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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 2017 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.

12

Vriendenkring

NIEUWSBRIEF
van de VZW

Stadsgidsen
Blankenberge
Tenierslaan 8
8370 Blankenberge
Telefoon:
0475 93 72 00

INHOUD:

E-mail:
vsb.vzw@gmail.com

Kusterfgoed is
onze troef
We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:

* Voorwoord

3

* Evocatie ‘Sterken Dries’

3

* Bezoek Roubaix (verslag)

4

* Les ‘bains Américains’

6

www.vsbvzw.be
www.artnouveaublankenberge.be
www.kusterfgoed-vsb.be

* Over reuzen… (verslag 2 daagse uitstap)
9
* Parfum-O-Theek (verslag bezoek)

13

* Uit de krant van vroeger

14

BESTUUR
Voorzitter:

Cis Kennes

Penningmeester: Gino Witgeers
Leden:
Alberta Van Asbroeck
Hugo Van Loocke
Geert Proot
Micheline Lehotzky

* ‘Gelukkig en vol droefenis’ - Raymond
Brulez
15

REDACTIE
Geert Proot
Rita Van Stalle
Alberta Van Asbroeck
Hugo Van Loocke (layout)

* Bezoek aan het station site-B (verslag) 21

Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor
zijn bijdrage(n)
Fotografen van dit nummer:
Gino Witgeers
Johan Comer
Alfons Monte
Rita Van Stalle
Alberta Van Asbroeck

* Varia

17

* Op zoek naar de tempeliers (verslag)

18

* Uit de’ Krant van Blankenberge’

23

* Kuren in Blankenberge

24

* rubriek: Schoon Volk in Blankenberge:
Auguste De Brie
26
* Residentie “Riviera” op de dijk wordt
afgebroken

Oktober 2016
Nr. 14
32

29

Voorwoord
Ze zijn er geraakt! De deelnemers aan de gidsencursus Blankenberge mogen hun status van
‘cursist’ naar ‘gids’ veranderen. Het was niet gemakkelijk maar de moeite waard. Zeventien
nieuwe ambassadeurs voor Blankenberge zijn trots op hun badge. En bijna allen zijn ze ook
VSB-lid geworden. Uiteraard een goede beslissing. Goed voor de vereniging want de
‘vriendenkring’ wordt uitgebreid. Goed voor de nieuwe gidsen want zij krijgen een support en
een forum. Goed voor de ‘oude’ gidsen, want de opvolging is er. Er komt nu ook nog een
tweede deel, een ‘specialisatie’ deel, en dan zijn onze gidsen in staat om al wat toeristen,
‘aangespoelde’ en ‘echte’ Blankenbergenaars willen weten te beantwoorden.
Terzelfdertijd hebben we een eigen website opgebouwd. www.vsbvzw.be is de site waar
iemand die vragen heeft over onze activiteiten naartoe kan worden geleid. Nieuw voor ons is
dat wandelingen rechtstreeks via de website kunnen geboekt worden en dat alle leden de
activiteiten van de kring daar kunnen raadplegen en ook daarvoor inschrijven.

Evocatie ‘Sterken Dries’
5 mei 2016
Vuurtoren
Tijdens het Hemelvaartweekend was er in en rond de Blankenbergse havenbuurt opnieuw heel
wat te beleven tijdens de 66ste editie van de Havenfeesten van 5 tot en met 8 mei.
Traditioneel startten de feestelijkheden op donderdag met een bloemenhulde en herdenking
aan de overleden vissers ter hoogte van het standbeeld ‘De stuurman’, beter gekend als
‘Sterken Dries’. De evocatie was een pakkend eerbetoon gecombineerd met ingetogen poëzie,
toneel, muziek en zang. Ook de VSB huldigde mee.
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VERSLAG

Bezoek Roubaix
op 9 april 2016

in samenwerking met de vtbKultuur

Johan Nowé
Om 8.30 u stipt vertrok op 9 april 2016 een bus met VTB-leden van Blankenberge, aangevuld
met een flink contingent vrienden van de stadsgidsen, richting Roubaix. Voorzienige Rita had
een mogelijk controle-oponthoud aan de grens, of wie weet zelfs acties van boze truckers,
ingecalculeerd en haar troepen reeds vroeg in de morgen op pad gestuurd. Omdat alles echter
meeviel dreigden we te vroeg ons doel te bereiken. Dat risico werd elegant opgelost met een
gewaardeerde koffiepauze annex sanitaire stop zodat we precies op tijd de poorten van onze
eerste bestemming, de villa Cavrois in Roubaix bereikten. Nog op de bus had Cis ons reeds
terdege voorbereid op die parel van moderne architectuur, die na vele jaren van verwaarlozing
recent op voorbeeldige wijze is gerestaureerd.
Ons eerste bezoek was meteen een
schot in de roos. De villa of liever het
‘modern kasteel’ van textielbaron
Cavrois is een waar ‘totaalkunstwerk’,
het onovertroffen meesterwerk van
architect Robert Mallet-Stevens (18861945). Het gebouw, in modernistische
stijl opgetrokken tussen 1930 en 1932, is
aan de buitenkant prachtig om aan te
zien: lange muren in gele baksteen met
zwarte,
horizontale
voegen,
opeengestapelde woonblokken met
ruime terrassen en een heuse toren. In
Villa Cavrois
de villa konden we naar eigen lust
ronddwalen en ons zelf een beetje
bezitters van al dat moois wanen. We prezen ons gelukkig dat de weergoden ons gunstig gezind
waren zodat in alle vertrekken door de overgrote ramen een zee van zonlicht kon binnenvallen.
Zo kwamen de exquisiete materialen als de vele kostbare houtsoorten, het marmer, het
aluminium en dergelijke pas volop tot hun recht. Ook de luxueuze meubels werden door de
architect speciaal voor de villa ontworpen en het huis stak volgestopt met voor die tijd
avantgardistische technische snufjes zoals indirecte verlichting en radio doorheen het ganse
huis! De mooi aangelegde tuin met een opvallende waterpartij is door verkaveling enigszins
verkleind maar oogt toch nog genereus en bleek een uitstekende plaats voor de klassieke
groepsfoto.
Na het voldoen van onze esthetische behoeftes was het tijd om ook de inwendige mens te
versterken met een lekker middagmaal en een delicieus zoet toetje. De verleidelijke wijn deed
de stemming alras stijgen maar toch raakte iedereen weer tijdig op de bus om koers te zetten
naar onze volgende bestemming: het boeiende textielmuseum van Roubaix. Daar werd één
groep toevertrouwd aan de goede zorgen van de ervaringsdeskundige ‘monsieur Pierre’, die
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ons met veel enthousiasme en de
sympathieke Franse slag doorheen
verschillende eeuwen weeftechniek
loodste: vanaf het handweefgetouw
uit de middel-eeuwen tot het
hedendaagse
volautomatische
Picanolgedrocht. Zo leerden we
onder meer dat een chique
wandtapijt in een paar uur geweven
werd maar dat de voorbereidingen
daartoe,
met
name
het
vervaardigen van de ponskartons,
tot een jaar in beslag konden
nemen! Merkwaardig leek wel dat
de gids die in het Nederlands
rondleidde daar heel wat meer

