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De Klerck Patrick, Bl’berge
De Laere-De Wulf Frederik en Sofie, Brugge
Deneve Huguette, Bl’berge
Madeleine De Smit, Bl’berge
De Ville-Tosseyn Jan en Hilda, Bl’berge
De Vlieghere Cynthia, Bl’berge
De Vos Joseph, Bl’berge
De Vos Xavier, Bl’berge
Dullers Luc, Genk
Farina Enzo, Bl'berge
Férir-Cuinié Georges en Joëlle, Bl’berge
Fieuw Jeannot, Bl’berge
Hermans Daniëlle, Bl’berge
Kerkhof Edward, Bl’berge
Lamote-Demey Daniël en Nadine, Bl’berge
Lamote Toon, Bl’berge
Legein Marcel, Bl’berge
Misson Marc, Bl’berge
Monset Ludo, Bl’berge
Mortier Marc, Bl’berge
Peeters Denis, Bl’berge
Pillen Yolande, Bl’berge
Potier-Vandenberghe J.-P. en Cecile, Bl’berge
Raman André, Bl'berge.
Roets Helga, Bree
Sanders-Monbaliu Hervé en Brigitte, Bl'berge
Snauwaert Ivan, Loppem
Tosca Robert, Bl’berge
Van Asbroeck Jan, Willebroek
Vanderhaegen-De Smet Julien, Bl’berge
Vander Smissen Armand, Bl'berge
Van Eeghem Johan, Bl’berge
Van Eepoel Petrus, Bl’berge
Van Hollebeke Jane, Bl’berge
Van Houtte Rita, Bl’berge
Van Riet-De Wit Frans en Magda, Bl’berge
Van Reck Ronald, Bl’berge
Van Thuyne Geert, De Panne
Verburgh Cathy, Bl’berge
Verelst Arlette, De Haan
Verelst Julia, De Haan
Vermeersch-Popelier Rudolf Simonne, Bl
Vermeirsch Roseane, Oostende
Vileyn-Van Belle Geert en Riet, Bl’berge
Vrints Jan, Rijkevorsel
Warmoes Leo, Merelbeke
Willem, Bl’berge
Witgeers Francine, Bl’berge

Gidsen leden
Defever Paul, Bl’berge
Denoo Katrien, Oostende
Desmit Brigitte, Bl’berge
Impe Willy, Bl’berge
Kennes Cis, Bl’berge
Lehotzky Micheline, Wenduine
Packo Ria, Bl’berge
Parmentier Rita, Bl’berge
Pas Frederik, Bl’berge
Proot Geert, Bl’berge
Schaeverbeke Jaak, Bl’berge
Scharley Inga, Bl’berge
Spegelaere Fernand, Bl’berge
Van Asbroeck Alberta, Bl’berge
Van Craeynest Lydie, Bl’berge
Van Kersschaever Trees, Bl’berge
Van Loocke Hugo, Bl’berge
Van Reck Nancy, Bl’berge
Van Stalle Rita, Bl’berge
Wildemeersch Beatrix, Bl’berge
Witgeers Gino, Bl’berge

Ereleden

Casier-Poppe Bart en Sophie, Bl’berge
Coeman Hubert, Kortrijk
Daveloose-De Troyer Rik en Rita, Bl’berge
Lyle Anne, Halle
Malfait François, Bl’berge
Peeters-Foulon Wies en Gilberte, Bl’berge
Rijckaert Janine, Mechelen
Serpentier Leen, Bl'berge
Steven Franklin Joseph, Brussel
Tijssens-Dhauw Guy en Sandra, Bl’berge

Steunende leden
Ackaert-Goes Roger en Sonia, De Haan
Baeck Mario, O.L.V.Waver
Beckers Jo, Montfont, NL
Beckx Martine, Bl’berge
Benoit Régis, Oostende
Blomme Hilaire, Bl'berge
Boogaerts-Gijsbers Hugo en Nadine, Bl’berge
Boute Denise, Bl’berge
Boute Magda, Bl’berge
Brusselle Ann, Wenduine
De Caluwe Rosa, Bl’berge
Carrebrouck-Crombez Rik en Anne, Bl’berge
Constandt-Bloes Marc en Els, Oostende
De Coninck Karel en Verriest Guy, Bl’berge
De Jonghe Willy, Brugge

Wil je onze werking voor promotie, behoud en restauratie van Blankenbergs erfgoed steunen dan
kan je lid worden van onze vereniging. Het lidgeld voor 2012 bedraagt 12,50 euro per persoon of
20 euro voor een gezin, ereleden betalen 25 euro. Je storting is welkom op BE36-0682-37451781 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 hun dan
een Nieuwsbrief ter kennismaking .
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Voorwoord
Je kunt het misschien niet geloven, maar we zijn weeral aan een nieuw nummer.
Tempus fugit- de tijd vlucht weg- zoals onze klassieke voorvaderen het zegden. En
inderdaad, het is al 25 jaar geleden dat de ‘Herald’ kapseisde, 100 jaar dat de Titanic
zonk en zelfs al meer dan 100 dagen dat het cruiseschip de ‘Concordia ‘de Titanic
probeerde na te bootsen. Maar kwaliteit, in casu onze Nieuwsbrief, drijft boven dankzij
weeral goede en spetterende bijdragen (al zeggen we het zelf).
Veel leesgenot!
De redactie

ACTIVITEITEN VSB
Zondag 29 april en zaterdag 9 juni: Bezoek aan Wenduine
o.l.v. gids Hugo Van Loocke

Wenduine heeft een zeer lange geschiedenis: als Romeinse nederzetting, als
vissersdorp, als badplaats. Tijdens onze wandeling door Wenduine bekijken
we wat daar nog van overblijft. Met verhalen, anekdoten wordt het leven van
lang tot kort geleden geschetst. Wat is de ‘Spioenkop’? Is er nog iets van de
13de-eeuwse kerk te zien? En hoe zit dat met dat wapenschild? Waarmee
heeft Wenduine Blankenberge de loef afgestoken (vissersuitdrukking!). Wat
was de ‘scheve villa’? Waarom een meermin op de molen? Antwoord op 29
april (volzet) en 9 juni 2012 (inschrijven nog mogelijk).

Afspraak: 13u30 tramhalte station – de wandeling begint om 14u30 aan de
kerk van Wenduine ’
Prijs: leden VSB vzw: € 8, niet-leden: € 10 (gids, taart en koffie inbegrepen)
Inschrijven bij Cis Kennes, cis.kennes@skynet.be 050/42 40 94. Vooraf
betalen op rekening BE 36 0682 3745 1781 van VSB vzw met vermelding
“Daguitstap Wenduine” is vereist.
Zie ook verder als inleiding op het bezoek het artikel over WENDUINE
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Zaterdag 2 juni: Daguitstap Gent ‘Komt Dat Zien, Komt Dat
Zien!’
Met enkele fraaie tegeltableaus in de Clementinalaan als ‘wachthapjes’, trekken we naar
het ‘Miljoenenkwartier’, een wijk die in 1994 grotendeels beschermd werd als stadszicht,
en waarvan bovenop in 2006 nog 23 woningen de status kregen van ‘monument’. Van één
van deze villa’s bezoeken we het interieur (met betegeling natuurlijk, wat dacht je?).
Ondanks een brede waaier aan bouwstijlen uit de periode 1926-1940, zorgden de strenge
bepalingen van het urbanisatieplan voor de wijk toch voor een opvallende harmonie. Erg
herkenbaar, te meer daar enkele Gentse architecten ook in Blankenberge hun sporen
nalieten! Als we hierin dan nog wegwijs gemaakt worden door Norbert Poulain, de
voorzitter van de vzw Interbellum, mogen we gerust van een topper spreken!
Een zalige maaltijd in ‘De acht Zaligheden’ zal dan ongetwijfeld zeer welkom zijn…
Daarna gaan we even lekker nostalgisch worden en jeugdherinneringen oproepen in ‘het
Huis van Alijn’, waar materieel en immaterieel Erfgoed uit het recente verleden
gekoesterd wordt.
Wie dan wild enthousiast werd, zal vlug tammer worden van verbazing in ‘De Sirk’:
inderdaad gebouwd in eivorm en ook historisch op de plaats van een dierentuin. Privéinitiatief en creatief denken: een goocheltruc die een verloederde buurt omtoverde in
een totaal nieuw concept: kunstzinnig, sociaal en milieubewust in één klap: een gewaagde
maar geslaagde act!

