het zijn prachtmensen.”
Geraadpleegde bronnen
Nieuwsblad Van De Kust, verschenen in
1965.
Het Nieuw Visscherijblad, verschenen op
10 december 1948.
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Schip gezonken voor Blankenberge
Neen, het gaat hier niet over de Flinterstar die op 6 oktober 2015 tussen Zeebrugge en
Blankenberge is aangevaren en gezonken maar over een analoge scheepsramp, op ongeveer
dezelfde plaats maar 77 jaar geleden op 13 september 1938. We laten de plaatselijke reporter
aan het woord:

“Aanvaring op de Noordzee. In den nacht, ten gevolge
van den dikken mist heeft een geweldige aanvaring
plaats gehad tusschen twee stoomschepen, ter hoogte
van het lichtschip “De Wandelaar” op 4 mijl van de
kust tusschen Zeebrugge en Blankenberge. Het aangevaren schip de “Nippen” onder Zweedsche vlag, was
er zoo erg aan toe dat het onmiddelyk begon te zinken,
gelukkig bevond het vaartuig zich juist boven de
zandbank “Achtertrip” wat het zinken stuitte, en de
redding mogelyk maakte van de talryke opvarenden en
bemanning. Onze foto geeft een treffend beeld weer
van het wrak”
In verscheidene kranten zoals hierboven de “Zierikzeesche Nieuwsbode” van 14 september
1938 wordt de aanvaring beschreven.
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De Gazestroate
).

Gino Witgeers
In september 2012 schreef François Driessens een 'trilogie' over het Gazekwartier, te
raad-plegen in het archief van de 'Benne'. Onlangs ontmoette ik José Blanckaert, een dame
van leeftijd, die met haar ouders in de 'Gazestroate', nu de Stationsstraat, heeft gewoond in
het begin van de jaren 1900. Zij wilde mij haar verhaal kwijt en vooral de grote concentratie
van tering en nering kwam aan bod in ons gesprekje. Misschien vormt dit exposé een dubbel
gebruik met de uitgebreide pennevruchten van François, maar toch wil ik dit toch met jullie
delen...
José vertelde mij dat er zomaar 9 cafés waren in de 'Gazestroate' – bijna op ieder hoek
één. Drie beenhouwers zorgden voor vers vlees en vleeswaren: namen als Torreele en Irma
Peere vielen hier spontaan en zeker die van Maurice Verlinden met de beste bloedworst van 't
Steedje'.
Verder was er een viswinkel van Van Cleven, een zuivelwinkel van Marietje
Monballieu, haar zoon 'Rock' noemde men 'Dikke Lippe'...ja lapnamen waren 'in' vroeger...
De groentenwinkel van Parein moest voor de nodige dagelijkse vitaminen en de basisgrondstoffen voor de soep zorgen...
José woonde met haar ouders in een klein huisje zoals er zoveel staan in die straat,
drie huizen verwijderd van de hoek met de Hanneusestraat en het was precies op dit
kruispunt dat er nog een zeer grote concentratie was van handelszaken...
Op de onderstaande schets ziet u hoeveel winkels en herbergen er waren op die
locatie :

Groenestraat

Hanneusestraat

1

2 3 4 5

Stationsstraat

Stationsplein

8 9 10

6 7

op 1 (hoek Stationstraat – Hanneusestraat) was café 'De Grote Pot'.
op 2 (hoek Stationstraat – Hanneusestraat) was de kruideniersswinkel van Omer Bronders.
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op 3 woonde Elza Bronders die café Stad Oostende uitbaatte op het Stationsplein.
op 4 was het ouderlijke huis van José Blanckaert.
op 5 woonde Maurice Speybrouck, die in zijn voorplaats gazetten en tijd-schriften verkocht en
ook op strand liep met gazetten.
Nu aan de overkant van de straat :
op 6 was de viswinkel van Van Cleven.
op 7 (hoek Stationsstraat en Hanneusestraat) was café Werkersvriend uitgebaat door een
zekere Espérance.
Aan de overkant op de andere hoek (8) had garneerder Paul Marmenout en zijn vrouw
Blanche hun zaak.
Op 9 verkocht Metje Clemme melk, karnemelk en snoep terwijl haar echtgenoot Mr. Staelens
fietsen verkocht en herstelde.
En tenslotte verkocht Maurice Verlinden zijn beste 'bloelink' in de beenhouwerij op 10.
De juistheid van deze gegevens heb ik niet gecheckt, ik laat het aan jullie, lezers van deze
nieuwsbrief over om eventueel aanvullingen en verbeteringen aan mij te melden...

