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LEDENLIJST 2016
Gidsen
Defever- Paul en Daniëlle, 8370 Blankenberge
Denoo Katrien, 8400 Oostende
Callier-Desmidt Brigitte en J.P.,8370 Blankenberge
Impe Willy, 8370 Blankenberge
Kennes-Van Asbroeck Cis en Alberta, 8370 Blankenberge
Lehotzky Micheline, 8420 Wenduine
Packo Ria, 8370 Blankenberge
Parmentier Rita, 8370 Blankenberge
Proot-Lybeer Geert en Anneleen, 8370 Blankenberge
Schaeverbeke-Deneve Jaak en Huguette, 8370 Blankenberge
Scharley Inga, 8370 Blankenberge
Spegelaere Fernand, 8370 Blankenberge
Van Craeynest Lydie, 8370 Blankenberge
Van Kersschaever Trees, 8370 Blankenberge
Van Loocke-Gheyle Hugo en Francine, 8370 Blankenberge
Van Reck Nancy, Kerkstraat 336 , 8370 Blankenberge
Van Stalle Rita, Polderlaan 15, 8370 Blankenberge
Witgeers Gino, 8370 Blankenberge

De Laere Frederik , 8200 Sint-Andries
Denys-Decaestecker Thierry en Ann, 8370 Blankenberge
Mr en mevr Deplae-Bosselaers, 3000 Leuven
De Smet –Sys Jean , 8370 Blankenberge
De Smet Yannic, 8370 Blankenberge
De Smit Madeleine, 8370 Blankenberge
De Ville Tosseyn Jan en Hilda, 8370 Blankenberge
De Vlieghere Cynthia, 8370 Blankenberge
De Vos Xavier, 8370 Blankenberge
D’Haene Marc, 8000 Brugge
Dieusaert Cecile, 8370 Blankenberge
Dullers Luc, 3600 Genk
Férir Georges, 8370 Blankenberge
Fieuw Jeannot, 8370 Blankenberge
Goedgebeur-Bergmans Coleta 8370 Blankenberge
Hollevoet Francine, 8370 Blankenberge
Kerkhove Annie, 8370 Blankenberge
Konings Philip, 8370 Blankenberge
Lamote-De Mey Daniël en Nadine, 8370 Blankenberge
Lamote Toon, 8370 Blankenberge
Laporte Maria en familie, 8370 Blankenberge
Legein Marcel, 8370 Blankenberge
Lybeer Rik, 8890 Moorslede
Monset Ludo, 8370 Blankenberge
Nowé-Mallefeyt Johan en J.,8370 Blankenberge
Peeters Denis, 8370 Blankenberge
Potier-Vandenberghe J.P. en Cecile, 8370 Blankenberge
Raman André, 8370 Blankenberge
Sanders Hervé, 8370 Blankenberge
Scherpereel Irene, 8370 Blankenberge
Seynaeve Ingrid, 8370 Blankenberge
Snauwaert Yvan en Francine, 8210 Loppem
Stalmans-De Coster Raymond en Rosa, 8370 Blankenberge
Swaenepoel Yolande, 8370 Blankenberge
Top Gert, 8200 Sint Michiels Brugge
Tosca Robert, 8370 Blankenberge
Van Asbroeck Jan en familie, 2830 Willebroek
Van Craeynest Lydie, 8370 Blankenberge
Van Craeynest Monique, 8370 Blankenberge
Vanderhaegen Julien, 8370 Blankenberge
Van den Bussche Jeanine, 8370 Blankenberge
Vanden Briele Geert, 8370 Blankenberge
Van de Walle-Geldhof Eddy en Linda, 8730 Beernem
Van Eepoel Petrus, 8370 Blankenberge
Van Hollebeke Jane, 8370 Blankenberge
Van Mierop Erna, 8370 Blankenberge
Van Oyen-De Ville Eddy en Ingrid, 8370 Blankenberge
Van Riet Jan, 8370 Blankenberge
Van Thuyne Geert, 8660 De Panne
Verelst Arlette, 8420 De Haan
Verelst Julia, 8420 De Haan
Verheecke Andrée, 8370 Blankenberge
Vermeirsch Rosane, 8400 Oostende
Vermoortele Nicolas, 8370 Blankenberge
Vernieuwe Luc, 8370 Blankenberge
Welters Aloïs, 8370 Blankenberge
Willem-Adam Joffrey en Shirley, 8370 Blankenberge
Willem-Van Overbeke Hugo en Joceline, 8370 Blankenberge

Ereleden
Casier-Poppe Bart en Sofie, 8370 Blankenberge
De Boeck-Cocquyt Marcel en Nicole, 8370 Blankenberge
De Troyer Rita, 8370 Blankenberge
Foulon Gilberte, 8370 Blankenberge
Hermans Danielle, 8370 Blankenberge
Malfait François, 8370 Blankenberge
Ottevaere Nic, 8370 Blankenberge
Pauwaert Sabine, 9830 Sint-Martens-Latem
Pillen Yolande, 8370 Blankenberge
Rijckaert Janine, 2800 Mechelen
Steven Franklin 1000 Brussel
Tijssens-D’Hauw Guy en Sandra,8370 Blankenberge
Steunende leden
Ackaert-Goes Roger en Sonja, 8420 Wenduine
Adam-De Brauwere Luc en Rosine, 8370 Blankenberge
Adams Odette, 8370 Blankenberge
Baeck-Vanneste Mario en Judith, 2861 O.L.V.Waver
Baert-Blondeel Jan en Chantal, 8370 Blankenberge
Beckers Jo, 6065 Montfont Nederland
Benoit Regis, 8400 Oostende
Boey Marc, 8370 Blankenberge
Bogaerts-Vercruysse ? en Kristien, 8370 Blankenberge
Boogaerts-Gijsbers Hugo en Nadine, 8370 Blankenberge
Boussy Marc, 8370 Blankenberge
Boute Denise, 8370 Blankenberge
Brengman Veerle en familie,8370 Blankenberge
Carrebrouck-Crombez Rik en Anne, 8370 Blankenberge
Coenen Ilse, 8370 Blankenberge
Constandt-Bloes Marc en Els, 8400 Oostende
Coudeville –Van Rolleghem Jaak 8370 Blankenberge
Cuinié Joëlle, 8370 Blankenberge
De Baere-Dirick Mike , 8370 Blankenberge
De Breuck William, 8370 Blankenberge
De Bruyne Werner, 8370 Blankenberge
De Zutter-Lamsens, 9092 Gent
Callier Alidoor, 8370 Blankenberge
Coomans-Jacobs Johan en Vera, 8370 Blankenberge
De Coninck en Verriest Karel en Guy, 8370 Blankenberge
De Klerck Patrick, 8370 Blankenberge
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Voorwoord
Nieuwsbrief nr. 13! – In Europa, Amerika en sommige landen in Azië (zoals India) wordt 13 als
ongeluksgetal beschouwd. Dit zou ermee te maken hebben dat het 1 + 12 is. Twaalf wordt
beschouwd als het getal van 'perfectie', bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament is er sprake van
12 apostelen. Meer dan perfect moet dus, doorredenerend, ongeluk brengen. Wiskundig gezien
is 12 overigens geen perfect getal, terwijl 6 dat wel is (6 = 1 + 2 + 3, en ook 1 x 2 x 3) (12 is een
overvloedig getal). Zo zou het getal twaalf door God persoonlijk goedgekeurd zijn. Zo zijn er
twaalf stammen van Israël. Dertien? Dat is dus eentje te veel en staat bekend als duivels. Aan
het Laatste Avondmaal zaten dertien man (Jezus en de twaalf apostelen) en niet veel later werd
Jezus verraden.
Maar er zijn mogelijk ook andere oorzaken waarom dertien een ongeluksgetal is geworden. Zo
werden in 1307 op vrijdag de dertiende alle Tempeliers opgepakt. En in een Noorse sage
verschijnt de duivelse god Loki als dertiende gast op een feest en dompelt de aarde in rouw.
Trouwens, het woord ongeluksgetal bestaat uit dertien letters.
In verband met het bijgeloof rond het getal 13 hebben in de Verenigde Staten sommige hotels
geen kamer 13 en sommige gebouwen geen 13e verdieping (boven de 12e verdieping is dan de
14e). In Parijs ligt een straat waarbij huisnummer 13 is overgeslagen. In vrijwel ieder vliegtuig is
er geen rij 13; op rij 12 volgt rij 14. In de autosport wordt traditioneel geen startnummer 13
toegekend.
Dus beste lezer, je weet dus niet wat je te wachten staat. Je bent verwittigd als je deze inleiding
hebt gelezen. Maar ja, wie leest nu een inleiding!

