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LEDENLIJST VSB 2014
Nieuwe leden
D'Haene Marc, Brugge
Welters Aloïs, Blankenberge
Bergmans-Goetgebeur Colette, Blankenberge
Buysschaert Sandy, Blankenberge
Adams Odette, Blankenberge
De Bruyne Werner, Blankenberge
De Breuck William, Blankenberge
Laporte Maria, Blankenberge
De Smet Yannic, Blankenberge
Van Mierop Erna, Blankenberge

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
vzw.

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

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

NIEUWSBRIEF
van de VZW

Stadsgidsen
Blankenberge
Descampsstraat 3
8370 Blankenberge
Telefoon:
0485 42 54 74

INHOUD:

E-mail:
vsb.vzw@gmail.com

Kusterfgoed is
onze troef

We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:

www.artnouveaublankenberge.be
www.kusterfgoed-vsb.be
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Voorwoord
“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”. Hoe cliché kan een cliché zijn. Toch moet ik
jullie in deze Nieuwsbrief twee nieuwe rubrieken aankondigen: de rubriek “
Blankenbergse Eet Cultuur “- we kunnen niet achterblijven bij de hype – en “Wie
Weet Wat” – oplossen van Blankenbergse “mysteries”-. Hoe lang beide rubrieken
zullen blijven bestaan, is al het eerste “mysterie”.
Voilà, langer moet een voorwoord niet zijn.
Veel leesplezier

Volgende activiteiten
Zaterdag 17 mei 2014:
Daguitstap Lier en OLVr-Waver
Op zwier in Lier en mijmerend genieten in de Wintertuin van de Ursulinen in O.L.V.Waver.
We starten de dag in het Pallieterland al met een hartverscheurende keuze: op zoek gaan
naar markante Lierse vrouwen of ondergedompeld worden in de boeiende geschiedenis van
het stadje. Bevoegde gidsen zullen ons wegwijs maken in de lotgevallen van Juffrouw
Symforosa en Marleen Vander Poorten of uitweiden over het levenswerk van SintGummarus en Louis Zimmer. Beide wandelingen houden ook halt in het stemmige Begijnhof
(Unesco Werelderfgoed!).
Na een verdiende lunch in de XURIwok rijden we naar het instituut
van de Ursulinen in O.L.V.Waver.
De zusters dirigeerden met open
geest hele generaties jongeren
naar volwassenheid,
maar ze
koesterden ondertussen ook een
rijk en schitterend architecturaal
patrimonium. De Wintertuin is een
van
de
meest
imposante
verwezenlijkingen van glasbouw in
de art nouveau-periode, maar ook
in de rest van het instituut vallen
nog schatten te ontdekken.
Vertrek: 7u15, bushalte Stadhuis
Wintertuin O.L.V.Waver
Blankenberge
Prijs: leden: € 49, niet-leden:
€ 53. Inbegrepen: ochtendkoffie, gidsen in voor- en namiddag, middagmaal, toegang
Wintertuin, koffie en taart.
Inschrijven: bij Alberta, alberta.vanasbroeck@skynet.be of 050/42 40 94. Betaling graag
voor 1mei 2014 a.u.b.
Betalen: door storting op rekening BE36 0682 3745 1781 van VSB vzw met vermelding
“Daguitstap Lier en OLV.Waver”.
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Zaterdag 14 juni: Fietsen langs forten en
schansen tussen Sluis en Aardenburg

Het moet dit jaar niet altijd over de Eerste Wereldoorlog gaan. De periode van 1568 tot
1648 ging de geschiedenis in als 'de 80-jarige Oorlog' tussen de Noordelijke Nederlanden
(de Staatsen) en de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden.
Wij organiseren voor de eerste keer een begeleide fietstocht tussen Sluis en Aardenburg.
Wij nemen U mee terug in de tijd, met als rode draad deze Tachtigjarige Oorlog. In het
landschap zijn de herinneringen uit die tijd nog zichtbaar. Er wordt bijvoorbeeld stil gestaan
bij de ‘poorten’ van Sluis, zoals de Oostpoort, die verbonden is met het verhaal van Jantje
van Sluis. De tocht voert verder langs onder andere de Kruisdijkschans, Elderschans en
Olieschans,
fortificaties
die
onderdeel
uitmaken van de Staats Spaanse Linies.
Sommigen schansen zijn alleen nog
zichtbaar als contouren in het landschap,
terwijl anderen in volle glorie hersteld zijn.
We rijden door een voor de meesten onder
ons onbekend maar verrassend landschap
waar de natuur in eer wordt hersteld. Zo
passeren we langs de Sophiapolder, een
voorbeeld van natuurherstel waar de watervogels zich thuis voelen. (een verrekijker
komt daar van pas)
We rijden aan een zeer rustige snelheid
door
dit
fascinerend
landschap
met

regelmatige stops voor uitleg en een sanitaire en
dorst lavende stop in Aardenburg. Afstand
ongeveer 22 km.

Vertrek: 13u30 aan het oud-VVV Sluis
(tegenover Rabobank, St.Annastraat 10)
Prijs: leden € 5, niet-leden € 8
Inschrijven: hugo.van.loocke@skynet.be
of 0475/937200
Wij vragen u ook te willen vermelden of u
beschikt over
Eigen fiets + vervoer
Eigen fiets+ geen vervoer
Eigen fiets + nog plaats voor
andere fiets(en)
Geen fiets
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Zaterdag 21 september: daguitstap
Walraversyde 1465 en de Grote Post Oostende