Madame

Vertaling van een artikel van Emile Verhaeren in
‘La Plage, journal mondain’, Nr. 8, 14 aug. 1883

Echt origineel: helemaal in het zwart, een taille die je door een armband kan halen, de voetjes
gewrongen in piepkleine slofjes; haar huid zo wit als melk, haar haren ros. Jawel: vurig rood,
gloeiend, verzengend…
Is het een Engelse? Dan zou haar décolleté dieper uitgesneden zijn. Een Française? Dan zou ze
hoog oplopen met Wagner. Russisch misschien? Dan zou ze bont dragen in volle zomer.
Engels? Nooit van mijn leven…
Niemand die meer de tongen doet rollen dan zij; in de villawijk wordt over haar volop
gekletst. Bij het concert begint het gefluister al vanaf de eerste stap die ze in de hall zet. Op
het bal wordt ze bijna belegerd: men stelt haar zogenaamd ‘discrete’ vragen, met de
bedoeling uit te pluizen van waar ze toch afkomstig kan zijn, voortgaand op haar accent, haar
maniertjes, haar oh!’s en haar ah!’s.
Tussen al die dansende koppeltjes in hun blauwe, witte en roze rokken is haar zwarte weelde
een wel erg opvallende verschijning. Onder het flinterdunne laagje tule kan je een glimp
opvangen van een eerder mollige vrouw, met stevige schouders, getooid met een gitzwart
collier en een netje van pareltjes die rond haar hals lijken te dansen. De twee grote, zwarte
diamanten aan haar oren werpen tijdens het walsen kleine bliksemflitsen in het rond; lang
naar die schitterende werveling kijken zou je algauw doen zweven – zou je doen wegdromen
van utopische romances in idyllische landschappen zoals bij Breughel: waar vogels van licht
boven zachtblauwe bossen zweven. Het orkest zou al erg vals moeten spelen om je terug met
je voeten op de grond te doen belanden.
Ze schept er een intens genoegen in, de mensen voortdurend te verbazen: het ene moment
koketteert ze, even later haalt ze kattig uit, dan weer trekt ze een pruillip…
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Gaan baden doet ze ’s avonds, helemaal alleen: wanneer de zee haar golfjes uitrolt op het
strand. Wanneer de maan langzaam te voorschijn komt tussen twee duintoppen in. Wanneer
gele golven glimmen als flitsend getrokken zwaarden. Van op de dijk hoor je nog net enkele
flarden van melodietjes en ergens een zweverig andante. Het bleke van de avondschemering,
het lusteloze van de maan en de witte slierten van de opkomende mist, brengen haar nog
meer in verleiding dan het koele water. Ze zwemt verder, net naast een bootje. Haar fans
volgen haar met hun verrekijkers van op de dijk, tot ze uit het zicht verdwenen is. Bij haar
terugkeer krijgt ze een versterkend glaasje aangeboden, dat ze in één ruk leeg drinkt. Een half
uurtje later wandelt ze al op de dijk, zo fris als een hoentje, haar lippen bijgewerkt, haar haar
zo goed als droog.
Op haar eentje draait ze al de jonge clubleden van het Casino rond haar vinger: de kleine
baronnen die hun standing willen bewijzen met hun dasspeld en hun manchetknopen; geperst
in hun strakke jaquetten waarop hun hoofd wel afgesneden lijkt door hun stijve boord.
En terwijl ze zonder schroom meestal alleen uit wandelen gaat, raakt niemand echt bevriend
met haar. Haar enige vriendin is een oude dame met zilverwit haar, wiens passie erin bestaat
haar zeventigjarige leeftijd te verhullen in een rok à la Pompadour.
In weerwil van alle vermoedens en verdenkingen is men haar ten einde raad een valse
identiteit gaan toedichten: men zei dat ze een Parisienne was van klinkende afkomt die zich
hier in de Belgische badsteden kwam verstoppen. Of dat ze vroeger een fortuin had
gespendeerd aan ‘een afgrond van geneugten…’ Ze werd afgeschilderd als een vrouw die met
mannenharten speelde tot ze braken; één die haar sigaretten aanstak met briefjes van
duizend. Allemaal roddels.
En toch was er op een bepaald moment een markies van onberispelijke stand die zich zeer
gevleid voelde met haar bezoek, en haar voorstelde aan zijn gasten. ’s Morgens gingen ze
paardrijden, gevolgd door een meute grooms. Oh! Wat hield ze ervan te galopperen met de
leidsels in de manen, en de paarden die klontertjes nat zand omhoog zwiepten. Ze reden de
wijde omtrek rond. Men stond met open mond te kijken naar haar sublieme elegantie, haar
perfect aanvoelen van het paard, haar stoutmoedigheid bij de galop, terwijl haar zware rok
sierlijk op en neer golfde en haar voile losjes wapperde rond haar hals die eventjes glom in het
licht van de zon.
Het was op één van die uitstapjes dat ze de man ontmoette die met haar trouwen zou: een
Amerikaan nog wel. Strak, correct, zwijgzaam. Een rokkenjager van je welste die na zijn drukke
bezigheden in de financiële wereld, daarna ontspanning zocht in de wereld van de vrouwen.
Hij had haar gekozen omdat ze afstak tegen al die anderen en – wat zelden voorkomt in
Europa – omwille van al de verhalen die over haar de ronde deden. Heren met enige
ontwikkeling hebben nu eenmaal graag een reputatie die wat vraagtekens oproept…
Haar gewoontes veranderde ze nauwelijks. Haar onafscheidelijke zwarte kledij liet ze niet
varen, zelfs niet op de dag van haar huwelijk. Ze huwde ver van hier. Haar echtgenoot kwam
haar afkomst slechts te weten bij het ondertekenen van de akte. Als puntje bij paaltje kwam
bleek ze een Poolse te zijn; en die rouwkledij droeg ze voor haar land, al een eeuwigheid lang.
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Een reisgids vol nostalgie