Vertrek: station Blankenberge met de trein van 8u11, dus graag aanwezig om 7u50.
Prijs: € 35 voor leden, € 38 voor niet-leden.
Inbegrepen: gids bij de wandeling, ingang Villa De Bondt voor interieurbezoek, maaltijd
(slaatje vooraf Gentse waterzooi en koffie of thee), ingang Huis Van Alijn en uitgebreid
vieruurtje. Niet inbegrepen: trein + trams en drank bij het middagmaal.
Inschrijven: bij Cis en Alberta, alberta.vanasbroeck@skynet.be
of 050-42 40 94. De inschrijving is pas definitief na storting van het bedrag op rekening
BE36 0682 3745 1781.
Let op: slechts 25 deelnemers mogelijk! Dus snel inschrijven en betalen!

Villa De Bondt Krijgslaan

project Zebrastraat
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Zaterdag 6 oktober: Bezoek aan het IJzerfront
Gids: Kristof Jacobs

De IJzer speelde tijdens WO I een belangrijke rol. De Slag aan de IJzer vanaf
18 oktober 1914 en de onderwaterzetting van de IJzervlakte brachten de Duitse
oorlogsplannen danig in de war. Kristof Jacobs, auteur van het boek “Nieuwpoort
sector 1917” en lid van de “Association for Batllefield Archaeology and
Conservation” is de aangewezen loods op deze tocht door vroeger oorlogsgebied.
Programma:
8u: Vertrek aan het Stadhuis te Blankenberge met autocar.
8u45: Aankomst te Nieuwpoort: koffie + kennismaking met onze gids.
9u: Bezoek aan het Sluizencomplex Ganzenpoot. We krijgen uitleg over de
onderwaterzetting van de frontstreek vanop het Albert I-Monument. Daarna
rijden we naar Lombardsijde waar we het verhaal te horen krijgen over de minder
bekende slag om “La grande Dune”. Ook het ondergrondse oorlogsverleden van
Nieuwpoort wordt toegelicht.
Via de Britse begraafplaats “Ramscapelle Road Military Cemetary” naar
Ramskapelle voor de lunch.
12u30-13u30: Lunch
13u30: Bezoek aan het oud treinstationnetje van Ramskapelle dat erbij staat
zoals het in 1918 verlaten werd. Hier werd in 1914 hevig gevochten voor de
herovering van Ramskapelle. Daarna bezoek aan de historische spoorwegberm en
de Belgische Militaire Begraafplaats van Ramskapelle.
Vervolgens brengen we in Diksmuide een bezoek aan de Dodengang: een netwerk
van loopgraven en bunkers dat één van de gevaarlijkste stellingen was van het
Belgische leger, want gelegen op amper 50 meter van een Duitse bunker. Indien de
tijd het toelaat nemen we een drankje in Diksmuide.
We keren terug naar Nieuwpoort via de Duitse Militaire Begraafplaats in Vladslo.
19u30: terugkeer in Blankenberge.

Prijs: leden VSB vzw: € 38, niet-leden: € 42. Inbegrepen: busreis, ochtendkoffie,
gids, lunch (soep, hoofdgerecht, koffie +1 consumptie), toegang Albert IMonument en fooi chauffeur.
Inschrijven:
bij Cis en Alberta, cis.kennes@skynet.be, 050/42 40 94,
alberta.vanasbroeck@skynet.be
De inschrijving is pas definitief na betaling op rekening nr. BE36 0682 3745 1781
van VSB vzw met vermelding “Daguitstap Nieuwpoort”.
Met dank aan Inga en Alain.
Op de valreep: Lezing over
Cis Kennes in de nieuwe Bieb

Levende Begraafplaatsen
Datum nog te bepalen
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De Stationssite deel 2
Vernieuwing van de stationssite
Cis Kennes
De geplande nieuwe stationssite blijft de
gemoederen beroeren: voorstanders van
vernieuwing hebben overschot van gelijk:
stilstaan is achteruitgaan. Een stad moet
meegaan met haar tijd. En moderne
architectuur kan adembenemend mooi
zijn. Dat hebben we met de V.S.B.
meermaals met eigen ogen kunnen zien.
Langs de andere kant kan men zich
afvragen wie er zat te wachten op een
schaalvergroting van deze orde. De
omwonenden alleszins niet: het zou van
respect getuigd hebben als ze in de loop
van de voorbije jaren toch even op de
hoogte zouden gebracht zijn van wat hun
de komende twee decennia te wachten
staat. Communicatie en transparantie
heet dat.
Zelf kregen we met de V.S.B. op onze
vraag een heldere en goed onderbouwde
uiteenzetting over de plannen door Dhr.
Bart Slabbinck, projectmanager van
Gromabel.
Toch blijven er nog veel vragen:
- Was het station werkelijk versleten of
voorbijgestreefd, achterhaald?
- Is het voorziene aantal parkeerplaatsen
voldoende om ook de zomerpieken op te
vangen?
- kadert dit project in een totaalvisie op
de
Stad
met
randparkings
en
pendelbusjes?
- is er nog sprake van een ontlastingsroute
die
het
verkeer
richting
Zeebrugge zou afleiden om zo het
centrum te vermijden?

- zal de verkeersstroom voor het station
niet nog meer dichtslibben?
De les die uit dit alles getrokken moet
worden is dat architecturaal belangrijke
gebouwen
zoals
het
station
er
ongetwijfeld één was, niet mogen
verprutst worden door allerlei ingrepen,
om dan achteraf te beweren dat het
toch niet ‘stijlzuiver’ was. Net zoals bij
het Casino en de Pier is ook het ontwerp
van het Station van bij het begin beknot
en verwrongen: schuin dak, uitbreiding
buffetruimte met eigen uitgang, deuren,
dichtsmeren van Dudok-voeg…
Een gebouw is niet zo maar ‘een hoop
stenen’. Er steekt een opvatting, een
visie achter. En die vereist respect.

Toerist 2030
Een klerk uit het dorpje
Rosmalen,
kwam in 't Steedje een frisse
neus halen.
Maar bij 't zien van ’t Station
viel hij helemaal om
van dat prachtige
megalomane.
CIS
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Verslag activiteit 8 oktober 2011

Bezoek restaurateur Nico Van Dale
Cis Kennes
van onder lagen vuil en stof een picturaal
pareltje te voorschijn komt.

Met 17 waren we – het maximum – om
‘iets’ op te steken over de restauratie
van schilderijen in het Atelier van Nico
Van Daele: simpele zielen, want via de
geur van lijmen, harsen en vernissen
werden we ondergedompeld
in een uiterst complexe
materie. Langs de ene kant
gaat het om een mengeling
van
alchemie
en
middeleeuws monnikenwerk,
langs de andere kant wordt
hier gewerkt met de meest
geavanceerde technieken en
de
meest
moderne
middelen: vacuüm trekken,
röntgenfoto’s,
sterke
microscopen… Het moét
natuurlijk
wel,
als
je
draadje per draadje van
een beschadigd doek aan
elkaar wil zetten en op het
spoor wil komen van de
precieze
chemische
samenstelling van dragers,
grondlagen, tempera en
vernissen. Elk doek een
nieuwe uitdaging: zoeken,
testen, experimenteren…

Meer nog dan tekentalent en een
vijfjarige opleiding geeft in dit vak (of
ambacht?) de jarenlange ervaring de

doorslag: velen zijn geroepen, maar
weinigen zijn uitverkoren. Die weinigen
krijgen dan ook opdrachten van
gerenommeerde musea en kerkfabrieken.
Nu begrijpen we al iets beter hoe dat
komt…

We duizelden van de variëteit aan
beschadigingen die – soms heimelijk en
stil – een meesterwerk letterlijk kunnen
aanvreten: water, rook, schimmels,
krimpen, luchtvochtigheid, veroudering…
en ergst van al nog: vroegere
ondeskundige ingrepen. Gelukkig is er nu
en dan ook een ‘Aha-Erlebnis’ wanneer
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Het was met zijn 500 kamers het
grootste van de Belgische kust (w

Dinsdag 7 februari 2012

BLANKENBERGE 1864-1914:
Nieuw licht op een bruisende periode.
Verslag lezing door Alberta Van Asbroeck
Hugo Van Loocke

Het hotel was met zijn 500 kamers het
grootste van de Belgische kust (wat wil
je met al die kroostrijke ‘familles’ van die
tijd). Alberta praatte verder over het in
1864 opgericht select clubje met als
bedoeling“ om Blankenberge te koloniseren”, allemaal in het kader van de
‘opklimmende verschoning’ (sic) van
Blankenberge.

