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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 2014 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
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In ruil word je uitgenodigd op al onze activiteiten en geniet je
telkens van de ledenkorting. Bovendien ontvang je 2x per jaar
onze Nieuwsbrief.

Ken je nog andere geïnteresseerden? Geef hun adres dan door
aan één van onze bestuursleden. We sturen hen dan een
Nieuwsbrief ter kennismaking.
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Voorwoord
Afscheid van een voorzitter
Welkom aan een voorzitter

Jaak Schaeverbeke, een ‘monument’ van de VSB heeft zich teruggetrokken als voorzitter en
bestuurslid van onze vereniging. Gevraagd als ‘tijdelijke voorzitter’ bij de oprichting van de
VSB is hij dit gedurende 13 jaren gebleven. Omdat hij het zo goed deed. En daarom deze
ode van onze huisdichter Cis:
Het moest er op een dag toch eens van komen Jaak,
Nu hang je na zoveel jaren, uw VSB-functies aan de haak.
Je was geen baanbreker, geen roekeloze tafelspringer,
Maar daarom was uw aandeel in ’t bestuur zeker niet geringer
Jouw zorg was in de eerste plaats: we zijn een kring van vrienden,
Die rond erfgoed gewoon het goed bij elkaar vinden.
Want in die dertien jaar waren er natuurlijk ook conflicten:
Jaloezie of roddel, de menselijke kinderziekten.
Maar jij bleef kalm en rustig, en achter gesloten deuren
Behoedde je de groep voor schisma’s en malheuren.
En ook naar buiten toe, tegenover niet-leden of tegenover ’t Stad,
Bleef jij verzoenend en correct en op het juiste pad.
En toch was je geen doetje en zeker niet naïef;
Je liet je niet voor karren spannen; daarin was je assertief.
Jij was de oergids, het prototype, de allereerste,
Jij gaf al rondleiding toen wij de stiel nog niet beheersten.
Jij fietste al naar Damme en Ter Doest, wat zeker moeite vergde,
Toen wij nog op de schoolbanken Boterbergden.
En dat alles dan nog soms in combinatie
Met uw werk in VTB: een onwaarschijnlijke prestatie
Maar nu komt het moment om te rusten op uw lauweren
En de fakkel over te dragen aan net iets minder ouweren.
Dat alles was nooit mogelijk zonder uw vrouw Huguette,
Die we dus evengoed in de bloemen willen zetten
Geniet nog samen van een aantal minzame jaren
We zullen aan u beiden een warme herinnering bewaren.

Terzelfdertijd zijn wij heel blij dat wij het ‘onder’ bij de
ondervoorzitter mogen schrappen en Cis Kennes nu
voorzitter
van
de
VSB
mogen
noemen.
Nieuwe
ondervoorzitter wordt Rita Van Stalle en de andere
bestuursleden blijven op post.
Dank je wel Jaak, welkom Cis.
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Jaak kan het zo goed
uitleggen

Cis onze nieuwe
voorzitter:
“ik zal niet met mijn
armen gekruist blijven
zitten”

Komende activiteiten
Het bestuur verzamelt en bespreekt momenteel alle voorstellen voor activiteiten van de VSB
vzw in 2014. Het definitief jaarprogramma voor 2014 ontvangen jullie begin december.
Ondertussen kunnen we jullie alvast een extraatje aanbieden:

Bezoek aan Villa Elza in Wenduine
Op zondag 10 november 2013 om 15u
Op de Zeedijk te Wenduine trotseren 2 belle epoque-villa’s al 100 jaar
weer en wind én de vastgoedmakelaars. In 2005 werden deze panden
door minister Geert Bourgeois erkend als beschermde monumenten.
Ondertussen werd de villa Elza door de eigenaars grondig gerestaureerd,
onder begeleiding van het architectenbureau BARO.
De eigenaars zelf ontvangen ons ten huize en geven uitleg over de
geschiedenis van het pand en over het verloop van de
restauratiewerken. De vernieuwde woning was laureaat voor de
Monumentenprijs 2013
Pas op: gelimiteerd aantal deelnemers, ’t is dus voor de rappen! Indien
er te veel gegadigden zijn wordt mogelijk nog een 2de afspraak
gemaakt.
Vertrek uit Blankenberge met de tram,
Verzamelen om 14u15 tramstation
Start van het bezoek: 15u
Inschrijven verplicht bij Alberta, voor 8/11
050/42 40 94 of
alberta.vanasbroeck@skynet.be
Prijs: leden VSB: €2 – niet-leden €4
Wie zin heeft om nog wat na te praten,
kan dit met een drankje voor eigen rekening
in het hotel Georges

Wie dit nummer digitaal en in kleur
wenst te krijgen kan zijn e-mail
adres doorsturen naar
hugo.van.loocke@skynet.be.
Wij bezorgen u de pdf versie
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Art Nouvoo à la Karoloo
Bezoek Charleroi –Bois du Cazier
Willy Impe

21 september 2013

’t Was weer zo een dag dat je zegt: ‘t is
nog eens mooi weer aan ’t zeetje. Dus wij
dan maar naar Charleroi. Daar was de
aangekondigde “versnapering” bij de
9.30-uur-koffie wel erg joviaal: twee volslanke baksels erbij!

glasblazer en een elektricien. Art Deco
wordt uitbundig uitgestald in opvallend
mooie verlichtingselementen. Drie lusters
houden 90.000 pareltjes aan mekaar, en
wachten om aangestoken te worden in de
trouw- en collegezaal.

Dat er om halfelf een huwelijk ingezegend
werd, omwentelde ons programma: dus

Het “haute ville”-centrum geeft een indruk
van weemoedige rust. Charleroi la morte.
Burgemeester Paul Magnet investeert
meer in de “basse ville”. Luchthaven,
ACEC en Alstohm o.a. zorgen in de buurt
voor te weinig werkgelegenheid.
Van het belfort schalmt het klokkenspel
“Charleroi c’est toi que je préfère”.
Buiten het Palais des Beaux Arts staat een
beeldhouwwerk
met
hoogreikende
handen: alle kunstenaars werken immers
met hun handen. Binnen hangen er
werken van o.a. René Magritte.
De genaamde Sint-Christoffelbasiliek, die
geen basiliek is, herbergt een uniek
Venetiaans (Orsini) mozaïek dat de
Apocalyps illustreert met links het goede

noodgedwongen eerst naar het stadhuis
waar we tijdig de ruimte moesten laten
aan het gelukkige paar en de velen die
hun medeleven kwamen betuigen…
Het stadhuis is een echte meevaller: er
staan daar in de prachtige hall meer
reuzen dan we er in Blankenberge
hebben, en vier beelden verzinnebeelden
het rijke industriële verleden: een
mijnwerker, een metaalarbeider, een
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dat het kwade van rechts overwint met
Christus in het midden. In het koor is het
al goud wat blinkt.
Wat ons als legitieme Art Nouveausupporters wat tegenviel was wat de
straten van vergane glorie te bieden
hadden. De groep die met Inge op stap
ging, heeft haar een en ander kunnen
bijbrengen. Waarschijnlijk mooie glas-inloodramen achter en boven rijkelijke
reeds lang niet meer ontstofte dubbele
deuren. De drie pronkstukken:
La Maison Dorée met in het midden van
de sgraffiti een driehoek met de CO van
het Griekse Chrusous Oikos, het gouden
huis in ’t Vlaams.
La Maison des Médecins, mooi smeedwerk
en erker en ramen die een likje verf
ontberen.
Maison La Fleur van architect Rogister
leunt
aan
bij
onze
Heyneman.
Geometrische laat-AN.

Bois du Cazier
ingreep pleegden op een in appelmoes
drijvende halve kip op te kleine borden.
Onze burgervader Patrick moest ons nog
voor die kip verlaten voor jubileumvieringen op het thuisfront. We waardeerden zijn sympathiserende aanwezigheid

Onze buschauffeur kende de lijfspreuk van
de legendarische autoracer Fangio: “un
millimètre me suffit” en loodste ons met
millimeterwerk naar de Taverne du Cazier,
waar we na het soepje een chirurgische

We verdiepten ons dan vrij loslopend, in
wat de site “Bois du Cazier” te bieden had.
Schrijnende evocatie van de mijnramp
van Marcinelle van 8 augustus 1956 met
262
dodelijke
slachtoffers.
Het
glasmuseum met de techniek van het
glasblazen. Het industriemuseum met
illustere vernieuwers als daar zijn: John
Cockerill,
Edouard
Empain,
Zénobe
Gramme. En zo veel meer. Vanwege de
kasseien waren de dames tevreden geen
hakjes aan te hebben.
Om van de geleverde inspanningen te
bekomen trakteerden Alberta en Cis, die
andermaal een rimpelloze en leerrijke
uitstap hadden op touw gezet, ons met
rijsttaart en koffie. Zo iets van tegen den
achten waren we voldaan naar geest en
lichaam terug in ons steedje.
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Het ‘Kasteeltje’ van Uitkerke:
250 jaar
1763-2013
Hugo Willem – Hugo Van Loocke
Het is dit jaar juist 250 jaar geleden dat
het ‘kasteeltje’ in Uitkerke in zijn huidige
vorm werd gebouwd. In 1763 herbouwde
Emmanuel de Croÿ
het huis waar al
vanaf de 11de eeuw
de Heren van Utkerke
huisden.

paste niet in de visie van de Franse
bezetters.
Het huis was al tweemaal vernield: tussen
1488 en 1492 door de
Bruggelingen die boos
waren dat Karel van
Halewijn,
heer
van
Utkerke de kant van
Maximiliaan
van
Oostenrijk
koos
en
rond 1592 door de
watergeuzen.

