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LEDENLIJST VSB 2013
Gidsende leden
Defever Paul, Blankenberge
Denoo Katrien, Oostende
Desmidt Brigitte, Blankenberge
Impe Willy, Blankenberge
Kennes Cis, Blankenberge
Lehotzky Micheline, De Haan
Packo Ria, Blankenberge
Parmentier Rita, Blankenberge
Pas Freddy, Blankenberge
Proot Geert, Blankenberge
Pyck Trui, Blankenberge
Schaeverbeke Jaak, Blankenberge
Scharley Inga, Blankenberge
Spegelaere Fernand, Blankenberge
Van Asbroeck Alberta, Blankenberge
Van Craeynest Lydie, Blankenberge
Van Kersschaever Trees, Blankenberge
Van Loocke Hugo, Blankenberge
Van Reck Nancy, Blankenberge
Van Stalle Rita, Blankenberge
Witgeers Gino, Blankenberge
Wildemeersch Beatrix, Blankenberge
Ereleden
De Troyer Rita, Blankenberge
Farina Enzo, Blankenberge
Lyle Anne, Halle
Malfait François, Blankenberge
Mortier Marc, Blankenberge
Peeters-Foulon Wies en Gilberte, Blankenberge
Rijckaert Jannine, Mechelen
Steven Franklin Joseph, Brussel
Tijssens-Dhauw Guy en Sandra, Blankenberge
Steunende leden
Ackaert-Goes Roger en Sonja, De Haan
Baeck Mario, O.L.V.Waver
Beckers Jo, Montfont NL
Boogaerts-Gijsbers Hugo en Nadine,
Blankenberge
Blomme Hilaire, Blankenberge
Brengman Veerle, Blankenberge
Boute Magda, Blankenberge
Carrebrouck-Crombez Rik, Anne, Blankenberge
Casier Bart, Blankenberge
Cattoor –Boute Jules en Denise, Blankenberge
Constandt –Bloes Marc en Els, Oostende
Coudeville Jaak, Blankenberge
De Boeck-Coquyt Marcel en Nicole, Blankenberge
De Caluwe Rosa, Blankenberge
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De Coninck Karel en Verriest Guy, Blankenberge
Decostere Dirk, Waregem
Dedeurwaerdere Thomas, Ruiselede
De Jonghe Willy, Brugge
De Klerck Patrick, Blankenberge
De Laere Frederik, Brugge St. Andries
De Smit Madeleine, Blankenberge
De Vlieghere Cynthia, Blankenberge
De Ville-Tosseyn Jan en Hilda, Blankenberge
De Vos Xavier, Blankenberge
Dullers Luc, Genk
Férir -Cuinié Georges en Joëlle, Blankenberge
Fieuw Jeanne, Blankenberge
Gits Joseph, Brugge
Hermans Daniëlle, Blankenberge
Kerkhof Edward, Blankenberge
Konings Philip, Blankenberge
Lamote-Demey Daniël en Nadine, Blankenberge
Lamote Toon, Blankenberge
Misson Luc, Blankenberge
Monset Ludo, Blankenberge
Peeters Dennis, Blankenberge
Pillen Yolande, Blankenberge
Potier-Vandenberghe Jean-Pierre en Cecile,
Blankenberge
Raman André, Blankenberge
Sanders Hervé, Blankenberge
Snauwaert Yvan, Loppem
Stalmans-De Coster Raymond en Rosa,
Blankenberge
Top Gert, Brugge St. Michiels
Tosca Robert, Blankenberge
Van Asbroeck Jan, Willebroek
Van Damme-Dekker Hubert, Blankenberge
Vanderhaegen Julien, Blankenberge
Van der Smissen Armand, Blankenberge
Van Eeghem Johan, Blankenberge
Van Eepoel Petrus, Blankenberge
Van Hollebeke Jane, Blankenberge
Van Reck Ronald, Mingerslaan 8, Blankenberge
Van Riet –De Wit Frans en Magda, Blankenberge
Van Thuyne Geert, De Panne
Verelst Arlette, De Haan
Verelst Julia, De Haan
Vermeersch-Popelier Rudolf en Simone,
Blankenberge
Vermeirsch Rosanne, Oostende
Vileyn Geert, Blankenberge
Warmoes Leo, Merelbeke
Willem Hugo, Blankenberge
Willems Annie, Tramlijn Oost 1, 8420 De Haan
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Voorwoord
’t Werd tijd dat het weer lente werd. We waren de ‘winterprikken’ beu. Een nieuwe lente,
een nieuwe… Nieuwsbrief met verslagen, artikels, mededelingen... Zoals je kunt lezen in
de verslagen hebben we deze winter niet stilgezeten. En we kunnen nog altijd niet
stilzitten: zie de aankondigingen van de komende activiteiten.
Voor het project ‘grafmonument Hoste’ waren we genomineerd voor de Blankenbergse
Cultuurprijs. Als u dit leest, is de winnaar al gekend. Nu weten wij het echter nog niet.
Onze glazen bol vertoont mankementjes en Madame Blanche is ziek (winterprik!).
Uitzonderlijk kunt u dus de uitslag NIET lezen in dit nummer tenzij… Maar toch veel
leesgenot. Vergeet niet aan de wedstrijd mee te doen en alle reacties op de inhoud zijn
welkom.
De redactie