Deze daguitstap bestaat uit 2 delen: ’s morgens bezoeken de site Walraversyde en in de
namiddag komt de Grote Post in Oostende aan de beurt.
De verdwenen vissersnederzetting Walraversijde is één van de belangrijkste archeologische
sites in Vlaanderen en één van de best bestudeerde middeleeuwse vissersgemeenschappen
in Europa. In de vier gereconstrueerde vissershuizen, het huis van de rijke reder, de woonst
van de vissersweduwe, het huis van de visser en zijn gezin en de visrokerij/bakkerij, maken
we kennis met de bewoners van het middeleeuwse dorp. De gebouwen zijn ingericht zoals
ze dat waren in het jaar 1465. Ze werden heropgebouwd, met originele middeleeuwse
bakstenen die ter plaatse opgegraven werden tijdens archeologisch onderzoek van de site.
In het archeologisch museum komen we aan de hand van de talrijke, en uitstekend
bewaarde middeleeuwse voorwerpen meer te weten over het leven in het dorp én het
archeologisch onderzoek. ’s Middag gaan we eten in het restaurant WALRAVE, juist naast de
site.
Het voormalige Oostends postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) uit
1953 werd ontworpen door architect
G. Eysselinck. Dit is één van de
meest karaktervolle gebouwen van
vlak na de Tweede Wereldoorlog in
België én een stedelijk feit te
Oostende. Het werd opgetrokken ter
vervanging van het oude postgebouw
(1902-1906) naar ontwerp van
architect C. De Wulf (Brugge), dat op
dezelfde plaats gelegen was en
vernield werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Op 22/09/1981 werd
het gebouw van Eysselinck uiteindelijk beschermd als monument met een Koninklijk Besluit.
Het grote postgebouw was lange tijd een doorn in het oog van menig architectuurliefhebber.
Het postgebouw sloot haar deuren in 1999 en stond jaren leeg te verkommeren. Plannen
om er een museum in onder te brengen werden telkens weer opgeborgen.
In 2005 kwam dan de redding op gang toen de stad Oostende het gebouw kocht. Het
Oostendse
stadsbestuur
koos
ervoor om de ‘Grote Post’ een
nieuwe bestemming en missie te
geven en in te richten als
cultuurcentrum.
Vertrek: 9u aan het stadhuis
Blankenberge met carpooling.
.
Prijs:
leden: € 12, niet-leden € 15
(middagmaal niet inbegrepen)
Inschrijven:
hugo.van.loocke@skynet.be of
0475/937200.
Betalen: door storting op
rekening BE36 0682 3745 1781
van VSB vzw met vermelding
“Daguitstap Oostende”
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En nog zo jong…
Cis Kennes

Het zijn maar vijf
kleine witte ‘headstones’ - zoals er in
het
Vlaamse
land
tienduizenden zijn op
het
kleinste
Ereperk
van
de
Begraafplaats
van
Blankenberge, maar
ze
verbergen
een
dramatisch
verhaal
dat nog maar eens
het zinloze van de
oorlog illustreert…
1.Situatie.
Brugge en Oostende
worden door de Duitsers in WOI als
strategisch
belangrijke
havens
beschouwd. Al in het voorjaar van 1915
beginnen ze de haven van Brugge om te
bouwen tot een oorlogshaven: op 10 km
van de kust, met Zeebrugge verbonden
door een breed kanaal, lijkt hen dat een
ideale uitvalsbasis voor torpedoboten en
onderzeeërs. De bestaande dokken krijgen
nieuwe kaaimuren, er komen acht
gigantische drijvende dokken, loodsen,
werkplaatsen
en
schuilkelders:
niet
minder dan 14.000 man, waaronder 4000
opgeëiste
Bruggelingen
zouden
de

‘Kaiserliche Werft’ uitbouwen. (1)
Later, tussen ’17 en ’18, zouden nog eens
acht reusachtige bunkers in gewapend
beton opgetrokken worden, die elke
luchtaanval konden weerstaan: ‘de acht
zaligheden’ .
Vanaf maart 1915 worden duikboten,
geassembleerd op de Cockerillwerf in
Hoboken, overgebracht naar Brugge, waar
ze voorzien worden van torpedo’s. Zes
maand
later
hebben
16
van
die
onderzeeërs al 140 geallieerde schepen
doen zinken, en in 1917 gaat dit aan een
tempo van 400 schepen per maand.
Passagiersschepen
en
vrachtschepen
worden daarbij niet ontzien, in die mate
dat de voedselvoorziening van Engeland in
het gedrang komt. De tijd van ‘Brittania
rules the waves’ lijkt ver weg ! Sinds de
slag bij Jutland had de Navy daar maar
weinig tegen gedaan. De ‘Dover Patrol’ –
een onderdeel dat als taak heeft het
kanaal vrij te houden – krijgt veel kritiek.
Admiraal Bacon heeft wel onder water
mijnenvelden laten aanleggen tegen de
Duitse U-boten, maar die varen daar
overdag gewoon overheen. Hij wordt dan

De acht zaligheden
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ook als hoofd van de Dover Patrol
vervangen door Admiraal Roger Keyes,
een persoonlijke vriend van Winston
Churchill.

duikboten onmogelijk te maken. Dit is de
taak van de Thetis, de Intrepid en de
Iphigenia.
In
tegenstelling
tot
de
Vindictive krijgen deze drie slechts een
minimum aan bemanning mee, welke na

afloop zou opgevangen
kleine motorboten.

2. Het plan van Admiraal Keyes

worden

door

Een onderzeeboot, de ‘C 3’, moet
met springstof het houten viaduct tussen
Pier en vasteland doen ontploffen om de
Duitsers op de ‘mole’ te isoleren en de
elektriciteit voor hun zoeklichten uit te
schakelen.

Britse
piloten
die
opstijgen
vanuit
Duinkerke droppen ‘tons of bombes’(2) op
de haven van Brugge en vliegen dan door
naar Zeebrugge om er onderzeeërs te
bestoken,
maar slagen
daar
maar
gedeeltelijk in. Admiraal Keyes besluit op
basis
van
eerdere
plannen
de
duikbotenplaag
te
stoppen.
Onder
bescherming van een rookgordijn zouden
voor
wat
betreft
Zeebrugge
drie
onderdelen worden uitgevoerd:

Dit plan kan maar slagen
volgende voorwaarden:

onder

de

Er mag geen maanlicht zijn, om zo
lang mogelijk onzichtbaar te blijven.
De wind moet landinwaarts waaien;
anders heeft het rookgordijn (op basis
van sacharine) geen zin.

Een bestorming van de strekdam
(‘mole’) om het Duitse afweergeschut uit
te
schakelen.
Dit
onderdeel
zou
uitgevoerd worden door de (omgebouwde)
Vindictive uitgerust met enterbruggen
voor honderden soldaten, bijgestaan door
de Iris en de Daffodil, twee omgebouwde
overzetboten.
Dit
was
slechts
een
afleidingsmanoeuvre voor het voornaamste onderdeel:

De zee moet kalm zijn, omwille van
de kleine motorboten.
Het moet springtij zijn om vanaf
het dek van de Vindictive op gelijk niveau
te komen met de strekdam .
3. De uitvoering.

Drie zgn ‘blokschepen’ zouden –
volgestouwd met beton en zwaar afval –
zichzelf tot zinken brengen in de
kanaalingang om het uitvaren van

- Op 11 april 1918 is aan de vier
voorwaarden voldaan, en staan 1700 man
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paraat. Helaas keert de wind en Keyes
blaast het plan af: met enorme gevolgen,
want één schip had de instructies niet
doorgekregen, waardoor het in Duitse
handen viel, te samen met het geheime
plan van de operatie.

enige held: voor geen enkele operatie in
de Britse geschiedenis zijn er meer
eretekens uitgereikt dan voor deze raid,
die
nauwelijks
een
uur
duurde.
Waarschijnlijk zijn Lt Comm. Bradford en
zijn collega Hallihan die hem nog wilde
redden geplet tussen de havenmuur en
hun schip. Bradford spoelt later aan in
Blankenberge. Tijdens de aftocht – toen
de soldaten zich al veilig waanden – wordt
de Iris nog geraakt door een voltreffer,
waardoor nog 75 mariniers sneuvelden.