Verschillende
geslachten
werden
‘Heer van Utkerke’:
de
familie
van
Utkerke, de familie
van
Halewijn,
de
familie van Claerhout, de familie de Croÿ. In 1794 was het
gedaan met de heerlijkheid Uitkerke. Het

Emmanuel de Croÿ –
Solre,
Hertog
van
Croÿ, Maarschalk van Frankrijk, Prins van
Het Heilig Roomse Rijk en van Solre
bouwt dus in 1763 het kasteel, dat weeral
in ruïneuze toestand was vervallen,
opnieuw op in rococostijl.
Hij stelt hiervoor architect Berger aan die
ook werkt voor de prinsen de Ligne te
Beloeil.
Als
uitgangspunt
zou
hiervoor
het
Hermitagekasteel te Condé-sur-Escaut en
Peruwelz
genomen
zijn,
eveneens
eigendom van de familie van Croÿ.
Het wordt een "plaisant-château-utile et
intéressant par sa position" (op een terp).
Toen in 1794 de heerlijkheid van Uitkerke
afgeschaft wordt, blijft het kasteel bestaan

Emmanuel François de Croÿ
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en blijft tot midden de 19de
eigendom van de familie van Croÿ.

eeuw

We citeren de beschrijving van het kasteel
volgens de ‘inventaris onroerend erfgoed’
ID
45077:
“Oorspronkelijk
zag
de
constellatie van de bebouwing er als volgt
uit (alleszins nog behouden eerste helft
19de eeuw cf. primitief kadasterplan circa
1835 en de Atlas der Buurtwegen (circa
1843): "Het Opperhof was gevestigd op
een mote en omgeven door een
cirkelvormige
walgracht
met
een
doorsnede van circa 50 m. Op de
verhevenheid staat thans een achttiendeeeuws kasteeltje in rococostijl. Een deel
van de walgracht is bewaard gebleven. De
dreef
van
het
kasteel
mondde
oorspronkelijk op de Oude Steenweg uit.
Even ten westen van het kasteel stond het
Nederhof binnen het terrein, dat door een
tweede cirkelvormige walgracht omgeven
was" (M. Coornaert –‘Uitkerke’).

(Op de Vander Maelenkaart (1842) wordt
het goed dan ook nog aangeduid als het
"Kasteel Le Croÿ".)
In de 19de eeuw komt het kasteel in
handen van gegoede burgers. In 1846
wordt het kasteel eigendom van de
Brugse bankier Felix Sabot Dujardin.
Dujardin kreeg blijkbaar smaak in
kastelen want hij liet enkele jaren later
nog het kasteel Reigerlo te Beernem
bouwen.
In 1880 verbouwt eigenaar Joannes
Delcijn, een Brugse landmeter, het huis
waarbij enkel het voorste gedeelte van het
volume wordt behouden (dit volume is
nog herkenbaar). Aan de achterzijde
wordt haaks op het voorste volume een
nieuwe vleugel gebouwd.

Van de hoeve zijn nog de witgeschilderde
volumes van het huis en een nutsgebouw
(zomerkeuken?) met 18de-eeuwse kern
bewaard, doch in een erg verbouwde
staat.

In 1929 wordt deze achterbouw nog eens
uitgebreid door eigenaar Cornelis Vogels.
In 1933 bouwt Vogels nog een laag
(keuken)volume aan de oostzijde aan.

De kleine omwalling bleef gedeeltelijk
bewaard, de omwalling van opperhof en
neerhof is volledig gedempt.

Nu is het kasteel eigendom van de familie
Willem –Van Overbeke.
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tegelen 1 vloer met geometrisch motief);
waarboven gepolychromeerd wapenschild
met bekroning. Horizontale geleding door
kordon en imitatievoegen.

De terp
De terp zelf is met een bakstenen muur
(vermoedelijk
19de-eeuws)
omringd,
waarop ten zuiden een boogbrug met
smeedijzeren hekken tussen poortpilasters
(poortpostamenten) aansluit.

Overige zijden

Het oostelijk gedeelte van de omwalling is
gedempt bij de aanleg van de spoorweg
Brugge-Blankenberge in 1863-1868 (het
oostelijk deel van het perceel waarop het
kasteel
staat
wordt
hierbij
recht
afgesneden). Aan de noordzijde is de terp
afgegraven, vanaf de achterbouw van het
huis komt men via een trap in een diepere
fruit- en moestuin; ook hier is de
omwalling gedempt.

De overige zijden van het huis zijn
eenvoudig gecementeerd, wel lopen de
kordonlijsten van de voorgevel door. Bij
de haakse achteruitbouw herhaling van de
afwerking van het fronton van de
voorgevel inclusief de vorm van het
venster
doch
in
een
eenvoudige
omlijsting. Rechthoekige muuropeningen
in geriemde omlijsting; eenvoudige Tvensters, op de bovenverdieping deels
met rolluikkasten.

Rond de terp

Het interieur.

Rond de terp is een tuin aangelegd met
fruitbomen en struiken. Ten gevolge van
de
opeenvolgende
verbouwingen
evolueerde de plattegrond van quasirechthoekig tot T-vormig met een lage
aanbouw in de oksel van het hoofdvolume
en de achterbouw. Bepleisterd bakstenen
gebouw van twee bouwlagen, hoofdvolume onder pannen schilddak (Vlaamse
pannen),
achterbouw
onder
haaks
schilddak en plat dak.

Via de vleugeldeur komt men in een kleine
inkompartij met een vloer in cementtegels. Rechts is de oorspronkelijke
eikenhouten trap (jaren 1760) bewaard,
uitgewerkt met een dubbelkwart waar de
trap de muren volgt. Erg mooie trapklauw
als aanzet van het uitgewerkte traphek
met Lodewijk XV-versiering. Eternieten
wandlambrisering vermoedelijk uit eind de
jaren 1920-begin 1930 (cf. laatste verbouwing).

Oostaanbouw ingericht als keuken onder
een plat dak.

Op de bovenverdieping van het oorspronkelijk volume nog enkele bewaarde

De voorgevel
De voorgevel
(zuidgevel) van drie
traveeën is een witgeschilderde lijstgevel
met klassieke opbouw: pilastergevel met
hoger uitgewerkte centrale deurtravee
oplopend in fronton met mooi afgewerkte
houten kroonlijst, waarin bovenvenster in
geel-beschilderde rococo-omlijsting.
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Dit is een verkeerde determinatie: noch in het
portiek, noch in de hal, noch in het bureautje noch in
de salon liggen “cement-tegelen vloeren”. Al deze
vloeren zijn keramische vloeren, grotendeels
afkomstig van Gilliot Hemiksem (dus terug te vinden
in catalogi!). Zij produceerden maar vloertegels
vanaf 1905… en het vloertje met geometrisch
motief in de inkomhal is een typisch interbellumproduct (informatie: met dank aan Mario Baeck). Het
zijn dus allemaal latere toevoegingen die niet bij de
oorspronkelijke bouw behoren. De enige uitzondering in het gebouw is de keukenvloer: hier gaat
het wel om cementtegels en ze zijn van vroegere
datum, dus mogelijk gerecupereerd uit een van de
oorspronkelijke vloeren.