ACTIVITEITEN VSB
Zaterdag 8 juni 2013: een dagje Heist: Heist-ig!
Ja, ik weet het: we zijn al eens gaan wandelen in het Zoute en het ‘Stübbenkwartier’. Maar
dat was in 2009 en deze keer beperken we ons tot Heist: de opvallende voetgangersbrug
‘De lichtenlijn’ van Ney, de vuurtorens Hoog Licht en Laag Licht, het kapelletje en het
Monument van de Vissers, de Baai van Heist, de Antoniuskerk…: meer dan genoeg voor
een boeiend parcours. En dat nog wel nà het degusteren van paling of steak in ‘De
Palingpot’.
Maar starten doen we in Ramskapelle, in het Museum ‘For Freedom’: wat begon als het
privé verzamelen van plaatselijke restanten van WO II, groeide uit tot een hoogst creatief
ingericht museum dat een duidelijk beeld geeft van het oorlogsgebeuren in onze streek.
Het enthousiasme van de gids zal alles volop tot leven wekken!
Om de kosten te drukken en gezien de afstand van Ramskapelle tot Heist, testen we een
nieuwe formule uit: ‘kostendelend rijden’ of ‘carpooling’. Gelieve dus te vermelden of U
zelf wil rijden (en enkelen meenemen) of wil meerijden.
Je moet ook verplicht een verscheurende keuze maken tussen paling en steak, want dat
maakt wel een prijsverschil…
Wanneer? Zaterdag 8 juni 2013
Vertrek: aan bushalte Stadhuis om 9.15 stipt.
Vervoer: Auto’s, kostendelend. Dus melden bij Cis: zelf rijden of meerijden.
Inschrijving: Bij Cis Kennes: cis.kennes@skynet.be
Prijzen: toegang tot museum, gidsen, middagmaal:
- Leden die steak verkiezen:
€27 - niet leden €30
- Leden die paling verkiezen: €37 - niet leden €40
Prijs vervoer: af te spreken met chauffeur
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21 juni- 12 juli 2013: Tentoonstelling in Oud Stadhuis
“Mag het iets meer zijn?”
Vooraleer de echte “winkels” in het Blankenbergs straatbeeld verschenen werden al
allerlei waren op de markt te koop aangeboden en bovendien leurden lieden van
verschillend pluimage van deur tot deur met een zeer divers assortiment.
Eind 19de en begin 20ste eeuw deed de toevloed van rijke
toeristen de vraag naar degelijke producten en diensten
stijgen. Gekende handelszaken uit het binnenland
openden hier bijhuizen tijdens het badseizoen, en alerte
Blankenbergenaars bestookten de stad met aanvragen
voor het plaatsen van vitrines in hun woningen. Tegen
1910 waren de centrumstraten dan ook omgetoverd tot
oorden van “commerce” waar men met aantrekkelijke
reclame of met persoonlijke overtuigingskracht probeerde
klanten te lokken. Apotheker, patissier, beenhouwer,
kruidenier, vishandelaar, modiste of kapper, iedereen
pikte zijn graantjes mee van de welvaart van de hoge
bezoekers!

Organisatie: Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge
vzw, in samenwerking met de Middenstandsraad
Blankenberge.