- Enkele dagen later moet een tweede
poging worden uitgesteld wegens storm.
- Nu de Duitsers dubbel op hun hoede
zijn, moet er snel gehandeld worden:
alhoewel het op 22 april volle maan is,
lijkt het een ideale dag: 23 april is de
feestdag van Sint Joris, patroon van
Engeland en notoir drakendoder: dit zou
voor extra motivatie zorgen. De ernst van
de situatie dringt pas door wanneer aan
de manschappen gevraagd wordt zand te
strooien op het dek om het bloed op te
vangen. En bloed vloeit er: doordat de
wind rond middernacht alweer draait,
worden de logge schepen een al te
gemakkelijk doelwit voor het Duitse
marinekorps dat er grondig in maait. Toch
slaagt de Vindictive er in om zich naast de
havenmuur te leggen. Helaas zijn op dat
moment al 10 van de 12 landingsbruggen
vernield. Bovendien dreigt hij door de
stroming af te drijven en moet hij door de
Daffodil de hele operatie lang op zijn
plaats geduwd worden, waarmee dit schip
verder nutteloos wordt. Ook het derde

We mogen er van uitgaan dat ook de
andere mariniers die in Blankenberge
begraven zijn, aangespoeld zijn nadat ze
– gewond of gedood – in het water terecht
kwamen.
En verder ?
Van al de bevelhebbers bleef maar
één officier over: Lt Comm. Adams.
Door een inschattingsfout van de
Duitsers, slaagt de onderzeeboot ‘C3’ die
het houten staketsel moest rammen,
volkomen in zijn opdracht.
De Thetis wordt zwaar beschoten,
maar geraakt niet tot bij de sluizen omdat
hij verstrikt raakte in de stalen antiduikbootnetten.
De Intrepid en
de Iphigenia raken
min of meer op hun
bestemming,
maar
‘vergeten’ de sluizen
te rammen, omdat
dat het werk was van
de Thetis.
De bemanning
van die drie schepen
kan grotendeels ontkomen zoals voorzien, in kleine motorbootjes.
4.Resultaat ?
- Militair-strategisch
gezien
was
de
‘Operatie ZO’ maar half geslaagd: bij hoog
water konden de Duitse duikboten nog
tussen de blokschepen doorvaren.

aanvalsschip, de Iris, wordt door de
stroming
haast
weggedreven,
maar
Luitenant Commandant Bradford kan met
een ultieme sprong toch nog een
ankertouw aan de kade vastmaken. Hij
wordt in de rug geschoten en bekoopt het
met zijn leven, maar zal postuum nog het
Victoria Cross krijgen (3). Hij was niet de

- Aan Duitse kant telde men 10 doden en
16 gewonden, terwijl aan de Engelse kant
161 doden vielen en 600 gewonden,
waarvan er nog 28 later stierven. Plus 16
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vermisten. Tien mannen misten de
terugkeer en werden achtergelaten op de
mole, waarna ze uiteraard krijgsgevangen
werden gemaakt.

herdenkingen.
Op 16 juni 2012 werd er een
vernieuwde
‘Saint
George’s
Daywandeling’ ingehuldigd in Zeebrugge.

- De raid op Oostende, het tweede luik
van de ‘Operatie Zeebrugge-Oostende’
werd een fiasco: de Duitsers hadden hun
voorzorgen genomen en gewoon de
boeien verplaatst. Hierdoor liepen heel
wat schepen vast op de zandbanken,
waarna de opvarenden werden gevangen
genomen. De Vindictive werd gekelderd.

In Zeebrugge is er een Roger
Keyesplein met een monument, opgericht
met authentieke stenen uit de havendam
of ‘mole’.
Op
de
begraafplaats
van
Zeebrugge naast de kerk liggen Engelsen
en Duitsers broederlijk naast elkaar
begraven.

- Het groot belang van deze raid was
vooral psychologisch: de overlevenden
hadden het fatalisme doorbroken en
werden als helden verwelkomd en
gelauwerd.

Oostende kreeg een Vindictivelaan
en de boeg van het schip kreeg een perkje
bij de kanaalsluis. De boeg is verhuisd
naar de voorhaven in mei 2013.

- Geleerd door dit verhaal, saboteerde het
Belgische verzet bij het begin van WOII
zelf preventief de haven, zodat de
installaties aanvankelijk niet te gebruiken
waren door de Duitsers. Ze werd in ’44
toch verwoest en werd pas in ’51 terug
toegankelijk voor zeeschepen.

Ook de bemanning van de Engelse
onderzeeër ‘C3’ die de verbinding met het
vasteland had opgeblazen, kreeg een
eigen monument, naar ontwerp van Pierre
de Soete.
(1)
SIEGFRIED DEBAEKE: Brugge in de
Grote Oorlog. Brugge, De Klaproos, 2011,
143 p., p.44-45

5. Wat rest er nog van deze militaire
actie behalve de headstones op
ereperk 1 in Blankenberge?

(2)

In Engeland staat 23 april als een
mijlpaal geboekstaafd. Regelmatig zijn er

Times, 18 okt. 1917

(3)
The London Gazette,
14 maart
1919, n° 31236, geciteerd in : KENNES
CIS:
De
Begraafplaatsen
van
Blankenberge, 2009, p.32
Bibliografie :
° GEERT CLERBOUT : Publiek Geheim
Van Halewyck,2011, p. 29-49
° BARRIE PITT : Zeebrugge : St. George’s
Day 1918, London, Cassell, 1958, XV,
p.237
° Zeebrugge raid.png
° D.LAKE : Zeebrugge and Ostend raids
1918, Pen and Sword, Barnsley, 2002
° XXX: Marinekorps Flandern, 1914-1917.
° JOHAN RYHEUL : Marinekorps Flandern
1914-1918. Uitg. Emiel Decock, Aartrijke,
1966, p.47, 48 en 235
XXX : Cnoc is ier. (Tijdschrift) 45, jg.
2008, p.41

Memorial voor de bemanning van de C3
(Pierre de Soete)
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Verslag
Bezoek aan Villa Elza ( Wenduine)
10 november 2013
1913. De bouwplannen zijn van 1908. De
naam van de architect is helaas niet
gekend.