Bezoek textielmuseum

woorden en tijd voor nodig had dan zijn Franse evenknie!
Als laatste evenement van de dag werd nog een ‘staartje’ aan onze uitstap gebreid in de vorm
van een facultatief bezoek aan het kunstmuseum van Roubaix. Dat buitenkansje nam voor de
gelukkige ‘liefhebbers’ beslist de vorm aan van een ware ‘kers op de taart’. Het museum is
namelijk ingericht in een prachtige ‘piscine’ uit de art-décotijd (1932)! Inderdaad werd het
stedelijke zwembad in 2001 tot kunsttempel omgebouwd. Het bad zelf is bewaard gebleven en
wordt nu omringd door tal van mooie sculpturen terwijl de douches als nissen voor waardevolle
keramieken werden aangewend. Het museum lijkt verder vooral schilderwerken uit de 19e en
20ste eeuw te bezitten, o.m. van de bekende ‘Groupe de Roubaux’, maar uiteindelijk bleek de
beschikbare tijd te beperkt om een
meer volledig beeld van het museum
te verkrijgen.
Uiterlijk om 18 u stipt was het
namelijk tijd voor de terugreis. Het is
niet geweten welke afspraken Rita
met de weergoden (of waren het de
Arme Klaren?) had gemaakt maar net
op het ogenblik dat we weer op de
bus plaats namen begonnen de
voorspelde eerste regendruppels te
vallen! Op onze terugreis werden we
door Cis nog vergast op enkele
noodzakelijke kanttekeningen bij
Kunstmuseum 'La Piscine'
onze uitstap. Hij belichtte namelijk
ook de keerzijde van de medaille van
al het moois dat we bewonderd hadden, met name de materiële en sociale ellende van de
textielarbeiders, niet het minst van de talrijke grensarbeiders uit Vlaanderen, die de artistieke
hoogstandjes van hun rijke bazen pas hebben mogelijk gemaakt! Na een uurtje rijden bracht
onze kundige chauffeur ons weer tot onze startplaats Blankenberge en konden we ons moe
maar uiterst voldaan onder onze opgespannen paraplu’s huiswaarts begeven!
Voorwaar een prachtige, gedenkwaardige dag!
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Een nieuwigheid op het strand van Blankenberge:
“les bains Américains”
maar wel in 1868

Hugo Van Loocke
In juni 1868 wordt door de heer Spiers, burgerlijk ingenieur en toen verblijvend te
Blankenberge een aanvraag ingediend om het inrichten op het strand van Blankenberge, van
een nieuw soort badinrichting. De heer Spiers wilde namelijk een grote wagon laten rijden op
treinrails tot in de zee, tot op een diepte van ongeveer1 meter. De wagen ging heen en weer
volgens het tij en werd door paarden voortgetrokken. Hij noemde dit systeem ‘bains
Américains’. In 1866 had de heer Spiers al een proefopstelling in Duinkerke geplaatst en
volgens de Franse ingenieur van Bruggen en Wegen zou dit systeem een goed resultaat geven.
Hij zag geen enkele onvolkomendheid voor het normaal verloop op het strand.
Piers had dezelfde vraag ook in Oostende gesteld maar de uitbaters van de badinrichtingen in
beide steden waren er geen voorstander van. Zij vreesden een geduchte concurrentie. In
Blankenberge kwam er een onderhoud tussen de ‘baigneurs’ en de heer Spiers maar de
baigneurs blijven waakzaam. Het advies van de heer Piens, ingenieur bij Bruggen en Wegen is
dat hij er geen bezwaar in zag om dit experiment ook in Blankenberge te wagen, zelfs in
nabijheid van de badkarren, mits de installaties ten allen tijde, op vraag van Bruggen en Wegen,
van het strand konden verwijderd worden.
Was er wel plaats genoeg op het strand in Blankenberge?
Het KB van 01/02/1859 liet de stad Blankenberge toe om badinrichtingen uit te baten op een
gedeelte van het strand binnen het territorium van de stad. De belangrijkste punten van dit KB
waren:
-

De concessie liep maar over 10 jaar vanaf 1 juni 1859

De concessie ging over een afstand van 1027 meter, te weten tussen strandhoofd 17
van de sektie West en strandhoofd nr 2 van sektie Oost.
Het ging over de uitbating van badkarren, onderworpen aan een taks als ze door
particulieren werden uitgebaat.
De Staat had het recht om te bepalen waar de visserssloepen en andere boten konden
aanlanden.
Door het groeiend toerisme, zeker na de inhuldiging van de spoorverbinding met Brugge in
1863, was dit deel vlug te klein en werd een grotere concessie aangevraagd.
In 1865, nog voor de afloop van de concessie, werd met het KB van 20/11/1865, de concessie
gevoelig uitgebreid, namelijk van 299 meter ten westen voorbij het hoofd nr. 14 tot 144 meter
ten oosten van hoofd nr. 24. In het totaal 2511 meter. De voorwaarden van het KB van 1859
werden hernomen.
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Keren we terug naar juli 1868. Spiers klaagde bij de dienst Bruggen en Wegen, toezichter op de
stranden en duinen, dat de stad Blankenberge bleef weigeren hem een concessie te geven voor
het experimenteren met zijn nieuwe uitvinding. Hij vroeg dan ook voor dit jaar een concessie te
krijgen buiten de concessie van Blankenberge, namelijk op het grondgebied van Lissewege (ten
oosten) of te Wenduine ten westen en dicht bij de havengeul die nog te construeren viel. Voor
het jaar 1869 wenste hij dan een plaats in het territorium van Blankenberge en dan nog wel
juist voor het Hôtel des (Bains et des) Familles.
Ingenieur Piens die Spiers welgezind bleek te zijn drong aan bij zijn directeur, die op zijn beurt
de minister vroeg om toch een plaats aan Spiers toe te kennen op het stuk, dicht bij de
havengeul, dat in 1865 bij de Blankenbergse concessie was gekomen. Vooral omdat, volgens
Piens dit terrein maar voor een vijfde door Blankenberge werd gebruikt. De bedoeling was om
in 1869, mits het betalen van een bijdrage, de plaats voor het hotel des Familles te kunnen
innemen.

NOOT
Het was niet allen Spiers die wilde gebruik maken van de uitbreiding van de concessie. In
oktober 1868 kwam er een vraag van Philippe Steyaert, uitbater van het Hotel du Phare, en van
Joseph De Buck-Samoy, brouwer te Brugge om een gedeelte van het strand dat gedeeltelijk
buiten de Blankenbergse concessie lag in particuliere handen te laten overgaan. Het ging over
het gedeelte tussen de oostelijke estacade en strandhoofd 15. Gezien het octrooi voor
Blankenberge verviel op 1 juni 1869 was het toen het moment om de aanvraag te doen. Piens
gaf een negatief advies omdat hij vond dat de uitbating in handen van de stad moest blijven en
niet in privé handen, te meer omdat dit voor de staat een aardige cent opbracht. Ook was hij
van mening dat politie, toezicht, redders georganiseerd moesten worden door de stad
Blankenberge. De stad alleen kon het nodige cachet en autoriteit geven. De badendienst moest
gebeuren onder één bestuur. De minister volgde dit advies en weigerde de concessie aan beide
heren.
In februari 1869 kwam er opnieuw een vraag van Philippe Pauwels van ‘Le pavillon des bains’
om voor zijn restaurant een privaat concessie te krijgen (tussen hoofd 17 en 18 met een afstand
van 202 m). Ook deze vraag werd in maart verworpen.
Terug naar Spiers. In februari 1869 werd door ingenieur Piens nog eens gemeld dat Spiers
opnieuw dezelfde aanvraag had gedaan. Door de tegenstand van de stad Blankenberge had
Spiers nog altijd geen test kunnen doen met zijn nieuwe installatie. Piens stelde voor dat er in
de nieuwe concessieovereenkomst die op 1 juni moest worden hernieuwd eeen clausule zou
opgenomen worden zodanig dat dit experiment kon uitgevoerd worden zonder de
toestemming van de stad Blankenberge. De magistratuur was immers onder druk gezet van de
plaatselijke baduitbaters. Volgens Piens was het in belang van zowel stad als Piers dat ze
overeenkomen.
Hoe was de toestand in verband met de concessie voor Blankenberge?
In 1869 was de concessie verlopen en moest verlengd worden. De hernieuwing drong zich op,
vond ingenieur Piens, temeer omdat de stad grote inspanningen deed met weinig middelen om
het verblijf aan het strand zo aangenaam mogelijk te maken voor de talrijke vreemdelingen. Dit
gebeurde met het KB van 27 mei 1869. Met als bijkomende voorwaarden o.a.
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de voorwaarden van het KB van
1/2/1859 bleven gelden.
jaar.