De aanwezigen die de ijskoude avond
hadden getrotseerd om naar Alberta te
komen luisteren werden voor hun moeite
warm beloond. Zoals we van haar
verwachtten, kregen we heel wat nieuwe
informatie over de periode 1865-1914,
één van de meest remarquabele perioden
in de geschiedenis van Blankenberge.
Wie woonde toen in Blankenberge?
Vissers uiteraard, handelaars, hoteliers
maar ook landbouwers. In Blankenberge
city zelf was nog heel wat ‘zaaigrond’
voorzien. Een andere categorie van
bewoners waren de koeien, zij waren ook
onderhevig aan reglementering. Bvb: De
deuren van de stallen (in de stad!)
moesten open zijn bij het inhalen van de
koeien opdat deze niet op straat zouden
blijven staan. Waren er toen al
parkeerproblemen?
Of
waren
er
“afval”problemen? En zo komen we dan
naadloos bij de ‘wild plassende heren’
maar daar zwijg ik liever over.

Maar er waren ook schoonheidsfoutjes
zoals een gebrek aan riolering. Alberta
liet ons een brief zien waar aangeklaagd
werd door een eigenaar dat hij wel
betaald had voor een riolering maar dat
er niets werd gedaan, ook niet voor de
“waterlijding”(cit). Ja, wat een bouwheer
lijden kan.
Tussen 1885 en 1895 kwamen de
bouwwerkzaamheden in een stroom
versnelling. Men bouwde de ene villa na
de andere, in een tempo waar de
hedendaagse appartementbouwers vol
bewondering voor staan. Zouden er toen
ook al Poolse bouwvakkers hebben
bestaan? Vanaf 1900 begon men ook de
Art Nouveau te introduceren in de
gebouwen. Alberta vertelde ons verder
wat over de aankleding van de gebouwen.
Uiteraard over wandtegels maar ook over
de talrijke wandschilderingen in de villa’s
zelf

Alle straten in het centrum waren
winkelstraten
en
het
assortiment
handelaars was legio. Een groot gedeelte
van de uiteenzetting was uiteraard
gewijd
aan
de
vele
hotels
in
Blankenberge. Speciaal in de kijker kwam
het Hotel des Bains et des Familles dat
moest dienen – ik citeer- ‘om
vreemdelingen naar Blankenberge te
lokken’. Wat lukte (ook ik ben er in
getrapt, weliswaar een hele tijd geleden).

Dat er boerderijen in de stad waren, is
hoger al vermeld. De meest bekende is
de hoeve Lievens, naast het (oud)
stadhuis. Maar volgens een prentkaart

8

kon men in deze hoeve ook ‘velos’ huren.
Begrijpelijk, want koeien geraak je niet
zo gemakkelijk aan toeristen kwijt.

Ik weet dat ik heel wat informatie niet
vermeld, denk maar aan de prachtige tot
op heden onbekende plannen van de mooie
gevels van die tijd, maar het boeide zo
dat mijn pen soms vergat te schrijven.
Wij vragen een vervolg, Alberta.

Alberta besloot met informatie over een
paar belangrijke horeca-families die de
hotel-koek
netjes
onder
elkaar
verdeelden. Ze waren allemaal familie
zodat op de verschillende familiefeesten
wel dezelfde mensen te zien waren.

(Zie verder het artikel van Alberta)

Nog in voorraad:
Onze publicaties
Heb je de verkoop van één van onze publicaties gemist en wil je ze nu nog aankopen
dan kan je terecht bij Alberta, tel. 050 42 40 94 alberta.vanasbroeck@skynet.be
Nog beschikbaar:
*Eigen publicaties van de VSB vzw:
-Jules Heyneman, Uitkerkenaar en veelzijdig architect, 2006
-De begraafplaatsen van Blankenberge, 2009
-Leven, lust en leed van vrouwen in de Belle Epoque, 2011
-Brochure Art Nouveau wandeling door Blankenberge, editie 2011
beschikbaar in ’t Nederlands, Frans, Duits en Engels
-Brochure Interbellumwandeling in Blankenberge, editie 2011
-Wenskaarten Blankenbergs Wandtegelerfgoed
set van 5 verschillende dubbele kaarten geschikt voor elke gelegenheid

€
€
€
€

5,00
6,00
6,00
1,50

€ 1,50
€ 11,00

*Publicatie Monumenten en Landschappen:
-Het gebruik van polychrome bouwkeramiek in de kuststad Blankenberge 18901925, door Mario Baeck en Pol Vanneste, sept.-okt. 2004
€ 6,00
* Andere
“Blankenberge, een landschap met geschiedenis” door Hugo Van Loocke:
leden €12,00 – niet-leden € 15,00
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Inleiding bezoek Wenduine op 29 april en op 9 juni 2012 (zie blz. 4)

De vroegste geografisch geschiedenis
van Wenduine,

gebonden, later vormde zich daar een

Hugo Van Loocke

permanente bewoningskern. Een voor die
tijd logische volgende stap was het

In de literatuur over de geschiedenis van

bouwen van een kapel. Ik situeer die op

Wenduine vinden we maar sporadisch

de plaats van de tegenwoordige kerk. Het

verwijzingen naar het ontstaan van de
kustgemeente.

Sommige

vervolg van de geschiedenis lijkt sterk op

auteurs

die van Uitkerke-Blankenberge. Stilaan

verwijzen naar het Romeinse ‘Vendunum’

gaat men ook naar de kust om te

dat aan de oorsprong zou liggen, andere

(strand)vissen. Later blijft men daar

zoals Jacob de Meyere, pastoor te
Blankenberge

en

kundige uit de 16
‘Annales
gewag

Rerum
van

steden

eminent

de

de

en

geschied-

Mosselinge (de -inge naam duidt op een

eeuw, maakt in zijn

Flandricarum’
voornaamste

dorpen

continu wonen. De plaats krijgt de naam

in

de

oude herkomst) (fig.1)

(1531)
Vlaamse
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de

eeuw

waaronder hij Wenduine vermeldt.
Het is een feit dat in de laat-Romeinse
(2de

tijd

-3de

eeuw)

er

hier

een

belangrijke (verspreide) Gallo-Romeinse
nederzetting bestond. Vondsten op vier
verschillende

plaatsen

wijzen

Fig.1 Voor 1000

hierop.

Maar, rekening houdend met de huidige

Omdat de kern Wenduine redelijk dicht

kennis

de

bij de kust lag (we moeten wel rekening

kustvlakte en de bewoningsgeschiedenis

houden dat de kustlijn toen een heel eind

ervan, kunnen we er zeker van zijn dat er

noordelijker lag) breidde de bewoning

geen continuïteit bestaat tussen de

zich noordwaarts uit. Dit verschilt van de

Gallo-Romeinse en de Vroegmiddeleeuwse

situatie Uitkerke–Blankenberge waar de

bewoning. We durven (ten vroegste) de

afstand groter was en er twee kernen

de
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van

het

ontstaan

van

eeuw nemen als begin van een

zijn ontstaan. Wenduine werd zo een

bewoning, al dan niet met de naam

langwerpige bewoningskern met de kerk

Wenduine.

in het zuiden en een iets dichtere
bewoning in het noorden. Zeewaarts lag,

Schapenhouders zullen wel de eerste

achter de duinen het ‘dorp’: ‘Mosselinge’.

bewoners geweest zijn van de schorre

Het woord ‘dorp’ of ‘doorp’ dat we in de

vlakte. Eerst was de bewoning seizoens-
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oude geschriften vinden, duidt meestal
op een kleine nederzetting, enkele huizen
groot. Wenduine lag ten westen aan een
‘yde’

(restant

oude

geul)

waar

de

vissersbootjes konden schuilen. Deze
plaats was waarschijnlijk interessanter
voor de zeevissers dan Mosselinge zelf
zodat

Wenduine

het

belangrijkste

centrum van de twee werd. Beide dorpen

Fig.3 rond 1350

de

werden toen nog beschermd door een

Sint-Elisabethvloed

in

1404:

de

restanten van de oude duinen werden

brede duinenrij, begroeid en zelf bebost.