Lydie Van Craeynest

In die tijd was de dijk van Wenduine nog
volgebouwd met villa ‘s die dateerden van
voor WO I. Er stond zelfs een hoekvilla
van architect Victor Horta. Van 1965 tot
1990 zijn die villa’s helaas allemaal
vervangen door hoogbouw. Alleen villa
Elza en villa Malvine ontsnapten aan de
bouwpromotoren. Het zijn de eerste villa’s
in beton aan de kust. Hun stijl is eclectisch
en hun indeling is identiek.
De villa’s waren het eigendom van twee
Luxemburgse broers en fungeerden als
vakantiewoningen. De naam van de villa’s
refereren naar de echtgenoten van de
eigenaars.
Merkwaardig is dat tot op vandaag het
interieur van beide villa’s bewaard
gebleven is. In villa Malvina is er een
glasraam, in villa Elza niet.
Toen we aanbelden krabde de eigenares
even in het haar: immers 23 bezoekers
over de vloer krijgen is niet niks en ….ze
begon aan haar verhaal.
In 1953 kochten haar schoonouders villa
Elza. Het gebouw was in slechte staat
maar
het
functioneerde
enkel
als
vakantiewoning en het voldeed aan de
vakantienoden van de naoorlogse tijd.

Een donkere, miezerige en winderige
zondagnamiddag. Alleen in november kan
een zondag zo grijs zijn, nochtans is de
zee mooi met zijn hoge golven en
prachtige gedempte kleuren.

Maar tijden veranderen. Vanaf de jaren 60
kregen de eigenaars geregeld een bod van
bouwpromotoren. Bod dat ze prompt
afsloegen.
Maar
naarmate
de
dijk
volgebouwd werd met hoogbouw, werd de
sfeer grimmiger: anonieme dreigbrieven,
eventjes een niet toevallig botsinkje met
een
werfkraan,
bedreiging
aan
de
eigenares. Toen werd buiten het weten
van de eigenaars het huis in een vastgoedkantoor te koop gesteld. Gemeente
De Haan had zonder weten van de
eigenaars
immers
de
onteigeningsprocedure ingezet…. De naam van het
nieuwe appartementsgebouw was al
gekend: de Baai.

We gaan met de tram naar onze
buurgemeente Wenduine om een van de
laureaten van de Monumentenprijs 2013
te bezoeken: Villa Elza op de Zeedijk.
Villa Elza is de helft van een tweelingvilla.
Samen met Villa Malvina, haar zus, vormt
ze een van de zeldzame restanten van de
Belle Epoque zeedijkarchitectuur aan de
Belgische kust.
De beide villa’s met gemeenschappelijk
deel aan de Graaf Jansdijk dateren van
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Een einde aan de speculaties kwam, toen
in 2005 de villa’s geklasseerd werden en
dit pas nadat één van de villa's gesloopt
dreigde te worden. Toen beslisten de
eigenaars van villa Elza om de villa te
restaureren.
Tot daar de bewogen geschiedenis.

De houten etenslift die nog altijd in
gebruik is, getuigt van vakmanschap.
Ook het stucwerk in het plafond is
authentiek.

Nu de rondleiding.
Het interieur in beide villa’s bleef volledig
bewaard zowel naar indeling als naar
afwerking.
Wat vooral opvalt als je villa Elza
binnenkomt, is het licht: niet voor niets
werd er dagenlang overlegd met de
mensen
van
“Monumenten
en
Landschappen “ over de pastelkleuren van
de muren zowel in de loggia, als in de
woonkamers.

In
de
zithoek
bevindt
zich
witmarmeren
schouw
met
classicistische vormgeving.

een
neo-

In het ruime woongedeelte op de beletage is er een zithoek, een eetkamer en
een traphal met vestiaire. Het prachtige
schrijnwerk alom valt op: houtwerk in
pitchpine, een soort dennenhout dat in de
belle epoque massaal gebruikt werd.
De
paneeldeuren
met
uitgewerkte
omlijstingen, de muurkasten en de trap
zijn origineel, maar waren op vele
plaatsen overschilderd. Het oorspronkelijke hang- en sluitwerk is bewaard
gebleven.

Op de verdiepingen bleven de eenvoudige
plankenvloeren behouden.
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Via een houten trap bereiken we de
keuken in de kelder. De vloer is in granito
wat erg modern was in 1913. Nu is alle
mogelijk hedendaags comfort aanwezig
Vooraan zien we de dienstingang in de
kelderkeuken. Via het trapje op de Zeedijk
kwam het personeel in de villa. De ingang
via de loggia was het voorrecht van de
eigenaars. Upstairs, downstairs!

In de badkamer met alle mogelijke 2013
snufjes prijkt nog de badkuip uit een lang
vervlogen periode.

Achteraan grenst de villa aan de twee
gescheiden,
weliswaar
bescheiden
woningen voor het personeel. In het
midden heb je de koetsingang en een
grote ingang voor de bevoorrading.

Nadat Alberta de vrouw des huizes
bedankt voor haar gastvrijheid en haar
zeer degelijke uitleg, verlaten we het pand
met de bedenking waarom zo veel
eigenaars gezwicht zijn voor de vastgoedreuzen: niet alleen voor het geld
maar voor de miserie die aan behoud en
restauratie van dergelijke villa’s verbonden was.

Nu naar de bovenverdiepingen Daar
bevinden zich de ruime slaapkamers, die
een prachtig uitzicht geven op strand en
zee. Ook hier valt het prachtige schrijnwerk op.
Op de overloop zien we een glasraam dat
al neigt naar de Art Deco.
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De Blankenbergse steenweg
Deel 1
handelsproblemen in het algemeen en
voor het wegennet in het bijzonder. Voor
1704 bestonden er, op enkele uitzonderingen na, slechts korte stukken
kasseiweg als uitlopers van steden of
gekasseide delen van een weg in het
centrum van een stad of dorp. Vanaf 1704
werd begonnen met de aanleg van
steenwegen die twee steden met elkaar
verbonden en die volledig gekasseid
werden, onder andere Brussel-Leuven,
Mechelen-Kontich, Brussel-Bergen, Brussel-Gent en Antwerpen-Lier. Tot rond
1740 was het niet de overheid maar de
plaatselijke
officiële
of
particuliere
instanties
die
initiatief
namen
om
steenwegen aan te leggen. Het waren dan
ook de plaatselijke besturen die het
financieel plaatje mochten invullen. Toch
moest elke aanleg goedgekeurd worden.
De overheid legde toen al bepaalde
principes aan de dag. Zo mocht een
steenweg een waterloop niet volgen noch
hinderen. De toelating werd verleend in
een octrooi: een vergunning om de
gevraagde steenweg aan te leggen waarin
nauwkeurig het uitzicht, afmetingen,
tolrechten werden bepaald.