Inkomsten strandconcessie
1868

De concessie gold terug voor 10

De stad Blankenberge moest aan
de Staat een vergoeding ten bedrage van
de helft van de inkomsten van badkarren
en tenten uitgebaat door particulieren,
betalen.

148 publieke badkarren à 5 fr

740.00

8 particuliere badkarren à 10 fr

80.00

De rest moest door de stad
Blankenberge besteed worden aan politietoezicht, badinrichtingen nodig voor een
veilige en aangename uitbating.

56505 bad tiketten à 0.60 belastbaar met
en taks van 10 centimes
5650.50

Voetgangersverkeer mocht niet
belemmerd worden op het strand.
Paarden mochten verboden worden
tijdens het badseizoen mits toestemming
van de Minister van Openbare Werken. Dit
verbod gold niet voor paarden, nodig om
werkzaamheden door de Staat ingericht.

Totaal:

3 grote particuliere tenten à 10 fr 30.00
140 gewone tenten à 5 fr

700.00

14995 bad tiketten à 0.30 fr met taks van
5 centimes
749.25
7950.75

De Staat eigende zich het recht toe om af te wijken van dit reglement om, volgens de
voorwaarden die ze zelf bepaalde aan particulieren die het vroegen de mogelijkheid te geven
om op een deel van de concessie met nieuwe systemen van badinstellingen te experimenteren.
Vooral dit laatste was duidelijk het gevolg van het advies van Piens.
In een brief van 4 juni 1869 van het ministerie van Openbare Werken aan de burgemeester van
Blankenberge werd duidelijk gesteld dat de stad Blankenberge de uitbating van Spiers niet
meer kon weigeren volgens het boven vermelde besluit. De stad mocht daarvoor een taks
opleggen, te weten dat de helft daarvan naar de Staat moest gaan. Desondanks weigerde het
schepencollege de uitbating. Trouwens ook het drijvend badhuis van ingenieur Leon Malecot
werd niet toegelaten.
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VERSLAG

Over reuzen, kruidenmengsels, sociale utopieën
en vooral: art deco
2 daagse uitstap 7-8 mei
Deel 1: 7 mei

José Ghekiere

Oef, de veertig medereizigers - eenenveertig zelfs – werden gehaald. Daarmee kon volgens de
organisatoren van de Blankenbergse Gidsenkring de geplande tweedaagse reis budgetvriendelijk doorgaan. Op zaterdag en zondag 8 en 9 mei 2016, als afsluiter van het vroege
Hemelvaartweekend, kon een bijna volle autocar de reis naar enkele merkwaardige historische
plekken in Noord-Frankrijk en het Belgische Henegouwen aanvangen.
Vroeg begonnen is half gewonnen. Of zoiets. Iets na zeven uur in de morgen stopte een bijna
volle bus nog eens in Loppem om er nog enkele laatste ‘klanten’ op te halen. Dan dwarste de
autocar A17/E403-gewijs zuidwaarts onze provincie. Cis, organisator, rijpe leeftijd en man met
rustige en krachtige stem gaf een heldere en bondige uitleg over wat volgen zou (hoorde ik
daar soms niet Jan Becaus aan de micro?). Wat later een overbodig gsm-berichtje dat liet
weten dat we in Frankrijk waren
beland.
De eerste halte, zoiets om half
tien, was Saint-Quentin. Om de
overgang naar het cultureelhistorische bad dat zou volgen
niet te bruusk te laten verlopen
werd in het Grand Café een
koffiestop aangeboden. Deze
bestond in wat zij heten
‘Viennoiserie’
(lees:
twee
sneetjes koekebrood) en een
sterke roetzwarte ‘petit café’
zoals ik dat zou noemen, in
tegenstelling tot de naam van
St.-Quentin
het etablissement. Ondertussen
stond om tien uur de gids klaar voor een bijna twee uur durende verkenning van deze oude
stad. Of zoals Cis eerder al vertelde, de meest Vlaamse Franse stad. Met een belfort, een
middeleeuws stadhuis en een begijnhof. In het historisch kader van het hôtel de ville, bijna
volledig gevat in zware massieve eik en pallisander, stak de gids in keurig en vlot verstaanbaar
Frans van wal. Zo is deze stad, die tijdens WO I op de frontlijn (van Nieuwpoort tot Zwitserland)
lag, door de Duitsers bezet geweest. Tijdens de oorlogsjaren waren hier twee soldaten per
inwoner. De bezetter nam de beste plekjes in, terwijl de bewoners zich moesten tevreden
stellen met de vochtige kelders, de zolders… Op het einde was de stad zo goed als volledig
vernield. Enkel een groot overheidsgebouw (stadhuis?) hadden de Duitsers gespaard omdat zij
er zelf hun generale staf in hielden. Van de 33 000 inwoners voor de oorlog bleven er maar 1
9

600 na de oorlog over. De meesten werden door de Duitsers naar België getransporteerd, naar
de steden Mons, Doornik en Charleroi. Hun bewondering voor koning Albert I was zeer groot,
maar ook later zijn de banden met de genoemde steden steeds hartelijk gebleven. Daarna
volgde een wandeling doorheen het centrum van deze bruisende stad met zijn brede lanen en
diverse pleintjes. Maar met vooral de kathedraal als hoogtepunt. Men bouwde in de
middeleeuwen kathedralen zo hoog om aldus dichter bij God te geraken. Bij de bouw van deze
kathedraal waren ooit tienduizend mensen betrokken, waarvan tachtig procent vrijwilligers. De
mensen deden dat om zo hun hemel te verdienen. Zo kan je het een beetje vatten hoe
dergelijke monumentale imposante gebouwen toen mogelijk waren. Daarna ging de tocht
langs de merkwaardige gevels in Art Deco, waarvoor deze stad zo bekend is. Deze door de wol
geverfde gids wist iedereen te boeien met zijn ‘petites histoires’, zijn ‘weetjes’ die als ‘passepar-tous’ het onthouden waard zijn, zijn goed gedoseerde humor als pointe van het verhaal,..
maar vooral zijn vlotheid, vriendelijkheid, zijn deskundigheid, zijn verzorgde en waardige
présence.
Ook weer in het Grand Café werd ’s middags
voor elk een smakelijke ovenschotel
aangeboden.
De namiddag bracht ons naar Guise, een
stadje langs de rivier de Oise (water,
belangrijk voor zijn bedrijf, zoals je straks wel
zal begrijpen). Iedereen kent wel de naam
Godin, van de vroegere gietijzeren
kolenkachels en fornuizen, waarvan er ook in
ons land, o.a. in Ciney, gemaakt werden
(Google: Godin kachels, eens proberen!). Eerst
Grand Café
was er op een beperkt aantal locaties
binnenkamers, zeg maar gerust een zéér
uitvoerige inleiding met lichaamstaal en ruime armbewegingen alles dik in de verf gezet, door
een Franstalige gids, die voor velen niet altijd goed te volgen was. Daarna kon iedereen vrij het
gebouwencomplex
bezoe-ken.
Wat
leefden de mensen
toen toch
klein
behuisd en sober!
Zowaar een beetje
Bokrijkse toestanden,
naar mijn gevoel.
Ongeveer
het
volgende hebben we
er geleerd en gezien.
Het bedrijfje in Guise
groeide al vlug uit tot
een fabriek met 2
500
werknemers.
Maar deze Franse
industrieel
JeanBaptiste André Godin
was meer dan alleen

Guise
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maar een ‘stoven-bouwer’. Een visionair
zou je hem kunnen noemen. Een man die
de wantoestanden van de arbeiders
midden de negen-tiende eeuw door en
door kende en daar daadwerkelijk iets
aan wou verbeteren. Voor zijn personeel
(in feite een volwaardig dorp!) voorzag
Godin, overeenkomstig de ideeën van de
Franse utopist Charles Fourier, in voor
die tijd moderne en comfortabele
woningen (appartementen eigenlijk). De
inplanting en de architectuur van de
gebouwen doet denken aan het kasteel
van Versailles, vandaar de naam ‘palais
GODIN kachels
social’. Maar meer dan dat: hij zorgde
voor een eigen school met gratis en
verplicht onderwijs, zwembad, theater, winkelcomplex, ontspanningsruimte, groene ruimtes.
Verder hechtte Godin, die daar zelf inwoonde, extra belang aan hygiëne, warmte, drinkbaar
water, verluchting, lichtinval, sociale bescherming. Anderzijds ook, hoe kan het ook anders, een
sterk gemeenschapsgevoel. Voorwaar een man die naar mijn gevoel zeker ook een plaatsje in
de geschiedenisboeken waard is! Het hele gebouwencomplex is tegenwoordig helemaal
gerestaureerd.
De eerste dag eindigde in het Grand Hôtel te Valenciennes met een verzorgd avondmaal:
voorgerecht, hoofdschotel en dessert. Ook ondertussen ruim de tijd om met mensen van de
groep een praatje te slaan. Tenslotte rondde als afsluiter van het dagprogramma nog een
gezellig en goed in mekaar geknutseld quizje de avond af. Meer moet dat niet zijn!