Oproep:
Voor deze tentoonstelling plannen we een kaaskraam, een hoekje groentemarkt, en daarnaast een
tiental winkeltjes.
Heb je nog oude reclames, facturen of winkelmateriaal van vroegere handelszaken in Blankenberge
en wil je dat materiaal uitlenen voor onze tentoonstelling, dan kan je Alberta Van Asbroeck
contacteren: 050/42.40.94 of alberta.vanasbroeck@skynet.be
Voor de winkels denken we aan: een strandartikelen- en souvenirwinkel, een meubelzaak, een
kruidenier, een modezaak (stoffen, kledij, hoeden), een schoenhandel, een patisserie-chocolatierconfiserie, een beenhouwer-poelier, een vishandel, een fotograaf en een kapper.
We zijn zeker ook nog op zoek naar 2 of 3 etalagepoppen (liefst oude met een hoofd!)
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Zaterdag 21 september: Daguitstap Charleroi
“Tussen schittering en kolenstof”

Wie Charleroi alleen maar associeerde met vervallen industrie en voetbal, zal zijn mening
hierna moeten herzien: de productie van ijzer en glas en de bloei van de kolenindustrie
leverde een burgerij op die haar verfijnde smaak maar al te graag wou etaleren: het
resultaat was een rits panden van verbluffende kwaliteit met een duidelijke voorkeur voor
Art Nouveau, van zweepslagstijl tot Wiener Sezession. De geglazuurde baksteen is
aanwezig, maar beperkt, maar sgraffiti, smeedwerk en glas-in-lood komen des te meer
aan bod. De namen alleen al van ‘Maison dorée’ en ‘Maison Lafleur’ spreken voor zich. Wie
komen we hier tegen? Niemand minder dan Victor Rogister en Paul Cauchie!
En dat is lang niet alles: de Basiliek van St Christoffel met zijn 200 m² mozaïek in
Venetiaans glas, het Stadhuis in art déco en het Belfort dat als werelderfgoed erkend is,
zijn stuk voor stuk revelaties.
Onze mond zal vanzelf wel toevallen bij het plaatselijk middagmaal…
Van een heel andere orde is het namiddagbezoek, de mijnsite van ‘Bois du Casier’: beter
gekend na ‘de ramp van Marcinelle’ (8 augustus 1956) toen heel België aan de radio hing
om het verloop van de reddingswerkzaamheden op de voet te volgen.
Misschien is er nog even de tijd om het glasmuseum te bezoeken met zijn ongelooflijke
prestaties van moderne glaskunst? Of zijn we dan al verzadigd?
Vertrek: Zaterdag 21 september 2013, om 7.15 aan bushalte Stadhuis
Prijs: Busreis, fooi chauffeur, ontvangstkoffie, middagmaal en vieruurtje, ingangen en
gidsen:
€53 voor leden; €57 voor niet-leden.
Inschrijven bij Cis: cis.kennes@skynet.be

of: 050/42.40.94.
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Dinsdag 15 oktober 2013 voordracht:
“Dijken, duinen en strandhoofden”
Door Hugo Van Loocke

C.C.Casino Roeschaertzaal om 20u
Het ontstaan, de bouw, het verdwijnen en terug verschijnen van dijken, duinen en
strandhoofden in de eeuwenlang kritische zone Wenduine-Heist met Blankenberge als
centraal punt. De betrokkenheid van de Wateringen, van de visserij, van het gemeentelijk,
provinciaal en landsbestuur tot in de 19de eeuw. De vroegste duinbescherming maar ook
diefstal en vandalisme komen aan bod. Dit allemaal met veel plannen, kaarten en
tekeningen.

Aanleiding voor deze voordracht is het verschijnen van het boek “Om hoghe vloeden te
weerstaen – de geschiedenis van de zeewering van Wenduine tot Heist”, waarin Blankenberge
een belangrijke rol speelt. Te verkrijgen bij de auteur hugo.van.loocke@skynet.be – gsm
0475/93 72 00
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Verslag activiteit 6 december 2012

Nieuwpoort, voor een sprong in het
oorlogsverleden 1914-1918
Onder begeleiding van Kristof Jacobs.

Paul Defever
Vroeg in de morgen, vertrokken we stipt
om 8u00 met een volle bus richting
Nieuwpoort.