opgeruimd en de zee kwam voor de oude

Rond het jaar 1000 werd er vanuit de

Evendijk te staan (voor Blankenberge is

Blankenbergse Dijk een dijk gelegd, de

het verhaal iets complexer). Daarom

Evendijk A, op een relatief grote afstand

werd beslist om de bestaande dijken

van de zee, richting Bredene, waar hij

over praktisch heel de kustlengte te

aansloot op een dijk die vanuit het zuiden

vernieuwen of verstevigen. Deze ‘nieuwe

kwam (de Zidelinge). Deze Evendijk liep

dijk’ werd later Grave Jansdijk genoemd.

in de vorm van een halve maan rond de

In Wenduine werd de dijk getrokken tot

noordelijke kern van Wenduine. (fig.2)

de kom en volgde dan het tracé van de

Rond 1185 wordt Wenduine als parochie

oude boogdijk. Door het terugschrijden
van de kustlijn kwam er een bredere
strandvorming en ontstonden de nieuwe
duinen vanaf de 2de helft 14de eeuw. Het

Fig.2 rond 1100

afgescheiden van Uitkerke en in de tekst
daarover vinden we de oudste vermelding
van de naam van het dorp: ‘Weindunen’.
Fig. 4 rond 1400-1450

De beschermende duinengordel takelde

zand van strand en duin gaf weldra

vanaf de 12de eeuw af o.a. door roofbouw,

aanleiding tot grote overstuivingen van

duinafbraak en verwaarlozing. Na de

vruchtbaar land voor en achter de dijk.

stormen eind 13de en in de 14de eeuw

Zo werd ook Mosselinge gedeeltelijk

(denk maar aan de Sint-Clementsnacht-

ondergestoven (vooraleer het volledig

storm in 1334) (fig.3) begon men te

verdween in 1404) en zijn stilaan de

vrezen voor een volledige doorbraak van

paraboolduinen ontstaan tussen De Haan

de duinengordel, wat ook gebeurde met

en Wenduine. (fig.4)
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Eind 16de eeuw (waarschijnlijk in 1570)

de westelijke dijk. De restanten van de

breekt de zee in een grote storm door de

Grave Jansdijk werden afgegraven. Het

boogdijk ten noorden rond Wenduine en

(smalle)

verdween het gedeelte voor de huidige

Wenduine

kustlijn in zee. (fig.5). De bestaande dijk

eeuwenlang het zorgenkind worden van

werd doorgetrokken en sloot aan bij

de

stuk

bevoegde

duin

en

en

dijk

tussen

Blankenberge

overheidsinstelling,

zal
met

name de Blankenbergse Watering.

Fig. 5 rond 1600

Vermoedelijk plan in de 16de eeuw

IN MEMORIAM EDWARD HEYNEMAN
Op 24 februari 2012 is Edward Heyneman, grafisch
tekenaar en steunend lid van onze vereniging plotseling
overleden.
Toen we in 2006 nadachten over een tentoonstelling rond
het werk van architect Jules Heyneman kwamen we
dadelijk bij Ward, kleinzoon van de architect, terecht.
Na zijn eerste verwondering over het project ging Ward
enthousiast op zoek naar familiedocumenten en
fotomateriaal. Oude plannen werden van onder het stof
gehaald en vroegere contacten, o.a. met de dochter van
architect Ide werden weer aangehaald. Voor de brochure
“Jules Heyneman, Uitkerkenaar en veelzijdig architect”
vertelde Ward warme herinneringen aan zijn grootvader en aan “zijn cottages”. Hij
tekende voor ons speciaal een interieurzicht van Kerkstraat 324 (zie blz. 15) waar hij bij
zijn grootouders een gelukkige jeugd doorbracht. Naar aanleiding van de Open
Monumentendag 2008 “Architectuur van de 20ste eeuw” ontving een glunderende Ward
(zie foto) ons bij zijn eigen vroegere woning, gebouwd in de tuin van zijn grootvader, op
de Cottages.
Onze dank voor je inzet Ward en vaart wel!
Alberta
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Zal Blankenberge de ‘duizendjarige
storm’ overleven ?
Cis Kennes
Het antwoord op die toch wel existentiële vraag is niet zo maar ‘ja’, of ‘nee’!
Ontzettend veel factoren spelen hierin een rol. Dat werd ons wel duidelijk
gemaakt door specialist ter zake (en schepen van Cultuur) Philip Konings. Via
duidelijke grafieken, beklemmende simulaties, virtuele overstromingen, harde en
zachte opties, realistische plannen en fantastische perspectieven: het complex
gegeven van de kustverdediging werd dan wel niet opgelost, maar wel duidelijk
gesteld. Om dat plaatje dan nog in te passen in een economische, ecologische,
esthetische en toeristische context is meer dan een visie nodig: ook doorgedreven
vakmanschap, ruim denken en subtiele diplomatie zullen onze kustverdediging
doeltreffend maken, dat is zeker !
Deze problematiek in nog geen twee uur op een aanschouwelijke en vooral
bevattelijke manier uit de doeken doen is niet iedereen gegeven. Doemdenken
over ‘the worst case’ werd gecounterd door hoopvolle perspectieven, zelfs met
een vleugje humor.
De zaal zelf werd zo ‘overspoeld’ door belangstellenden dat sommigen moesten
rechtstaan.
Bedankt voor deze heldere en hoopvolle uiteenzetting! We blijven hier wonen!
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KERKSTRAAT 141 BLANKENBERGE
KERKSTRAAT 297 UITKERKE
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Jesse Brandani: troubadour-globetrotter
of fantast? deel 2
Georges Férir-Joëlle Cuinié
Als oud-Garibaldist probeerde Jesse
zich op 5 november 1914 nog bij het
leger in te lijven, maar op grond van
leeftijd werd hij geweigerd.
Hij zou bij het verzet gegaan zijn om
boodschappen door te geven.

laten filmen door “The Blue Eagle” CinéProduction, één van de eerste Belgische
productiehuizen.
De opbrengsten van zijn optredens dat
jaar zouden hem in staat stellen een
boek te publiceren in
1930 ter gelegenheid
van de internationale
tentoonstelling
in
Luik.
Of het feestje en
het publiceren van
zijn nieuw boek zijn
kunnen
doorgaan,
hebben we jammer
genoeg niet kunnen
achterhalen.

Maar de jaren begonnen stilaan te wegen
en vanaf 1919 maakte hij een einde aan
de grote reizen. Hij verbleef dan van juni
tot september in Heist (Boulevard
Mengé) en schuimde met zijn liedjes,
dansjes, kunstjes,… de Belgische kust af.
De rest van het jaar bleef hij thuis in
het Franse Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Hij verzorgde er kinderfeestjes en
draaide wit-zwart films.

“ER ZIJN ER MAAR HEEL WEINIG MENSEN
DIE WETEN DAT DIE MENS TROUBADOUR
IS MOETEN WORDEN OM TE KUNNEN
LEVEN ZONDER ZORGEN EN ZONDER
HOOP.” (JB)

Op 19 augustus 1928 had hij het plan
opgevat zijn 78ste verjaardag in
Blankenberge te vieren met al zijn kleine
vrienden. Hij wilde het gebeuren zelfs
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In 1932 werd de
prentkaart gemaakt.

laatste

De Troubadour raakte niet meer
in België.
Na een beroerte wilden de benen
en de ogen niet meer mee en
Jesse bleef in Saint-Jean.
Hij had zijn twee echtgenoten
Concepcion
en
Françoise
overleefd, de kinderen waren niet
meer geïnteresseerd in zijn
verhalen, zijn geliefd publiek was
hij kwijt …
Dat het hoofd ook niet meer mee wilde,
is duidelijk te merken aan de verwarde
tekst op de achterkant van deze kaart:

Signor Brandani’s lievelingsbadplaats aan
de Belgische kust was Blankenberge.
De plek waar hij het liefst op trad, was
aan de “Rampe Venise” (Leopoldhelling).
Telkens als hij er was, werd hij
binnengevraagd in het Hôtel de Venise en
kon hij na een lekker maal een gezellige
filosofische babbel slaan met “monsieur
François”.
Dat Jesse niet altijd even bescheiden
was, merken we wel in deze opmerking:

“JE CROIS QU’IL N’Y A PAS – PAR MON TOUR DU
MONDE EN “GLOBE-TROTTER” – UN HOMME
PERSONNELLEMENT PLUS CONNU QUE MOI ; MAIS
SI MA PERSONNALITÉ EST UNIVERSELLEMENT

CONNUE, TRÈS PEU DE MONDE CONNAÎT L’HOMME
QUI A DÛ SE FAIRE

TROUBADOUR POUR VIVRE
»

SANS SOUCI ET SANS ESPÉRANCE.