Komende activiteiten
Tweedaagse uitstap 7-8 mei 2016
Over reuzen, kruidenmengsels, sociale utopieën,
een vleugje art nouveau en vooral: art deco
Erfgoed leeft, beleef erfgoed!
Het wordt stilaan een traditie: om de zoveel jaar een tweedaagse. We gaan het niet ver zoeken
net over de Franse grens en in Henegouwen - en dus loopt iedereen er voorbij…
Laten we eerst eens gaan kijken naar Saint-Quentin: in WO I voor 80% verwoest en terug
opgebouwd met schitterende art deco! (Vergeet je fototoestel niet). Daarna gaat het naar de
‘Familistère’ in Guise: een piekfijn gerenoveerd geheel van sociale en culturele voorzieningen
voor de arbeiders van de Godin-fabriek: een dorp op zichzelf!
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Overnachten doen we in Valenciennes, in het stijlvol kader van het Grand Hôtel: om van weg te
dromen… Wie wil kan ’s avonds nog een stadswandelingetje of een luchtig kwisje meepikken.
De volgende dag gaat het naar Lessines voor een geleid bezoek aan het Hospitaal ‘Notre Dame
à la Rose’ (de naam alleen al!) of hoe men in de middeleeuwen creatief geneeskunde
beoefende: terecht een parel van ‘ Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië’! Er staan twee
Nederlandstalige gidsen voor ons klaar.
We besluiten met een ontdekkingstocht in Ath. Eerst het stadje op zich onder leiding van twee
kenners, met dan als kers op de taart het ‘Reuzenhuis’: immaterieel erfgoed dat menig belletje
zal doen rinkelen! Ook het gebouw op zich is een ontdekkingstocht waard.
Wanneer? Vertrek op zaterdag 7 mei om 7u aan het Stadhuis van Blankenberge, Kennedyplein.
Terug zondag rond 19u.
Prijs?
Voor verblijf in 2 persoonskamer
(1 groot bed): leden VSB vzw: €
170 euro, niet- leden: € 180
Voor verblijf in 2 persoonskamer
(2 bedden): leden VSB vzw: € 175,
niet-leden: € 185.
Voor verblijf in 1 persoonskamer:
leden VSB vzw: € 193,50, nietleden: € 203,50
Inbegrepen: luxe-autocar,
overnachting, alle gidsen (Saint
Quentin, Guise, Lessines en Ath),
maaltijden en 3 koffiepauzes.
Dranken bij de hoofdmaaltijden niet inbegrepen.

Familistère Guise

Inschrijven: bij Cis en Alberta cis.kennes@skynet.be of 050/42 40 94, de inschrijving is pas
geldig na betaling van het saldo op rekening van de V.S.B. vzw: IBAN BE 36 0682 3745 1781.
Uiterste betalingsdatum 20 april. Wie nog een éénpersoonskamer wil moet zich reppen!
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Annulaties:
-Tot 1 maand voor het vertrek: terugbetaling - € 3 adm. kosten.
-Tot 1 week voor het vertrek: idem, als men zelf voor een vervanger zorgt, anders worden de
reële kosten én adm. kosten aangerekend.

Zaterdag 25 juni 2016
Bezoek Vloethemveld en abdij Zevenkerken We krijgen een uiteenzetting door de plaatselijke gids over het Vloethemveld – een
voormalig militair domein met een WO I en WO II geschiedenis en nu natuurgebiedmet o.a. bezoek van de kunstwerken door krijgsgevangenen gemaakt. Bij de Abdij
Zevenkerken bezoeken we o.a. de kerk, het monnikenkerkhof en het kerkhof met
slachtoffers WO II (het klooster zelf kunnen we niet bezoeken). Nadien kunnen we
napraten in de ‘bistro’.
Vervoer gebeurt kosten delend: €4/pp aan de chauffeur te betalen.
Afspraak: 25/06/16 aan het stadhuis Blankenberge om 13u30.
Prijs: € 2 voor leden, € 5 voor niet-leden
Inschrijven: hugo.van.loocke@skynet.be (0475/93 72 00)
Bij inschrijven a.u.b. vermelden of u al dan niet met eigen vervoer gaat en of er
nog plaatsen in uw wagen vrij zijn.

Zondag 18 september 2016
De Orde van de Tempeliers: een bezoek!
Wie denkt dat de religieuze ridderorde, in het leven geroepen om de pelgrims
naar het Heilig Land te beschermen, enkel actief was in Zuid-Europa heeft het
goed mis. Ook in onze contreien waren er heel wat commanderijen; één daarvan
was in Slijpe, tegenwoordig een kleine gemeente maar met een boeiend
verleden.
Het loont de moeite om onder gidsenbegeleiding dit tempelierverleden in die
regio te gaan ontdekken. Daartoe bezoeken we Leffinge, Slijpe, het Groot
Tempelhof, Mannekensvere en ten slotte de Koude Schuur.
Het wordt een boeiende namiddag waarbij koffie en zoet niet ontbreken.
Afspraak: Stadhuis Blankenberge om 13u. met eigen vervoer – carpooling is
wenselijk en wordt geregeld bij de inschrijving.
Meer praktische gegevens worden later meegedeeld.
Info en inschrijving: treesvk@telenet.be of 0485-42 54 74
Verder nog…
Belle epoque – art nouveau in de Cogels- Osy lei (Berchem)
Heksen van Bruegel Brugge
Meer info volgt
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Blankenbergse vissers door de Engelsen gevangen
genomen
1798

Hugo Van Loocke
We schrijven het jaar IX (1801) van de Franse Republikeinse kalender. Brief aan de
burgemeester van Blankenberge vanwege de prefect te Brugge:
U vroeg mij, citoyen Burgemeester, in uw brief van de zesde van deze maand, welke regel moet
gevolgd worden ten aanzien van een weduwe die vraagt om een tweede maal te huwen gezien
de dood van haar man Jean Van de Pitte die gevangen is genomen door de Engelsen in het jaar
VIII (1800). Hij is in de gevangenis in Engeland gestorven. U zegt dat dit sterfgeval werd gemeld
via de verklaring van citoyen André Cattoor, visser, die in dezelfde tijd in dezelfde gevangenis
zat. Deze verklaring, citoyen Burgemeester, is niet genoeg om het tweede huwelijk van de door
u vernoemde weduwe toe te laten. Het is noodzakelijk dat zij het nodige doet om het overlijden
van haar man in een overlijdensakte te laten bevestigen bij de lokale overheid. Deze akte moet
gelegaliseerd worden door de Franse ambassadeur in Londen.1
Waar gaat het over? Een Blankenbergse visser is gevangen genomen op zee door de Engelsen,
in oorlog met de Franse Republikeinen en stierf in Engelse gevangenschap. Een zoveelste drama
in de zoveelste oorlog waar de visserij de dupe van is.
Dat de visserij het niet altijd even gemakkelijk had in oorlogstijd kunt u o.a. lezen in het artikel
“waren de Blankenbergse vissers piraten“ in het begin van de 15de eeuw. (Nieuwsbrief nr 8).
Eind 16de eeuw moesten de vissers uit Blankenberge vluchten voor de plunderzucht van de
watergeuzen. Wat minder gekend is dat ook bij de Franse inval in onze gebieden in 1794 de
Blankenbergse vissers op 28 juni 1794 naar Zeeland vluchtten en dit onder bedreiging van de
Engelsen dat zij de stad in as zou leggen. 78 schepen kwamen in Vlissingen aan. Slechts 8 grote
en 6 kleine schuiten bleven in de thuishaven. De achtergebleven vissers mochten van de
Fransen niet meer uitvaren en dat betekende geen inkomsten, geen handel, geen transport,
kortom armoede. De Blankenbergse Vissersnering werd door de Fransen ontbonden.
Na de capitulatie van de provincie Zeeland in 1795 keerden de schuiten terug naar
Blankenberge. Tenminste voor zover ze niet door de Staten van Holland werden opgeëist.
Slechts 38 schepen keerden terug, in vergevorderde toestand van verval wegens gebrek aan
onderhoud. Waren er nog in de Oostenrijkse tijd, in 1789, 79 schuiten, in 1795 waren dat nog
58 schepen (en 8 door de Engelsen gekaapt-zie lager) en het aantal bleef minderen. Uit een
rapport van ene Goethals-Vandenberghe een “amarteur à la pêche maritime” gericht aan de
prefect te Brugge blijkt dat de jaren 1798-1801 dramatisch waren voor de bekende en
gerenommeerde Blankenbergse visserij. (L. Van Acker: “De Vlaamse vissers– en handelsvloot in
het begin van de Franse Tijd” in: De Biekorf 91/ afl. 3, 1991)
Een normale visvangst op zee was moeilijk. De Engelsen, vijand van Frankrijk en meester op
zee, vormden een voortdurend gevaar voor kaping. (R. Boterberge: “Blankenbergs vissersbedrijf” p. 144-146. Ondanks het vredesverdrag met de rest van Europa op het einde van de
1