Met nog enkele buien te verwerken,
stapten wij terug op de bus, richting
Nieuwpoort-bad. De overtocht met de
veerboot liep vlot, en aan de overkant
gekomen, kon de uitleg verder, ditmaal
over de locaties van Franse linies, aan de
omheining van het militair domein. Bij ‘La
Grande dune’ en de gefortificeerde zijde
ervan (frontlinie van de Duitsers) werd de
uitleg met de nodige foto’s gestoffeerd.
Een terugkeer met het veer was obligatoir,
en eens op de bus konden we terug wat
opwarmen. Kleine opschudding, toen onze
penningmeester Gino, de aanwezigen
begon te tellen, en tot de conclusie kwam,
dat er één persoon te veel was (??!!).
Blijkbaar was Willy niet genoteerd op de
lijst. Probleem opgelost. Bij een tussenstop
aan het “Ramscappelle Road Military
Cemetry” konden we een mooi onderhouden begraafplaats waarnemen.

Regen hadden ze voorspeld… en regen
hebben we gekregen, tot diep in de
middag.
In Lombardsijde, stapte onze gids, Kristof
Jacobs, op onze bus om een introductie te
geven over de geplande dag. Aangekomen
aan het café met de passende naam
“Ganzenpoot” vertelde Kristof ons het
exacte verhaal over de onderwaterzetting
van het waterbekken, en dit doorspekt met
soms grappige anekdotes. Na een deugddoende koffie, werden de paraplu’s
geopend voor het echte gidsparcours. Via
diverse bruggen, werd de werkelijkheid
naverteld over het sluizencomplex en de
constructies
in
zandzakjes
(Vaderlandertjes) die her en der als dammen
opgericht werden. Van de Noordvaart ging
de gidsbeurt verder naar het “Albert Imonument”.

Onze gids gaf een specifieke toelichting,
over
“Thomas
George
Smith”
een
Australiër, die gesneuveld is op 27/06/
1917, ver van huis, en dit voor de
wereldvrede.
Een
poëziestukje
werd
passend voorgedragen ter ere van “James
Lyle” gesneuveld op 28/06/1917, en waarvan de kleindochter aanwezig was. Stilaan

Onze gids vertelde dat er onder het
Yzergedenkteken (van Pieter Braecke)
alsook onder de esplanade van het Albert I
monument, nog maar pas ontdekte
bunkers zitten.
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brak het wolkendek open, en konden we
de eerste tekenen zien van opklaringen.
Ook het buikgevoel, gaf tekens dat we een
lunch konden benutten. Het was rond
13u00 dat we mochten aanschuiven aan
tafel, in het eetcafé met de gezellige naam
“De Lanterfanter”. Na een krachtig soepje,
werden het stoofvlees met frietjes gretig
veroverberd, met als afsluiter een koffie of
thee. Tijd om de maaltijd wat te laten
zakken, met een kleine wandeling, naar
het
stationnetje.
Daar
werden
we
geconfronteerd met het verleden zoals het
was, namelijk het gebouw zelf, waar we
via een stijl trapje, een overzicht kregen
van het landschap van toen en nu. Terug
de bus op en na een korte halte aan een
“Belgisch Militair kerkhof” waar 634 graven
liggen, reden we verder naar onze volgende stopplaats: ‘De Dodengang’, die via een
modern museum bereikbaar is. Gelet op de

overvloedige regens,
was
het
voor
sommigen geen pretje, om zonder slijkspatten, uit de loopgraven te komen, doch
zoals de gids het mooi vertelde, in “den
grooten oorlog” was het nog tien keer
erger. Het cafeetje met de toepasselijke
naam “Dodengang”, was super opgewarmd, om een warme koffie met koekje,
voor bepaalde personen “vele koekjes” te
benutten. Om 17u15’ terug de bus op voor
een laatste stop aan het “Deutsche
Friedhof” van Vladslo, gelegen aan een
drukke baan in het Praetbos. Blikvanger
was uiteraard het treurend echtpaar, naar
een ontwerp van “Käthe Kollwitz”.
Daarmee zat een zeer leerrijke dag erop,
en na wat dankbetuigingen aan het adres
van Kristof Jacobs, die afstapte in
Lombardsijde, kon de terugreis aangevat
worden. De aankomst van 19u30’ werd
perfect gerespecteerd.
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Verslag activiteit zaterdagen 13 en 20 oktober 2012