“Open Brief aan de aardse familie
Beste Broeders
Ondanks de voortdurende goede zorgen
is het jaar 1932 zieker dan ooit, en wat
ontgoochelend is, zonder hoop op
verbetering indien men haar verder
verzorgt
met
kleine
dosissen
catechisatie. Al meer dan 60 jaar
probeer ik vruchteloos te doen begrijpen
dat voor de geestelijk verheven mens,

“ IK DENK NIET DAT ER EEN MENS BESTAAT DIE
MEER BEKEND IS DAN IK – VOORAL DOOR M’N REIS
ROND DE WERELD ALS GLOBETROTTER - : MAAR
ALS MIJN PERSOONLIJKHEID WERELDBEROEMD

IS, ZIJN ER MAAR HEEL WEINIG MENSEN DIE
WETEN DAT DIE MENS

TROUBADOUR IS MOETEN

WORDEN OM TE KUNNEN LEVEN ZONDER ZORGEN
EN ZONDER HOOP.”

16

God niets anders is dan het Universum
zonder begin of einde – primaire materie
van alles wat geschapen is.
De aarde, puntje in het oneindig
heelal, moeder van alle sprekende en niet
sprekende dieren is hoofdzakelijk onze
moeder (de tweede is een voedster).
Het dier dat zich mens noemt
onderscheidt zich slechts van andere
dieren door het woord (gesproken of
geschreven). Hij verheft zich burgerlijk
op de aardse school in zijn geboorteland
en door middel van deze aardse school,
ontvangt hij het recht en de vrijheid te
gaan waar hij wil. Maar deze opvoeding is
onontbeerlijk want als we deze vrijheid
geven aan een redeloos mens, t.t.z. aan
een mens die deze opvoeding niet
genoten heeft, spannen we de paarden
achter de wagen en creëren we een
wereld
met
een
verschrikkelijke
spraakverwarring, zoals Dante Alleghieri
ons heeft beschreven in de Divina
Commedia.
De essentiële fundamenten van
deze principes bezitten, is het
hart en de geest versterken en
erin slagen van de aarde ons
paradijs te maken, want die van
de priesters is vergelijkbaar met
de
legendarische
feniks.
Iedereen praat erover maar
niemand weet waar het is.
Wat denkt de Société des
Nations ? Zoekt zij nog altijd de
zon om middernacht?
BRANDANI JESSE de door
noodzaak geworden Troubadour.
Voorloper van de aardse
school voor jonge mensen.”

Lessatini, die voor hem zorgde tot enkele
weken voor zijn dood.
Tot op het einde bleef hij vertellen over
zijn reizen en was hij nog steeds de
wereldverbeteraar.

De laatste jaren van zijn leven kwam hij
echter niet veel verder dan zijn tuin en
het is zijn buurvrouw, madame Mercedes

Bronnen
- The
Russian
and
Ukrainian
Pamphlet and Brochure Collection
1866 – 1949

Ooit schreef hij :

“ WE ZIJN DE GEVANGENEN VAN DE AARDE
EN HET BETAAMT EEN GEVANGENE ZIJN
GEVANGENIS IN DETAIL TE LEREN KENNEN
ALVORENS HEM TE VERLATEN OP DE DAG DAT

GOD DE DEUR OPENT.”

Aan Brandani’s gevangenschap kwam een
einde op donderdag 26 mei 1938.
Na een rijk gevuld leven vol avonturen
overleed Il Trovatore in het ziekenhuis
van Villefranche-sur-Mer.

Georges Férir & Joëlle Cuinié
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Blankenberge: Een rijk verleden,
een schone toekomst – Elie Bilé
’t
Getrouwe
Maldeghem:
05.07.1938
Correnti politiche nel Veneto dopo
Villafranca (1859 – 1866)
The Straits Times (Singapore) –
July 26 1899
The Singapore Free Press and
Mercantile Advertiser (1884 –
1942)
The Sydney Morning Herald
(NSW : 1842 – 1954)
Evening Post (Wellington-New
Zealand) – 13, 15,.02.1900
The
Advertiser
(AdelaideAustralia) : 1889 – 1931
Barrier Miner (Broken Hill-NSWAustralia) : 1888 – 1954
The West Australian Sunday
Times (Perth-WA-Australia) :
1879 – 1954
Kalgoorlie Western Argus (WAAustralia) : 1896 – 1916
The Wide World Magazine –
volume 6 – nov 1900-apr 1901
Cairn Post (Qld) : 1909 – 1954
Les Garibaldiens de 14 – Hubert
Heyriès

-

-

-

“Splendeur
et
Misères
des
Chemises Rouges en France de la
Grande Guerre à la Seconde
Guerre Mondiale
Journal des Débats Poiltiques et
Littéraires – Paris, dimanche
18.02. 1900
La
Dépêche
Tunisienne :
06.11.1899
Intéressante Conférence sur les
Affaires de l’Extrême-Orient
donnée
par
Il
Trovatore
Globetrotter Iesse Brandani 1904
Met dank aan:
de stedelijke diensten van
Villefranche-sur-Mer (F)
Saint-Jean-Cap-Ferrat (F)
Calcinaia (I)
Pontedera (I)
Rovereto (I)
- Didier Chouchoux–Draguignan (F)
- Marcelle DELRIVO – Nice (F)
- Paco & Kitty Navarro-Lane Sant Feliu de Guixols (CAT)
-

Als aanvulling van het artikel van Alberta vanaf blz.23: de necrologie van

G. Descamps
Nécrologie
« Bien rarement nous avons du annoncer à nos lecteurs une nouvelle plus pénible, plus douloureuse. Nous
apprenons de Gand la mort de M. Gustave-Constant Descamps, chevalier de l’Ordre de Léopold , juge au Tribunal de
Commerce, président du Cercle de Gymnastique, président d’honneur de la société de Fanfares Ste-Cécile, décédé
en cette ville, le 7 juin 1879, à l’âge peu avancé de 48 ans et 9 mois. Industriel actif et intelligent, il s’était fait une
position des plus brillante dans la société, la médaille d’or qu’il avait remportée à la dernière exposition de Paris et
la croix de chevalier de l’Ordre de Léopold étaient venues, il y a peu de temps, couronner dignement son œuvre. …
M. Descamps était un de nos plus fidèles colons. Il avait récemment acheté quelques parcelles de terrain au bout
de la rue Longue et y avait bâti deux jolies maisons dont il habitait l’une pendant une grande partie de l’été.
Blankenberghe fait en M. Descamps une perte bien sensible. C’était un de ces hommes d’avenir et de progrès
intelligent qui sont appelés à asseoir les destinées de notre ville sur des bases inébranlables. D’un esprit positif et
pratique, il n’aurait pas manqué de devenir précieux pour notre chère cité sinon par sa collaboration directe, au
moins par l’influence considérable de ses opulents conseils.
Le sort en à décédé autrement. Descamps est mort ; il n’y à le pleurer. »

Scholasticus, 15 juni 1879. No 24 (Archief De Benne)
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Van droomschip tot nachtmerrie.
100 jaar geleden verging onzinkbaar
luxeschip Titanic.
Geert Proot
Niemand had het ooit voor mogelijk
gehouden, maar toch gebeurde het. In de
nacht van 14 op 15 april 1912, tijdens zijn
maidentrip van Southampton naar New
York, verging de onzinkbaar geachte
Titanic, op dat ogenblik het grootste
luxe schip ter wereld, na een klap tegen
een ijsberg. Van de 2223 opvarenden
verloren 1517 het leven. De honderdste
verjaardag van deze scheepsramp gaat
niet onopgemerkt voorbij.