Beglaasde vleugeldeur met hekwerk
voorafgegaan
door
houten
deels
beglaasde portiek (toevoeging, nog niet
op
oude
prentbriefkaart,
cement-
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Lodewijk
XV-elementen
zoals
de
wandlambrisering
met
schouderboogvormige
panelen
met
rocailles
en
plantmotieven en schouwboezem met
Lodewijk XV-decoratie in stucwerk (doch
eenvoudige marmeren schouw uit de
eerste helft van de twintigste eeuw). De
aankleding van de achterbouw (de
woonkamer) dateert grotendeels uit eind

l’Ordre du Saint Esprit”). Dit was in
Frankrijk de hoogste ridderorde in het
Ancien
Régime
(vergelijk
met
de
Leopoldsorde in België, de Order of the
Garter in GB nu)

In 2002 werd het gebouw beschermd
monument. Het z.g. kasteel van Uitkerke
met restant van omwalling en terp is
gelegen te Blankenberge (Uitkerke),
Kerkstraat 420. Onlangs werd de gevel en
het schild herschilderd.

de jaren 1920 begin 1930 (cf. laatste
verbouwing)
en
is
eclectisch
en
neoclassicistisch
van
inspiratie.
De
overgang naar het uiterste salongedeelte
wordt opgevangen door witgeschilderde
composietzuilen en -pilasters waardoor
een verdiepend effect gecreëerd wordt.
Eenvoudige cement-tegelen vloer en
lambriseringen van eterniet. Plafonds met
kooflijsten en stucwerk rond de luchters. “
(einde
citaat
‘inventaris
onroerend
erfgoed’ ID 45077)

In het najaar verschijnt er een
brochure over het kasteel en de
‘van Uitkerke’s’ uitgegeven door
de VSB

Het schild
Bovenaan de inkom is het schild van de
familie de Croÿ aangebracht (zie foto)
Emmanuel de Croÿ was hertog, maar ook
prins van het Heilig Roomse Rijk en van
Solre en bouwheer en laatste Heer van
Uitkerke. Het schild is daarom omgord
met de prinsenmantel en voorzien van de
prinsenkroon om te duiden op de adellijke
rang.
De prinsenkroon is van het type van het
Heilig Roomse Rijk.

Plan van Uitkerke circa 1700. De
bewoning
was
nog
voornamelijk
geconcentreerd rond de parochiekerk.
(Collectie
Heemkundig
Centrum
De
Benne)

Rond het schild werd de ketting
aangebracht van de ridders van de Franse
Orde van de Heilige Geest (“Chevalier de
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Het station:
een laatste groet met innige (massale) deelneming
Door de VSB werd een laatste bezoek aan het station van Blankenberge georganiseerd. Dit
bezoek had zo’n succes dat er nog twee gelijkaardige bezoeken zijn gebeurd met in totaal
een 66-tal deelnemers. De uiteenzetting door Cis en Alberta werd door iedereen gesmaakt.
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Station Blankenberge

Ere aan wie ere toekomt:
Architect Leon De Keyser
Cis Kennes

eersten van zijn klas en kreeg voor zijn
eindwerk de Medaille Vermeil. Hij ontving
zijn diploma van bouwmeester op 16
september 1900.

Dé revelatie bij het ‘eerbetoon aan het
station van Blankenberge’ was ongetwijfeld
dat niet Henry van de Velde, noch Paul
Nouille (architect van de N.M.B.S.), noch
August Desmet (Prof. Arch. in Gent) de
eerste plannen tekenden van het station van
1937, maar voortwerkten op basis van de
ontwerpen van Leon De Keyser. Een feit dat
tot dan toe niet gekend was, noch door
Monumenten & Landschappen (inventaris
2002), noch door Hugo De Bot en de
samenstellers van ‘Stationsarchitectuur in
België’ (Brepols, 2002), noch door de
vaktijdschriften ‘Bâtir’ en ‘La Technique des
Travaux’ van 1938, noch door onze
bloedeigen Interbellumbrochure!

Leon startte een loopbaan als zelfstandig
architect en slaagde ook in het examen
bouwkundig tekenaar bij de Chemins de Fer
de l’Etat. In datzelfde jaar ging hij bij die
maatschappij in dienst in Namen. De jaren
voor WO I waren voor de jonge architect
bijzonder vruchtbaar. Hij ontwierp een zeer
mooi Art Nouveau getint huis in de
Belfortstraat 3-5 te Gent, een breedhuis in
eclectische stijl in dezelfde straat nrs 13-15
en tal van andere huizen in Gent, Wetteren
(tegenover station Kwatrecht) en verder.
Wie vorig jaar mee ging met de wandeling in
het
‘Miljoenenkwartier’
o.l.v.
Norbert
Paulain, zal zich zeker de prachtige huizen in
Art Nouveau-stijl herinneren in de Prinses
Clementinalaan: Villa Clementine (Nr. 53,
uit 1907 met geglazuurde baksteen en
tegeltableau); nr. 48-51 uit 1908 eveneens
met tegeltableau en Villa Elisabeth op nr. 86
uit 1909, eveneens met geglazuurde baksteen. Wie dan weer mee ging met onze
uitstap naar de tentoonstelling ‘Gevloerd en
betegeld’ in het MIAT in Gent, ziet nog zeker
het halfronde tegeltableau van Cinema Oud
Gent aan het Woodrow Wilsonplein in Gent:
eveneens van Leon De Keyser, een
verbouwing van een huis van 1845. Later
ontwierp hij ook woningen in de stijl van de
Nieuwe Zakelijkheid en enkele oorlogsmonumenten.

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de
plannen voor een gebouw dat aan zeer
specifieke technische eisen moet voldoen in
eerste instantie worden toevertrouwd aan
een ‘chef-dessinateur’ van de Spoorwegen.
Gelukkig zijn enkele van zijn kleinkinderen
fier en gedreven bezig hun grootvader in ere
te herstellen. Hun onderzoekingen leverden
o.m. volgende elementen op:
Leon De Keyser werd geboren te Gent op
31-05-1879 als zoon van Henri en Elisa
Braet. Hij volgde vanaf 1891 avondlessen
aan de Academie voor Schone Kunsten te
Gent. Vanaf ’96 werkte hij als bediendetekenaar bij Charles Verspiegel, leraar
bouwkunde aan de Academie. Wellicht zette
die hem aan om architectuurstudie te gaan
volgen. Zo kreeg hij les van Louis Mast,
Jean Delvin, Felix Metdepenninghen en
stadsarchitect Charles Van Rysselberghe
(1850-1920). Jaar na jaar eindigde hij bij de

Bij de Spoorwegen was hij in 1912 al
tekenaar 1° klas en in 1919 ‘dessinateurchef’. Datzelfde jaar werd hij overgeplaatst
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naar Brugge, en in 1927 werd hij tekenbureeloverste van de groep Gent. Hij kreeg
eervol ontslag in 1944. Hij was ook de
ontwerper van de stations van Aalst,
Franière (Namen) en Etterbeek.
Daarnaast ontwikkelde hij samen met zijn
broer nog een handel in ijzerwaren, was
natuurliefhebber met een voorliefde voor
vogels, en was als kunstminnaar bevriend
met tal van kunstenaars in het Begijnhof
van Gent. Tussen 1905 en 1926 kreeg hij
met Leonie Soenen, met wie hij in 1904
gehuwd was, dertien kinderen. Hij overleed
thuis aan een hartziekte op 29 januari 1948,
67 jaar oud.
•

ERIK DEKEYSER: Monument. In: Ghentsche

Tydingen, Gent,1993, Nr. 4, p. 206-207
•
DANIËL VAN RYSSEL: Lexicon van OostVlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940,
Universiteitsbibliotheek, Gent.
•
MARIO BAECK: Het tegelpaneel “oud Gent”
van het Brusselse Maison Helman. In: Interbellum,
33/1 p. 7-13

Ook Focus TV nam afscheid van het station
14

VSB en Blankenberge
in de pers
uit TAM TAM

VERONTSCHULDIGING
Dame: Zeg eens garçon, waarom hebt gij mij dezen
morgen niet vroeger ontwaakt? Nu is het te laat om
met den sneltrein te vertrekken.
Bediende: Verschooning Mevrouw, als zulks nog
voorvalt, gelief eens aan de bel te trekken en
aanstonds zal ik komen aan uwe deur kloppen.
(Uit ‘de Lusthof’ 1902)
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Waren de Blankenbergse vissers ooit
piraten?
Hugo Van Loocke

tegenstander. Een echte oorlogsvloot
hadden de oorlogsvoerders niet, die
ontstond pas op het einde van de
vijftiende eeuw. Koopvaardijschepen en
zelfs vissersschepen werden opgeëist,
gehuurd of aangekocht en werden voor
de tijd van het conflict opgetuigd en
bewapend en nadien terug in de
oorspronkelijke staat hersteld.

Woonde Piet Piraat ooit (ook) in
Blankenberge?