Griebens Reiseführer – Band 53 – Die Nordseebäder 1914-1915

George Férir en Joëlle Cuinié
Toen in de lente van 1914 Griebens Reiseführer
verscheen kon de Duitse toerist er alle nuttige informatie
over de Belgische kuststeden in vinden: logeeradressen,
bezienswaardigheden, ontspanningsmogelijkheden, uren
van de erediensten, enz. Ook Blankenberge werd mooi in
de verf gezet: deze vertaling offreert ons een aantal
interessante weetjes … maar niemand had toen verwacht
dat Blankenberge dat jaar helaas erg populair zou zijn bij
de Duitsers!
De samensteller van de tekst bracht vermoedelijk heel
wat tijd in ’t Steedje door om alle geneugten uit te
proberen alvorens ze aan te prijzen.
De Berlijnse uitgever, Albert Goldschmidt had mogelijk
banden met Isidoor-Lodewijk Goldschmidt, die gronden
in bezit had in de buurt van de Blankenbergse haven.
Deze heer was bouwheer voor een villa op de Graaf
Jansdijk en liet in de IJzerstraat minstens vier kustvilla’s
bouwen.
Merkwaardig is dat in de gids twee Israëlitische hotels worden vernoemd: het Hôtel de Vienne
(waarvan prentbriefkaarten bestaan met op de gevel de davidsster of de vermelding van
koosjere maaltijden) en het Hôtel Mayer waar de Israëlitische eredienst (verrassende
vermelding in deze gids, want tot hiertoe nergens anders teruggevonden) doorging. Naar meer
gegevens over de joodse aanwezigheid in Blankenberge wordt nog ijverig gezocht: alle info is
welkom!
Even doorbladeren:

Blankenberghe
Reizen: Blankenberge beschikt over een treinstation op 15 km van Brugge.
Dagelijks rijden er 40 treinen.
Blankenberge is bereikbaar
- vanuit Brussel in 2 uur
- vanuit Parijs in 6 uren
- vanuit Keulen in 8 uur
Hotels en Pensions :
Op de Zeedijk:
 Hôtel Royal du Phare (bij de
haveningang) Kamers: 2,50 – 4 fr –
diner: 3 fr –volpension vanaf 6 fr
 Grand Hôtel van de Putte: volpension 8
tot 12 fr
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Hôtel de l’Empereur
Hôtel de Venise: 7 – 10 fr met ontbijt 3,50 fr – volpension 7 fr
Grand Hôtel du Kursaal: 200 kamers vanaf 4 fr – ontbijt 1,50 fr – diner 4 fr - volpension
vanaf 9 fr
Hôtel Godderis: 150 kamers vanaf 4 fr
Grand Hôtel de Blankenberghe (aan de trap): 150 kamers vanaf 4 fr diner 3 fr –
volpension vanaf 9 fr
Hôtel du Lion d’Or- Cécil (annex)
Hôtel du Rhin: 3 ??? kamers – volpension 7 – 15 fr
Grand Hôtel des Bains et Familles: 500 kamers vanaf 5 fr – ontbijt 1,50 fr
Diner 3,50 fr – volpension vanaf 10 fr
Hôtel Stein (Zeedijk 126): restaurant – terras – badgelegenheid - Duitse uitbater
gesloten van oktober tot mei
30 kamers tussen 3 en 6 fr – ontbijt 1,25 fr – lunch
2,50 fr – diner 3,50 fr. Volpension 8 – 12 fr
Grand Hôtel Excelsior et Bellevue: 175 kamers vanaf 4
fr – diner 3 fr volpension 9 – 20 fr
Hôtel Mayer (Zeedijk 146) : traditionele keuken – villa
aan het strand – restaurant
terras – badgelegenheid. Gesloten van 15 oktober tot
juni
Hôtel Bürgerhof: volpension 8 fr
Pension Villas Loonus – Pension Laforce – Pension
Villa Nuytemans

In het centrum
Kerkstraat:
 Hôtel du Lion d’Or et Cecil (bijgebouw op de Zeedijk)
 Hôtel de l’Etoile d’Or – Hôtel Impérial – Hôtel du Globe – Hôtel d’Allemagne
 Grand Hôtel de la Paix & Pavillon Royal Kerkstraat en Zeedijk 168
Restaurant en badgelegenheden
 Grand Hôtel D’Hondt met bijgebouw in de Molenstraat diner 2,5 fr – souper 2 fr – vol
pension 6,50 – 8 fr
 Hôtel de l’Europe – Hôtel d’Orange – Hôtel de Bruxelles – Hôtel de Paris –
 Hôtel de Londres : vol pension 5 – 6 fr – Hôtel du Chemin de Fer
 Hôtel du Littoral (Hoogstraat): volpension 5 – 6 fr
 Pension S. de Becker (Paul Devauxstraat): vol pension 6 fr
Aan het station
 Hotel du Comte de Flandre: 6 fr
 Grand Hôtel du Nord: vol pension 6 tot 7 fr
 Hôtel du Louvre – Hôtel du Buffet: vol pension 6 fr – Grand Hôtel des Flandres
In de zijstraten
 Visserstraat: Hôtel de Bruges
 Bakkersstraat: Hôtel de Vienne – Hôtel Borussia – Hôtel Moderne
 Molenstraat: Huis Weduwe Vandewaeter – Ancien Hôtel du Nord - Maison Vander
Marliere
 Steenstraat: Hôtel Lauwagie-Pauwels
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Villa’s & Privéwoningen
 zijn ook beschikbaar voor kleinere budgetten
 Men betaalt per kamer per dag 4 en 12 fr.
 In de hotels kost het diner gemiddeld tussen 2,50 ‘n 3,50 fr.
 Het avondmaal kost tussen 1,50 en 2 fr.
Cafés en eetgelegenheden
 zijn meestal gesitueerd op de Zeedijk en in de Kerkstraat
Seizoen: loopt van 1 juni tot 31 oktober
Inlichtingen: dienst voor aankomenden: Kerkstraat of Stadhuis
Dokters: 5
Gemeentelijke taksen
Toegangs- en abonnementsprijzen voor het Casino
 dagkaart voor 1 persoon: 2 fr
 voor meerdere keren: 3 fr
 van ’s morgens tot 19u: 50 centimen
 8-daagse abonnement: 12 fr
 15-daagse abonnement: 20 fr
 maandabonnement: 32 fr
 seizoensabonnement: 50 fr
 kinderen onder 14 jaar en hun oppas betalen de helft.
Pier
 toegangsprijs: 25 centimes per persoon
 kinderen onder 10 jaar: 10 centimen
 Dit geldt ook voor abonnees.
Zeebaden

eenvoudig zeebad: & fr

kinderen: 50 centimen

Kaarten kunnen gekocht
worden aan de kiosken op het
strand.