bleek op een leugen van de kroongetuige,
die haar grootvader was.
Charles Lightoller getuigde na de ramp
tot tweemaal toe voor het gerecht. Hij
beweerde dat het schip zonk nadat het
tegen een ijsberg was aangevaren. Door
de mist had de bemanning deze te laat
opgemerkt om nog te kunnen bijsturen.
Pattens grootmoeder vertelde haar
kleindochter na de dood van haar man
dat de werkelijke oorzaak een banale
stuurfout was geweest. De ijsberg was
tijdig opgemerkt en het schip zou er
moeiteloos kunnen omheen gevaren zijn.
Maar haperende communicatie tussen
officieren en stuurlui zorgde voor een
fatale vergissing. In plaats van linksom te
draaien,
stuurde
de
roerganger
rechtsom, recht op de ijsberg. De
interpretatiefout was te wijten aan het
feit dat een deel van de bemanning van
de Titanic bestond uit zeelui die een
opleiding op zeilschepen genoten hadden.
Wie met een zeilschip linksom wil varen,
moet het roer naar rechts duwen. Bij
stoomschepen was dit niet meer het
geval. De stuurman was in het moderne
systeem getraind, maar kreeg orders
volgens
het
zeilsysteem…
Pattens
grootmoeder beweerde ook dat volgens
haar man de averij die het schip had
opgelopen niet tot zo’n dramatische
gevolgen had hoeven te leiden. Als het
schip na de aanvaring voor anker was
gegaan had het kunnen blijven drijven en
waren de passagiers geëvacueerd kunnen

De ramp met de Titanic geldt als een van
de bekendste scheepsrampen ooit.
Hoewel het drama ondertussen een eeuw
geleden gebeurde blijft de ramp mensen
tot op heden fascineren. In talloze
publicaties, radio- en televisiereportages
en films werd het dramatische verhaal
reeds verteld. De bouw van het schip, de
ramp, de oorzaken ervan, de nasleep, ze
zijn diverse malen geschreven en
herschreven. In de loop der jaren is
immers een lange rij verhalen, de ene al
geloofwaardiger dan de andere, over de
Titanic en haar lot opgedoken.
Leugen
Recent onthulde de Britse romanschrijfster Louise Patten – kleindochter
van Charles Lightoller, de enige officier
die de ramp overleefde – dat de versie
over de oorzaak van de ramp die de
geschiedenisboekjes haalde gebaseerd
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worden. De eigenaars wilden echter dat
het schip zou verder varen. Men kon het
niet verdragen dat het schip traag zou
zinken of onder het oog van de pers door
sleepboten de haven van New York zou
worden binnengeloodst. Dit onzinkbaar
schip zou op eigen kracht veiliger oorden
bereiken… De leugen van Lightoller over
de ijsberg die plots uit de mist kwam
opduiken moest verhinderen dat de
eigenaars van de Titanic in de nasleep van
het proces failliet zouden gaan.

beter leven. Niet alle landgenoten aan
boord echter waren arme fortuinzoekers. Zo reisden bijvoorbeeld een
cabaretzangeres uit Brussel en een
Antwerpse diamanthandelaar in eerste
klas en waren andere landgenoten aan
boord om er te werken: een als violist in
een van de orkesten, een ander in het
eerste
klasse
restaurant.
Dirk
Musschoot vertelt in zijn boek de
boeiende
levensverhalen
van
deze
mensen.
Als onvermijdelijke vervolg op De
Vlamingen op de Titanic publiceerde hij
in 2002 Wij gaan naar Amerika. Hierin
vertelt hij het verhaal van de emigratie
van meer dan 150.000 landgenoten die via
de haven van Antwerpen de ellende in dit
land probeerden te ontvluchten en al of
niet in de Verenigde Staten of Canada
een beter leven vonden. Naar aanleiding
van de 100ste verjaardag van de ramp
verscheen onlangs van hem een tweede
Titanic-publicatie. 100 jaar Titanic - Het

Vlaamse opvarenden
Over de ramp publiceerde in Vlaanderen
onder meer journalist Dirk Musschoot. In
2000 verscheen zijn boek De Vlamingen
op de Titanic. Het boek vertelt de
tragische lotgevallen van 27 Vlaamse
opvarenden van het schip. Slechts 7 van
hen overleefden de ramp. De meeste
Vlamingen op de Titanic, zo vertelt
Musschoot, waren landverhuizers, arme
emigranten, die in de derde klas reisden
en hoofdzakelijk afkomstig waren uit de
streek tussen Aalst en Ninove, en uit de
omgeving van Zwevezele. Zij wilden naar
de nieuwe wereld, in de hoop op een

verhaal
van
de Belgen
en
de
Nederlanders is een mooi geïllustreerde
opvolger van Vlamingen op de Titanic.
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Het Franse tijdschrift L’Illustration besteedde in haar editie van 4 mei 1912 uitgebreid
aandacht aan de scheepsramp met de Titanic. Haar naam alle eer aan doende pakte het
tijdschrift uit met talrijke foto’s. Uit deze editie van het tijdschrift tonen we onder
meer enkele beelden van overlevenden die in reddingssloepen de plek van het onheil
konden ontvluchten. De redactie van L’Illustration verduidelijkte bovendien de
verschillende fasen van de ramp met de Titanic aan de hand van kleine tekeningen

(de 2de radiotelegrafist van de Titanic
H.Bride met gebroken en bevroren
voeten)

gered: de zusjes Navretil
(2 en 3 jaar)
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Blankenberge 1864-1914: Nieuw licht op
een bruisende periode.
Alberta Van Asbroeck
Gobart verbleef al een paar jaren
regelmatig in Blankenberge en hij was
eigenaar van een stuk grond dat centraal
gelegen was op de Zeedijk, ten oosten
van de Kerkstraattrap (2).

Deel I: “Vreemde
invasie” in Blankenberge

Het is Henri Van Mons, notaris te Elsene,
die de akte van oprichting van de
vennootschap opmaakt. Tussen de eerste
135 aandeelhouders zijn 62 Gentenaars,
21 Brusselaars, 10 uit eigenaars uit
Brugge, 5 uit Doornik en 5 uit
Blankenberge. De heren zijn magistraten,
advocaten,
dokters,
architecten,
bankiers, wisselagenten, industriëlen en
handelaars. Nog hetzelfde jaar van de
oprichting van de société immobilière
wordt de bouw van het hotel grotendeels

In 1864 slaat een selecte club notabelen
uit het binnenland de handen in elkaar:
zij charteren de eminente professor
Burggraeve, doctor aan de medische
faculteit van de universiteit te Gent, om
een boek te schrijven ter promotie van
de zeebaden. Hij besluit zijn epistel met
de promotie van het nagelnieuwe Hotel
des Bains et des Familles in Blankenberge, dat o.a. zal voorzien in “Grandes

caves pour depot de vins, glacière,
service de bains et
d’hydro-thérapie,
gymnase pour les enfants,
et
un
médecin,
spécialement chargé de la
surveil-lance de l’hygiène”
(1). Het hotel telt 180
suites, ontvangst- en
ontspanningsruimtes, een
kapsalon, voor de heren
foto-liefhebbers
een
donkere kamer en er kan
gejaagd worden in de
duinen. Initiatiefnemers
zijn de Engels-Brusselse
bankier William Smith en
de
Gentse
handelaar
Emile De Gobart. De

Hôtel des Bains et des Familles, voor de bouw van het Casino
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afgewerkt, onder toezicht van architect
Isidore Alleweireldt uit Brugge: een
blitzproject!

gebied:
een
vrij
paternalistische
instelling, waar men ook nog van verwacht
dat de plaatselijke bevolking dankbaar
zal zijn! “ La société a donc cru faire

chose doublement utile, en construisant
pour ces braves gens (er woonden 6

Bij het Hôtel des Bains et des Familles
hoorde een mooie lusttuin (van de huidige
Charlierhelling tot aan de Hoogstraat en
landinwaarts tot aan de Langestraat),
waar de gasten in de schaduw en in alle
rust zouden kunnen vertoeven, en als de
hitte te fel werd stond ook nog een
“Chalet de Campagne” te Uytkerke ter
beschikking. Voor de inrichting van die
lusthof
moest
Stad
Blankenberge
betalen, en toen het werk niet vorderde

vissersgezinnen op de grond die voor de
Lusttuin was voorbehouden) une cité

ouvrière dans toutes les conditions de
confort, de salubrité et de bon marché.”
… “Pêcheurs et visiteurs seront
également heureux: les uns du bien qu’on
leur a fait; les autres de la part qu’ils y
auront prise.” (4) Tevens hopen de heren
natuurlijk op een meeropbrengst van hun