Vanaf het moment dat de mens goederen
begon te transporteren, verschenen er
rovers op het toneel. Op het land vielen
struikrovers
handelstransporten
en
reizigers aan. Op zee waren het
zeerovers die vanaf de oudheid alom
tegenwoordig waren. Voor de Vlaamse
kust was dit niet anders. Zeker in de
middeleeuwen. Rond 1400 was er op de
Noordzee een periode van intense
kaperij.
De
zeevaarders
en
de
kustbewoners hadden toen erg te lijden
onder wat later de ‘100-jarige oorlog’
werd genoemd. Een oorlog tussen
Frankrijk en Engeland die ook op zee
werd gevoerd2. Oorlog voeren betekende
niet alleen het proberen vestigen van een
politieke en militaire macht maar zeker
ook het economisch verzwakken van de

Voor de Vlamingen waren het vooral de
Engelsen de directe ‘tegenstanders’
(maar eigenlijk was het iedereen tegen
iedereen:
Spanjaarden,
Engelsen,
Schotten, Hanzeaten, Vlamingen, Fransen
maakten elkaar het leven op zee lastig).
In oorsprong was er geen probleem
tussen de Vlamingen en Engelsen. Er
waren goede handelscontacten en qua
taal begreep men elkaar min of meer: het
Diets en het oud-Engels trokken meer op
elkaar dan nu het Nederlands en het
Engels. Ze hadden elkaar ook nodig: De
Vlamingen hadden de Engelse wol nodig,
de Engelsen de door de Vlamingen
ingevoerde wijn maar ook aardewerk,
smeedwerk en noem maar op. Maar de
relaties tussen de kustbewoners van
beide landen verslechterde zienderogen,
vooral uit onderlinge naijver, vergeldingsdrang, persoonlijke vetes tussen de
kustplaatsen onderling enz. Het begon
pas echt slecht te gaan als door de
oorlogssfeer één van beide partijen het
niet kon laten de ander te beroven. Vanaf
1402 werd de kaperactiviteit intenser.
Dat de Engelsen het waagden om
verschillende wijntransporten vanuit La
Rochelle naar Vlaanderen te kapen was
de druppel die de Vlaamse wijnroemer
deed overlopen. De Vlamingen lieten zich
niet onbetuigd en kaapten op hun beurt
Engelse vaartuigen. De Engelsen namen

2

De Honderdjarige Oorlog was een reeks oorlogen,
gevoerd van 1337 tot 1453, door het Huis Valois en het
Huis Plantagenet, ook bekend als het Huis Anjou, voor de
Franse troon welke vacant was door het uitsterven van
het Huis Capet, de eerste lijn van Franse koningen. Het
Huis Valois maakte aanspraak op de titel van koning van
Frankrijk terwijl de Plantagenets aanspraak maakten op
zowel de troon van Frankrijk als van Engeland. De
koningen van Plantagenet waren de heersers van het
koninkrijk Engeland tijdens de 12e eeuw en hadden hun
wortels in de Franse gebieden van Anjou en Normandië.
Het conflict duurde 116 jaar, onderbroken door
verscheidene periodes van vrede, voordat het uiteindelijk
eindigde door het verdrijven van de Plantagenets uit
Frankrijk (behalve uit Calais). Het resultaat was een
overwinning voor het Huis Valois. (Wikipedia)
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niet alleen revanche door nog meer
schepen aan te vallen maar ook met raids
te houden op de vissersplaatsen langs de
kust. Te begrijpen dus dat deze situatie
een einde stelde aan de relatief goede
verstandhouding die heerste tussen het
Graafschap Vlaanderen en de Engelse
kroon.

berokkend onafhankelijk van het feit als
het de ‘echte’ rovers waren of niet. Maar
de buit mocht niet groter zijn dan de
geleden schade. Logisch dat deze
vergeldingsacties aanleiding gaven tot
nog meer wantoestanden omdat vele
onschuldige landgenoten van piraten er
het slachtoffer van werden. Wraakacties
waren legio overal ter zee.

Het begon met enkele gevallen maar
vanaf 1400 begonnen de Engelsen meer
en meer Vlaamse schepen te beroven.
Tot 1403 evolueerde het aantal in
stijgende lijn: in 1402 30 meldingen, in
1404 45 meldingen. De Vlamingen lieten
zich niet doen en kaapten vanaf 1403 op
hun beurt Engelse vaartuigen, een zestal
dat jaar. In 1404 waren dat er ongeveer
70, dus veel meer dan Engelse kaperijen.

De vorsten probeerden dit represaillerecht, dat intensief toegepast werd in de
context van de Honderdjarige Oorlog, te
regulariseren door het verlenen van de
“lettres de marques”, verdietst onder de
naam
“lettren
van
maerke”,
wat
aanleiding gaf tot het ontstaan van de
kaperbrieven. Met deze brief mocht men,
zonder kans op bestraffing (vanuit de
kant van de opdrachtgever uiteraard)
vijandelijke schepen ‘kapen’ zonder
beperking.
De
buit
moest
echter
binnengebracht
worden
bij
de
rechtbanken van de steden, om daarna
verdeeld te worden door een daarvoor
bevoegde instantie. Dit laatste werd
uiteraard niet altijd gedaan zodat ‘kapers’
(gelegitimeerd)
en
‘piraten’
(nietgelegitimeerd) moeilijk uit elkaar te
houden waren. Piraterij begon ongeziene
afmetingen aan te nemen. De vorsten (de
Bourgondische hertog stond toen –
noodgedwongen- aan de kant van de
Fransen) zagen daar een politiek voordeel
in maar plaatselijke overheden zoals de
Leden van Vlaanderen (Brugge, Ieper,
Gent en het Brugse Vrije) keerden zich
tegen alle kaperpraktijken omdat het de
internationale handelsactiviteiten fnuikte.

De raids op het scheepsverkeer in het
Kanaal en op de Noordzee waren het
werk van zowel kapers die in opdracht
van
de
respectievelijke
regeringen
handelden, met een ‘kaperbrief’ (zie
verder) als van piraten die er voor eigen
rekening op uittrokken (het verschil
tussen beiden was dikwijls onbestaande).
Het regende klachten vanuit de beide
landsbesturen. De diplomatie draaide op
volle toeren en de aanvallende partij
beloofde de andere partij wel eens een
vergoeding maar of die er altijd kwam
was een andere kwestie. Meestal namen
de getroffenen het recht in eigen handen.
Om toch een zekere controle te hebben,
lieten de bewindslieden toe dat er een
beroep kon gedaan worden op het
zogenaamde
represaillesysteem
dat
teruggaat
tot
de
twaalfde
eeuw.
Slachtoffers van een roof konden een
klacht neerleggen bij hun vorst. Op hun
aanvraag
konden
zij
een
officiële
represaillebrief verkrijgen van de centrale
overheid, maar die enkel binnen de
territoriale wateren gold. Met deze akte
op zak, hadden de slachtoffers het recht
om zelf de schade rechtstreeks te
verhalen (zeg maar: roven) op de leden
van de natie of stad die ze hadden

Was de Engelse piraterij groot, de
Vlaamse kuststeden lieten zich zeker niet
onbetuigd. Men sprak van de Vlaamse
‘corvers’ naar de gewoonte om schepen
die ‘korf’vis of haring in Vlaanderen
aanvoerde als corver aan te duiden (in
feite
ging
het
meestal
over
de
zogenaamde Vlaamse buza, waarmee tot
ver in de vijftiende eeuw voor de Vlaamse
en Nederlandse kust op haring en andere
vis gevist werd). Hierdoor werd het
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begrip “corver”(“coorver”) na verloop van
tijd vereenzelvigd met “kaperschip” of
“kaper/piraat/zeerover”. (M. Coornaert 3
beweert dat ‘coureurs’ (= zeerovers) de
juiste leeswijze is i.p.v. ‘corvers’)

tenzij bij bevel van onze geduchte heer
en zijn Staten van Vlaanderen”). Dus was
er een dubbele moraal: kapen/piraterij
was verboden behalve als het in het
kraam van de vorst paste. Onze vissers
trokken het zich weinig aan en deden
maar voort. Op 4 november 1403 komen
twee afgevaardigden van het Brugse Vrije
naar Blankenberge, Wenduine, Oostende,
Walraversijde en Nieuwpoort om een
onderzoek te openen naar buit gemaakt
door Vlaamse ‘coorvers’ 4 . Dus de
Blankenberge vissers waren er blijkbaar
ook bij.

De grote visserssteden zoals Oostende en
Nieuwpoort maar ook Walraversijde
werden piratennesten.

En onze Blankenbergse vissers?

Wel, zij deden lustig mee, weliswaar niet
op dezelfde schaal als voornoemde
vissersplaatsen. We laten de archieven
spreken over de Blankenbergse ‘corvers’:

Negen
dagen
later
komen
terug
afgevaardigden van het Brugse Vrije
onder andere naar Blankenberge om
goederen terug te eisen afkomstig van
piraterij5.