Hugo Van Loocke
Als er één baan is die door iedere
Blankenbergenaar
en zelfs Bruggeling
gekend is, is het wel de Blankenbergse
Steenweg. In Blankenberge heet hij eerst
‘Kerkstraat’ en daarna tot de grens met
Zuienkerke, ‘Brugse Steenweg’. Hoe is
die steenweg er gekomen?
Het wegennet einde 17de begin 18de
eeuw liet veel te wensen over. Veel grote
Romeinse verbindingswegen waren na
eeuwen sterk in verval geraakt. Er
bestonden nog ‘goede’ verharde wegen
maar ze werden zeldzaam. Vooral de
waterwegen waren toen de belangrijkste
vervoersaders. Voor de rest was er een
diffuus landwegennet. Dit was niet meer
dan een web van mogelijke tracés tussen
twee steden. Die verbindingen vormden
een kluwen van kronkelende aarden
landwegen. De zorg was niet zo snel
mogelijk het doel te bereiken maar
simpelweg het doel bereiken ongeacht de
afgelegde afstand. Het reizen – en zeker
het vrachtvervoer- was geen pretje. De
landelijke wegen waren herschapen in
karresporen waar paarden- in de winter
was een extra span noodzakelijk- hotsend
en botsend zich een weg moest zoeken
want regenbuien herschiepen dergelijke
wegen in geulen en putten. Een groot deel
van het jaar verkeerden ze zelfs in een
onbruikbare staat.

WAT
WAS
HET
BLANKENBERGE?

PROBLEEM

IN

Al van oudsher was Blankenberge een
belangrijke visleverancier voor het binnenland, speciaal voor Brugge. Vis was in de
middeleeuwen een belangrijk deel van de
voedselvoorziening. De Kerk eiste dat op
bepaalde dagen, vrijdagen en bepaalde
vastendagen er geen vlees werd geconsumeerd. Vis was het alternatief. Daarbij
komt nog dat de visvangst niet afhankelijk
was van misoogsten en ook niet kon
vernield worden in oorlogstijd. Vissen was
wel een gevaarlijk beroep maar vis was
altijd voorhanden. Daarbij was vis sinds
de vroege middeleeuwen een gegeerd
product, ook voor de Vlaamse graven. Het
is niet toevallig dat de vismarkten in de
grote steden dicht bij het grafelijk verblijf
lagen (Brugge, Gent, Antwerpen).

Al in de loop van de 16de eeuw legde de
overheid ‘straatschouwingen’ op, waarbij
lokale besturen inspectietochten langs
wegen moesten uitvoeren. Herstellingen
moesten door de aanpalende eigenaars
worden uitgevoerd maar bleven echter tot
het minimum beperkt: putten werden
opgevuld met bussels rijshout (twijgen en
takken) en bedekt met aarde en zand. In
feite hoorde een kar het karrenspoor van
haar voorgangers te volgen om vlot
vooruit te komen.
Pas in het begin van de 18de eeuw toonde
de centrale regering belangstelling voor

Het bewaren van vis was niet zo simpel,
behalve het drogen en inpekelen, was er
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geen middel om vis gedurende lange tijd
te bewaren. De vis moest zo vlug mogelijk
bij de verbruiker belanden. En dat was
juist het probleem: het vervoer duurde
lang omdat het wegennet ronduit slecht
was. De beschikbare wegen richting
Brugge waren: de Blankenbergse Vaart
via de Blankenbergse watergang die tot
de westkant van de stad liep, de
Blankenbergse Dijk of Gentele en de
Dulleweg. Beide laatsten waren al eeuwen
in gebruik als verbindingsweg.

bedroegen 116.000 gulden voor een
afstand van ongeveer 11 km (2900
roeden). Fijntjes verwijst men dan maar
naar de aanleg van de steenweg Gent –
Aalst en Gent-Kortrijk (1716) die op
kosten van de Provincie waren aangelegd.
In Blankenberge was men van mening dat
de parochies die mee zouden profiteren
van de steenweg ook hun stuiver in het
zakje moesten doen. Met name SintPieters, Zuienkerke, Sint-Jan-op-den-dijk,
Uitkerke, ja zelfs Lissewege, Dudzele en
Wenduine werden verzocht om gezamenlijk zo’n 40.000 gulden op te hoesten. Ook
de Wateringen zouden moeten bijdragen.
Zij werden daarentegen vrijgesteld van
het onderhoud van de Blankenbergse Dijk
en de Dulleweg die als belangrijke wegen
zouden gesupprimeerd worden. De rest
zou met het tolgeld worden aangevuld. En
met leningen bij particulieren.

De visnering in Blankenberge was aan het
uitbreiden en de slechte verbinding met
Brugge dwong de vissers hun vangst meer
en meer in Zeeland te gaan verkopen.
Vandaar dat, in het kader van de belangstelling van de overheid voor een beter
wegennet, de Blankenbergse magistraat
een smeekbede zendt naar het Brugse
Vrije en naar de overheid voor de aanleg
van een ‘steenweg’.

Daarom werd een raming opgesteld:

Het was nodig want volgens “d’heeren
geestelijken ende leden ‘s landts van
Vlaanderen” werd het vervoer van vis
naar Brugge gedaan “avec peine, risque et
peril de leur vie, avec quatre chevaux
pendant les mois d’octobre, novembre,
décembre, janvier, fevrier, avril, mars et
mai”. Dus was het alleen in de zomermaanden mogelijk een deftig vervoer te
organiseren. Er moest iets gebeuren.

Het belangrijkste was natuurlijk het visvervoer. Men schatte dat er jaarlijks
15.000 manden vis naar het binnenland
werden vervoerd met 12 korven per
wagen, maakt 1250 wagens, rekening
houdend dat het vervoer nu het gehele
jaar door kon gebeuren. Daarbij vermeldt
de magistraat dat sinds 1713 het aantal
vissersvaartuigen van 38 naar 28 was
teruggevallen “ter causen den varschen
zeevisch niet ghetransporteert conde
worden ende diversche visschers hun sijn
gaen placeren in Zeelant, alwaer sij
ghevoeghelijck aengenomen worden om
hunne over groote ervarentheyt int
visschen als de zeeuwen daer verre te
boven gaende”.

We laten onze Blankenbergse burgervaderen zelf aan het woord in 1722:
Supplierende verthoonen reverentelyck
Burghmeesters ende Schepenen der stede
ende port van Blanckenberghe dat hunne
stadt alsnu de eenighste is die alsnoch in
staet is om de provincie te furnieren
vanden verschen zeevisch die sy tot
gherief vande ghemeenten oock in
abundantie vanghen dan niet jeghenstaende dies, is het evenwel onmoghelick
van promptelick den selven over al te
comen versenden ten opsichte dat de
weghen vande voornoemde stadt tot aen
de gonne van Brugghe in het wynter
seizoen namentlick teenemael inpracticabel sijn tot den transport van diere ende
daer inne nochtans seer facilick soude
connen voorsien worden bij aldien daer
eene calceyde gheleyt wierde.