VERSLAG

Over reuzen, kruidenmengsels, sociale utopieën
en vooral: art deco
2 daagse uitstap 7-8 mei
Deel 2: 8 mei

Rita De Troyer
Zondag 8 mei.
Mmm…een croissantje om je dag te beginnen. Het kan niet beter.
Besprenkeld door de zon rijden we tussen gele koolzaadvelden en omploegde akkers richting
Lessines.
De eerste kennismaking met dit plaatsje stemt ons niet vrolijk. Een vergeten dorp, doods, veel
leegstand…. Dit plaatje verandert wanneer we de gebouwen van het Hospitaal ‘Notre Dame à la
Rose’ binnenwandelen.
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Een warm welkom en twee prima
gidsen die met veel passie ons kennis
laten maken met de medische zorg in
de middeleeuwen.
Een hospitaal waar van de oorsprong
terug gaat tot de 13e eeuw. Zieken en
armen zullen door de congregatie van
Augustinessen gedurende bijna 8
eeuwen de nodige zorgen verkrijgen.
We worden geconfronteerd met
medische instrumenten uit andere
tijden, ingerichte ziekenzalen, een
bijzonder mooie kapel, de apotheek,
maar ook met de grote keukens en
hun gebruiksvoorwerpen.

Lessines 'Notre Dame à la Rose"

In een andere vleugel van het gebouw vallen heel wat kunstwerken te bekijken, waaronder een
reeks schilderijen. Eén ervan toont ons een bijzondere afbeelding van Christus. Moet je zelf
maar eens gaan ontdekken.
Een smakelijke broodjeslunch met lekkere taart als
dessert, doet de hongerigen spijzen. Voor wat
afwisseling zorgt de grote kruidentuin met voornamelijk
medicinale planten. Deze werden eeuwenlang gebruikt
in de hospitaalapotheek.
Ath is de andere stad die we in Henegouwen een
bezoekje brengen. Onze gids brengt ons langs de
belangrijkste bezienswaardigheden zoals de St.
Julienkerk, de Burbant Toren ( vierkante donjon die
Henegeouwen moest verdedigen tegen Vlaanderen), de
St.Martinuskerk, de Grote Markt met een overzicht van
gebouwen in verschillende bouwstijlen, het Stadhuis in
Barokstijl… Onderweg ontmoeten we de burgemeester
die ons een haastig welkom toewenst.

Ath 'La maison des Géants'

Onze wandeling, waarbij onze gedreven gids al haar kennis wil delen met ons, eindigt in ‘La
Maison des Géants’. Het herenhuis
(Lodewijk XVe stijl) nodigt ons uit tot een
fascinerend kennismaken met de opbouw
van
een
reus,
de
verschillende
draagsystemen, toont documentaires over
de verschillende stoeten waarin de reuzen
optreden, enz… ‘Les Ducasse D’Ath’ zijn
door de Unesco erkend als immaterieel
erfgoed.
Het bezoek aan Ath wordt afgerond met een
smakelijke mastel. Juist….een lekkere
streektaart.

ATH 'Salle des fêtes'
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VERSLAG

Bezoek Parfum-O-Theek
Wenduine 30 juli 2016

Andrée Verheecke
Door de bezielster en eigenares van dit unieke museum werden we rondgeleid in de wereld van
de geurige kruiden en het parfum door de eeuwen heen. Vertrekkend van het oude Egypte,
over de Grieken, Romeinen, tot heden had het gebruik van geurige kruiden verschillende
functies: religieus (om goden goed te stemmen), geneeskrachtig, persoonlijk welbevinden,
onderdrukken van stank (bij gebrek aan hygiene),
verleiding (als afrodisiacum). De kruiden of
preparaten konden worden verbrand tot wierook,
gedroogd, in olie verwerkt, op alcohol gezet. Om deze
geuren met je mee te dragen en te bewaren was
natuurlijk een recipient nodig. De flesjes variëren van
unieke stukken tot glazen massaprodukten en zijn
nauw verbonden met de smaak en de
kunststromingen van de tijd waarin ze zijn ontstaan.
De doorzichtige flesjes dienden beschermd door een
doosje, want licht beschadigt de geur. Ook een grote evolutie is te zien bij de opmaak van de
etiketten en de doosjes, deze laatsten gemaakt van leder tot gewoon karton. Een keerpunt in
de geschiedenis is het ontstaan van de Eau de Cologne, begin 18de eeuw.
Waar vroeger enkel zware geuren gekend waren, bvb. muskus, werd hier een frisse, tonische
vloeistof uitgevonden op basis van alcohol 85°, citroenolie, lavendelolie, bergamot etc.. voor
uitwendig
en
inwendig
gebruik, dus eerder een
medikament waarvan men
een aantal druppeltjes innam.
Napoleon nam zelfs een bad
in eau de cologne, zwaar
vervuild na de veldslagen.
Waar voorheen mannen en
vrouwen hetzelfde parfum
gebruikten
werd
het
parfumeren van mannen
geassocieerd met zedenverwildering
en
homosexualiteit,
daarom
de
opkomst
van
‘stoere
mannelijke’ eerder houterige
geuren. In de hedendaagse
parfums wordt omzeggens geen enkel natuurlijk produkt gebruikt zoals kruiden, bloemen,
dierlijke geuren (muskus, bevergeil, civet ,amber) wegens te duur. Misschien ook gelukkig voor
bvb het muskushert dat door de parfumindustrie bijna uitgestorven was. Het parfum dat je
vandaag aankoopt bestaat uit gesynthetiseerde geurstoffen, nagemaakt in het labo. Je kunt om
het simpel te zeggen met een paar drukken op de knop een nieuw parfum maken. Het
13

programma geeft je een keuze van geuren en de pc geeft je de info die nodig is om compatibele
geuren bij elkaar te voegen. Het resultaat is natuurlijk dat uit die geurencombinaties niet veel
origineels komt, maar aan de andere kant ook veel mensen kan bekoren omdat ze altijd een
paar geuren herkennen. Na de interessante rondleiding is er nog wat nagepraat, met een stukje
taart en een lekkere koffie in het Hotel St.Georges. Een paar moedige wandelaars zijn tenslotte
langs het ‘schelpenpadje’ vrolijk terug naar huis gestapt.

Uit de Krant
Van vroeger

Dat er in de 19de eeuw ook in de buitenlandse kranten aandacht was voor Blankenberge getuigen
onderstaande krantenartikels uit de ‘Roosendaalse courant’ van 18 september 1868 en uit de ‘dagblad
van Zuid Holland’ van 31 augustus 1865
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Gelukkig en vol droefenis – de wereld van
Raymond Brulez
Boeiende biografie van de Blankenbergse auteur
Geert Proot
Vakantie doet aan boeken denken. Het kon een variatie zijn op
de slogan van een bekende boekenwinkelketen. Voor velen is
het echter ook realiteit. De paar weken verlof zijn een uitgelezen
moment om de ‘boekenoogst’ van het afgelopen jaar eens te
bekijken en er één of meerdere ook eens deftig te lezen. Een
aanrader is de biografie van de Blankenbergenaar Raymond
Brulez van de hand van Joris Van Parys.
Van Parys is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder schreef hij al
lijvige biografieën van de linkse pacifist Frans Masereel – ook al
met Blankenbergse roots – en de sociaal bewogen liberaal Cyriel
Buysse. Net als deze voorgangers is ook dit werk over de
vrijzinnige Raymond Brulez (1895-1972) een rijk gestoffeerd
portret van een ‘innemend en tolerant scepticus in bewogen
tijden en van een ernstig en lichtvoetig schrijver die meer
aandacht verdient’.