Zoals gezegd waren de Leden van
Vlaanderen niet erg opgezet met deze
piraterij en probeerden zij de actoren te
kalmeren. Zo stelden zij de hertog
meermaals voor “dat land van Vlaendren
mochte bliven staende neutrael zonder
betrocken te wesene int orloghe” en
kwamen zij herhaaldelijk samen om “tstic
van der neutraliteit” te bespreken. Op 23
april 1403 zonden zij verschillende
gedeputeerden
naar
Sluis,
Heist,
Blankenberge,
Oostende,
Walraversijde,
Lombardsijde,
Nieuwpoort,
Duinkerke en Grevelingen „omme te
sprekene met elker stede zonderlanghe,
met den capitainen, ammirael, baillius,
buerchmeesters, scepenen, met meesters
van scepen ende den sciplieden‟ om in de
naam van hun heer het bevel te laten
uitroepen „dat men niet uutvaren zoude
ter zee noch laten varen omme roven of
om yement scade te doene, of het ne
ware bi bevelle van onsen gheduchten
heere ende zinen lande van Vlaendre ‟.
(“dat men niet zou uitvaren om te roven
of om iemand schade te berokkenen,

“Willem van Messem ende Jan van
Boeyegheem ts maendaechs den 13sten
dach in november te Brucghe met den
ghedeputerden
vanden
steden
ter
parlamente daer de maren camen dat die
van Biervliet, Hughevliete, Blankenberghe, Oostende, Wilravenshide ende
vander Nieuwerpoort elc bi wilen hadden
ter zee gheweist ende der cooplieden van
Ingheland ende ooc Hollanders ende
Oosterlinghen goet ghenomen ter zee
ende te land ghebrocht daer zijt
onderlingh ghedeelt hadden up dwelke de
voorseide ghedeputeerde van den steden
raet ende avys hadden dit nemmer
gheschien zoude (ende drougen over een
te zendene an onsen gheduchten heere
vanden welken elc vanden ghedeputerden
vanden steden namen haer verhalen.”

4

M.E. Scott & M.L.Gilliodts –Van Severen “Le Cotton
manuscrit Galba B I” p.X f°80 2
3

M.Coornaert “de verdediging van de kust van NoordVlaanderen van 1300” in Rond de Poldertorens 1969 nr. 3
p.88

5

Id. p. XXXV f°37 en AR Rekenkamer, nr. 42527 (14031404): 37v°:
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VERTALING

met de magistraat de gevallen te
bespreken van de burgers van Blankenberge “die Hollanders ende Zeelanders
haer goed ghenomen hadden up de zee”.
Een
vergissing
blijkbaar,
onze
Blankenbergse vissers dachten dat het
Engelsen waren 8 . Of was het toch zo
bedoeld, Holland en Zeeland waren
immers concurrenten voor Vlaanderen 9.

Willem van Messem en Jan Van
Boeyegheem is maandag de 13de
november te Brugge samengekomen
met de gedeputeerden omdat de
geruchten de ronde deden dat die
van Biervliet, Hugevliet, Blankenberge, Oostende, Walraversijde en
van Nieuwpoort allemaal op zee
waren geweest en van de kooplui van
Engeland en ook Hollanders en
Oosterlingen goederen hadden gestolen op zee en naar land gebracht
waar zij het onderling verdeeld
hebben. De raad geeft raad en
adviseert dat dit niet meer zou
gebeuren.

Soms was het geen vergissing. De
Vlaamse corvers ontzagen ook andere
vreemden niet. Op 13 januari 1404 werd
een Brugse schepen naar Heist gestuurd
“upt stic vande goede ghenomen bi dien
van
Heis
en
Blankenberghe
de
Oosterlinghen wesende in de Hanse
omme dat weder te doen gheven” 10
(vert.: betreft de goederen genomen
door die van Heist en Blankenberge,
eigendom van de Oosterlingen van de
Hanze, om ze terug te doen geven). Maar
zonder resultaat.

Op 15 november 1403, dat is 2 dagen na
het bezoek, worden de burgemeesters
van Blankenberge exclusief ontboden bij
de baljuw van Oostende om hen te
zeggen dat ze de Blankenbergse vissers
voor eens en altijd moeten wijs maken
“dat zy gheene Hinghelssche (Engelse)
mesdoen (misdoen) ne souden”. En dit op
straffe van verbeurd verklaren van hun
goed.6

De leden van Vlaanderen met name de
steden Gent, Brugge en Ieper zagen hun
handelsbetrekkingen met de Engelsen in
gevaar en zonden hun afgevaardigden
naar het kleine Blankenberge om te
spreken over de zeeroverij ditmaal door
de Engelsen (“omme te spreken van de
Hinghelscen die lagen ende woeden up de
zee”)11

De officiële acties stoppen niet. Op 17
november 1403, dus 2 dagen later, werd
een schepen van Brugge gezonden naar
Nieuwpoort, Oostende, Heist, Blankenberge, Sluis, Hugevliet en Biervliet om er
de bevrijding aan te vragen van personen
en goederen gevangen door de „coorvers
van Vlaendre‟. De vrijlating gebeurde wel
onder de voorwaarde „ dat zy [de
gevangenen] gheene viande waren‟.7

De Staten van Vlaanderen, wij zouden nu
zeggen ‘het Vlaamse Gewest’, gaat er
zich ook mee bemoeien. Gedeputeerden
van de Staten komen te Blankenberge
om de plundering te verbieden van de
Engelse schepen en die van andere

Het enthousiasme van de Blankenberge
corvers is blijkbaar groot. Op 10
december reizen afgevaardigden van de
Stad Blankenberge naar Brugge om er

8

6

AR Rekenkamer nr. 32.149, rekening van de stad
Blankenberge 1403-1404 f°3

10

7

11

AR Rekenkamer : Id.

9

W.P. Blockmans “Vlaanderen 1384-1482” in ‘Algemene
Geschiedenis der Nederlanden’, 4, (1980) p.208
M.Coornaert, De verdediging van de kust in ‘Rond de
Poldertorens’ nr. 3 (1969) p.91

M.E. Scott & M.L.Gilliodts –Van Severen “Le Cotton
manuscrit Galba B I” p.XI f°82

AR Rekenkamer nr. 32.151, rekening van de stad
Blankenberge, 1405-1406, f°5
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voor het afsluiten van een akkoord 16 ).
Omdat dit akkoord niet veel resultaat gaf
werd het geregeld herhaald. Na 1407
vinden we weinig meer terug over
Vlaamse, en specifiek Blankenbergse,
piraterij. Was het vet van de soep? Was
de
wraak
gekoeld?
Was
piraterij
gevaarlijker geworden door het invoeren
van ‘vreedschepen’ (zie verder), die het
verdrag van 1407 konden afdwingen?
Was er grote druk vanuit de Leden van
Vlaanderen en zagen onze Blankenbergse
vissers het niet meer zitten? Waren de
beide partijen het beu elkaar de duivel
aan te doen? Of monsterden sommigen
(zoals o.a. in Heist gebeurde) toch nog
aan
op
kaperschepen
uit
andere
kuststeden?

landen “want tlant Vlaendren ware een
land van coopmanscepe” 12.
Op
25
april
1404
komen
drie
afgevaardigden van het Brugse Vrije naar
een aantal vissersplaatsen waaronder
Blankenberge “pour les inviter à la
repression des courses contre les Anglais
et à assurer la restitution des prises”·. Dus
telkens werd Blankenberge bezocht wat
wel zijn reden zal gehad hebben.
Op 12 juli 1404 vroegen de Brugse
schepenen aan de Blankenbergenaren
“omme de deliveranche van een ghedeel
zaecken ghenomen up de zee bi dien van
Blankenberghe, de welcke toebehoorden
eenen coopman van Niemaghe.” Blijkbaar
hadden de Blankenbergse corvers een
schip uit Nijmegen gekaapt13.

Toch gebeurden er rare dingen: Voor
Sluis werden in 1417 twee schepen van
de Hanze door Fransen gekaapt en
daarvoor is “den 12sten dagh van meye,
Robert
van
Bochoute
ende
Jacob
Reingout gesendt ter Sluus ende te
Blankenberghe omme twee scepen
gheladen met Amburgher biere, die bi
eenen Fransoisen ghenomen waren in’t
gat van Sluus ende wech ghevoert
waren.” 17 Waarom kwam men daarvoor
naar Blankenberge? (en nergens anders)
Was het toeval dat de lading uit bier
bestond?