Interbellum wandeling in Blankenberge.
Onder begeleiding van Cis Kennes

Geert Proot
De eerste wandeling op 13/10/2012
boeken we alvast in onze annalen als de
natste VSB activiteit. Het regende al bij de

ook het enige “bewust beschermde”
interbellummonument van Blankenberge.
En dan gingen we nog op bezoek bij
“nonkel
doktoor”,
in
de
privéwoning van dokter Amedée
De
Vos,
die
nu
passend
ingenomen
door
de
thuisverplegingsdienst van P. Fourier.
In de woning is op de eerste
verdieping het klassieke interieur
van de gekende firma De Coene
bewaard,
compleet
met
uitschuiftafel, een fier zeilschip
uitgevoerd in glas-in-lood, een
imposante kroonluchter en een
plafond met schitterend uitgewerkte nep-eiken balken.

start, maar terwijl Cis het station nog een
laatste eer bracht gingen de hemelsluizen
pas echt open. Er werd zelfs gepraat over
het lanceren van de VSB- regencape en de
VSB-botjes maar niettemin lieten 15
deelnemers het niet aan hun hart komen.
In de Koninginlaan hielden we halt bij
Prometheus die het vuur ging stelen bij de
goden en de chipolata-ornamentiek aan de
overzijde van de straat deed sommigen al
watertanden. Voor het einde van de straat
kenden we ook het fabricagegeheim van
cimorné en bij een terugblik over de
huizenrij was het begrip “ritmering” vanzelfsprekend. In de Mingerslaan verdwenen
spijtig genoeg veel van de originele gevelbekledingen, maar Villa Aline is er beslist
een blikvanger: mooi opgeknapt en met
een goedbewaarde granito-traploper.

Na een korte pauze bij een paar ontwerpen
in pakketbootstijl, gebouwd door architect
Van Sluys, arriveerden we dan bij ons
orgelpunt:
het
Hotel
Bach
in
de
Vissersstraat, uitgebaat door een verre
nazaat van de meester himself. Na de
eerder bescheiden ingang waren de
warme kleuren van dit rasechte en zeer

Armand De Saulnier bouwde in 1929 het
indrukwekkende “Palais du Comte Jean” op
de Zeedijk, en voorzag het gebouw van
alle modern comfort: ruime appartementen
ontworpen volgens een uitgekiend plan
zodat alle kamers voldoende licht kregen,
twee oerdegelijke liften, een zonneterras
op de dakverdieping, wijnkelders en
meidenkamers in de kelderverdieping. Het
goed geconserveerde gebouw werd dan

harmonisch art deco interieur ronduit
verrassend: het geheel zorgde, samen met
de sfeervolle achtergrondmuziek, voor een
intieme ervaring als waardige afsluiter!
Met dank aan Pierre Fourier en aan Erwin
Bach voor het openstellen van hun
interieur.
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Een rebus anno 1887

Oplossing:
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Verslag activiteit zaterdag 8 december 2012

Bezoek aan de tentoonstelling “Langs deze
weg zet gene voet …”.
Alberta Van Asbroeck
Na een fikse wandeling
langs Gino’s sluipwegen
stond onze gids, Valentin
Degrande, ons al op te
wachten in de Provinciale
Bibliotheek te Brugge.

Burenruzie,
waar
O.L.V. de betwiste spie
grond dan maar ter
beschikking
kreeg.
Natuurlijk werden de
kapellen druk bezocht
in oorlogstijden: zo
kwamen
in
Koolskamp, tijdens de bombardementen op 20
juni 1944, 72 mensen
om bescherming smeken in een kapel. Een
bom viel er vlakbij,
maar niemand werd
gekwetst en sindsdien
spreekt men van het
Bomkapelletje.

Alhoewel “de kapellekens
doen” ook wel eens anders
wordt
geïnterpreteerd,
wachtte ons een vrome
voormiddag. Natuurlijk zijn
de meeste kapellen stille
getuigen van een verleden
waarin de mens veel meer
afhankelijk was van bovennatuurlijke voorspraak om
rampen en ziektes af te
wenden, maar ook vandaag
nog blijven kapelletjes het
doel van bedevaarten en
devotie, denken we maar
aan de jaarlijkse processie
naar de St-Jobkapel in Uitkerke.