Raymond Brulez

Inderdaad, Brulez’ leven situeert zich al van meet af aan in bewogen tijden. Raymond Brulez
was een kind van de belle époque. In 1895 werd hij als jongste zoon van de gemeentesecretaris
in Blankenberge, Charles Brulez, geboren in het hotel-pension van zijn moeder – Maison BrulezDhondt. Het is de wereld van de Vlaamse liberale
burgerij rond 1900: welvarend, doortrokken door een
groot plichtsbesef maar ook van een sterk
klassenbewustzijn, ingesnoerd in een keurslijf van
conventies en flirtend met een dubbele moraal.
Raymond Brulez vertelt over dat milieu een halve eeuw
later kleurrijk in Het huis te Borgen, het eerste deel van
zijn autobiografische vierluik ‘Mijn woningen’ (19501954). Hij toont ook hoe versplinterd die wereld is.
Enerzijds binnen zijn eigen gezin – zijn vader overlijdt als
hij tien jaar is – maar ook daarbuiten. De belle époque
behoort met het begin van de Eerste Wereldoorlog in
1914 voorgoed tot het verleden. Van Parys schetst in de
proloog van zijn biografie van Brulez hoe het in snel
tempo van vissersdorp tot badplaats getransformeerde
Blankenberge, waar moeder Brulez een familiehotel
runde, opnieuw ingrijpend van uitzicht veranderende
door de oorlog, het massatoerisme en de hoogbouw.
Cover van de recente biografie
Gelukkig en vol droefenis – De
werelden van Raymond Brulez,
door Joris Van Parys

De Eerste Wereldoorlog laat sporen na in het gezin
Brulez. Raymonds oudere broers Lucien en Fernand
kozen tijdens de oorlog voor het activisme en
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doceerden aan de door de Duitse bezetter vernederlandste Gentse universiteit. Na de
Wapenstilstand trokken ze naar het buitenland. Raymond daarentegen, die door zijn opvoeding
‘vlotter en correcter Frans spreekt en schrijft dan Nederlands’ kiest er toch voor een Vlaamse
schrijver te worden, maar gaat niet op de barricaden staan. Hoewel een kind van zijn tijd gaat
hij graag in discussie, o.a. met zijn stadsgenoot, de dichter en criticus Urbain van de Voorde en
de historicus Max Lamberty en beweegt hij zich met gemak in uiteenlopende en steeds
veranderende persoonlijke en professionele werelden.
Biograaf Van Parys verwerkt de uiterst zorgvuldig verzamelde documentatie hierover,
waaronder uitvoerige briefwisseling van en met Brulez, op een boeiende manier. Na de
jeugdjaren in Blankenberge en de bewogen oorlogsjaren, vertelt Van Parys over Brulez’
legerdienst en zijn relatie met de Brugse couturière Angèle Seynave, waarmee hij huwt en in
Brugge gaat wonen, eerst in het centrum, later in de Villa Eikenland in Sint-Michiels. In 1923
wordt hun dochtertje Annie geboren. In deze periode is Brulez op zoek naar een ‘vaste
betrekking’. Deze zoektocht naar werk die combineerbaar is met zijn schrijversambitie brengt
hem o.a. in de Brugse Presses Sainte Catherine van meester-drukker Edward Verbeke.
De verhuis naar de landelijke rust van Sint-Michiels is bevorderlijk voor de literaire creativiteit
van Brulez. In 1930 debuteerde hij met de korte roman ‘André Terval’ of Inleiding tot een leven
van gelijkmoedigheid, gevolgd door de verhalenbundel ‘Sheherazade’ (1932) die tot het meest
spirituele proza in de Vlaamse literatuur van het interbellum behoort. Ondertussen publiceert
Brulez ook in tal van literaire tijdschriften.
Midden de bewogen jaren ’30 belandt Brulez bij de jonge Belgische radio-omroep, waar hij in
een sterk verzuilde omgeving, mede omwille van zijn belezenheid, ruimdenkendheid en tact,
carrière maakt en bij vriend en vijand respect afdwong. Na de Tweede Wereldoorlog blijft hij er
actief als literair adviseur en programmadirecteur, een functie die hij blijft combineren met zijn
werkzaamheden als redacteur van diverse literaire tijdschriften. Brulez speelde op die manier
gedurende een kwarteeuw een bijzondere rol in de bevordering van de literaire contacten
tussen Nederland en Vlaanderen.
Begin jaren ’50 verschijnt zijn literaire hoofdwerk, de vierdelige geromantiseerde autobiografie
‘Mijn woningen’ (1950-1954). Voor het eerste deel, ‘Het huis te Borgen’, zal Raymond Brulez de
Belgische staatsprijs voor verhalend proza ontvangen.
Gelukkig en vol droefenis – De werelden van Raymond Brulez van Joris Van Parys is net als de
voorgaande monografieën over Frans Masereel en Cyriel Buyse geen conventionele literaire
biografie. Behalve het verhaal van een intrigerend schrijversleven schetst het boek een levendig
tijdsbeeld, met een unieke inkijk in de beginjaren van de radio-omroep in Vlaanderen en in de
cultuur- en zedengeschiedenis van de Vlaamse bourgeoisie in de twintigste eeuw. Misschien zet
dit werk wel aan om ook het literaire oeuvre van Raymond Brulez te (her)lezen.

Lit.: Gelukkig en vol droefenis – De werelden van Raymond Brulez, door Joris Van Parys,
Antwerpen/Utrecht, Houtekiet, 2015; Van Parys, Joris, Kleine grote geschiedenis – de belle
époque van Blankenberge en de boeken van Raymond Brulez, in: Brood en rozen. Tijdschrift
voor de geschiedenis van de sociale bewegingen, (2011) nr.3, 46-61; Rymenants, Koen, "De
eenige vrije man van die generatie" – leven en werk van Raymond Brulez, in: Ons erfdeel,
(2016) nr.1, 130-132; De Haes, Johan, Joris Van Parys - Gelukkig en vol droefenis - de werelden
van Raymond Brulez, in: Vlaanderen, (2016) nr.356, 60-61;
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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.

De VSB heeft een eigen website: www.vsbvzw.be
Surf er eens naartoe, blader erin en zie je fouten of onvolmaaktheden, vul die in via
‘vind je fouten in de website’ onder de rubriek NIEUWS en we kijk het na

Paul Defever: ‘U-Boot Ondergedoken’
Paul Defever, gidsend lid van de VSB heeft zijn opzoekingen over de in Zeebrugge
gezonken Duitse onderzeeboot UB 10 te boek gesteld. Het boekje is te koop voor 8
euro. Je kunt het bestellen bij de auteur zelf op het nummer ☎ 0493/54 99 99. De
helft van de opbrengst is ten voordele van 'Kusterfgoed is onze troef' van de vzw
Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge.
Ook verkrijgbaar via de VSB (vsb.vzw@gmail.com)
Zie ook verder bij ‘nieuws uit de Krant van Blankenberge’
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VERSLAG