RAB INV 82 1177
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Eerste Coalitieoorlog (1792-1797) waarbij Frankrijk als grote overwinnaar uitkwam, bleef
Engeland in staat van oorlog met Frankrijk (en dus ook met Vlaanderen).
Regelmatig werden vissersschepen gekaapt door de Engelsen. Maar ook de Fransen lieten zich
niet doen en kaapten op hun beurt Engelse vissersschepen. Vandaar dat al vlug de consensus
kwam om gijzelaars uit te wisselen. In een brief van 8 Germinal an V (28 maart 1797) wordt aan
de plaatselijke Franse vertegenwoordigers in het kustgebied meegedeeld dat er een
uitwisseling zal gebeuren van Engelse tegen Franse (= ook Vlaamse) vissers. Tevens wordt
gevraagd dat ze in hun arrondissement zouden nagaan of er daar nog Engelse vissers gevangen
zaten.
Op 5 Prairial an VI (24 mei 1798) verstuurt Duvivier, de plaatselijke Franse vertegenwoordiger
te Blankenberge, de lijst met gevangen genomen Blankenbergse vissers als volgt: (vertaling)
“Ik zend u bijgevoegd de lijst met de namen en voornamen van de Blankenbergse vissers die
ongelukkerwijze op de 25 Germinal laatstleden (14 april 1798) gevangen zijn genomen door de
Engelsen samen met hun boot, visgerei en ander materiaal terwijl ze aan het vissen waren op
kleine visvangst. De citoyen administrateur Guinard heeft mij belast deze lijst gegijzelde vissers
door te geven aan de Centrale Administratie. Hun vrouwen en kinderen, zonder enige bron van
inkomen leven in grote miserie. Zij verdienen uw speciale aandacht door het nemen van elke
maatregel die uw scherpzinnigheid passend acht.”
De volgende lijst was bijgevoegd: (letterlijk overgenomen schrijfwijze van de namen)
De boot met als stuurman Pierre de Bruyne
Bemanning: Charles Laureyns
Michel Laureyns
Pierre Houtekens
Corneil Jurwicth
De boot met als stuurman: Paul Maran
Bemanning: Victoire Maran
Antoine Ponjaert
Jean Callier
Jaq. Populeir
De boot met als stuurman: Benoit Populeir
Bemanning: Jean de Koninck
Frans Populier
Adrien Outrive
Pierre Outrive

Engelse schepen vallen vissersboten aan (1781)

De boot met als stuurman: Charles Cattoor

De boot met als stuurman: Emanuel Ostens
Bemanning: François Vanden Berghe
Julien Monset
Jean Ostens
Pierre Ostens
De boot met als stuurman: Pierre
Demeulenaere
Bemanning: Pierre Bousse
Marc Desitter
Andre De Keyzer
Jean De Bruyne

Bemanning:

Pierre Aezaert
Corneil Dunslaeger
Jean Benthin
Pierre Populier
De boot met als stuurman: Charles
Schoolmeester
Bemanning: Pierre Schoolmeester
François Berghe
Nicolas Monset
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De boot met als stuurman: Corneil Van Hecke
Bemanning: Jean de Pré
Julien Verbeecke
Jean de Graeve
Leonard de Kock
Charles Bruneel varend voor de compagnie uit Brugge.

Originele lijst (RAB inv82 1177)

Wanneer deze vissers terug in Blankenberge kwamen is mij niet bekend. Maar het was zeker
niet het enige geval van gevangenneming. Zo was er een analoge uitwisseling van 29
Nieuwpoortse vissers in 1800.
Samengevat was de Franse Tijd een donkere periode voor onze vissers. De oorlogen tussen de
Fransen en de Engelsen brachten mee dat aan beide zijden vele vissersvaartuigen gepraaid
werden. In 1795 werd zelfs door de Fransen alle nachtverkeer op zee verboden. Tel daarbij nog
de opeising van de vissers als soldaat in het Franse leger en het is te begrijpen dat het nog vele
decennia zou duren vooraleer de Vlaamse vloot terug op peil kon komen van voor de Franse
bezetting.
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VERSLAG

Erfgoed leeft, beleef Erfgoed

Karel Dendooven op 10 november 2015

Cis Kennes
Na deze avond mag het voor iedereen duidelijk zijn: het erfgoed-landschap is alles behalve een
idyllisch ongestoord plekje. Alles ontwikkelt er, groeit en breidt uit, verschuift, maar krimpt ook
en brokkelt hier en daar af: één brok leven. Een landschap dat dan nog doorkruist wordt door
de interne staatshervorming, het financieringsvraagstuk en tal van andere complexen.
Om in dit landschap de weg te vinden, bestaat er geen G.P.S. Alleen een ervaren gids kan je
door de bomen het totale bos laten zien in al zijn kleurenpracht. Hij neemt je mee naar
onverwachte ‘point de vues‘ en relativeert onze eigen klassieke gezichtspunten.
Wat hebben we geleerd vandaag ?
1.
Dat ‘erfgoed’ benaderend kan omschreven worden, maar niet voor eens en altijd
vastgelegd. In Australië wordt er heel anders over gedacht dan in Amerika of hier!
2.
Dat erfgoedzorg niet het koesteren van oude materie is, maar in de eerste plaats over
mensen gaat. Opgraven en restaureren heeft geen zin als het niet kan getoond worden - of nog
beter: belééfd. Dit wil zeggen: gekoppeld aan de geschiedenis van de mensen nu en hier.
3.
Dat erfgoedland niet de speeltuin is van enkele specialisten, maar verbonden is met
economie, milieu, werkgelegenheid enz.
4.
Dat erfgoedzorg gelijk staat met zorg voor onze eigen roots, onze verankering, ons
houvast. In die zin vernietigt I.S. geen stenen, maar ontwortelen ze de mensen, ontnemen ze
hun identiteit.
5.
We zullen in ons eigen hoofd een knop moeten omdraaien en anders gaan denken en
kijken, los van onze vertrouwde brave schema’s. ‘De basis’ zal meer en meer
verantwoordelijkheid krijgen van ‘boven’: van Vlaams niveau naar de gemeenten, van de
gemeenten naar de veldwerkers. We zullen de mouwen moeten opstropen! De discussie rond
Sint-Rochus kan als voorbeeld dienen…

Met dank aan Karel voor deze boeiende avond!
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Rijkdom en Armoede!

Uit: De Vlaamsche illustratie

Wie er nog aan zou twijfelen: het idee van “gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid” was in de
19de eeuw blijkbaar nog niet gekend. Deze tekst uit het tijdschrift “De Vlaamsche Illustratie”
van einde 19de eeuw moet je zeker lezen:

Wanneer aan de wereld in allerlei vormen de vraag gesteld wordt: “Waarom bestaat er in de
wereld eene breede schaar van menschen, die ter nauwernood of in het geheel niet in hunne
levensbehoeften kunnen voorzien, terwijl anderen baden in hunnen overvloed?" dan is het den
ongeloovige moeielijk daarop een antwoord te geven, dat niet eene tweede, eene dringender
vraag uitlokt :
Is die toestand niet in strijd met de begrippen der menschelijkheid en met de rede?
Niet altijd toch, de uitzonderingen overtreffen hier inderdaad den regel, is de stoffelijke welvaart
het gevolg van de arbeidzaamheid, de bekwaamheid, de rechtschapenheid van den bezitter van
aardsche goederen. In den “struggle for life" overwint niet altijd de sterkste. Het blinde geluk
speelt eene al te grofte rol in het levensdrama. Zonder den troost van den godsdienst zal steeds
de verdeeling van den maatschappelijken rijkdom schijnen op eenen hoogst onrechtvaardigen
grondslag te berusten.
Alleen de godsdienst vermag de oorzaak van het verschijnsel van rijkdom en armoede te
verklaren, en geeft tevens de reden van bestaan der ongelijke verdeeling van goederen dezer
wereld aan.
God heeft de maatschappij gegrondvest op het beginsel van den persoonlijken eigendom. De
strijd om het bestaan is niets anders dan wat God den gevallen Adam toevoegde : “In het zweet
uws aanschijns zult gij uw brood verdienen !"
Het is eene noodzakelijkheid voor het gevallen menschdom, dat er naast de bezittende klas ook
eene dienende klas bestaat, dat er Armoede en Rijkdom zij. Zonder dat zou er nooit iets op de
wereld tot stand komen. Hoe zou een architect in staat zijn een huis te bouwen, wanneer er
geen gezellen waren, die hem daarin behulpzaam waren. En hoe zou hij die gezellen krijgen,
wanneer die niet door de noodzakelijkheid, om in hun onderhoud te voorzien, werden
gedwongen; met andere woorden, wanneer zij niet arm waren? Slechts de armoede, slechts het
te verdienen loon doet de eene mensch in den dienst van anderen treden. De armoede vindt dus
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haren grond in de instandhouding der maatschappelijke orde, en moet dus, evenals deze ordezelve, tot God worden teruggebracht.
Vindt dus de armoede haren oorsprong in God's beschikking, dan volgt daaruit en wel in de
eerste plaats, dat de arme voor de bezittende klassen geen voorwerp van verachting en
onderdrukking mag zijn. De rijke moet den arme eeren als mensch, als evenbeeld Gods, als kind
van den Hemelschen Vader, als broeder in Christus, dien hij beminnen moet als zich zelven. En
niet alleen moet de rijke den armen werkman achten, hij is ook verplicht hem hulp en bijstand te
verleenen. Wanneer hij van zijne diensten gebruik maakt, moet hij hem een loon geven, waarop
hij recht heeft, en dat voldoende is voor het onderhoud van hem en zijn huisgezin. Als de arme
niet kan werken, omdat de krachten en de gelegenheid daartoe hem ontbreken, dan moet hem
de rijke van zijnen overvloed ondersteunen.
Maar, omdat de armoede door God is ingesteld, mag ook de arme zijn lot niet als een
ondraaglijk juk beschouwen, dat hem door een onverbiddelijk noodlot op de schouders is
gelegd. Hij moet zijne toestand beschouwen als eenen voeging der Goddelijke Voorzienigheid,
die hem langs dien weg tot zijn eeuwige bestemming wil voeren. Hij moet bedenken, dat God
alles ten beste doet van wie Hem beminnen, en hij moet den last van zijn lijden en strijden uit
liefde tot God met geduld verdragen; hij mag er niet over klagen, dat hij zich vermoeienissen en
ontberingen moet getroosten, terwijl anderen rijk zijn zonder dat zij daartoe hebbenmedegewerkt. Voor het overeengekomen rechtvaardig loon moet hij trouw en nauwgezet
werken; en dankbaar zijn voor wat hem uit weldadigheid wordt geboden.
Dat is het standpunt, dat bezitters en arbeiders tegenover elkander moeten innemen. Het is
echter lang niet gemakkelijk op dat standpunt steeds te blijven staan.
De rijke komt allicht in de verleiding zich op zijne rijkdommen te verhoovaardigen, en op een
geldbuidel pochende, met geringschatting neerziet op den arme, dien hij in dienst heeft. Hij
komt allicht in de verleiding om, alleen op zijn eigen voordeel bedacht, koud en hardvochtig te
zijn tegenover den werkman, hem niet te geven wat hem toekomt en zijne hand terug te trekken
van den nood en de ellende der armen. De Mammon maakt hard als steen. Wanneer de rijke
niet al zijne zedelijke kracht vergaárt en alle middelen aanwendt, die de godsdienst hem biedt,
om de banden te verbreken, waarmede de aardsche goederen hem trachten vast te snoeren,
dan kluistert hem de geest van den Mammon weldra in zijne gruwbare ketenen. In zijne ijskoude
hebzucht begaat hij gruwel op gruwel; hij wordt de onderdrukker en uitzuiger van al wat zwak is
en gering; hij is er alleen op bedacht, zijn vermogen te vermeerderen; en slaat er geen acht op,
of dat geschiedt ten koste van de zweetdruppelen zijner medemenschen; wanneer zijn naaste
daardoor geheel ten onder zou gaan, wanneer duizenden zouden omkomen in armoede en
ellende, hij bekommert er zich niet om.
Maar ook voor den arme is het moeielijk, om de grenzen niet te overschrijden, waarbinnen hij
zich, naar God's bestel, moet houden. Het is niet gemakkelijk, al de ontberingen, die de armoede
medebrengt, geduldig en zonder morren te verdragen; het is niet gemakkelijk zich dag in -dag
uit te buigen onder het juk van den arbeid, om slechts een karig loon te verdienen; het is niet
gemakkelijk, steeds in den dienst van een ander te moeten werken, en zoodra men niet meer
werken kan een beroep te moeten doen op de naastenliefde van anderen; het is niet
gemakkelijk den last der armoede te dragen ten aanschouwe der genietingen, die den rijken als
gebraden vogels in den mond vallen, zonder dat zij er de geringste moeite voor doen. Rekent
men daarbij, dat de zucht naar onafhankelijkheid een groote factor is in de menschelijke natuur,
dan is het gevaar voor den arme, om ontevreden te zijn met zijn lot, en een blik vol haat en nijd
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op de bezittende klas te werpen, zeker even groot als voor den rijke het gevaar, de armen te
verachten en aan hun lot over te laten.
Alleen de godsdienst kan de hartstochten der menschen in toom houden; zonder den invloed,
die God in de maatschappij toekomt, verdeelt de maatschappij zich in twee vijandelijke kampen:
kapitalisten en proletariërs! De godsdienst alleen vereenigt die machten in broederlijke liefde;
hij geeft den sleutel aan ter oplossing van dit maatschappelijk verschijnsel, en leert, dat de strijd
om de aardsche goederen, op het eigendomsrecht steunende, het middel geeft ter zaligheid,
door in goddelijke evenredigheid de plichten naast de rechten te stellen.
H. C.

16 februari – 1 maart 2016

Bezoek Rijksarchief Brugge
verslag
Guy Verriest
Verslag van bezoek op 16-02-2016.

De
weergoden
waren
ons
goedgezind:
een
aangenaam
winterzonnetje was van de partij.
Een
groepje
van
vijftien
deelnemers vertrok in de vroege
namiddag
naar
het
Brugse
Rijksarchief.
Hugo stond in voor een pittige en
leerrijke uiteenzetting.
Het bezoek bestond uit twee
delen: de nieuwbouw en de
overblijfselen
van
het
oude
dominicanenklooster.
Het nieuwe gebouw ziet er van
buiten uit als een verzameling
papieren op pilaren. De connectie
met de functie van het gebouw is vlug gelegd. Je wordt binnen verrast door de ruimte, de
stilte en het binnenvallend licht m.a.w. een uitnodiging om geconcentreerd te werken.
Het Rijksarchief is een federale instelling. Zijn taken worden door de wetgever duidelijk
omschreven: advisering, verwerven van nieuwe archieven, selectie van de documenten, ter
beschikking stellen van de documenten en onderzoek ten behoeve van het onderwijs.
Het Rijksarchief is openbaar.
Hugo legde uit hoe het opzoeken van iets gebeurt. In de leeszaal gelden strikte regels – vb.
niet eten of drinken, werken met potlood.
Naast de leeszaal heb je nog de zaal van de vrijwilligers, de zaal van de microfilms (in deze
tijd wat achterhaald) en de scanruimte.
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Het werk van de vrijwilligers is zeer
noodzakelijk bij het toegankelijk maken van
het bronnenmateriaal.
Ook het bewaren gebeurt zeer minutieus. Er
moet vermeden worden dat de documenten
door chemische reacties uiteenvallen of
verpulveren. Daarom wordt alles in zuurvrije
dozen bewaard. Hierin bevindt ieder document
zich in een mapje van zuurvrij papier.
Nadien mochten we uitzonderlijk een kijkje
nemen in “het heilige der heilige”van het
archief: de rekken waar de archiefdozen
worden bewaard. In totaal is er voor 28km bewaarlengte voorzien. Tegenwoordig is reeds
16km in gebruik.
De archiefdozen worden volgens grootte van de
doos geklasseerd. Daarop bevinden zich de
nummers van de referentieplaats. Over de veiligheid
van de documenten wordt streng gewaakt:
branddeuren en een sproeisysteem met CO2 gas.
Het nieuwe gebouw wordt met het oude voormalig
klooster verbonden via een overdekte galerij.
In het oude gedeelte zijn nog wat resten van het
oude dominicanenklooster te zien: de mooie houten
trap die naar de cellen leidde, de opnieuw ingerichte
kloostertuin en de kapittelzaal. Hier werden tijdens
de restauratie de sporen van 15de eeuwse
beschildering teruggevonden.
Dit klooster heeft op zich een boeiende geschiedenis
maar dit zou ons te ver leiden.
We mogen besluiten dat het Brugse Rijksarchief een
geslaagd huwelijk is tussen de hedendaagse tijd en
het verleden.
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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)wilt ontvangen. De digitale versie is in kleur. Wie
alleen maar de papieren versie wil, hoeft niets te doen.

Vanaf april 2016 start de VSB in samenwerking met het stadsbestuur Blankenberge een
lessenreeks over de geschiedenis van onze stad. Deze reeks is louter informatief,
zonder examens en zonder gidsendiploma.
Deze reeks gaat door maandagavond vanaf 11 april van 19u30 tot 21u30 in de
Roeschaertzaal van het Casino.
Inschrijvingsgeld: €35 voor een reeks van 14 avonden.(€30 voor leden VSB)
Inhoud: geschiedenis van België / Ontstaan van de kustvlakte / Ontstaan van Uitkerke
en Blankenberge / Geschiedenis van Blankenberge tot 1830 / Eerste bebouwing /
Opkomst van het toerisme / Interbellum: tijdsbeeld / Moderne geschiedenis van
Blankenberge / Kerken en monumenten / Stijlleer / Belle Epoque + Belle Epoque
Centrum / Toegepaste kunsten (Tegels, glas-in-lood, smeedwerk…)
Mogelijk een tweede jaar met Maritiem Erfgoed / Interbellum in Blankenberge /
Begraafplaats / de Stations…
Inschrijven bij cis.kennes@skynet.be

Voor wie zich als ‘gezin‘ heeft lid gemaakt.
Heel wat leden hebben zich als gezin lid gemaakt door €20 te storten. Bedankt
daarvoor. Veel gezinnen hebben echter meer dan één e-mail adres. Wij zouden graag
iedereen persoonlijk willen bereiken en vragen dus om, als er een tweede e-mail adres
bestaat, dat ook door te geven via vsb.vzw@gmail.com zodat alle e-mail verkeer naar
beide adressen kan worden gestuurd.