Voor het bouwen van
kapelletjes had men
de meest verscheiden
redenen:
heel
wat
boeren
in
de
Westhoek
smeekten
bescherming af voor hun hoeve en hun
dieren, aan de kust dan weer moesten
offers en gebeden in de visserskapellen
(o.a. in Heist en in Bredene) de vissers
veilig thuis brengen. Dankbaarheid om
bekomen gunsten was en is natuurlijk ook
een geldig motief voor de oprichting van
een kapel, en gebeurde er dan al eens een
echt “mirakel”, dan leverde dat jaren stof
voor nieuwe devotie en legenden.

De Moeder Gods sprak meest tot de
verbeelding, of dacht men misschien dat
een vrouw eerder zou reageren op
smeekbeden dan de mannelijke heiligen?
Die laatsten moesten soms eens beetje
onder druk worden gezet als het soelaas
niet snel genoeg kwam, denk maar aan
St-Antonius!
Leukst waren de sappige verhalen die
onze gids onvermoeid opdiepte: over de
Keunekapel, waar O.L.V. moest zorgen
voor genoeg sappige konijntjes om te
stropen, of over de Kapel van de

Met dank aan de zeer
onderhoudende gids!
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beslagen

en

Verslag bezoek tentoonstelling MIAT Gent op 23 februari 2013

Belgische Tegelindustrie
Gevloerd en Betegeld
Van Art Nouveau tot de Seventies

Willy Impe

Gent Dampoort,

ten om dan terug te keren met goederen
uit die streken.

Uit de trein verschijnt een verscheidenheid van hoofddeksels, van vliegeniersmuts tot een variatie van met vilten
bloemen
versierde
breiwerken, en met
daaronder mensen die
het koud vinden.

Aan een reeks foto’s met overweldigende
(archeologische?) molens, persen, ovens

Stapvoets naar het
MIAT. Aan de gevel
van de tot museum
omgebouwde katoenspinnerij hangen vier
lange
wimpels:
Museum
Industrie
Arbeid Textiel. Maar
de A staat volgens
Google voor Archeologie. Wat is’t nu?
De eminente tegelkenner
drs.
Mario
Baeck toont voor een
kaart van België hoe
massaal
bedreven
waren in het uit klei bakken van
dakpannen (Kortrijk), bloempotten (Gent)
en jeneverkruiken (Hasselt).

Tussen twee treinen door

wordt de ‘droogperstechniek’ uit de
doeken gedaan. Niet te geloven dat er
eerst keramische knopen voor kleding uit
het patent van de Brit Richard Prosser
ontsproten, waarna dan Herbert Minton
dat patent mocht uitbreiden naar tegels
van 15 x 15 cm. Meteen was de
ambachtelijke productie verdrongen.

Voor de siertegels wordt als grootste
producent op het Europese continent en
met het breedste gamma Manufactures
Céramiques d’Hemixem Gilliot genoemd.
Van de productie van 250.000 tegels per
dag werd zowat één derde wereldwijd
uitgevoerd. Antwerpen was er goed mee
om schepen te kunnen volstouwen met
doorwegende ballast naar verre continen-

Uit
het
verschil
tussen
gebakken
keramiektegels en in water gedrenkte
cementtegels, leren we dat deze laatsten
wegens te poreus, best niet in badkamers
of wc’s worden geplaatst (er wordt
immers al eens naast de pot geplast…)
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Beiden kunnen hetzelfde mooie decor op
krijgen, maar de kenner merkt wel het
verschil aan de zuiverheid van de belijning. De scherf van de keramiektegel is
geel-beige, terwijl die van de cementtegel
grijs is.

aan wat er in de winkel achter de pui
waar zij pronken te koop is. Als dat geen
Art Nouveau is! De Kiekenmarkt van
Brussel wordt voor een wandeling
aanbevolen met de raadgeving omhoog
te kijken…

Toonkasten onder veilig glas
helpen Mario om ons de verschillende
technieken om tegels van decor te
voorzien
te
leren
kennen:
van
transferprinting,
lithografie,
geperste
cloisonné- en droge-lijntechniek naar
gegoten reliëfvormen.