Op zoek naar de TEMPELIERS
18 september 2016

Johan Comer
Op zondag 18 september reden we in karavaan naar het land van de Tempeliers, de streek ten
zuiden van Middelkerke, namelijk Leffinge, Slijpe en Mannekensvere. Het verhaal van die
ridderorde is overbekend: in 1120 leggen negen ridders kloostergeloften af. Ze zullen de
pelgrims die naar Jeruzalem toestromen, beschermen tegen de Moslims. De orde van de
Tempeliers, tegelijk religieus en militair, is een feit. De Nederlanden worden een logistieke en
financiële draaischijf van de orde. Hier werven de Tempeliers rekruten, ze verwerven er
vastgoed, drijven handel, boeren en bankieren. Speelt die rijkdom een rol in het doodvonnis
van de Tempeliers? In 1312 wordt de orde op bevel van de Franse koning Filips de Schone
afgeschaft en wordt de grootmeester op de brandstapel gebracht. Filips de Schone zal het zich
nog beklagen. Grootmeester Jacques de Molay spreekt een vervloeking uit over de Franse
koning: “les rois maudits”. De goederen en rechten van de tempelorde werden na haar
afschaffing aan de hospitaalridders overgedragen. Die hospitaalridders, met patroon Johannes
de Doper, wonen nu nog op Malta. Hun blazoen is het achthoekig kruis, de Tempeliers hadden
gewoon een rood kruis op witte achtergrond. Het was graaf Filips Van de Elzas die in 1171 bezit
van tienden op gronden schonk te Slijpe, Leffinge en Mariakerke bij Mannekensvere. De
commanderij van Slijpe was geboren. Het Groot Tempelhof te Slijpe is door een wal omgeven
en ligt op een redelijke afstand van de dorpskerk.
Bij opgravingen werd op de plaats waar de kapel
stond allerhande materiaal opgegraven. In een
graftombe werden nog een beentje, een tand en
een paar stukjes van een metalen harnas
gevonden. Het tempelhof van Slijpe is nog te zien
op de kaart van Pieter Pourbus uit 1571. Het was
een van de belangrijkste commanderijen in
Vlaanderen met gastenverblijf en hoeve.
De Sint-Niklaaskerk van Slijpe is uniek door de
glas-in-loodpanelen en muurschilderingen, recent
aangebracht door de Brugse kunstenaar Arno
Brys, die vooral bekend is als stoetenbouwer.

Foto 1 Mantelmadonna
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Vooral het glasraam met de afbeelding van het Groot
Tempelhof, zoals Pourbus het schilderde op zijn
topografische kaart, maakt indruk (2014).
Werkelijk aangrijpend zijn de muurschildering die Arno
Brys aanbracht in het noordkoor, “Maria als
mantelmadonna en beschermende Koninginmoeder
van tempeliers én hospitaalridders”, uitgevoerd door
Arno Brys en medewerkster in 2011. (foto 1).
Opvallend is hoe Brys Maria als een knappe, elegante
deerne heeft afgebeeld.
De muurschildering in het zuidkoor heeft een sterk
dynamisch en narratief karakter. Het zelfportret van
Arno Brys staat helemaal onderaan, hij vereenzelvigde
zich met een klein ventje (foto 2). Zijn naam staat
omgekeerd op een tekstbordje. Boven links is de
tempel van Salomon op de Tempelberg in Jeruzalem
afgebeeld. We herkennen de koepel van de Omarmoskee. De muren die nog altijd Oost-Jeruzalem
omringen zijn waarheidsgetrouw afgebeeld.
Ook Saladin is afgebeeld, de Koerdische moslimstrijder
die in 1187 Jeruzalem voorgoed heroverde op de
Foto 2
Christenen. Johannes de Doper wordt in volle glorie
afgebeeld (foto 4).
Op de kansel zien we abt Bernardus van Clairvaux,
een man met groot moreel gezag, bezieler van de
Tempeliers, prediker van de tweede kruistocht. Te
lezen is zijn meest bekende, nu omstreden
uitspraak: ”Deus lo vult” (God wil het) (foto 3).
Ook paus Urbanus II en Pieter de Kluizenaar
werden niet vergeten. We zien ook een varend
schip, vol met tempeliers en een heuse
gevechtstoren. Een tent met traantjes op zou,
volgens gids Johan Broucke, een allusie zijn op
Fernand Traen, havenschepen en vriend van Arno
Brys. Wie goed kijkt ziet zelfs een allusie op de
“gevallen bisschop van Brugge”, een verhaal uit
2010.
Na een welkome tussenstop in een typische
herberg, de “Rattenvalle” eindigde ons bezoek op
de Fleriscothoeve, een kapel van de Commanderij
van Slype. Deze hoeve is gebouwd op een terp, de
Tempeliers hadden hier onderaardse gangen
Foto 3
gegraven tot Nieuwpoort. Op de groepsfoto zie je
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dit alles op de achtergrond (foto 5 en foto 6). Als Blankenbergse gidsenvereniging kunnen we
niet onvermeld laten dat Jules Heyneman, de bekende Blankenbergse architect, betrokken was
bij de reconstructie van een schuur uit de tijd van de Tempeliers.
Met dank aan de chauffeurs die ons ter plaatse brachten.

Foto 5

Foto 4

Foto 6
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VERSLAG

Bezoek aan de station site - B
14 mei 2016

Paul Defever
We zullen het geweten hebben, meimaand met aprilse grillen. Doch echte weetgierigen laten
zich niet afschrikken door enkele regendruppels. Een groepje van ongeveer 15 deelnemers had
zich bijeengepakt, in de ingang van het aanpalend flatgebouw, wachtend op de
projectbegeleider van “Chateau Residenties”. Niet tegenstaande de amper 12°, kwam deze
haastig aangesneld, (keurig in maatpak), en liet ons in het kantoor enkele perspectieven zien
van de site-B. Na een korte uiteenzetting van het project, konden enkele vragen gesteld
worden over het item. Tijd om alles eens van dichtbij te kijken.
Gelet op de veiligheid, werden we in twee groepjes verdeeld, om zowel het 1°verdiep als de
inkomhal van het station te bezoeken. De buitenarchitectuur werd uitvoerig toegelicht, en de
ontwerper ”Marc Corbiau” werd geprezen voor zijn architecturaal inzicht.

Via een betonnen trap werden we verder gegidst naar de 1°verdieping. We konden genieten
van het fraaie uitzicht op het stationsplein, en wat minder mooi zicht op het NMBS spoornet,
dito perron. Het commercieel aspect werd zeker niet vergeten, waardoor we het gevoel kregen
dat we na deze rondgang, aanspraak konden maken op een appartement of hotelkamer. Het
zwembad op het dak niveau zou ook een meerwaarde betekenen, ware het niet dat deze tot
amper 18° opgewarmd wordt. (voor een doorwinterde Blankenbergenaar is dit zelfs wat
frisjes!). Het zwembad is toegankelijk van juni tot eind september.
De vertrekhal van het station is door zijn grote glasoppervlakten zeer transparant te noemen.
Het hoge plafond verruimt het geheel en doet zijn “hall” alle eer aan.
Over de metalen afrasteringen, ter hoogte van de balkons werd deftig gediscuteerd, en dit in
verband met de lichtinval. Velen onder de deelnemers waren niet overtuigd van het zicht
belemmerend paneel en sommige waren aan het fantaseren, over het zonnebaden op het
balkon (facetbruinen?). Tegen de bestaande gevel van het dienstdoende station (in een vorig
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leven de Bib) konden we nog uitleg krijgen over de gebruikte materialen, en “testcases” van
baksteenverbanden.
In overleg met de overgebleven deelnemers (2°groep), was er nog tijd voor een bijkomend
bezoek aan het parkeergebouw langs de Kerkstraat. De realisatie van dit parkeercentrum is een
samenwerking tussen de firma Gromabel, de NMBS en de stad Blankenberge. Het telt 742
parkeerplaatsen verdeeld over zes verdiepingen. De werkzaamheden voor de bouw van de
nieuwe parking startten eind 2014 en waren een goed jaar later reeds volledig voltooid. Het
semitransparant gebouw is een ontwerp van “Marc Corbiau”. De gevel uit geanodiseerd
strekmetaal zorgt voor voldoende inkijk waardoor een veilig en open gevoel wordt gecreëerd.
Het gevelfront wordt onderbroken
door drie baksteenvolumes die
zullen worden begroeid met wilde
wingerd.
Op
de
bovenste
bouwlagen
zijn
plantvakken
voorzien voor meerstammige
steeneiken. 's Avonds moet de
sfeervolle
verlichting
de
gebruikers een veilig gevoel geven.
De indeling van het gebouw is
zorgvuldig ontworpen zodat het
voor iedereen toegankelijk is. Er
zijn negentien voorbehouden
plaatsen aangepast voor personen
met een beperkte mobiliteit.
We danken de projectleider Louis Vermaut, voor zijn leerrijke uiteenzetting, en zullen ten
gepaste tijde een gidsbeurt organiseren voor “Chateau Residenties” om de belangrijke troeven
van ons “Steedje” toe te lichten.