Cultuurprijs 2015 – optreden Koninklijke Muziekkapel van de
Belgische Marine
Op vrijdagavond 22 april om 20:00 uur wordt in het CC Casino de winnaar van de
Cultuurprijs 2015 bekend gemaakt. De 20ste editie gaat gepaard met een fantastisch
optreden van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine onder leiding van
kapelmeester oppermeester-chef Bjorn Verschoore. Toegangskaarten reserveren aan
8 euro kan aan de infobalie van het Cultuurcentrum in de Hoogstraat 2 te
Blankenberge of op het nummer ☎ 050/43 20 43.
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De ramp van de Nominoë:
een persoonlijke getuigenis

Nicolas Vermoortele
Ik was een jaar of acht toen mijn grootmoeder mij regelmatig meenam naar onze
stedelijke begraafplaats. Wandelend langs de eindeloze rijen graven, vertelde ze vele anekdotes
over de overledenen. De verhalen kwamen als het ware tot leven. Zo vertelde ze onder meer
over mijn overgrootouders, die als conciërge en kokkin in een villa op de zeedijk tewerkgesteld
waren. Of over een pasgehuwd koppeltje, dat in de jaren 50 overleed bij een tragisch
verkeersongeluk. Vele graven zijn ondertussen verdwenen, maar toch staan hun foto’s nog
altijd op mijn netvlies gebrand.
Terwijl mijn grootmoeder de grafstenen van mijn overleden familieleden verzorgde,
belandde ik uiteindelijk in het ereperk ‘De Plicht’. Op deze plaats kwam ik oog in oog te staan
met het grafmonument voor de redders die hun leven lieten bij de redding van de bemanning
van het Franse zeilschip de Nominoë. Het grafmonument liet op mij een diepe indruk na.
Het is ondertussen 126 jaar geleden, op 28 november 1889, dat het in nood verkerende schip
met kapitein Leperion en vier bemanningsleden aan boord zich een weg vocht door de
vreselijke branding van de Noordzee. Vertrokken uit Londen met een lading bitumen bestemd
voor Swansea was het volledig uit zijn koers geslagen.
Niet ver van het ereperk ‘De Plicht’ vindt men in een grafkelder de rustplaats van
Antoinette De Vos. Als twintigjarige dochter van ondernemende hoteliers was ze getuige van
het dramatische tafereel, dat zich voor onze Blankenbergse kust afspeelde. Haar stiefvader
Adolphe D’Hondt en haar moeder Marie Hoste waren uitbaters van het ‘Hotel de Bruges’ in de
Vissersstraat. Met een brief bracht Antoinette, op dinsdag 3 december 1889, haar halfzus
Adolphine D’Hondt op de hoogte van de huiveringwekkende gebeurtenissen.
Mijn liefste Adolphine, het is
waar dat je lang hebt moeten
wachten eer ik je kon terugschrijven. Bepaalde omstandigheden hebben mij in tijdnood
gebracht, zodat ik er niet toe kwam
om lange brieven te schrijven. We
hebben je mooie Duitse brief goed
ontvangen en die heb ik dan ook
voorgelezen aan papa en mama. Ze
waren heel gelukkig vast te stellen
dat je enorm veel vooruitgang hebt
geboekt. Met ons gaat alles goed en
we zijn blij te vernemen dat het bij
jou ook zo is.
Ik moet je echter een heel triest en ongelukkig nieuws melden. Vorige donderdag (28
november) rond 14u30 kregen wij het bericht dat een schip rechtover het casino zou stranden.
Papa en Alphonse haastten zich naar de zeedijk. De rest van de familie begaf zich in de villa naar
kamer zes, waar we alles konden zien. Toen het schip vastliep voor de kust was het
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onvermijdelijk dat het doormidden zou breken. We vreesden voor de levens van de bemanning.
Doordat het water langs alle kanten binnenkwam, hadden ze zich verzameld in een hoek van
het schip, waardoor wij geen teken van leven meer zagen.
Onmiddellijk waarschuwden we de redders. In de
haven haalden ze hun reddingssloep op en sleepten
het over het strand. Uitgeput van vermoeidheid en
ten einde kracht kwamen ze ter plaatse aan. Het
strand was ondertussen volgelopen met mensen.
Nadat ze hun reddingsvesten hadden aangedaan,
klauterden de moedige redders in de sloep. De
reddingswerken werden gestart, maar zonder verdere
veiligheidsmaatregelen te nemen. Men dacht er
bijvoorbeeld niet aan om een koord aan wal vast te
maken, aangezien het schip slechts enkele meters van
de kust verwijderd was. Met de hulp van de
aanwezige toeschouwers werd het vaartuig in zee
Adolphine D’Hondt
geduwd. De redders naderden tot dicht bij het schip.
Ze konden er zelfs enkele minuten rond roeien, maar
net op het ogenblik dat een lid van de bemanning in de sloep wou springen, werd het door een
afschuwelijke golf omver geslagen. Onze twaalf redders kwamen in de zee terecht. Dankzij hun
reddingsvesten lukte het sommigen om zich vast te klampen aan de kiel van de omgeslagen
reddingsboot, anderen probeerden al zwemmend te ontkomen.
Je kan je de schrik en de verslagenheid van de
menigte
inbeelden.
Verschillende
moedige
toeschouwers trachtten tot bij de omgekantelde
reddingssloep en zwemmers te geraken, maar in het
koude water springen, bekwam hen slecht. Toch
slaagde men erin om elf van hen aan wal te brengen.
Eén van hen ontbrak, Désiré De Meulenaere, van wie
het reddingsvest vermoedelijk loskwam. Tot op
heden is zijn lichaam nog altijd niet gevonden. Jozef
De Waey en Jozef ‘Zeetje’ De Meulenaere waren al
dood toen ze uit het water werden gehaald.
Tevergeefs werden alle middelen ingezet om ze terug
tot leven te brengen. Meneer pastoor en meneer
vicaris, die met spoed naar de plaats des onheil
waren gekomen, gaven de beste zorgen aan de
stervenden, maar al snel kon men enkel vaststellen
dat ze wel degelijk waren overleden. Een vierde
Antoinette De Vos
slachtoffer, ‘Pitte’ (Leonard Van De Pitte) heeft nog
enkele uren geleefd en was nog in staat om te biechten. Vijf uur later was hij jammer genoeg
niet meer dan een lijk. En zo waren er vier ongelukkige slachtoffers van dit vreselijk ongeval.
Sommige overlevenden waren er ook slecht aan toe en zijn nog niet volledig hersteld. Hopelijk
zijn ze snel aan de beterhand.
Mijn lieve Adolphine, je begrijpt hoezeer dit verschrikkelijke nieuws alle inwoners van
Blankenberghe heeft getroffen. Deze ramp laat drie ontroostbare weduwen en drie
weeskinderen achter. De kinderen van Jozef De Meulenaere hebben nu geen vader, noch
moeder meer.
De begrafenis van de drie teruggevonden slachtoffers heeft reeds gisteren, maandag om
10 uur ’s morgens, plaatsgevonden. Het was een eerste klasse uitvaart voor de drie overledenen
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samen. Drie lijkkisten op hetzelfde ogenblik in de kerk. Het was aangrijpend om te zien. De
lijkstoet is bij ons voorbijgekomen. De stadsmuzikanten openden de lijkstoet met een treurmars,
dan volgden de geestelijkheid, de lijkkisten en de families van de overledenen. De kerk was tot in
de nok gevuld. Onze ganse familie was tijdens de plechtigheid aanwezig. Aan het graf werd een
redevoering voorgelezen en verschillende rouwkransen werden geschonken.
Ik hoop dat ik de volgende keer meer aangenaam nieuws zal hebben, maar ik heb nog
het volgende vergeten. Na het verschrikkelijke ongeluk was de bemanning van het gestrande
schip nog steeds niet gered. Met luide kreten riepen ze ’s avonds om hulp. De reddingssloep, die
’s middags gekapseisd was, werd bij het ochtendgloren terug in zee geduwd door enkele
dappere redders. Sommige onder hen hadden de moed om voor een tweede maal hun leven te
wagen. Het was luguber en schrikwekkend, maar intussen kreeg men het voor elkaar om de
voltallige bemanning, die half dood waren door vermoeidheid en door de kou, te redden.
Het kleine schip bevindt zich nog steeds op het strand. Het is volledig verloren en moet
waarschijnlijk als brandhout worden verkocht. Het schip was van zijn route afgeweken. De
kapitein kende onze wateren niet goed, zodat het ongelukkig genoeg strandde net ter hoogte
van Blankenberghe.
Enkele weken na de tragische beschrijving van Antoinette De Vos stierf uiteindelijk nog
een laatste redder, Lodewijk De Bruyne. Als eerbetoon kregen de vijf helden een laatste
rustplaats op het erepark ‘De Plicht’. In 2014 werd het grafmonument naar aanleiding van de
125ste herdenkingsverjaardag van de ramp gerestaureerd door het stadsbestuur.
Antoinette De Vos overleed op hoogbejaarde leeftijd op 31 oktober 1961 in het Rustoord SintJozef te Sint-Michiels, Brugge. Ze was toen 92 jaar oud. Ze kon terugblikken op een rijk gevuld
leven.
Twee jaar na het overlijden van haar vader Pieter De Vos, hertrouwde haar moeder.
Haar stiefvader erkende de drie kinderen uit het eerste huwelijk als zijn eigen kinderen. Samen
met hun halfzus Adolphine en halfbroers Gustave en Amedée groeiden ze op in een warm,
nieuw samengesteld gezin.
Antoinette genoot haar opleiding in de kostschool ‘Filles de la Croix’ te Luik. Ze
studeerde er voornamelijk de Duitse taal, want voor de hoteluitbating was een kennis van
vreemde talen voor het gezin absoluut noodzakelijk. Als jonge vrouw ondernam ze eveneens
mooie reizen naar Engeland en Duitsland om zich de gewoonten en de taal van het land eigen
te maken.
Vanaf 1894 baatte ze samen met Gustave het ‘Grand Hotel de Blankenberghe’ uit op de
hoek van de zeedijk met de Kerkstraattrap. De toeristen kwamen uit alle hoeken van Europa. Zo
behoorden onder andere Engelse, Oostenrijkse, Hongaarse, Poolse, en Zwitserse families tot
hun cliënteel. Het was een gelukkige samenwerking, die eindigde na het huwelijk van Gustave
in 1900. Daarna was ze de grote steun en toeverlaat van haar moeder bij de uitbating van het
’Hotel de Bruges’. Vol mooie herinneringen trokken ze zich in 1913 terug uit het hotelwezen.
Antoinette bleef ongehuwd en zou haar moeder liefdevol bijstaan tot haar overlijden.
Op latere leeftijd toonde ze politieke ambities. In april 1921 werd ze als eerste vrouwelijk
gemeenteraadslid verkozen. Ook engageerde ze zich in diverse verenigingen. Zo was ze onder
meer voorzitster van de Sint-Godelievekring, waar christelijke jonge dames samen stichtende
lectuur doornamen.
Adolphine D’Hondt huwde met notaris Gustave Notebaert. Samen kregen ze twee
kinderen, Elisabeth en Gustave. In haar memoires beschreef Antoinette haar halfzus als een
vrouw met een enorme dienstbaarheid naar de samenleving toe. Met een grote toewijding
zorgde ze voor de armen en gaf ze bescherming aan vluchtelingen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Haar vriendelijkheid zorgde ervoor dat ze onder de Blankenbergse bevolking
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enorm geliefd was. Na een kortstondige ziekte overleed Adolphine op 31 januari 1918 ten
gevolge van de Spaanse griep. Ze was amper 45 jaar oud.
“Vanaf het sterfhuis konden wij, bij het buitenkomen, de voetpaden zien vol met volk
vanaf de Kerkstraat, de Molenstraat tot aan de Sint-Rochuskerk … Bij de offerande waren er
duizend bidprentjes voorzien maar er waren er honderden te weinig! De Duitsers die dit
eerbetoon zagen, stonden verstomd en vroegen zich af voor wie dit meegevoel was bedoeld!”