Dus vooral in de periode 1403-1404
waren Blankenbergse corvers blijkbaar
actief. We kunnen echter wel aannemen
dat, gezien zij zelf regelmatig het
slachtoffer
werden
van
Engelse
zeerovers,
het
dikwijls
meer
een
wraakoefening betrof dan een echte
aanval.
In 1407 kon Jan zonder Vrees voor de
eerste maal met de Engelse vorst een
akkoord aangaan (waarschijnlijk onder
dwang van de Vlaamse steden, hij had
dringend geld nodig) 14 waardoor de
visserijtolerantie en de veiligheid in de
Engelse wateren werd gewaarborgd 15 (al
in 1405 gaf de Engelse koning opdracht

12

Piraterij was dus absoluut niet verdwenen
tijdens de rest van 15de eeuw maar de
Vlamingen waren meer slachtoffer dan
dader. De nadruk lag op het zich
verdedigen. Al in 1403 is er sprake om
‘vredeschepen’ of ‘vreedschepen’ in te
leggen. Dit zijn gewapende schepen die
de vissers en handelsschepen moest
beschermen. Op 13 mei 1403 kwamen de
kustplaatsen in Brugge samen “omme

Id. nr. 32.149, f° 4.

13

M.Coornaert: “Heist en de Eiensluis”(196x) p.82 noot
51
14

W.P. Blockmans “Vlaanderen 1384-1482” in ‘Algemene
Geschiedenis der Nederlanden’, 4, (1980) p.211

16

M.E. Scott & M.L.Gilliodts –Van Severen “Le Cotton
manuscrit Galba B I” p.252

15

R.Degryse:
“De konvooiering van de Vlaamse
de
de
visschersvloot in de 15 en 16 eeuw” in ‘Bijdragen voor
de geschiedenis der Nederlanden’ (1948) deel II p. 2

17

A. Zoete “Handelingen van de Leden en van de Staten
van Vlaanderen (1405 – 1419)” nr.774
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raet ende avys te hebbene up de scade
die men daghelijx doet ter zee up den
Vlaemschen stroom” met de intentie
vredeschepen te organiseren om op die
manier
Vlaamse
zeevarenden
bescherming te bieden. Deze schepen
werden uitgerust en gefinancierd door de
kustplaatsen, in hoofdzaak Oostende,
Duinkerke en Nieuwpoort. Toch moesten
de kleinere plaatsen ook meebetalen en
moesten in 1476 Wenduine, Oostende,
Blankenberge en Heist samen een
konvooischip
bekostigen.
Zij
gaven
daarvoor meer dan 2600 pond uit18.

daags of hoe de ene ambtenaar de
andere niet bleek te zijn19.
Dat de Vlamingen zich echter ook niet
onbetuigd lieten, getuigt een klacht van
de Bretoenen uit 142020.
Piraterij, kaperij bleef bestaan met een
volgend
hoogtepunt
tijdens
de
machtsstrijd tussen Maximiliaan van
Oostenrijk en de Vlaamse steden, einde
15de eeuw. De zeelieden van Sluis, Heist,
Blankenberge en Oostende vielen de
schepen aan varende op Antwerpen dat
voor Maximiliaan had gekozen 21.

Halfweg de 15de eeuw waren vooral de
Fransen actief als piraat. Vooral Honfleur
en
Saint
Malo
waren
beruchte
kapersnesten. Als voorbeeld een melding
van de Blankenbergse schepenen aan die
van Brugge dat rovers uit Saint Malo een
(Blankenbergse)
poorter
hebben
doodgeslagen en in zee geworpen. De
reactie van de Staten van Vlaanderen op
de overvloed van kaperijen was het terug
uitgeven van kaperbrieven. Zo werden
gedeputeerden
uit
Nieuwpoort,
Lombardsijde en Oostende op de laatste
dag van de hooimaand van 1434
“ghesonden te Blankenberghe, te Heys
ende ter Sluus omme den visschers ende
andren zeevarende lieden te betekene de
lettren
ende
consent
bij
onzen
gheduchten heere ghewillecuert ende
gedaen
up
haerlieder
bewaernesse
jeghen die van Saint Maloo”. Even
terzijde: de gedeputeerden waren 4
dagen op weg. De Lombardsijdenaren uit
de deputatie kregen daarvoor een
dagvergoeding van 16 schillingen, de
Nieuwpoorters echter 36 schillingen

Einde 16de eeuw, begin 17de eeuw werden
de
kaperbrieven
vervangen
door
‘patenten’ en werden er strengere
voorwaarden gesteld. Zo was het alleen
nog mogelijk dat financieel machtige
personen een ‘patent ‘ konden krijgen.
Uit Blankenberge kwam de aanvraag in
1597 tot het bekomen van een kaperbrief
door de kommandant van het fort te
Blankenberge 22 . De Blankenbergse
vissers zaten er dus zelf voor niets meer
tussen. Vanaf begin 17de eeuw was het
trouwens verboden voor vissers om aan
te werven op kaperschepen23. Het laatste
wat te melden valt uit Blankenberge, was
de aanvraag voor een patent voor een

19

W.P.Blockmans, “Handelingen van de leden van de
staten van Vlaanderen (1419-1467)”(1990-2006) p.639 nr.
574)
20

W.P.Blockmans “Voor wijn en vis, de politieke rol van
de Vlaamse kuststeden aan de vooravond van de nieuwe
tijden”, Ostendiana 3 (1978) p.124 noot 9
21

R.Degryse: “De Konvooiering van de Vlaamsche
de
de
visschersvloot in de 15 en 16 eeuw” in ‘Bijdragen voor
de geschiedenis der Nederlanden’ deel II (1948) p.10 noot
3
22

DEBROCK (W.), „De kaapvaart op de Belgische kust.
Oorsprong en geschiedenis tot het Twaalfjarig
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E.Vlietinck “Het oude Oostende….”(1975) p;11 kolom 1
nota 4 en p. 133 kolom 2 nota 2 (in 1479 volgens J.Paviot
in “la politique navale des ducs de Bourgogne 13841482”(1995)p. 211)

Bestand (1609)‟, in: Mededelingen van de marine van
België, IX (1995), p.262
23
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‘sloep’ (1599) maar dit betekende niets in
vergelijking met de aanvragen van
Oostende (5 schepen waaronder 3
fregatten) en zeker niet in vergelijking
met Duinkerke, hét kapersnest van de
17de eeuw24.

handelaars die parttime zeerover waren.
Geen professionals dus. Het was ook niet
altijd alleen winstbejag die hun deed
roven maar dikwijls lagen vetes, wraak,
revanches aan de oorzaak. Soms werden
ze via kaperbrieven door de hertog
gestimuleerd om ‘vijandige’ schepen aan
te vallen. Soms, als men in de
meerderheid was, was de verlokking
groot om van slag van vissers/handelaars
in zeerovers te veranderen. Eigengereid
waren ze wel: de bevelen van de
overheid werd gevolgd zoals het in hun
kraam paste.

Conclusie

Blankenbergse vissers hebben zeker aan
piraterij gedaan. Maar niet meer dan alle
andere vissersplaatsen langs onze kust.
Ze waren veel minder actief dan die van
Oostende, Nieuwpoort of Walraversijde.
De actiefste periode was 1403-1404 en
we kunnen aannemen dat piraterij
meestal gebeurde als represaille voor de
eigen door Engelsen gekaapte schepen.
Tijdens de strijd tussen Maximiliaan van
Oostenrijk en de Vlaamse steden was er
een
tijdelijke
heropflakkering
en
bestookten zij samen met de collega’s
van Oostende, Heist en Sluis de
handelsschepen die naar Antwerpen
voeren.
Verder
vonden
wij
geen
vermeldingen. Trouwens Blankenberge in
de 16de eeuw was maar een schaduw van
de bloeiperiode 13de-14de eeuw. Pas in de
17de-18de eeuw was er weer wat
economische vooruitgang maar toen was
zeeroverij en kaapvaart al lang niet meer
de zaak van vissers.

Ze waren ook niet echt vriendelijk voor
elkaar. De schepen hadden klein geschut,
bogen en andere wapens aan boord
(waarbij het gekende ‘klootmes’ 26 een
noodzakelijk attribuut van de visser
werd). Die wapens dienden naargelang
de omstandigheid om zich te verdedigen
of om aan te vallen. De overwinnaar had
geen medelijden met de overwonnenen.
In de meeste gevallen werden ze
overboord gekieperd, soms gebonden aan
handen en voeten, zodat het gehele schip
als buit werd genomen. Soms werden de
slachtoffers,
na
overboord
te zijn
gegooid, gebruikt als oefendoelen voor de
boogschutters. In minder erge gevallen
(hoewel!) liet men de bemanning aan
boord maar nam men alles mee, ook het
tuigage, ankers, netten zodat het schip
onbestuurbaar ronddobberde en met de
bemanning ten dode was opgeschreven.
De romantiek van de Pirates of the
Caraïben was ver te zoeken.