Op zaterdag 20 augustus trouwden Geert en
Anneleen om 14.30 in de Sint-Theresiakerk in
Slijpskapelle (Moorslede).
Geert is ons jongste bestuurslid. Wij wensen
ze allebei natuurlijk veel geluk en voor Geert
veel energie om de VSB nog beter te maken.
PS. Anneleen, je was een stralende bruid met
een heel mooie bruidsjurk die jou zeer mooi
stond. (opmerking van onze penningmeester
en specialist ter zake, Gino)
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In de ‘Krant van Blankenberge:

http://www.krantvanblankenberge.be/nieuws2016/krantvanblankenberge_01522.html

http://www.krantvanblankenberge.be/nieuws2016/krantvanblankenberge_01495.html
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Kuren in Blankenberge
Alberta Van Asbroeck
Intro
In de belle epoque periode kwamen welgestelde burgers naar zee voor een gezondheidskuur.
Baden is natuurlijk een oud gebruik: denk maar aan de Romeinse badhuizen, aan de
stoombaden in de islamitische cultuur, rituele baden bij de Joden, enz.
In de middeleeuwen ging de badcultuur deels verloren. De ‘stoven’ werden geassocieerd met
ontucht en de katholieke kerk oreerde tegen baden in het openbaar. En van de Franse
koningen en hovelingen in de eeuwen erna werd gezegd dat ze zich zwaar parfumeerden
omdat ze gewoonweg stonken.
Al snel na 1700 ontstond in Engeland een ware kuuroordenmanie. Elke plaats die zich
respecteerde moest zijn eigen Spa hebben. In 1750 publiceerde de Engelse fysicus Russell een
boekje over de heilzame invloed van het zeewater voor allerlei kwalen. Hij bouwde een home
voor zijn patiënten in Brighton en bouwde een kuur uit: zeebaden, zeewater drinken en
luchtkuur. Hij kreeg navolging, het badtoerisme floreerde in Engeland en waaide algauw over
naar het vasteland. De zeebaden werden daar toch enigszins argwanend bekeken en min of
meer als gevaarlijk beschouwd.
Een Frans experiment gaf de opmars van het kuurtoerisme een duwtje: de stad Parijs
stationeerde rond 1830 een grote groep ondervoede en zieke kinderen in Berck. Door een
regime van luchtkuur en zeebaden, een vast dagritme, rust en goede voeding waren de
resultaten spectaculair. Het nut van zeekuren werd ermee bevestigd en breidde zich
razendsnel uit over Europa. De spoorwegverbindingen die in die periode werden aangelegd
maakten reizen in gezinsverband mogelijk natuurlijk en kunstenaars promootten de
schilderachtige plaatsjes aan de kust.

Kuren in Blankenberge!
Sporadisch kwamen al toeristen naar Blankenberge rond 1830, maar door de vervoersongemakken en door het gebrek aan gepaste verblijfsmogelijkheden bleef het aantal beperkt.
De echte doorbraak kwam er na het doortrekken van de spoorweg in 1863. Toeristen kwamen
aan met de trein of met de tram waar bagageservice was voorzien: er waren kruiers aanwezig
en grote hotels hadden eigen koetsen voor het afhalen van hun gasten.
Hele families zakten af naar de badstad en dus was er nood aan hotels. De eerste hotels
ontstonden in de binnenstad, maar in 1859 was er het initiatief van ingenieur Malecot die de
Kursaal liet bouwen, een luxueus ontspanningsgebouw, met beperkte verblijfsmogelijkheden.
In 1864 volgde het Grand Hotel des Bains et des Familles. Het werd gebouwd en uitgebaat
door een Engelse groep die eigenlijk een keten van kuurhotels wilde stichten van
“établíssements de bains de mer à l'usage des familles”. Voor het hotel in Blankenberge
schreef de Gentse professor dokter Burggraeve een promotieboek van 370 pagina's "A la
mer". Hij bewierookt er uitgebreid de weldaden van een zeekuur en geeft even uitgebreid
richtlijnen voor het leven in een badstad. De laatste 25 bladzijden zijn gewijd aan het
gloednieuwe hotel in Blankenberge en eindigen met de mogelijkheid om aandelen te kopen.
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Natuurlijk volgden andere luxe hotels die aan alle wensen en grillen van hun veeleisend
publiek konden voldoen.

Hoe verliep zo'n badkuur?
1. Eerste voorwaarde: om heilzaam effect te bereiken moest een zeekuur minstens 24 dagen
duren.
2. Men moest matinaal zijn: men moest rond 7u op het strand verschijnen en eerst een korte
wandeling doen om de bloedcirculatie op gang te brengen. Waarom zo vroeg? "la brise vient
de la mer et refoule les miasmes de l'intérieur des terres".
3. Daarna volgde een kort bad, de eerste dagen maar 5 min, nooit langer dan een kwartier. "il
faut se jeter résolument à l'eau". Daarna: goed afdrogen en stappen om op te warmen. Er
mocht ook een warm drankje worden genomen.
4. Déjeuner: moet substantieel zijn om op krachten te komen, dus de la verdure, aangeraden
wordt cresson en radijzen met zout.
gebraden (ook koud) vlees, bij voorkeur schaap, brood en boter, een stevig glas bier (vb. paleale), “une tasse de bon café”. Daarna een kleine rustpauze, eventueel met sigaar.
5. Voor- en namiddag: tijd voor een stevige wandeling, een boottochtje op zee, paardrijden of
een uitstapje met de koets. Luchtkuur op strand of golfbrekers was ook toegestaan; voor de
kinderen werd gymnastiek aanbevolen. Sporten: tennis, cricket.
6. Diner: er wordt beklemtoond dat volgend menu niet overdreven is, aan zee moet men op
krachten komen om de rest van het jaar te kunnen doorstaan. Het diner werd best genomen
voor een open raam met zicht op zee.
Oesters, soep (savoureux et concentré), verse visschotel, pièce de resistance: rundsvlees met
groenten, gevogelte of kreeft, alles overgoten met "quelques verres d'un vin généreux", koffie
en een cognacje en daarbij waren nog een paar entremets voorzien zoals Bouchées. Fruit of
kaas
mocht
nog
worden
toegevoegd.
7. Na het diner: nog een
wandelingetje of zitten op een
bank op de dijk. Men moest zeker
wakker blijven om de vertering te
laten werken teneinde geen
índigestie over te houden.
Genieten van de zonsondergang
werd ook aanbevolen.
8. Nog een concert of een bal
meepikken was toegestaan.
Vermits men langdurig aan zee
moest verblijven liepen hotelkosten hoog op. Maar de rijke toeristen kregen dan wel waar
voor hun geld. Hotels hadden een uitgebreide schare personeel in dienst om de toeristen te
soigneren. Om toeristen te lokken en hun eigen gasten te verleiden om het avondmaal in het
hotel zelf te gebruiken engageerden de hotels zelf orkestjes.
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Nieuwe rubriek

Schoon volk in Blankenberge

Vanaf nu lichten we in de Nieuwsbrief regelmatig de doopceel van vip-toeristen die hier
vroeger kwamen kuren en die Blankenberge opsmukten door hun aanwezigheid. Naargelang
ons speurwerk vordert maak je kennis met industriëlen, kunstenaars en adellijke dames of
heren met één gemeenschappelijke noemer: ze hadden geld en lieten tijdens de belle epoque
een vakantievilla bouwen in Blankenberge.