Geraadpleegde bronnen
Bilé Elie. Blankenberge, een rijk verleden, een schone toekomst. Gemeentebestuur
Blankenberge (1971).
De Vos Antoinette. Brief geschreven naar haar halfzus Adolphine D’Hondt (1889). Uit het Frans
vertaald door Nicolas Vermoortele (2016).
De Vos Antoinette. Souvenirs. Uit het Frans vertaald en samengesteld door Xavier De Vos
(2011).
Van Asbroeck Alberta. Leven, lust, leed van vrouwen in de Belle Epoque. Verhalen verzameld
door Alberta Van Asbroeck (2011).

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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Wandelen langs Interbellum huizen
Hugo Van Loocke
Stilaan begint men in Blankenberge het art nouveau-patrimonium te kennen,
te appreciëren en te promoten. Helaas werden in de voorgaande jaren – en zelfs
nog in 2015- belangrijke panden met art nouveau elementen gesloopt. Te laat voor
behoud.
Dit scenario (“we zijn te laat”) kan zich nu weer herhalen voor ons
interbellumpatrimonium. Het Interbellum, een moeilijke naam voor de tijd tussen
de twee wereldoorlogen, heeft in Blankenberge heel wat mooie architectuur
nagelaten. Men spreekt van art deco, van zakelijke stijl, van modernisme maar in
wezen was het een mengeling van nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe
producten, kortom een andere wereld. In de wijken die in deze periode zijn
opgebouwd, zowel in oost- als west-Blankenberge, is er een belangrijke kwantiteit
én kwaliteit aan interbellum huizen gebouwd. Het zijn er zo veel dat wij, als
inwoners van Blankenberge die er dagelijks passeren deze speciale architectuur niet
meer zien.
En dat is het gevaar: de appreciatie is er niet. Een tweede gevaar is de
kwaliteit van de grondstoffen en de gebruikte technieken. Door de moeilijke
economische toestand na de Eerste Wereldoorlog (denk maar aan de beurscrash
van ’28) moest er zuiniger gebouwd worden. Dit had niet alleen als gevolg dat men
lagere verdiepingen gaat bouwen maar ook dat de gebruikte grondstoffen
goedkoper en dus meestal van mindere kwaliteit zijn. Toch is men er in geslaagd
om met goedkope grondstoffen, zelfs met ‘afvalproducten’, iets moois te verwezenlijken. Voorbeelden zijn de cimorné-techniek, de Dudokvoeg, het spelen met
baksteenformaties. Maar sommige van deze technieken zijn kwetsbaar. Ze zijn
minder ‘eeuwigdurend’ dan de technieken van de jaren en eeuwen voorheen.
Cimornéversiering bijvoorbeeld is minder bestand tegen de tand des tijds en erger
nog, kan bij grote beschadigingen moeilijk gerestaureerd worden. De enige
oplossing om dit erfgoed te bewaren is er vroeg bij zijn en niet te wachten tot
onomkeerbare schade is aangericht.
Bewustwording is dus essentieel als eerste stap voor het behoud van dit
patrimonium.
Wij als Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge met als één van haar
kerntaken het promoten van het Blankenbergs erfgoed, ook bij de eigen bevolking,
willen er iets aan doen. Daarom zet onze vereniging een samenwerking op met de
Cultuurraad van Blankenberge een campagne op en nodigen alle Blankenbergse
verenigingen uit om niet alleen aan te sluiten bij deze campagne maar ook om
actief te participeren.
Wij bieden elke Blankenbergse vereniging de kans om in 2016 gratis een
gegidste Interbellum wandeling te maken op een door hen zelf gekozen dag (in
samenspraak en in overleg met de VSB vzw). Daarvoor kunnen wij beroep doen op
een kern gidsen-vrijwilligers die een bijkomende opleiding hebben gehad en zo
deze gidsbeurten op een goede en aangename manier kunnen verzorgen.
Voor het ogenblik hebben al 9 Blankenbergse verenigingen een afspraak gemaakt,
maar wij hopen dat er nog heel wat bijkomen.
Verenigingen die interesse hebben vragen een gratis gidsbeurt aan via
vsb.vzw@gmail.com .
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5 maart 2016

Bezoek aan de tentoonstelling
Van Suzanne De Troyer en Magda Verbeeren
verslag

Ria Packo
Het was een goede keuze, de uitstap van 5 maart naar de Venetiaanse Galerijen in
Oostende.
De Tentoonstelling, met als thema Architectuur / Natuur, Keramiek/ Grafiek van
Suzanne De Troyer en Magda Verbeeren was top, en werd eerst zelf door beide
kunstenaars met heel veel bezieling toegelicht. Na ook een korte uiteenzetting over
hun gebruikte materialen en werkmethodes in hun vakgebied, volgde een
rondleiding.
Moderne architectuur zit overal vervat in het perfect afgewerkte keramisch werk
van Suzanne. Niet te geloven dat zij bij de opbouw van haar werk haast elke keer
start van kleirollen, en dit tevens in
zeer afwisselende kleisoorten.
Voor Magda is de natuur dan weer de
onuitputtelijke bron van inspiratie om
etstechnieken en linosneden uit te
testen.
Het is bij hun gezamenlijk werk –
namelijk de vele tentoongestelde
kubussen – dat je beseft hoe beide
kunstenaars op elkaar ingesteld zijn
en wat een precisie en technische
bagage ze bezitten.