De tweede bron van inkomsten was, toen
al, de toeristen en baders. In Blankenberge kon men “sonder eenighe de minste
perijckele (gevaar) en in gevoeghelijken
(fatsoen)
als
ter
eenighe
andere
zeehavens ofte ghewesten, aldaar in zee
can gaen baeden” En vandaar: “Soo
commen daghelijcs naer Blankenberghe
een groote meenigte van volck van
diversche provincies ende steden met
allergande voituren” en die “voituren“
zouden moeten onderweg tol betalen. Men
schatte voor de zomermaanden juni, juli
en augustus op dagelijks 25 “waeghens”
met badgasten en daarbij nog 25 mannen
te paard (van vrouwen werd precies niet
verwacht dat zij te paard naar de kust
zouden rijden). Bij regen, “selfs in den

Dus een “calcyde” of steenweg zou
helpen. Maar wie zal dat betalen. Niet
Blankenberge, ook toen waren de stadsfinanciën beperkt en de geschatte kosten
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somer seysoene” was de tegenwoordige
aardeweg moeilijk berijdbaar zodat de
gasten wegbleven “t’ gonne niet gebeuren
en soude indien den calsyde as gemaeckt
ware”. Maar ook in april en mei zouden
toeristen komen evenals in september en
oktober.

weerszijde
werden.

van

de

steenweg

voorzien

DE AANLEG
Een “calceydewegh“ in de Oostenrijkse tijd
zag er verreweg altijd het zelfde uit: een
middenstuk dat gekalseid werd met een
lichte ronding (afwatering) en afgeboord
met boordstenen, daarnaast aan weerzijden een zomerweg, een bomenrij en
een afvoergracht. De bomenrij zorgde,
naast een esthetische functie, ook nog
voor een goede drainage van de weg.

Door de aanleg van de steenweg zou het
goederenvervoer en personenvervoer nu
ook in de niet-zomermaanden kunnen
gebeuren. Geschat werd in deze maanden
op twee wagens per dag en acht man te
paard.
Allerlei goederen worden ook vervoerd
zoals hout voor de zeewerken (geschat:
480 wagens per jaar langs de barelen)
maar ook 1200 vette runderen zouden
moeten naar de markt gebracht worden.

Een mogelijkheid was om ofwel het tracée
van de Blankenbergse Dijk of van de
Dulleweg te gebruiken als basis voor de
nieuwe weg. Ingenieur De Stobbeleere en
landmeter Nollet onderzochten in opdracht
van de Staten van Vlaanderen beide
mogelijkheden. De Blankenbergse dijk
bleek niet te voldoen wegens de onstabiele ondergrond, terwijl de Dulleweg
beter was door de aanwezigheid van
goede aarde en de overvloed van zand
hun voorkeur wegdroeg.

Ook vanuit de andere parochies wordt
transport ingeschat: Sint-Pieters (wekelijks 10 wagens door één bareel),
Zuienkerke (3 wagens door 2 barelen, 10
wagens door 1 bareel), St.-Jan (3 wagens
door 2 barelen), Uitkerke (8 wagens door
2 barelen, 5 wagen door 1 bareel),
Wenduine (4 wagens door 3 barelen),
westkant Heist (2 wagens door 2 barelen),
westkant Lissewege (12 wagens door 1
bareel), westkant Dudzele (3 wagens door
1 bareel). Het vervoer van eigen oogst
was
echter
vrijgesteld
van
tol.

Vanuit de administratie kwamen echter 5
mogelijke trajecten: (zie tek.)
A.
De
weg
vanuit
Sint-Pieters
doortrekken naar Uitkerke (uiteindelijke
uitvoering).
B.
De Dulleweg rechter trekken en
aanpassen.
C.
Een weg vanaf Schipsdalebrug,
pijlrecht naar Blankenberge.
D.
Een weg van Schipsdale
Zuienkerke naar Blankenberge.
E.
De Blankenbergse
trekken en aanpassen.

dijk

via

rechter

Landmeter Nollet gaf de voorkeur aan het
rechttrekken van de Dulleweg maar de
andere trajecten werden niet zomaar aan
de kant geschoven. Jacob Cobbe werd
belast met het onderzoek van deze
trajecten en gaf de voorkeur aan een
pijlrechte verbinding vanaf de kerk van
Sint-Pieters naar de kerk van Blankenberge. Hij argumenteerde dat een rechte
weg een kwartier korter was. Het niet
gebruiken van de Blankenbergse Dijk en
de Dulleweg kon gecompenseerd orden
door de verkoop ervan als landbouw-

Een andere bron van inkomsten was de
houtwinning van de bomen die aan
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grond. Hij opteerde voor één gracht naast
de weg, maar dan wel zo breed dat hij
kon dienen voor het vervoer van de
bouwmaterialen voor de weg. Aan de
andere zijde, waar geen gracht voorzien
was, moesten de aanpalende eigenaars
zelf een gracht graven als afscheiding
voor hun dieren. De aarde moest op het
bed (midden) van de weg worden gegooid
om zo een hoogte te maken. Dat de weg
niet langs de dorpskern van Zuienkerke
voorzien was, vond hij weinig relevant
omdat, zelfs al lag de weg op zekere
afstand, de afstand van de dorpskern niet
zo groot was.

7.
De provincie krijgt de toelating om
renten te lichten (leningen aan te gaan).
Deze worden terugbetaald met de opbrengst van de tol.
8.
Er worden twee barelen voorzien
op ongeveer 1 mijl (= 1,5 km) van elkaar
(zie deel 2).
9.
Er wordt toelating gegeven om
gronden te onteigenen mits betalen van
een vergoeding door experten bepaald.
Daartegen is geen verhaal mogelijk.
10.
De Dulleweg en de Blankenbergse
Dijk mogen verkocht worden.
11.
Er moet aan weerszijden van de
weg een bomenrij worden geplant.

HET OCTROOI

12.
De
tolgelden
en
modaliteiten
worden in het octrooi bepaald (zie deel 2).

In Vlaanderen moesten de nieuwe wegen
aangelegd
worden
met
plaatselijk
kapitaal. Alleen in Brabant werden de
steenwegen door de overheid aangelegd
(meestal als verbinding tussen de keizelijke bezittingen). De overheid beperkte
zich ertoe om de toestemming onder de
vorm van een octrooi af te leveren. Daarin
stonden ook de voorwaarden. Op 29
januari 1723 werd via een keizerlijk
octrooi de aanleg goedgekeurd. Deze
steenweg was de eerste van een reeks
steenwegen die allen vertrokken vanuit
Brugge (naar Gistel 1755 – naar Oostende
1765- naar Eeklo 1778- naar Torhout
1751 – naar Kortrijk 1752)
In het octrooi
vereisten:
1.
zijn.