Wie waren die fameuze ‘kapers’25

Het waren zeker niet de kapers die we
kennen uit film en verhalen. De overgrote
meerderheid waren gewone vissers of
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Id. p.263
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Het merendeel van de volgende informatie komt uit:
Charles Kightly “Piracy and sea war in the North Sea in the
early 15th century”.

26

Een lang smal mes met scherpe punt dat als steekmes
dodelijk was.
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Verslag tentoonstelling

“Mag het iets meer zijn?”
Oud stadhuis 22 juni – 12 juli 2013
Cis Kennes
“Prachtige realisatie / Ik heb enorm
genoten / Nostalgie troef / Al die winkels
uit mijn kinderjaren / Zeer leerzaam /
Magnifique, superbe/ Bedankt voor de
tentoonstelling/ Mooie presentatie /
Leuke herinneringen komen terug boven
/ Félicitations / Most illuminating and
enjoyable exhibition / Doet goed aan het
hart…”

Hugo. En een gemiddelde van 154,2
bezoekers per dag is voor Blankenberge
spectaculair!
En dan was er nog het werk achter de
schermen, voor en nà: het selecteren,
ophalen,
presenteren,
plakken,
opsmukken en achteraf ‘ afbreken’: een
‘Vriendenkring’ op zijn best! En nog leuk
bovendien! Méér moet dat niet zijn.

Een greep uit de schriftelijke reacties in
het ‘Gulden Boek’. Het was alleszins ook
een interactieve tentoonstelling die veel
commentaren loswerkte. Ook de teksten
werden druk gelezen: de gemiddelde
bezoektijd lag rond de 20’, berekende

Aan allen die hieraan
bijdroegen: dank!
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een

doosje

Pierre François Louwagie (1866-1945):
ebenist en Blankenbergse bourgeois
stijl 1900
Oostduinkerke die een wagenmakerij
uitbaatte op de Walplaats in Brugge,
grootvader
Felix
Thys
bezat
een
houtzagerij en winkel in de Westmeers en
Zonneke Meers.

Renaud Louwagie
(achterkleinzoon van Pieter
Louwagie)
Mijn overgrootvader Pierre Louwagie
werd op 22 september 1866 in Lille
geboren. Zijn vader, Jacques François
was toen al 54 jaar, en zijn moeder,
Françoise Virginie Thys, ooit geroemd als
“’t schoanste meistjie van de Meirs” was
36. Beide ouders waren geboren en
getogen Bruggelingen. Grootvader Carel
Ignaes Louwagie was een boerenzoon uit

Jacques
François
noemde
zich
“carrossier” ofte “rijtuigmaker”, en verder
had hij de reputatie om een nogal
liederlijk leven te leiden. Hij moest
inderdaad
trouwen
wegens
een
voorhuwelijks kind, Sidonie Thys, dat bij
het huwelijk erkend werd. De kleine
Pierre François kreeg op 3-jarige leeftijd
nog een zusje Elise, dat na twee jaar
overleed.
Vader Jacques had toen al het fortuin van
zijn vader Carel opgesoupeerd. Twee
huizen aan de Walplaats, waaronder zijn
atelier dat “De Halve Maen” werd
genoemd (nu Brouwerij Maes van de
Straffe Hendrik), twee huizen in de
Westmeers, één huis in de Kreupelenstraat, één huis in de Peperstraat, één
huis in het Klaverstraatje en de helft van
een houten graanwindmolen op de
vesten: alles werd verkocht in 1851-52
na het overlijden van Carel. Er moet voor
alle eerlijkheid bij verteld worden dat de
jaren 1840 tot 1850 echte rampjaren
waren in Brugge, met grote hongersnood
en massale sterfte. Tussen 1859 en 1866
week het echtpaar Louwagie-Thys uit
naar Lille, waar Pieter geboren werd. Hij
was pas 8 jaar toen zijn vader stierf, en
moeder Virginie keerde met hem terug
naar Brugge. Daar kon hij terecht bij zijn
grootvader Thys in de houtzagerij. Terwijl
zijn moeder een herberg openhield aan
de Steenbrugse Wandeling en regelmatig

1919: Pieter Louwagie, een Blankenbergse
Bourgeois
24

stomdronken in de goot belandde ging
Pieter van deur tot deur leuren met
knopen en garen.

zijn credit gebracht en er werd hem de
som van 4,55 frank uitbetaald.
Pieter

was erg ambitieus en wilde
absoluut een eigen zaak
beginnen,
maar
hij
had
daarvoor
niet
de
nodige
fondsen. Hij was ook een man
die de familiebanden sterk
koesterde, hij zocht en vond
dan ook een geschikt lief: de
jongste dochter van zijn tante
Anna. En … hoe kan het ook
anders: Marie-Cecile De Piere,
had wat geld en ook een rijke
suikertante Anna Theresia De
Piere
(genoemd
tante
Jeannette). Die was al lang
dienstmeid
bij
de
rijke
juffrouwen
renteniersters
Clémence en Marie Olleviers in
Brugge bij wie ze gemakkelijk
geld kon lenen.

Het jonge paar wilde trouwen
op 15 oktober 1891, maar
V.l.n.r.: Marie-Cecile De Piere-Louwagie met dochtertje Jeanne,
omdat ze neef en nicht waren
zoon Julien Louwagie, Pieter Louwagie en Anna De Piere-Louwagie
moest er eerst dispensatie
(moeder van Marie-Cecile), (+-1898).
gevraagd worden in Rome.
Pieter dreef echter zijn wil
Toen grootvader Thys niet meer voor
door, en kort na de “mariage de raison”
hem kon zorgen trok Pieter in bij een
startte hij een meubelwerkplaats in de
oom, Louis François Louwagie, die
Vissersstraat 6 in Blankenberge. Hij
meubelmaker was in Brussel. Daar leerde
huurde het huis van Joseph Maes die er
de jongen zijn stiel, maar hij sliep in het
ook al een timmeratelier met winkel had.
atelier op een strobundel, met de hond
Zijn vrouw hield er een modewinkel in de
als hoofdkussen. Hij kreeg er ook de
woonkamer.
koepokken, was erg ziek en hield er een
pokdalig gezicht aan over. Daarom liet hij
altijd een dikke baard groeien.

Pieter en Marie kregen twee kinderen: in
1893 een zoon Juliaan (Julien genoemd,
mijn grootvader), en in 1898 Jeanne.
Suikertante Anna kocht voor het gezin
het huis in de Vissersstraat voor 14.920
frank.

Via een andere oom, Louis D’Hont, kwam
hij weer naar Brugge en arriveerde
tenslotte als jonge man in Blankenberge
waar hij knecht werd bij meubelmaker
Jules Gadeyne. Op 20-jarige leeftijd werd
hij als loteling nr. 352 ingelijfd in het
leger. Hij nam dienst bij het 2de
Regiment De Ligne te Dendermonde. Hij
gaat definitief op verlof op 20 december
1890. De waarde “zijner effecten” is op

In elk geval ging het Pieter voor de wind:
hij telde onder zijn cliënteel veel rijke
toeristen
die
eigendommen
in
Blankenberge hadden. Hij produceerde
meubelen op maat: veel bedden en
kleerkasten, maar ook kleinmeubelen,
kaders en spiegels. Hij was niet vies van
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de nieuwste technologieën en plaatste
ook “elektriek”. Zo stuurde hij op 29 juni
1898 een factuur ten bedrage van 110
frank
naar
het
Stadsbestuur
van
Blankenberge voor het plaatsen van de
elektrische belinstallatie in het theater. In
1902 werkte Pieter al met 7 gasten in zijn
“Ebenisterie”.

zich inzetten tot het einde van zijn leven.
Wanneer in 1908 de Turnvereniging “Rust
Roest” van start gaat onder “chef” Henri
Eerebout werd Pieter ondervoorzitter. Hij
was ook lid van “den openbaren
onderstand”(nu OCMW).
Op 1 mei 1912 was Pieter medestichter,
vennoot en beheerder van de Samenwerkende Maatschappij “Blankenberghe
Eigen Verzekering”, samen met Felix
Vanderdonckt,
Marcus
Pyck,
Alfons
Derdeyn,
Josef
De
Schoolmeester,
Edmond D’Hondt, Josef Van Audenaerde,
Jules
Van
Kersschaever,
Henri
Vercruysse, August Fevery, Jan Boordts
en Emiel Derleyn. In 1913 werden nog
nieuwe leden-aandeelhouders aanvaard:
Alfons Vanden Broucke, Julien Loncke,
Jules Viaene en Gustaaf D’Hondt. Het
doel van de vereniging was: “Verzekering
tegen alle schade veroorzaakt door brand
of bliksem, alsook tegen het breken van
spiegelruiten, gegraveerd en dubbel glas
en kunstglasramen voor het grondgebied
van Blankenberghe en omliggend”. In
1917 werd Pieter voorzitter, de verzekeringsmaatschappij was toen aangesloten bij Norwich Union. Toen de
bezetter alle buitenlandse verzekeringen
deed opzeggen slaagde hij erin om de
polissen te laten overnemen door “den
Boerenbond van Leuven”. De “Blankenbergse Eigen Verzekering” ging in
vereffening in 1931.