Magda Verbeeren

Bij het aanwezig beeldmateriaal kon
je dan weer focussen op het ontstaan van een kunstwerk en al de aspecten van hun
vakmanschap.
Zeer, zeer mooi werk: om niet te vergeten en met velen te willen delen.

Suzanne De Troyer
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Reisverhalen
KUIFJE en de ‘BIG WAVE’
Gino Witgeers
Als ik op reis ga, neem ik altijd de opgedane ervaringen en de culturele bagage mee die ik
meegekregen heb van de Vriendenkring Stadsgidsen en meer in het bijzonder van de dingen die
ik geleerd heb van Alberta Van Asbroeck. Het is van haar dat ik de microbe voor de 'Nieuwe
Kunst' heb overgekregen, toen ik zo'n 15 jaar geleden toevallig deelnam aan een van haar art
nouveau-wandelingen, die toen nog in de kinderschoenen stonden.
Ook toen ik in december 2015 in London was, heb ik dingen gezien die mij refereerden naar
opgedane kennis binnen de vriendenkring.
'Een meisje of een jongen?'
Ik bezocht er een speciale tentoonstelling in Somerset House, uitsluitend
gewijd aan 'TinTin', zoals ze Kuifje in Engeland ook noemen. Naast heel
mooie uitvergrote illustraties van onze Belgische stripheld, was er ook
plaats voor de biografie van zijn schepper Hergé ('R.G'. of Remi Georges).
Een foto van hem als 5-jarige viel mij direct op
omdat het kleine jongetje in matrozenpakje
prachtige lange blonde lokken had die op zijn
schouders vielen.
Ik moest onmiddellijk terugdenken aan de discussie die ik met Alberta
gevoerd had in het Oud Stadhuis tijdens onze tentoonstelling 'Hoera,
't is Feest' in juni-juli 2015. Daar hing toen een foto van de kinderen
van Gustave D'Hondt en Paula Michels (zie foto). Het ging over het
Hergé 5 jaar

feit of een bepaald kind op
die foto, dat ook lange
haren had, nu een meisje of
een jongen was. Ik geloofde
Alberta niet toen ze zei dat
het zeker een jongen was –
ze zei er toen nog bij dat het
de gewoonte was om
jongetjes, tot ze naar het
eerste studiejaar gingen of
hun
eerste
communie
moesten
doen,
een
meisjesachtige haartooi met
lange haren aan te meten.
Toen ik deze foto van Hergé
zag was ik echter wel
overtuigd van haar gelijk...

Paula, Walter, Alfred, Adolphe D'Hondt
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'Tip voor als je het British Museum bezoekt...'
De grote golf van
Kanagawa is een houtsnede
van de Japanse kunstenaar
Katsushika Hokusai. Het is het
eerste stuk van de Zesendertig
gezichten op de berg Fuji en
het bekendste werk van
Hokusai. Hij publiceerde het in
1832.
Op het kunstwerk zijn enkele
boten te zien die op een zee van
reusachtige golven proberen te
varen. De grootste golf dreigt
de roeiers te vermorzelen. In
deze golf is een monster met
klauwen te zien en deze
verbeeldt de kracht van de
natuur maar ook de kracht van
de roeiers. Mogelijk moet deze
golf een tsunami voorstellen
maar gezien de vorm is het dat
niet. De streek rond Kanagawa
(aan de baai van Tokio) werd
in de 15e eeuw verwoest door
zo'n tsunami.
Op de achtergrond staat de
berg Fuji, die in alle 36
kunstwerken terugkomt. De
berg is mogelijk ook uitgebeeld
in de golf op de voorgrond.
Het kunstwerk is vele malen
gekopieerd. Hokusai zelf heeft
meerdere afdrukken gemaakt
en na zijn dood ging het
kopiëren door. Zo zijn er
exemplaren te vinden in de
collecties van het Metropolitan
Museum of Art in New York
City, het British Museum in
Londen, het huis van Claude
Monet
in
Giverny,
het
Rijksmuseum Amsterdam en
het Centre Céramique in
Maastricht.

Wat ik op één van de lessen van de cursus stadsgids
geleerd heb is dat één van de inspiratiebronnen van de
art nouveau-kunst de Japanse prentkunst is.
Op mijn laatste ochtend in London had ik na het
volumineus Engels ontbijt en voor ik de Eurostar terug
naar Brussel moest nemen nog twee uurtjes de tijd om
eens in het British Museum, dat om de hoek van mijn
hotel lag, 'binnen te springen'. Mijn voorliefde voor de
art nouveau bracht mij spontaan in de kamers van de
Japanse kunst op zoek naar de prenten met de typische
asymmetrische afbeeldingen en leegtes die juist
accentueren wat er wel is afgebeeld. Deze prachtige
prenten hebben menig art nouveau-kunstenaar
geïnspireerd. Natuurlijk wilde ik het topwerk 'The Big
Wave van Hokusai' zien! Ik had maar weinig tijd en als
een hongerig dier liep ik in het zaaltje rond om zo vlug
mogelijk dit kunstwerk te mogen aanschouwen maar ik
vond het niet... Gelukkig trof ik in een hoek zittend een
dame aan van duidelijk Aziatische origine die daar
permanentie hield. Ik vroeg haar: 'Where is the Big
Wave?' En zij antwoordde mij heel vriendelijk: 'You
have to make a special appointment to see it, Sir.'
Groot was mijn teleurstelling want ik had dit
meesterwerk eens 'live' willen zien... mijn vragen
bleven onbeantwoord – hoe groot is het werk ? En zou
het in werkelijkheid ook zo'n indruk op mij gemaakt
hebben zoals het op een foto op mij maakt? Ik weet nu
beter: dit jaar maak ik vooraf zeker een afspraak met
'The Big Wave' in het museum...

Het stuk meet 25,7 cm bij 37,8
cm
en
bestaat
uit
9
verschillende lagen.
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Merkwaardige gebouwen
DAKOTA BUILDING
Rita Van Stalle
Enige tijd geleden speelde men nog eens de film “Rosemary’s baby” (van Roman Polanski met
een piepjonge Mia Farrow in de hoofdrol). Het verhaal is u waarschijnlijk bekend: een jong
koppel betrekt een appartement in een gebouw waar een satanische sekte huist en de vrouw
raakt zwanger van de duivel. Ik
wist dat ik die film terug wou
zien en reeds bij het verschijnen
van de titels wist ik waarom. De
camera toont een beeld van de
skyline van New York (nog
zonder de WT torens) en zweeft
dan naar een bepaald gebouw,
een imposante building. En het
was voor dàt gebouw dat ik de
film terug wilde zien. “Is dat niet
het gebouw waar John Lennon
voor vermoord is?” vroeg ik
zoon Filip. “Effe kijken” zei hij en
na een paar klikken op zijn smart
Dakota Building
phone
kwam
reeds
het
antwoord. “Het is de Dakota
building. Lennon woonde daar en werd op 8 december 1980 voor de deur neergeschoten.
Vlakbij werd 5 jaar later als eerbetoon Strawberrys Fields onthuld. Dit stuk grond in het
Central Park bevat een mozaïek met het woord ‘Imagine’. Yoko Ono woont nog steeds in The
Dakota.
Maar nu even terug naar het gebouw. Daarvoor doe ik even copy-paste van Wikipedia.
The Dakota is een gebouwencomplex in New York. Het is gebouwd in 1884 en is bedoeld als
riante huisvesting voor beter gesitueerden.
Tegen het eind van de negentiende eeuw liep projectontwikkelaar Edward Severin Clark rond
met plannen voor het meest luxe appartementencomplex ter wereld. Zijn oog viel op de New
Yorkse Upper West Side, toen nog een kale vlakte met als enige bebouwing wat boerderijen
met houten schuren. Volgens een partner van Clark leek het er op de vlaktes van de Dakota's,
de verlaten en afgelegen staten in het midwesten van de Verenigde Staten. Hierop besloot
Clark zijn megaproject ‘The Dakota Building’ te noemen.
Het gebouw werd ontworpen door architect Henry J. Hardenbergh. Nog voordat het gebouw
in 1884 klaar was waren alle appartementen al verkocht. Welgestelde New Yorkers stonden te
springen om te wonen in het negen verdiepingen tellende fort in neogotische stijl dat het
Dakota geworden was.
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Het gebouw was dan ook van alle gemakken voorzien. De 93 appartementen hebben hoge
plafonds. Elk appartement heeft twaalf tot twintig kamers, waarmee het niet onderdoet voor
een villa.
Er zijn personeelsvertrekken, gastenkamers, een wasservice, een restaurant en een balzaal.
Afgeschermd van de straat hebben de bewoners uitzicht op een grote binnenplaats waar
aanvankelijk zelfs nog plaats was voor een cricketveld en tennisbanen, maar op die plek staan
nu andere hoge flats.
Ergens doet dit gebouw me denken aan ons toch veel bescheidener ‘Palais du Comte Jean’ op
de Blankenbergse zeedijk.
In de film Rosemary’s Baby bezoek je als het ware het huis. Van de basement met de
wasruimte tot de soms overdadige versierde interieurs. De luxe en het bijzondere exterieur
trokken door de jaren heen wereldberoemde bewoners, onder wie Lauren Bacall, Judy
Garland, Rosemary Clooney en Boris Karloff.
Maar er zijn ook verhalen over spoken en mysterieuse gebeurtenissen in het huis. In 1978
schoot Oscarwinnaar Gig Young er eerst zijn vrouw en daarna zichzelf dood.
Toch wel bijzonder om te weten, niet?