Er staan ongeveer 700
badkarren.
Tenten en windschermen:
per dag: 1 fr
Zeil- en stoomboten voor zeeexcursies: per persoon per dag: 1 fr
Ook vissen met een net op
het staketsel: 1 fr per uur
Auto-taxi’s: uitstappen naar Oostende, Brugge, Gent, Ieper, Oudenaarde, enz…
Godsdienst
 Rooms-katholiek: in de kerk
 Anglicaans, Evangelisch, Duits-Evangelisch: stadhuis (Onderwijsstraat)
 Israëlisch: Hôtel Mayer
Boekhandel:
Dietrich & Co: Visserstraat 68
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Blankenberge
telt
6000
inwoners, behoort tot de
bekendste badplaatsen van
Europa en wordt beschouwd
als de mooiste badplaats van
het continent.
Het
aantal
badgasten
bedraagt jaarlijks meer dan
60000. Hierdoor zijn de 700

badcabines, die over 6 strandsecties
verdeeld zijn, in augustus soms
onvoldoende.
Het strand van fijne zand, zonder keien,
is heel mooi en wordt ’s avonds
elektrisch verlicht.

Ook tijdens de 3 km wandeling op de
dijk, die ook elektrisch verlicht wordt,
kun je de mooiste hotels, paviljoenen en villa’s bekijken.

De stad is uitstekend voorzien van riolering en waterleiding; alle sanitaire voorzieningen zijn
aanwezig.
De sterftegraad is er het laagst van het hele land.
Aan bezienswaardigheden heeft de stad weinig te bieden:
 Aan het station ligt de oude kerk met toren.
 De nieuwe kerk die in Romaanse stijl gebouwd werd.
 Het kleine, interessante stadhuis uit de 17de eeuw.
 De haven met het staketsel, waar de vuurtoren staat, en dat vaak voor
wandeltochten gebruikt wordt.
Op zee ligt het lichtschip “de Wandelaar”.
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Het Kursaal (tussen Hôtel du Rhin en Hôtel des Bains et Familles), dat in renaissancestijl
gebouwd werd, beschikt over een concertzaal voor 4000 personen. Deze zaal is rechtstreeks
verbonden met de prachtige balzaal. Aan de andere zijde liggen de biljartzaal, de rookzaal,…
Vanuit alle zalen, waarin dagelijks concerten (met 80-man sterke orkesten) gegeven worden
en bals plaatsvinden, heeft men een prachtig
uitzicht op het strand en de zee.
We organiseren ook voorstellingen in het Frans:
komische opera’s, operetten en comedies.
Ook staat er een privéclub ter beschikking.
Echt geweldig is de wandelbrug (Pier).
Deze is in 1894 gebouwd, is 450 m lang, 10 m
breed en op het einde ervan bevind zich een 3600
m² grote oppervlakte boven de zeespiegel. Hierop
vindt u het kristal-paleis met café, feest- en speelzalen.
Dit is een aangename stop op heldere zomeravonden. Toegangsprijzen: zie blz. 149;
Ontspanning en feestelijkheden:
 In het Kursaal: dagelijks symfonische concerten
 In de Music Hall: dagelijks concerten met bekende artiesten.
 Dansgelegenheden en kinderbals
 Buiten het Kursaal worden er 7
maal
per
week
concerten
georganiseerd op het strand.
 Venetiaanse fakkeltochten en vuurwerk staan ook op het programma.
 Ook kinderactiviteiten, waarbij
mooie prijzen te winnen zijn.
Uitstappen:
 Naar Brugge (het Vlaamse Nürnberg): 12 km
 Naar Oostende (21 km) met elektrische tram, het stoomschip of via de duinen. Dit kan
ook per spoor via Brugge.
 Per auto, te paard of per ezel zijn er uitstappen naar Uitkerke, waar er in de kerk
prachtige schilderijen te bewonderen zijn.
 Wenduine, wat ook een badplaats begint te worden.
 Lissewege met zijn oude kerk die deels in Romaans, deels in Vroeg-Gotische stijl
opgetrokken is.
 Heist (9 km) is op 15 minuten te bereiken met de elektrische tram.
 Tussen Blankenberge en Heist vind je de nieuw gebouwde haven van Brugge, waar
men een 3 km lange muur in zee heeft gebouwd om de binnenhaven te beschermen.
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Blankenberge

bekeken door de ogen van Edgard Auguin

Nicolas Vermoortele.