Zicht op "de Gentse rij" met de dubbelvilla van Aug.Descamps op de hoek met de Graaf Jansdijk

omdat de budgetten niet toereikend
waren, was het de Gentse bankier August
Dael die een brief schrijft “nopens het
voltooien des lustshofs”. Daarin stelt hij
voor om de Stad 20.000 fr. te lenen
“teneinde de plaats te kunnen voltooien

investeringen.
Zeer vlug beginnen de “vreemdelingen”
voorstellen te doen om Blankenberge te
moderniseren en te verfraaien. Zo
lanceert Henri Van Mons al in 1867 een
voorstel
tot
“inrigting
van
een
gasgesticht” in Blankenberge, en een jaar
later lanceert De Gobart een oproep voor
de bouw van een casino.(5)

en beplanten en aan de wandelaars over
te laten”. (3) De vreemde investeerders

zien Blankenberge als een ontwikkelings-
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Rond die lusthof vormt er zich, na het
vrijgeven van duingronden door de Dienst
der Domeinen in augustus 1875, een
hechte Gentse gemeenschap, maar ook
verder in de Stad en op de Zeedijk
bouwen heel wat Gentenaars hun
vakantiewoning. Al voor 1880 bv. was de
“Malecotrampe” (nu Charlierhelling) een
uitsluitend Gentse aangelegenheid: op de
hoek met de Zeedijk had je Mr. K.
Mortier, “horlogiefabrikant”, ernaast Mr.
Allo, architect-expert, Mr. DiermanSeth, Van Hoecke-Peeters, architect en
Gustaaf Descamps, industrieel. Descamps
engageerde in 1875 voor de bouw van zijn
villa’s
in
Blankenberge
architect
Ferdinand Noyette uit Ledeberg, die
verscheidene kerken en gemeentehuizen
bouwde in en rond Gent. (6)
Gustaaf Descamps werd geboren in
Harelbeke (°15/09/1830), maar verhuisde naar Gent in 1856 en huwde met
Maria Nathalia Bruyneel (°18/04/1829,
+02/06/1889). Later is hij fabrikant met
een “moulin à riz à vapeur”; zijn bedrijf
staat aan de Lousberglaan (of kaai). Hij
koopt
in
het
oostkwartier
in
Blankenberge heel wat gronden aan, maar
overlijdt al op 07/06/1879. Op de
overlijdensakte staat hij vermeld als
nijveraar en ridder in de Leopoldsorde;
getuige is zijn broer Henri, burgemeester in Harelbeke. Na zijn overlijden
worden de bezittingen verkocht, maar
Mevr. Descamps houdt wel één villa in
Blankenberge nl. in de Langestraat. Het
echtpaar had geen kinderen. (7)(zie ook

tot Hôtel Venise en in 1888 verhoogt hij
het hotel (nog steeds in bezit van Mr.
Van Mons, notaire à Ixelles) met één
verdieping. (8)

Hotel Continental oorspronkelijke bouwhoogte
1882

(foto) Cet établissement qui réalise tous les
perfectionnements modernes du confort
pratique et intelligent, peut rivaliser avec les
hôtels d’Ostende, de Dieppe, de Trouville ou
de Brighton.” (11)

Rond 1880 echter komt Michel Van Mons
(°1818), advocaat bij het Hof van Beroep
te Brussel en wonend te Elsene, op de
proppen. Michel Van Mons is gehuwd met
Elisabeth Verhaeren (°1812, +1893), de
tante van de gekende schrijver Emile
Verhaeren en tweelingzus van zijn oom
Gustaaf Verhaeren. Het paar heeft 2
kinderen: Emile en Leonie. Van Mons is
zeer bekend in de Brusselse avant-garde
kringen en brengt dan ook andere
Brusselse investeerders mee naar
Blankenberge. Hij is ook goed bevriend
en verwant met schilder Theo Van
Rijsselberghe die zijn portret schildert.
(9). Michel van Mons komt op de
voorgrond als woordvoerder van de
“kolonie” vaste toeristen met vraag tot
snelle realisatie van het gasgesticht, een
nieuwe kerk en een rioleringsstelsel. Hij

blz.19)

Andere projectontwikkelaars in Blankenberge zijn de heren Van Mons. Henri Van
Mons, notaris te Elsene, had in 1876 al 2
villa’s laten bouwen door architect
Joseph Hoste op de oosthoek van de
Zeedijk en de Leopoldstraat (zie plan
achterkaft). Architect Hellemans bouwt
in opdracht van Van Mons de villa’s om
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heeft al vroeg geld geroken en heel wat
terreinen aangekocht in het oostkwartier
en een ruim perceel op de Zeedijk. In
1885 wordt zijn “vraag om nieuwe
straten te mogen trekken in zijnen
eigendom en in dezen der Heeren
Descamps en Ansiau” (volksvertegenwoordiger, Brussel) goedgekeurd door de
Gemeenteraad. Zelf laat Michel Van
Mons een villa bouwen aan de Graaf
Jansdijk, en in 1882 kan hij “zijn Hôtel
Continental” openen op de Zeedijk. Later
laat hij nog een villa bouwen aan de
Rogierlaan met annexe in de Van
Monsstraat en 2 villa’s in de Onderwijsstraat. (10) Het hotel wordt uitgebaat
door Lecomte en Noël die later ook
eigenaar worden. Architecten waren H.
Chameau (Brussel) en Joseph Hoste
(Bl’berge). (12) Zoon Emiel Van Mons
krijgt de villa’s op de hoek van de
Onderwijsstraat en de latere J. de
Troozlaan ter beschikking en laat er een
hotel
bouwen
(later
Hôtel
des
Boulevards). (13)
Onder impuls van Michel Van Mons wordt

Schrijver-dichter Emile Verhaeren

1883 onder de titel “La Plage de
Blankenberghe”. Eerst werd het blad in
Gent gedrukt op de persen van “La
Flandre libérale” waarvan Rodenbach
redacteur was, later op de persen van
Boon-Leemans in de Kerkstraat 18 in
Blankenberge. Alle auteurs van het blad

(15)

een
“Ligue
blankenbergeoise
des
propriétaires réunies” opgericht. Tevens
overtuigt hij zijn neef Emile Verhaeren
om hoofdredacteur te worden van het
blad “La Plage”. Bedoeling was om de
ontwikkeling van het kuststadje te
stimuleren en verder te promoten. “La
Plage” (Franstalig) verscheen voor het
eerst tijdens het badseizoen 1882, en in

waren ook verbonden aan de krant “La
jeune Belgique”.(14)
Emile Verhaeren schreef heel wat
artikels en een aantal gedichten voor het
blad, soms onder pseudoniem “Emilio”.
Promotie voor de badstad, artikels over
de zeevruchten, impressies en poëzie
werd afgewisseld met stekelige artikels
over de impasse waarin Blankenberge
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Noten:
(1): Le docteur Burggraeve: “A la Mer, ou
conseils pour la Santé”. A. Lacroix,
Verboeckhoven en Cie Editeurs,
Bruxelles, Livourne, Leipzig, 1864. Liste
des premiers actionnaires Fondateurs,
laatste blz.
(2): Robert Boterberge: “Van Zeebad tot
Badstad. Oorsprong en ontwikkeling van
het toerisme in Blankenberge”. Dexia,
Goekint Graphics Oostende, 2003, blz. 61
(3): Verslagen van het College van
Burgemeester en Schepenen van
Bl’berge, 20/02/1867
(4): Le docteur Burggraeve, op.cit. blz.
353-354.
(5): Verslagen van het College van
Burgemeester en Schepenen van
Bl’berge, 24/01/1867 en 29/09/1868.
(6): Digitale collectie A.V.A., 1875A1-3,
met dank aan Stadsarchief Bl’berge.
(7): Departement Bevolking en Welzijn
van Stad Gent, met dank aan Mevr. Van
Cauwenberge
(8): Digitale collectie A.V.A., 1876D en
1888 E, met dank aan Archief
Stedenbouw Bl’berge
(9): Verhaerenmuseum Sint-Amands, met
dank aan Rik Hemmerijckx
(10): Digitale collectie A.V.A., 1896D,
1901M, 1902 E, met dank aan Archief
Stedenbouw Bl’berge
(11): La Plage, 1882, Provinciale
Bibliotheek Brugge, nr. 3, blz. 23
(12): La Plage, op. cit., nr. 3, blz. 23
(13): Digitale Collectie A.V.A.,1912 L, met
dank aan Archief Stedenbouw Bl’berge
(14): Verhaeren Museum, met dank aan
Rik Hemmerijckx
(15): La Plage, op. cit., lundi 14 août 1882,
nr. 8 titelblad
Foto’s en prentkaarten: collectie KennesVan Asbroeck