1. Auguste De Brie, “industriel à Courtrai”
Joëlle Cuinié en Alberta Van Asbroeck
Auguste De Brie, industrieel te Kortrijk, liet in 1908
een “villa avec dépendances” bouwen aan de
toenmalige “Avenue du Chemin de Fer” (nu J. de
Troozlaan), in Blankenberge. Architect van dienst
was Marcel Hoste die zich netjes van de taak kweet
om een verzorgd plan af te leveren.
De vakantievilla, gesitueerd aan een prestigieuze
nieuwe laan werd een zeer opvallende pand.
Aansluitend bij de toenmalige rage in Blankenberge
kreeg de gevel een indrukwekkende betegeling.
Naast verscheidene kleine friezen werden aan de
zijkanten van de centrale erker twee zeker vijf meter
hoge tegelstroken aangebracht met onderaan
mooie bloemenvazen en bovenaan twee portretten
van stoere strijders: Jan Breydel en Pieter De
Coninck, gelukkig met tekstbanderol op de borst
zodat vergissing niet mogelijk is. Bij al dat Vlaamse
geweld en bij de Kortrijkse afkomst van Auguste
paste de naam van de villa wonderwel: “Les Eperons
d’Or” (2), hoewel beide afgebeelde heren
waarschijnlijk de Vlaamse versie “De Gulden
Sporen” hadden verkozen. Banden van Auguste de
Brie met de Izegemse schoenfabriek “Eperon d’Or”
schijnen na raadpleging van de bevoegde instanties
niet te bestaan.
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Handel en nijverheid zat Auguste in het bloed: zijn vader Antoine De Brie was handelaar in
granen. Moeder Justine Devenyn had haar
handen vol met vier kinderen: Marie-Justine
(°1860), Alphonse (°1862), Auguste (°1865) en
Arthur (°1869). Het gezin woonde in Kortrijk in de
Rue Basse-Ville (nu Overleiestraat).(4)
De oudste broer van Auguste, Alphonse was een
glorierijk student en hij promoveerde tot doctor
in de rechten en volgde zijn schoonbroer Leopold
Vromant op als notaris te Gullegem gevestigd in
de Poezelhoekwijk. Hij huwde met ClothildeMarie Baekelandt, en na haar overlijden met
Marie Seynaeve. Uit dat 2de huwelijk werden 6
kinderen geboren, één zoontje overleed op jonge
leeftijd, de 2 oudste jongens werden priester. Dit
maar om te zeggen dat het om een zeer
christelijke familie ging, want de jongens volgden
het voorbeeld van Arthur De Brie, hun oompastoor en jongste broer van Alphonse en
Auguste. (8)
Auguste De Brie was na zijn middelbare studies

Alphonse De Brie

Auguste De Brie

Arthur De Brie

eerst handelsvertegenwoordiger, maar wordt algauw vermeld als “nijveraar”, in welke sector
blijft een open vraag. Hij huwde op 28 mei 1892 met Alice Marie Virginie Degeyne en het
jonge stel vestigde zich in Kortrijk.
Het echtpaar De Brie-Degeyne kreeg slechts één dochter Yvonne. Die huwde in 1919 in
Brussel met René Hers(s)ens, doctor in de rechten en op dat ogenblik “Substitute de
l’Auditeur Militaire près le Grand Quartier Général”.
Auguste De Brie overleed al in 1924 in Brussel. Er werd voor hem een uitvaartdienst gehouden
in de Heilig-Hartkerk in de Correggiostraat om 11u en een requiemmis in de Sint-Elooiskerk in
Kortrijk. Het gezin woonde toen in de Michel Angelolaan 86 in Brussel. (9)
Wel is zeker dat de vakantievilla in Blankenberge behouden bleef.
In september 1928 schreef Al. De Brie (Alice De Brie-Degeyne) namelijk, vanuit de villa in
Blankenberge, een prentbriefkaart aan haar schoonbroer Arthur De Brie “Curé à Saint
Georges, Nieuport”. Arthur was, na enkele posten als onderpastoor o.a. in Egem, in 1924
pastoor benoemd in Sint Joris bij Nieuwpoort. Hij wilde zijn nieuwe kerk, die werd toegewijd
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aan de heilige Gregorius (in de volksmond Sint Joris), graag opsmukken met enkele
gebrandschilderde ramen. Arthur klopte aan bij zijn familie en die werd bereid gevonden om
de ramen te sponsoren. Door de dood van Auguste was het zijn weduwe die daarover verder
onderhandelde. Ze schreef:

De villa van De Brie (De Troozlaan)

“Cher Frère Arthur, c’est encore de Blankenberghe que je vous envoie ceci; je croyais pouvoir
rentrer chez moi samedi, mais René (haar schoonzoon) n’a pas pu venir me chercher. Mon
départ est fixé à demain. Un mot à propos des vitraux : s’il peut y avoir deux saints, prenez si
vous le voulez bien Sainte Thérèse de l’Enfant de Jésus et Saint Augustin. Je crois qu’Ivonne
(haar dochter) aussi aime Sainte Thérèse et moi Saint Augustin (patroon van haar overleden
echtgenoot), ainsi nous serions contentes toutes les deux. S’il (ne) peut y avoir deux bien
entendu. A bientôt à Bruxelles j’espère, dès que je serai réinstallée je vous écrirai. Mes
meilleurs amitiés et souvenirs, Al. De Brie » (10)
Uiteindelijk kreeg de kerk van Sint Joris drie
brandglasramen in het koor achter het altaar: pastoor
Arthur De Brie betaalde in 1925 voor het middenraam
dat als thema de heilige Gregorius (Sint Joris verslaat
de draak) heeft, patroon van de parochie. In 1928
schonk de familie Hersens-De Brie (dochter en
schoonzoon van Auguste en Alice De Brie-Degeyne) de
beide zijramen met links van het altaar de heilige
Augustinus en de heilige Theresia en rechts de heilige
Jacobus en de heilige Coleta. De gift was dus nog
genereuzer dan eerst gepland! De glasramen zijn nog
steeds te zien in de kerk van Sint Joris, maar deze is
nog maar deeltijds open.
Over de voor ons eigenaardige keuze voor de naam
“Les Eperons d’Or” voor een villa op de J. De Troozlaan
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in Blankenberge en de personages op de tegels vertelt Bruce Almey het volgende: “In het
eerste decennium van de vorige eeuw was voor Kortrijk de 600ste verjaardag van de
Guldensporenslag (1302-1902) een echt hoogtepunt … De Guldensporenslag, Jan Breydel,
Pieter De Coninck, de goedendag, enz. waren dankbare thema’s in die periode. De
Guldensporenslag was toen omzeggens “in de mode”. (11)
Met dank aan: Bruce Almey, Heemkundige kring ’t Meiboompje Gullegem, An Peel, directrice
“De pagaaier”, Sint-Joris.
1: Archief Stedenbouw Blankenberge
2, 3 en 7: Collectie J. Cuinié en collectie Kennes-Van Asbroeck
4, 9 en 11: Info ontvangen van Bruce Almey
6: Foto uit familie-archief De Brie, met dank aan Bruce Almey
5 en 8: ’t Meiboompje, Tijdschrift van Heemkundige Kring Gullegem , 17de jg nr 4, 2000

Residentie “Riviera” op de dijk wordt afgebroken
Zeedijk nummer 123. Voormalig "Grand Hotel Pauwels-D'Hondt", gebouwd op de plaats waar in
1850 het eerste bouwwerk op de toenmalige dijk werd opgericht, namelijk het "Pavillon De
Rycker". Deze zaak wordt in 1873 opgebouwd tot een hotel van vier bouwlagen met centraal rond
fronton. Het hotel wordt in 1897 opgetrokken tot zeven bouwlagen, met rechts en links
hoekrisalieten met neorenaissancebekroning. In 1959 werden de hotelkamers omgebouwd tot
appartementen.
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