Op het einde van de negentiende eeuw onderneemt Fransman Edgard Auguin, mijningenieur,
redacteur, kunstcriticus, …, een reis naar een voor hem zeer geliefde bestemming.
Zijn keuze valt op de Belgische Kust en zijn omgeving. De stilte van de natuur en de
plaatselijke bevolking, die zijn hart en geest beroeren, laten op hem een diepe indruk na.
Van dit reisverslag maakt Auguin een vierdelig boek geïllustreerd met prachtige tekeningen.
Het eerste deel is volledig gewijd aan de Blankenbergse en Heistse visserij. Het dagelijkse
leven, hun gewoonten en tradities. In de andere drie delen beschrijft hij zijn impressies en
ervaringen van onze gehele kustlijn.
Door een geanimeerde schrijfwijze weet Auguin zijn lezers te boeien. Vanuit Oostende
stappen we samen met hem op de stoomtram richting Blankenberge.
“Au revoir moulins d’Hazegras, parcs d’huîtres blondes … kursaal et paradis”
Eens aangekomen in Blankenberge is hij verrast door de metamorfose die de badplaats heeft
ondergaan. Nergens anders werd de verandering van vissersdorpje tot badplaats zo snel
voltrokken. Wie had dertig jaar geleden gedacht dat, dankzij de aanleg van de spoorweg en de
ondernemende hoteliers, Oostende door deze rivaal bedreigd zou worden? De stad blijft zich
maar uitbreiden.
“Les hotels sont solennels comme des palais et les villas étincelantes comme des chapelles
ardentes”
Auguin herinnert zich het kustplaatsje uit 1850. Hij was toen zes jaar oud.
“Un village ensablé dans la dune … où l’on trouvait de la paix … au grand air de l’océan, loin
des trombones du kursaal et du rateau des croupiers …”
Met heimwee blikt hij onder andere terug naar de fantastische tijd die hij er beleefde. Hij
herinnert zich de gemoedelijke herbergen en dan vooral die ene met zijn genereuze baas die
erop stond om zijn klanten voor elke maaltijd te trakteren met de sappigste mosselen. Veel
smakelijker dan wat de moderne hoteliers hem nu voorschotelen.
Met behulp van zijn tekentalent beschrijft hij ook levendig hoe een typische vakantiedag in
het zomerse Blankenberge verloopt. Het ontwaken van de villa’s, de drukte op de markt en de
zeedijk tijdens de voormiddag. De badplaats versiert met zorgeloze, pronkende, kokette,
jonge dames met een kapsel geïnspireerd op dat van gevierde theateractrices. Een kleurrijk
schouwspel van uitgelaten, zich aanstellende baders op het strand. Met verbazing
aanschouwt Auguin de bedrijvigheid en is hij diep onder de indruk van de organisatie van het
baden.
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“… Ses innombrables cabines rangées sur une longueur de près de deux kilometers offre un
panorama féerique …”
Op het strand bereikt tegen de middag het gejoel en gefriemel een hoogtepunt. Bij al deze
drukte blijven de redders onbewogen kalm en geconcentreerd het badende publiek
gadeslaan. Niet één op de tien baders kan zwemmen. Nagestaard, gekeurd en bewonderd
lopen de baadsters naar de badkarren. Om twaalf uur dertig gaan de badgasten namelijk aan
tafel. Het strandgewoel verplaatst zich nu naar de eetzalen van de hotels en pensions waar “la
danse de ventres” begint.
“Anglais, Hollandais, Français, Belges, Allemands, …, coalisés contre les serveurs …”
Na het middagmaal is het tijd voor een dutje. Auguin spreekt van “l’heure lourde”. Daarna
geraakt de dijk weer vol met flanerende wandelaars. Velen spelen een partij crocket of lawn
tennis op het strand.
’s Avonds loopt Auguin eventjes het casino binnen, waar elke avond gedanst wordt. Hij blijft
er echter niet lang om aan de verleidelijke sfeer te ontsnappen en gaat wandelen aan de
haven en het staketsel. Schilderachtig mooi is het dok met zijn boten, de masten, touwwerk
en netten. Bij eb liggen de schuiten op het slijk. Zittend op een boot tekent hij een meisje en
plots krijgt hij het voorgevoel dat door contact met de frivole zeden de plaatselijke bevolking
gedoemd is zijn stoerheid en authenticiteit te verliezen.
Enkele dagen later ontmoet hij het meisje nogmaals als bloemenverkoopster. En opnieuw
wordt hij overvallen door een gevoel van melancholie. Het prachtige, mondaine Blankenberge
kan hem de badstad van veertig jaar geleden met zijn gezellige herbergen en overheersende
duinen niet doen vergeten.
Blankenberge is totaal veranderd. Mooie straten, uitstekende verlichting, degelijke scholen,
netheid en hygiëne. Zijn kosmopolitische gasten, die drie tot vijftien frank per dag betalen,
naargelang de verdieping waar ze logeren. Het banale amusement waarmee ze onderhouden
worden. Het kan Auguin niet begeesteren.
“La vraie beauté du pays c’est l’océan et la dune, non les jeux et les bals … je suis de ceux qui
vont à la mer pour fuir les émotions de la roulette et du trente et quarante. S’il y a quelques
solennités locales, processions, retraites aux flambeaux, elles me paraissent autrement
curieuses dans les petites villes que dans les grandes …”
Met deze nostalgische quote, een gevoel dat bij mij ook vaak de bovenhand krijgt als ik ons
hedendaags steedje doorkruis, besluit ik samen met Auguin zijn Blankenbergse wandeling.
Geraadpleegde bronnen
-