staan

de

13.
De maximum lading van
voertuigen wordt bepaald (zie deel 2).

de

14.
Er worden tolwachters en –inners
aangesteld met aanduiden van hun
vergoeding (zie deel 2).
15.
De maatregelen tegen het ontlopen
van de tol (zie deel 2).
16.
Verder wordt er verwezen naar het
octrooi van de steenweg Gent –
Oordegem.
In de volgende aflevering bekijken we de
verdere constructie van de weg, het
protest en de klachten, het heffen van de
tol en hoe men die probeerde te omzeilen.

volgende

De weg moet zo recht mogelijk

BRONNEN
RAG (Rijksarchief Gent)
002 10877 nr 11 , 52
065 840
RAB (Rijksarchief Brugge)
TBO 142 647 en 745
VAERENBERG J.: “Derde deel vanden
vierden placcaetboeck van Vlaenderen”
(1740)
BOTERBERGE
R.:
Zuienkerke,
geschiedenis van een polderdorp (1992)
COORNAERT M.: De topografie, de
geschiedenis en de toponymie van SintPieters-op-den-Dijk tot 1899, Brugge,
1972

2.
De totale breedte van de weg moet
80 voet zijn (60 voet koningsmaat)
(21,95m).
3.
De breedte van het te kasseien
middengedeelte, boordstenen inbegrepen:
20 voet (5,48m).
4.
De zomerwegen aan beide zijden
van de kasseiweg: elk 16 voet (4,39m).
5.
Aan weerzijden een gracht van 14
voet (3,84m).
6.
Er moeten twee bruggen in
metselwerk
over
twee
watergangen
worden voorzien (de eerste ten zuiden van
de Dullemolen, de tweede begin Uitkerke).
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Verslag lezing

De Zeewering van Wenduine tot Heist”
Hugo Van Loocke
15 oktober 2013

Cis Kennes
Het verloop van duizenden ton zand gedurende tien eeuwen even kort samenvatten, is
onbegonnen werk. Wel is er wat te zeggen over de sfeer van die avond: het is zelden gezien
dat er voor een voordracht met Powerpoint twee rijen stoelen moesten bijgezet worden! De
meeste aanwezigen (sommigen van over de grenzen!) hadden er het volste vertrouwen in
dat wat Hugo zou brengen, sowieso én origineel én kwaliteit zou zijn. Opvallend was de
tegenstelling tussen de aandachtige stilte tijdens de uiteenzetting en het losbarsten van
commentaren tijdens de pauze en na de voordracht. Een onderwerp als dit naar voor
brengen als een spannende, interessante en soms grappige story: het is niet iedereen
gegeven!
Wie meer wil weten over waterhoofden, paalwormen, fascinages, kramdijken en dagzomen
kan nog terecht in het boek ‘Om hoghe vloeden te weerstaen’: voor € 18 krijg
je dagen boeiende lectuur…
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Publicatie

Het kasteeltje te Uitkerke
250 jaar
Het Nieuwsblad 5 februari 2014

Het boekje is nog altijd te koop bij
Hugo Van Loocke
hugo.van.loocke@skynet.be tel.0475/93 72 00
Prijs: € 6
De opbrengst gaat naar
“Kusterfgoed is onze troef”
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Verslag

Graftrommels
voordracht en workshop
7 februari 2014

Alberta Van Asbroeck

herstellen
van
lacunes
en
voor
herschilderen. Alles wordt ook zorgvuldig
vastgelegd: Rita D. neemt nota, Gino
fotografeert en Rita V.S. en Michel filmen.
Het enthousiasme van Evert Jan werkt
aanstekelijk, en gesteund door zijn
deskundige
uitleg
voelen
we
ons
voldoende gewapend om zelf aan het werk
te gaan. Zo gauw ons dossier bij HERITA
(overkoepelende
Vlaamse
erfgoedorganisatie) is ingediend starten we met
het reinigen en schuren van de trommels,

14u: Workshop restauratie Blankenbergse graftrommels.
Spreker: Evert Jan Halkus
Voor een twaalftal geboeide vrijwilligers
van de werkgroep Fiscaal Aftrekbare
Giften en van de werkgroep Funerair
Erfgoed
opent
en
ontleedt
onze

Nederlandse
ervaringsdeskundige
systematisch onze kleinste graftrommel.
Na het openen van de trommel blijkt dat
alle bladen van de krans uit zink zijn
vervaardigd en de bloemetjes zijn van
biscuitporselein
gemaakt.
Bij
alle
onderdelen volgen tips voor reiniging,

en ook alle blaadjes en bloemen krijgen
een poetsbeurt. Later komen dan de
schilderwerken aan bod. Ondertussen
heeft de Stad i.s.m. BODI ons ook een
lokaal ter beschikking gesteld zodat we
comfortabel kunnen werken.
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Ons streefdoel is om de trommels
in hun glorie te herstellen tegen
Allerheiligen 2014.
20u:
De
historie
van
graftrommels
en
kunstgrafkransen op de Europese
begraafplaatsen.
Spreker: Evert Jan Halkus
Op een vlotte en begeesterende
wijze vertelt Evert Jan bijna een
uur over de Europese gebruiken
bij het begraven van de doden.
De
gewoonte
om
bloemenkransen neer te leggen was zeer
verspreid en bereikte haar hoogtepunt
rond 1900. Kunstgrafkransen waren
tijdloos, maar ook duur en zo ontstonden
de graftrommels die de kransen beschermden tegen alle weersomstandigheden.

paars, voor mannen was zwart overwegend.
In het tweede deel van het betoog kwam
de eigen ervaring van Evert Jan met de
inventarisatie en restauratie van graftrommels in Nederland aan bod. Samen
met echtgenote Lidy en met Léon Bok ver-

Kransen op de militaire begraafplaats te Oeren kort na WO I
Verscheidene Franse bedrijven vervaardigden ingewikkelde parelkransen, andere
bedrijfjes specialiseerden zich in metalen
bladeren
en
porseleinbloemen.
Ook
bloemen en blaadjes uit rijstpapier werden
voor grafkransen gebruikt.
Alle bloem- en bladersoorten hadden hun
eigen symbolische betekenis, en ook de
gebruikte kleuren gaven aanduidingen. Zo
werd voor de kindjes meestal wit gebruikt,
soms in combinatie met lichtblauw. Voor
de vrouwen opteerde men dikwijls voor

richtte
hij
echt
pionierswerk,
dat
resulteerde in de restauratie van meer
dan 150 graftrommels.
Tijdens de pauze bekijken de aanwezigen
samen met de spreker het meegebrachte
foto- en werkmateriaal. Ook hier ontspint
zich een levendige interactie die nog
steeds verder groeit in het uitwisselen van
fotomateriaal en tips.
Met dank aan Evert Jan en Lidy Halkus
voor hun bijdrage aan de restauratie van
onze Blankenbergse graftrommels!
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Verslag