Palais du Comte Jean
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PLONS !

Plons in de “Biëf” – Plons in de canotage…

Cis Kennes
Los van alle toeristische, sportieve of competitieve overwegingen gingen de Blankenbergenaars en de Bruggelingen al in de 15° eeuw –en wellicht al vroeger – plonsen in de zee.
Zij die het wilde zeewater te gevaarlijk of te zout vonden, zochten een alternatief in rustiger
water: de zgn.’biëf’ Dat is – volgens het Franse woordenboek – een deel van een kanaal
tussen twee sluizen. In het geval van Blankenberge ging het inderdaad om een stuk van de
Blankenbergse Vaart dat aan één kant grensde aan de wateringsluizen (zie plan). De plek werd
wellicht ‘ontdekt’ en uitgetest door enkele verhitte knapen op een zwoele zomerdag rond
1920. Hun voorbeeld vond zoveel navolging dat het Stadsbestuur in 1922 besloot de toestand
te legaliseren: Jules Soete kreeg de opdracht “plans, lastenboek en bestek op te maken voor
het aanleggen van een
zwemdok in de kom der
Vaart van Blankenberge”.
De kosten werden geschat
op 17.426,89 Fr., maar men
hoopte op subsidies van de
hogere overheid. Desnoods
zou een lening aangegaan
worden bij het Gemeentekrediet. Vrome wensen,
want de aannemers Louis
Van Wassenhove en Charles
Arits kwamen uit op 22.880
Fr., volledig ten laste van de
Stad, want volgens de
Provincie
voldeed
de
instelling alles behalve aan
de hygiënische normen (1).
Wegens bepaalde redenen
werd ongeveer één jaar
later in de Gemeenteraad
een ‘Reglement der uitbating op de linkeroever der
afleidingsvaart’
gestemd.
Hierin werd bepaald “dat
deze zwemkom open stond
voor de schoolkinderen en
de leden van de Koninklijke
Reddersbond van 25 mei tot
30 september van 6 tot 13 u
en van 15u tot aan het
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begin van de openbare verlichting. Vroeg opstaan was dus wel de boodschap! En vlak na het
middageten was een zwempartij af te raden! Niemand mocht langer dan ½ uur in het water
blijven. Gedurende de schooldagen was dit pootje baden kosteloos, daarbuiten kostte het 50
centiemen. De bewaker was Michel Popelier (2).

Kleedcabines 1932

Al dat geplons had plaats in alles behalve zuiver water: al na drie jaar werd Jan Govaerts,
hoofdredder, “gelast met het kuischen van den stedelijke zwemdok, gelegen langs het kanaal”
(3). De naam is dus nu officieel erkend. Nog datzelfde jaar werd een personeelslid in dienst
genomen, los van de strandreddingsdienst: Alex Popelier kreeg hiervoor 13,80 Fr./dag (4).
Blijkbaar was dat een post met enige verantwoordelijkheid, want zijn opvolger uit de familie,
Gerard, kreeg in 1932 al 31,20 Fr.(5) Het werd daar een bijzonder populair oord, want even
later werd een tweede personeelslid aangenomen: Michel… Popelier. Blijkbaar een hulpje,
want hij verdiende slechts 24 Fr. Inderdaad: Alexander Popelier (‘Sander Lendes’) was niet
alleen badmeester, maar ook redder, en bovendien gaf hij zwemles met behulp van een ring
aan een stok. Hij woonde in café ‘De Meiboom’ in de Van Maerlantstraat.
Ook los van het zwemmen werd het daar een erg aantrekkelijke buurt, die al gauw uitgroeide
tot een heuse wijk, gekend als ‘Bremwijk’. ‘Cité des Genets’ was trouwens de naam die Th.
Vanbesien gaf aan zijn woonhuis dat hij er in 1930 liet bouwen. Tijdens de oorlog brak er
brand uit en na de oorlog werd de riante villa omgebouwd tot een Italiaans restaurant ‘Bella
Napoli’. In 1933 liet ene Leroy een villa bouwen ’langs de staatsweg rond de Spuikom’. Langs
de Blankenbergse zijde van de Vaart verscheen de eerste camping van Blankenberge,
uitgebaat door een zekere Plancke, kolenhandelaar uit de Kemmelbergstraat.
De ‘biëf’ zelf bleef een succesnummer. Voor de zwemlessen was een bepaald deel afgesloten
met betonnen paaltjes en een plank erop. Dit stuk werd ‘het kiekenkot’ genoemd. Eens men
de knepen van het zwemmen onder de knie (en de armen en benen) had, moest men de Vaart
in. Zwemlessen werden trouwens ook aan zee gegeven. Zo vroeg Germain Vermeulen uit
Roeselare aan de Gemeenteraad ‘eene vergunning aan om een vermakelijk toestel te plaatsen
op het strand, genaamd een ‘zwemmolen’. De Gemeenteraad wist niet wat men zich daarbij
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moest voorstellen: ‘Daar de Voorzitter zich niet goed het voorgestelde toestel inbeeldt, zal hij
dezen heer vragen, meerderen uitleg te komen geven in het College’ (6).
Wat vrij primitief begonnen was, had intussen de allures aangenomen van een volwassen
zwemgelegenheid. In 1939 werd de zaak grondig gemoderniseerd (7): De plannen hiervoor
werden getekend door stadsarchitect Charles Van Wijnsberghe. De bodem kreeg nu een
betonnen vloer van 20 X 10m. Op de oever kwamen 22 kleedhokjes en een duikplank van
11m! Er werden zelfs waterpolo-wedstrijden georganiseerd. Deze nieuwe infrastructuur werd
door de ‘echte’ zwemmers zeker op prijs gesteld: er werd een Blankenbergse Zwemvereniging
gesticht door Eugeen Vandermarliere en zijn twee zonen Julien en Fernand, samen met twee
andere goede zwemsters: Denise en Suzanne Demol, dochters van Arthur Demol, die lange
jaren aan de ‘biëf’ gewoond
heeft. Zijn vader Charles
runde namelijk het cafépension
‘Le
Brochet’
(architect Camille Pécasse),
dat gelegen was aan de baan
naar
Wenduine.
De
achterkant ervan kwam uit
op het weggetje naast de
zwemkom. Verder was bij de
stichtende leden Fernanda
Caroen uit Oostende. Zij was
Europees zwemkampioene
en deelneemster aan de
Olympische
Spelen
van
Londen in 1948!
Tijdens WO II werd de plaats
een steunpunt van de antitankoorlog. Na de oorlog
werd het hele complex
afgebroken. Men had plannen voor een nieuw en grootser zwembad, maar dat zou nog even
op zich laten wachten…
Naast het zwemgebeuren speelde zich iets verder op de Vaart een andere sportactiviteit af:
het roeien. In de hoger genoemde zitting van het College van 30 april 1926 werd de aanvraag
besproken van Louis Dalle uit de Krommestraat ‘voor het maken van eenen hangar boven het
sluisje dat uitkomt in de Vaart van Blankenberge voor het bergen van roeibootjes’. Het was de
eerste aanzet van wat ‘de canotage’ zou worden. Daarnaast verschenen er volgens Wies
Peeters hier binnen de kortste keren nog twee andere verhuurplaatsen (naast die op het
strand!): het eerder genoemde ‘Chalet du Brochet’ uitgebaat door Vanbesien (‘Phil van den
aap’ omdat er een aap werd gehouden). En verder de ‘canardière’, gehouden door de familie
Adolf De Merode. De eigenaar pleegde zelfmoord tijdens de oorlog en werd begraven in
Wenduine. Het gebouw werd afgebroken in 1942.
Dit onooglijke plaatsje aan de rand van de stad heeft dus wel een bewogen geschiedenis!

27

Op basis van mondelinge informatie van Arthur Demol (via Inga Scharley) en Wies Peeters en:
(1): Verslagen van de Gemeenteraad, 3 febr. 1922, punt 6.
(2):Verslagen van de Gemeenteraad, 19 juli 1923.
(3):Verslag College 30 april 1926, nr. 50645.
(4): Verslag College 1 juni 1926.
(5): Verslag College 31 mei 1932.
(6): Verslagen van de Gemeenteraad 29 sept. 1933.
(7): Stadsarchief nr. 861.63. Zie: R.Boterberge: “Van Zeebad tot badstad” Deel II, p. 165.

Huizen in Blankenberge: wie weet waar ?

Mametstraat 57
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Ontdek het interbellum in
Blankenberge (zie blz 19)
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