Plages Belges, d’Ostende à Blankenberghe, Edgard Auguin (1899).

-

Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige Kring “De Plate” (1980).
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Verslag
Bezoek aan

St. Godelieve van Gistel en
Oudenburg
19 september 2015

Rita Van Stalle
21 deelnemers, verdeeld over 7 wagens en een blauwe lucht met dikke wolken…zo
startte de uitstap. Hans Gryspeert was onze gids in Gistel. Hij wachtte ons op aan de ingang
van de abdij, nu een kleine gemeenschap van een tiental religieuzen ‘Moeder van Vrede’. In
’92 gesticht door Bernard Debeuf, priester te Sint Andries. Op deze plaats werd ter ere van de
H. Godelieve een abdij opgericht met zusters Benedictinessen. Nog daarvoor stond er een
versterkte hoeve met opper-en neerhof op een ‘motte’. De gracht er om heen is nog steeds
zichtbaar.
Godelieve (of Godeleva) werd
omstreeks 1050 in N. Frankrijk
geboren op het kasteel van Londifort.
Zij wordt uitgehuwelijkt aan Bertolf,
zoon van de kasteelheer van Gistel.
Mede door de bemoeienissen van
haar schoonmoeder wordt zij
verstoten en ten slotte vermoord.
Twee knechten wurgen haar en
dompelen haar onder in de poel.
Amper 10 jaar na haar dood schrijft de
monnik
Drogo
reeds
haar
H.Godelieve en de kraaien (detail kraaienkapel)
levensverhaal. Zij wordt heilig
verklaard en er gebeuren wonderen.
Op 30 juli 1084 komt bisschop Radbout II van Doornik en wordt zij in het bijzijn van de Gravin
van Vlaanderen en vele andere prominenten opgegraven. Zij wordt in twee kisten
herbegraven en haar linker sleutelbeentje wordt de relikwie die men kan komen vereren.
Omstreeks 1100 wordt dan de abdij gebouwd die een bloeiend bestaan heeft tot zij in
1578 door de Geuzen wordt vernield. Op dat moment is Catherina de la Coste abdis. De
gemeenschap doolt wat rond tot zij in 1623 een nieuw klooster stichten in de Boeveriestraat
te Brugge. In Gistel zal pas in 1891 een nieuw klooster gebouwd worden in neogotische stijl
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(bouwheer Jean Baptiste De Bethune). In 1934 krijgt de plaats terug de titel ‘abdij’. In 1950
wordt een laatste verbouwing gedaan door De Gyter en in 1962 wijdt monseigneur De Smet
de vernieuwde kerk in. Eind 2011 vertrokken de laatste zusters naar Varsenare.
Rond de H. Godelieve bestaan heel
wat legendes die terug gaan tot 1300
met een Latijnse levensbeschrijving.
De legende van de houtspaanders,
van de kraaien, van de genezing van
het blinde dochtertje van Bertolf enz.
De H. Godelieve wordt aanroepen
voor keel- en oogziektes en familiale
problemen. Zij wordt afgebeeld met
kraaien om haar heen en met vier
kronen. Deze staan voor de vier fasen
in haar leven: de jeugd, huwelijk,
verstoting en martelaarschap.
De abdij anno 2015