bleef steken (kerk, riolering, vismijn,
casino, 2de spuikom) allemaal projecten
waarmee men toeristen had gelokt, maar
die na 15 jaar nog niet gerealiseerd
waren. Daarnaast verzorgde hij ook de
promotie van het Hôtel Continental van
oom Michel Van Mons.
Besluit:
Als we voor de periode van 1865-1900 de
bouwheren die een aanvraag indienden
voor een vakantiewoning in Blankenberge
oplijsten constateren we een zeer
duidelijk overwicht van Gentse en
Brusselse eigenaars. Bruggelingen en
Kortrijkzanen volgen in de rij, terwijl
Antwerpen
duidelijk
ondervertegenwoordigd is tot aannemer van Hendrik
Van Gastel op het toneel verschijnt.
Zeker in deze beginperiode van de
villabouw aan de kust brengen de
“vreemdelingen”
vaak
hun
eigen
architecten mee uit het binnenland. Uit
Gent treffen we o.a. plannen van
volgende architecten aan: Noyette
Ferdinand,
Steyaert
Philippe,
Van
Morcke R., Eggermont, Van HoeckePeeters, Van Herrewege Ed. en L. Uit
Brussel: De Keyser D., Marinus D.G.,
Francken Daniël, Naert J., Delbove,
Taelemans Victor, Hellemans Emile. Uit
Brugge: Cools-Pollet, De Breuck Oscar,
Poupaert Karel, Luypaert Ch. (Koolkerke).
In Blanken-berge genieten tussen 1865
en 1885 enkel architecten Alphonse
Neirynck (eerst aannemer, maar vermeld
als “bouwmeester” vanaf 1876) en
Joseph
Hoste
(overgekomen
uit
Schaarbeek) en aannemers Anselm
Vernieuwe en L. en Ch. De Nys
(overgekomen uit Brugge) echt aanzien
bij de vreemde bouwheren.

Alberta Van Asbroeck, februari 2012
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BEAUFORT 04
Rita Van Stalle
Beaufort is een triënnale, en was
oorspronkelijk een idee van Willy Van den
Bussche, de toenmalige hoofdconservator
van het PMMK (nu Mu.ZEE) te Oostende.
Willy
droomde
van
een
groots
kunstgebeuren langsheen de hele Belgische
kust. Het zou op termijn in één adem
moeten genoemd worden met de Biënnale
van Venetië en Documenta in Kassel. Bij
deze vierde editie echter pakken er zich
sombere wolken aan de horizon af…
misschien is dit wel de laatste editie. Het
budget voor het gebeuren wordt steeds
krapper. Bij de eerste editie was er een
budget van 5 miljoen Euro. Dit is nu
gekrompen tot 3,5 miljoen.
De drie vorige edities konden naast een
“buiten-gebeuren” ook telkens op een
“inside” rekenen, een tentoonstelling in het
PMMK. Dit jaar is deze extra niet aanwezig.
Wat als een mega project begon (ik
herinner me de bergen oesters en sloten
champagne bij de opening van Beaufort 01)
lijkt dood te bloeden. Misschien heb ik het
verkeerd voor….
Maar er is goed nieuws : het ziet er naar uit
dat Blankenberge bij deze vierde editie van
Beaufort eindelijk tevreden is met de
werken die de stad werden toebedeeld.
Voor alle duidelijkheid: de stad heeft de
deelnemende kunstenaars niet gekozen. De
artiesten werden door Intendant Jan
Moeyaert en Philip Van den Bossche,
directeur van Mu.ZEE, geselecteerd. De
stad kreeg wel inspraak.
Een overzicht van de werken:
Voor de beschrijving van de werken, neem ik
de tekst over die in de wandelgids staat.
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De wandelgids Beaufort 04 is in elk V.V.V.
kantoor te koop
en kost 7 euro. De
fietskaart kost 3 euro.
Folkert de Jong
Saltimbanque”

“Monument voor een

Folkert De Jong staat bekend om zijn
kleurige figuren in PU-schuim, die met hun
wrange
gelaatsuitdrukking
een
onbehaaglijke boodschap met zich mee
lijken te dragen. Dit werk stelt de
kunstenaar voor als een harlekijn, hofnar,
acrobaat of acteur: een thematiek die als
een rode draad door het oeuvre van de Jong
loopt. De kunstenaar is een nar die kritische
uitspraken moet doen die niemand durft te
doen. Hij kan mysterieuze geheimen
ontrafelen, verbindingen leggen die voorbij
de logica gaan. Hij heeft toegang tot alle
lagen van de bevolking, kan spreken met
machtshebbers, politici en koningen, en is
wellicht een gids die ons door de chaos van
het menselijk drama heen leidt, zoals de
figuur in het centrum van Brueghels
schilderij “Het gevecht tussen carnaval en
vasten” dat de Jong als zijn persoonlijke
favoriet uit Brueghels werk erkent.

Folkert de Jong
(Nederland) werd
geboren in 1972 in
Egmond aan Zee.
Hij leeft en werkt
in Amsterdam. Het
werk
is
2,40m
groot en
uitgevoerd in gekleurd
brons.
Plaats: noordkant
Paravang. Link met Blankenberge : onze
reuzen.

restafval, overbodige overblijfsels van het
constructieproces. Door deze decoraties
een nieuw gewicht, vorm en volume te geven,
redt ze een deel van de geschiedenis Ze
stelt hiermee de grenzen tussen heden en
verleden in vraag, tussen geheugen,
herinnering en vergetelheid. Hier legt ze op
deze manier de verbinding tussen de rijke
geschiedenis van de Blankenbergse faience
met haar eigen culturele erfenis van de
beroemde Portugese azulejos, keramiektegels met typisch blauwe decoratie.

Martine Feipel & Jean Bechameil “Many
Dreams”

De installaties van dit kunstenaarsduo
zorgen voor een continu desoriënterend
gevoel bij de bezoeker. Feipel & Bechameil
spelen aan de hand van draaiingen en
spiegelingen met optica en perspectief.
Toch zorgt hun hyper-realistische zin voor
detail ook voor verwarring: wat is montage,
wat is realiteit? Voor beaufort 04 maken
Feipel & Bechameil aan de pier een
installatie met een bus, die wel ter plaatse
gestrand en voor eeuwig versteend lijkt. Als
een fossielen voertuig met open deuren
nodigt de bus de bezoeker uit om binnen te
wandelen en zo ook zichzelf mee in scène te
zetten.

Dalila Gonçalves werd geboren in Castelo de
Paiva (Portugal) in 1982.
Het betreft hier geen rotsblokken, maar
beton en gebakken klei op een stalen frame.
Er zijn verschillende afmetingen: kleine

Martine Feipel (Luxemburg) werd geboren

stenen: 80x60cm – middelgroot: 80x120 cm
en grote: 160x120cm.
Plaats: voor de Sint Rochuskerk. Link met
Blankenberge: onze art nouveau tegeltableau’s en het Belle Epoque verleden
natuurlijk.
Naar mijn bescheiden mening is dit een
werk dat niet uit Blankenberge mag
verdwijnen. Her en der geplaatst (en vast
verankerd) in ons steedje zullen zij
getuigen van ons tegelpatrimonium en de
glorie van de Belle Epoque. Enzo Farina,
voorzitter van de cultuurraad bestempelde
het werk als “wereldklasse”. De dag nadat
ze geplaatst werden zag ik Nathalie
Beelprez bij de stenen. Ze was vol lof.
Begin maar al te sparen, Blankenberge.

te Luxemburg in 1975. Jean Bechameil
(Frankrijk) werd in Parijs geboren in 1964.
Sinds 2008 verblijft hij in Luxemburg waar
hij vaak samenwerkt met Feipel. Het
kunstenaarsduo vertegenwoordigde Luxemburg op de Biënnale van Venetië 2011.
Afmetingen van de bus: 9 x 3 x 2,5m. Mixed
media, polycrystal. Plaats: ten westen van
de Pier. Link met Blankenberge: het
explosieve toerisme uit de jaren 50-60 van
vorige eeuw.
Dalila Gonçalves “Kneaded Memory”

De jonge Portugese kunstenares Dalila
Gonçalves
gebruikt
historische
en
decoratieve elementen uit façades van
gebouwen, die ze als het ware verfrommelt
om ze dadelijk weg te gooien als waren ze
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Twee villa's hoek Zeedijk en Leopoldhelling, 1876.
Bouwheer notaris Henri Van Mons, architect Joseph Hoste.
De villa's werden later verbouwd tot het Hotel de Venise.