Pieter Louwagie lanceerde zich ook in het
mondaine leven in de badstad. Hij was lid
en ook oprichter van verschillende
verenigingen met sociale doelen. Wellicht
zat zijn moeilijke, armoedige jeugd daar
voor iets tussen. Maar hij was ook een
overtuigd liberaal en bracht het tot
ondervoorzitter van de Blankenbergse
Liberale Partij. In 1901 was hij stichtervoorzitter van “De Gewezen Krijgslieden”
ofte,
in
de
volksmond:
“d’Oede
soldaoten”. Voor die vereniging bleef hij

Naast
zijn
winkel-atelier
in
de
Vissersstraat had Pieter ook nog een huis
in de Nieuwstraat en kocht hij ook nog
een
huis
en
bouwgrond
in
de
Slachthuisstraat. In 1913 wordt het huis
in de Vissersstraat opgetrokken en hij
verhuurt er kamers aan toeristen. En toen
kwam WO I! Zoon Juliaan vertrok naar
het front voor 48 maanden, en ook alle
werknemers
van
het
timmeratelier
werden ingelijfd. Pieters meubelzaak lag
volledig stil tijdens de oorlog en ook de
toeristen bleven weg. Hijzelf zette zich in
voor de achtergebleven families van de
frontsoldaten en organiseerde zelfs een

De winkel van Pieter Louwagie, Vissersstraat 6,
kort voor WO I. Uiterst links: Marie-Cecile
Louwagie-De Piere, zittend dochter Jeanne en
uiterst rechts twee van de timmergasten
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Prentbriefkaart uit 1912, door Pieter verstuurd aan zijn zus in Rijsel. Met op links eerst de bakkerij van L.
Troffaes en ernaast de winkel van Pieter Louwagie. Aan de overzijde o.a. Pier en Louise Van Damme,
uitbaters van “Den Appel”.

1917: Volkskeuken voor de soldaten-huisgezinnen. V.l.n.r.: Louise Verrecas, Henri Van Hooren, Charles
Arents, Pieter Louwagie en dochter Jeanne Louwagie
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volkskeuken met dagelijkse soepbedeling.

maan avontuur als brigadier bij het
Belgisch
Expeditiekorps
in
Rusland
(Compagnie
van
de
Auto-Canons
Mitrailleuses)
terugkwam
van
een
jaarlange reis rond de wereld.

Toen zijn werknemers terugkeerden na
de Grote Oorlog sloop ook het socialisme
het atelier binnen. Pieter kon maar niet
begrijpen dat de mannen maar 8 uur op
een dag meer wilden werken. Als
teleurgesteld en verbitterd man sloot hij
dan ook zijn zaak en zette zijn
werknemers op straat. Het feit dat zijn
zoon Julien niet mee in de zaak wilde
stappen had er nog een schepje bovenop
gedaan. Julien werkte al vanaf zijn 14
jaar bij de Telegraaf in “’t telefongkot”
nabij het station van Blankenberge. Hij
deed wel alle correspondentie voor zijn
vader omdat die niet zo goed kon
schrijven. Dochter Jeanne trouwde na de
oorlog in 1921 met Adhemar Derdeyn,
bakker van beroep, die na een megalo-

Pieter zelf werkte nog op eigen kracht
verder tot het einde van de jaren dertig.
Daarna trokken Pieter en zijn vrouw
Marie zich terug in hun huis in de
Slachthuisstraat.
Tijdens
de
2de
Wereldoorlog hadden zij het moeilijk. Hij
trachtte nog wat bij te verdienen door
illegaal koffie te branden en door
groenten en fruit te kweken in zijn tuin.
Verder konden zij overleven dankzij de
hulp van hun kinderen. Pieter Louwagie
overleed onverwacht te Blankenberge op
30 juli 1945.
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Een dagje Heist: Heistig!
Daguitstap 8 juni 2013

Guy Verriest

Buiten staat er nog een hele scala aan
voertuigen tot zelfs een éénmansduikboot. Boeiend is ook het verhaal hoe
dit alles in Ramskapelle is gekomen.
Bepaalde voertuigen werden bv. lange
tijd na de oorlog door boeren gebruikt bij
de uitbating van hun hoeve.

Karel De Coninck
Zaterdag 8 juni 2013 op verkenning naar
Heist. We waren een beetje argwanend
want wat is er nu zo bijzonder aan Heist?

De tijd vloog voorbij. Velen hadden bij
het einde van de rondleiding het gevoel
van: dit hadden we niet verwacht, wat
een verrassing!

De weergoden hadden we aan onze kant.
Er stond een frisse wind, maar wel ideaal
wandelweer. In de voormiddag was de
plaats van afspraak het Museum “For
Freedom”
te
Ramskapelle.
Alvorens het bezoek te starten
dronk
iedereen
nog
een
opwarmertje: koffie of thee. Voor
de eigenlijke rondleiding begon
werden we ingeleid in de
ontstaansgeschiedenis
van
Ramskapelle
en
de
krijgsgeschiedenis van WO II,
maar dan toegespitst op onze
contreien. Saai was het niet daar
het betoog werd doorspekt met
weetjes
die
weinig
in
de
geschiedenisboeken voorkomen
(vb. de rol van de Poolse
soldaten).
Het For Freedom Museum kwam
tot stand in de voormalige
gemeenteschool dank zij de
gebroeders Jones. Het stelt de bevrijding
van de Scheldemonding tijdens de
tweede Wereldoorlog centraal. Vanaf de
landing in Normandië tot de Slag van
Arnhem kan je alles stap voor stap
volgen. De decors en de audio’s spreken
tot de verbeelding. De wassenpoppen, de
uniformen
zijn
allemaal
minutieus
verzorgd en historisch correct. De kleine
dagelijkse voorwerpen maken het geheel
nog levensechter.

Rita For Freedom
Maar na al dit oorlogsgeweld was het tijd
om de innerlijke mens te versterken. De
Palingpot wenkte. Hier konden we
gezellig bijpraten onder het eten van
paling of steak. Cis hield er de tucht in en
om 14u15 was iedereen present aan de
dienst voor toerisme te Heist. Hier begon
de rondleiding op de plaats waar vroeger
de Heistse vissershuisjes stonden. Nu is
het een mooie site. Twee verbouwde
vissershuisjes herinneren nog aan de
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“goede oude tijd”. Van hieruit vertrokken
we naar de neogotische St. Antoniuskerk
(1872-1875). Zij werd gebouwd om een
vroegere vervallen gotische kerk te
vervangen. Het meubilair van de oude
kerk bevindt zich ten dele in de nieuwe
kerk. De glasramen zijn zeer mooi, de
twee vensterrozetten beelden o.a. de
visserij uit.
Vandaar ging de wandeltocht verder naar
de vuurtoren of Hooglicht. Het vormde
één van de eerste constructies in
gewapend beton aan de Belgische kust
(ontwerp van de gebroeders Grondel uit
Gent). De toegangsdeur bevat een sierlijk
art nouveau deurslot.
Van hier wandelden we verder naar de
zeedijk via de “zwevende” brug Lichtlijn.
(architect Ney). Een sierlijke moderne
constructie over de Elisabethlaan. Vanop
de brug heb je een prachtig uitzicht over

bedevaartsoordje
wandeling.

en

einde

van

onze

Maar van de lange wandeling kregen de
meesten dorst. Het terras van café Lila

de
diverse
natuurreservaatjes.
We
verlieten
de
Zeedijk
om
het
Vissersmonument
van
nabij
te
bezichtigen (ontwerp van de Heistse
schilder H. De Jaeger, uitvoering van
beeldhouwer A. Taeckens).

Blanc was ideaal om na te genieten van
deze verrijkende dag. Voor herhaling
vatbaar.
Heist = haisa, hees = bos van laag hout
+ verzamelsuffix – ithi (gids Vlaanderen,
p. 651)

Vlakbij het monument bevindt zich de
Visserskapel:
nog
altijd
een
druk
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Het kasteel van Uitkerke 1763-2013
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