We bezoeken de kerk, de
waterput (1634) met mooie zolderschilderijen, maken een wandeling door het domein met
halte aan het ‘kraaienkapelletje’ en bezoeken het museum. Opgericht in 1987 en onlangs 2008- vernieuwd. Het is een prachtig en rijk gedocumenteerd museum met veel waardevolle
elementen. Veel aandacht krijgt de kopie van een schilderij van Ensor van de processie van de
H. Godelieve. Deze processie gaat ieder jaar uit, de zondag na de 6de juli, haar naamdag.
In het cafetaria genieten we van een royaal stuk taart met koffie en dan verplaatsen
we ons naar Oudenburg.
Daar wacht gids Dirk Castelyn ons op. Aan de hand van een kaart schetst hij de situatie
omstreeks het jaar 200, wanneer de Romeinen hier een castellum bouwen. Terwijl iedereen
Tongeren kent met zijn Romeins
verleden, is Oudenburg quasi
onbekend. Daar zal onze gids
verandering in brengen! Vol vuur
spreekt hij over de vestiging, een
vierkant met 250m zijde. In het
midden
bevond
zich
het
Praetorium, 5 m boven de zeespiegel (nu de plaats van de
O.L.Vrouwkerk). In het straatbeeld worden door bleke
kasseien de omtrek van de
toegangspoorten, de hoektorens,
de grote straat (de decomanus)
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en de straat voor de bevoorrading (de cardo) aangeduid. Het castellum maakte deel uit van
een verdedigingsgordel tegen de Saxen en de Friezen. Na 400 wordt het verlaten (476: val van
het Romeinse rijk). De muren uit Doornikse kalksteen echter blijven nog tot 1100 bestaan,
daarna worden zij gebruikt voor allerlei bouwwerken: de kerk, de abdij, maar ook tot Brugge
vervoerd om de vestingmuur te bouwen en de St. Donaaskerk (nu nog te zien in de kelders
van het Crown Plaza Hotel).
De eerste vermelding van
Oudenburg is in 866. De vroeg
middeleeuwse
bebouwing
situeert
zich
buiten
het
castellum. De markt is een
driehoekig plein naar Frankisch
model. In 1084 sticht de H.
Arnoldus de St. Pietersabdij. De
broeders zijn Benedictijnen en
brouwen bier. Arnoldus wordt
steeds met een roerstok
afgebeeld en Oudenburg heeft
steeds veel brouwerijen op haar
grondgebied gehad. Op een
kaart uit 1641 van de hand van Sanderus wordt de abdij minutieus getekend. Zij zal, net als
zovele religieuze monumenten, vernield worden in de Geuzentijd. Zij wordt in 1756 herop
gebouwd. De bekendste abt is zonder twijfel Raphaël de Marcatellis (1437 – 1508), een
bastaardzoon van Filips De Goede. Hij bouwde een groot scriptorium uit en creëerde zo een
belangrijke bibliotheek die hij tijdig naar Gent verhuisde, alwaar hij abt werd van de St. Baafs
abdij.
Van de 12de tot de 14de eeuw gaat het Oudenburg voor de wind. Wol en
lakennijverheid bloeien op. Er is zelfs een lakenhalle. In 1328 is er sprake van een vilderie,
men maakt er vilt.
Oudenburg is nu een ingedommeld stadje met een heel interessante ondergrond! Bij
elk bouwproject komt een archeoloog langs, te betalen door de bouwheer. Het plan en de
maquette van het castellum moet telkens opnieuw aangepast worden als er weer eens een
ontdekking wordt gedaan. Zo weet men pas onlangs dat er een badinstallatie was en ook een
hospitaal. En enkele weken geleden werden nog de grondvesten van een villa bloot gelegd.
De wandeling eindigt in het cafetaria van het archeologisch museum, voor mij met de
plaatselijke trots: het Arnoldusbier!
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VSB in de pers

Kerk en Leven 22 juli 2015

Tamtam 9 juli 2015
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Tentoonstelling 28 juni – 16 juli 2015
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