“Belle-Epoque weekend
23-24 november 2013

Alberta Van Asbroeck
Het
Belle
Epoque
Centrum vierde zijn 5jarig bestaan in stijl! De
brede
waaier
aan
activiteiten lokte heel
wat
enthousiaste
bezoekers.
De
vrijwilligers
van
Vriendenkring
Stadsgidsen Blankenberge vzw
gaven op een infostand
in de Sint-Rochuskerk
uitleg over de “Kusterfgoed
is
onze troef”
projecten en over onze
publicaties. Vooral het
voor
die
gelegenheid
vers van de pers “Het
kasteeltje van Uitkerke
250 jaar”, geschreven
door Hugo Van Loocke,
kreeg heel wat aandacht.
Om onze projectenkas
een beetje te spijzen
hadden we met enkele
vrijwilligers een ruime
voorraad snert aangemaakt volgens onderstaand recept uit het
“Traité
d’économie
domestique
et
d’hygiène”. Dit boek van
Angèle
Firquet-Adam
werd rond 1910 gebruikt
Snert soep onder hemels toezicht
als
leidraad
in
de
Huishoudscholen. De soep werd deze keer wel heet gegeten en door iedereen erg
gesmaakt!
Een pluim voor alle vrijwilligers, gidsen en FAG (Fiscale Aftrekbare Giften)-medewerkers,
die soep maakten, materiaal leverden, permanentie deden, uitleg gaven, soep
transporteerden of uitschepten, afwasten en opruimden: het was leuk en voor herhaling
vatbaar!
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Rubriek

Blankenbergse Eet Cultuur
Op veelvuldige aanvraag van de consumenten van de snertsoep op het Belle Epoque
weekend, volgt hier het recept uit 1910. Niet voortvertellen!
Recept voor 6 personen:
-Benodigdheden: 1/4 kg droge erwten, 1/2 kg aardappelen, 2 stengels prei, 1 tak selder,
2 uien, 50 gr vetstof, 4 liter water, peper en zout.
-Werkwijze: de erwten de avond voordien al laten weken (à l’eau de pluie froide!). Daarna
de erwten in water laten koken gedurende 1 uur. De gesneden groenten opstoven in de
vetstof en daarna bij de soep voegen. Laten garen en de soep doorsteken. Afwerken met
spekreepjes of croutons.
Smakelijk!

Forum

Wie Weet Wat?
Heel wat lezers van onze nieuwsbrief,
bezoekers van onze tentoonstellingen en
deelnemers aan onze activiteiten, stellen geregeld vragen over foto’s, evenementen,
personages, voorwerpen, … in verband met Blankenberge en omgeving
Daarom willen we jullie laten kennismaken met een nieuwe rubriek van de nieuwsbrief.
Het is onze bedoeling een dialoog met geïnteresseerden in het leven te roepen.
Allemaal samen kunnen we misschien heel wat vragen beantwoorden.
Hier al een eerste : Wie weet in welke villa of hotel dit tegeltableau stond ?
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De familie de GOTTAL bracht gedurende meer dan 20 jaar de vakanties door in Blankenberge.
Op de cover van deze nieuwsbrief zien we ze bij hun aankomst op het station.
Hieronder een foto genomen op de zeedijk.

Heb jij een antwoord of een vraag, laat het weten aan de redactie : vsb.vzw@gmail.com
We hebben zelfs een tweede vraag:
De kerk van Uitkerke werd in de 2de helft van de 16de eeuw zwaar beschadigd door de
watergeuzen. De oudste bewaarde rekening laat in elk geval begrijpen dat het gebouw
grotendeels uitgebrand was. Ook de toren moest hersteld worden. In 1609 vermeldt een
verslag van het bezoek van bisschop de Rodean van Brugge: “te Uitkerke zag hij het
trieste beeld van de verwoeste kerk, nog verergerd door de ruïne van de toren”. Er werd
vanaf dan intens gewerkt aan de restauratie van de kerk en een gedenksteen van 1645
boven het oude portaal in de toren herinnert aan het afwerken van belangrijke delen
zoals: “het legghen vanden solderijnghe inde nieuwe torre.” Op een schets van 1723 (zie
fig.) zien we dat de torenspits nog altijd ontbreekt. Dit is ook te zien op andere plannen uit
die tijd. Weet iemand wanneer de torenspits is heropgebouwd ? Is dit pas in 1867
(volgens de plannen van arch. P.Buyck) of vroeger? Enige suggestie? Mail het naar
vsb.vzw@gmail.com.
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Varia
NIEUW EMAIL ADRES
Om het secretariaat zoveel mogelijk ter beschikking te stellen van de leden en om Trees
ook eens op vakantie te laten gaan, is er een nieuw e-mail adres. Deze mailbox wordt
bekeken ook als onze secretaris niet beschikbaar is. Noteer dus

vsb.vzw@gmail.com
DE DIGITALE NIEUWSBRIEF

Wat de kranten kunnen, kunnen wij ook. Als u deze Nieuwsbrief digitaal wil krijgen dan
volstaat een mailtje naar vsb.vzw@gmail.com met de mededeling of u de Nieuwsbrief
alleen digitaal wilt of zowel op papier als digitaal (dus beide). De digitale versie is in kleur.
Wie alleen maar de papieren versie wil, hoeft niets te doen.

HET ETENTJE VAN DE LEDEN-GIDSEN IN HET CASINO OP 21 MAART

Op de eerste dag van de lente, kwamen de gidsen en partners samen in het Casino om
‘iets’ te eten en nadien met (gratis gegeven) jetons van het gokspel te proeven. Waar bij
de meesten na ultrakorte tijd het (kleine) kapitaal verdween in het gat van de roulettetafel, waren er toch een paar gelegenheidsgokkers die winst maakten met als koploper
onze voorzitter die ‘rijkelijk’ euforisch het volgende ‘verslag’ pleegde:

“Ik wens jullie allen smakelijk eten !
Wie er niet bij is, moet het maar weten!”
Deze woorden sprak de voorzitter uit over drank en spijs
bij het begin van onze culinaire studiereis:
een vergelijkend onderzoek naar de vruchten van de zee:
te warm, te koud, te veel, te zout? Het viel allemaal wel mee.
Na lang wachten waren de gerechten een welkome zegening,
ook al eindigde alles met een Blankenbergse rekening.
Dan kwam deel twee: na wat uitleg en veel vragen,
mochten we zelf een voorzichtig gokje wagen.
Degenen die het best hadden opgelet,
bleven uiteraard ook het langst aan zet.
De clubkas werd wel niet overvloedig gespijsd,
maar we hebben toch even in een vreemde wereld gereisd…
CIS
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BLANKENBERGE IN PUIN
Dit is geen gevolg van een derde
Wereldoorlog

foto Francois Marreyt.
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