Hoe eindigt de droom van de roemrijke
Belgische tegelindustrie? Gilliot is de
laatste van de groten die sluit. In 1978
neemt Sfinx, Maastricht de hele moderne
machinerie over en Hemiksem gaat dicht.
Productie vinden we vandaag in China,
Brazilië, Indië e.d.

Met dat kleipoeder werken bracht voor de
arbeiders wel risico’s mee: stofmaskers
beschermden niet steeds afdoend tegen
stoflong. Werken met glazuur leidde soms
tot loodziekte. De patroons voorzagen
wel in waslokalen, die de ene dag voor de
vrouwen mochten dienen en de volgende
dag voor de mannen. Eentje van de
mannen had zich zo maar eens van dag
vergist. Hij is er niet proper vanaf
gekomen…

Het goede nieuws is dat het Gilliot &
Roelants Tegelmuseum verder uitgebreid
zou worden. We mochten het enkele

Tegelzetten was ook al niet zo simpel:
men moest vooral goed kunnen rekenen.
Beginnen vanuit het midden was meestal
aangewezen: aan de randen kon zo nodig
wat aangepast worden. Voor tableaus
werden vanuit het karton de tegels
genummerd. Zetten in mortel kon helpen
om ongelijkheden weg te werken.
De tegelfabrikanten brachten aan de
achterkant van de tegels wel een merkteken aan. Zo staat de “H” niet voor
“Hasselt” of “Helman” maar voor Gilliot
(“Hemiksem”…)

Tegelontwerp van Thibaut, producent Boch
Frères, La Louvière, ook te zien in Blankenberge
in de loggia van J. de Troozlaan 32.

En dan komt het oogstrelende gedeelte
van de tentoonstelling. Mario commentarieert een plejade van prachtige
tableaus. OUD GEND werd door Helman
in 1912 in droge-lijntechniek vervaardigd
voor
de
wereldtentoonstelling:
een
reuzengroot beeld van de stad met
dansende kinderen op de voorgrond. Een
exotisch tableau met leeuw en leeuwin
van zowat twee vierkante meter zou
vandaag toch wel een slordige 10.000
euro kosten om het te laten vervaardigen. Prachtige tableaus uit het
Brusselse geven met weelderige dames

jaren terug met de VSB bezoeken met
ook Mario Baeck als onze gids.
Wij dankten Mario hartelijk voor zijn zo
deskundige als gedreven en vlotte
begeleiding. “Hij is niet te stoppen!”…
De afwezigen hadden ongelijk.
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Harendijke, verloren in de tijd
Hugo Van Loocke
Hoe kom je iets te weten over
Harendijke? Het internet? Als je daarop
naar de naam ‘Harendijke’ zoekt, verwijzen de meeste hits naar campings en
verblijfstoerisme. In de reisgidsen wordt
Harendijke afgedaan met ‘Wijk nabij
Blankenberge met kampeerterreinen’ …en
dat is het!
Weten wij echt niet meer? Welk
verleden heeft deze wijk? Dan maar op
zoek naar de schaarse gegevens over ditf
kleine, vergeten Harendijke.

fig.1 De Bagatelle met op de achtergrond,
de Belle Vue (met dank aan Gino Witgeers)

In de (kunst)literatuur is Harendijke
gekend als een van de favoriete plaatsen
van kunstschilder Valerius de Saedeleer.
Hij behoorde tot het artistieke genootschap
‘De Zwarte Kat', dat bijeenkwam in het
strandcafé ‘A la Belle-Vue' in Harendijke,
juist naast de grens van Blankenberge. Tot
het genootschap ‘De Zwarte Kat' behoorden naast De Saedeleer nog de
Blankenbergse stadssecretaris Wauters en
schilder Jules Gadeyne. Het was overigens
zijn zuster ‘Mietje' Gadeyne, die de ‘Belle

Vue' openhield. Harendijke moet Valerius
sterk bekoord hebben, want het gezin De
Saedeleer vestigde zich in de ‘Bagatelle',
een andere duinkroeg1.
Harendijke is nooit een deel van
Blankenberge geweest. Bij de splitsing van
de parochie Uitkerke rond 1185 was
volgens de stichtingsakte van de parochie
Wenduine het Blankenbergs Vaartje de
parochiegrens
en
behoorde
Harendijke
tot
Wenduine, wat nog altijd
het geval is.
Blankenberge

Maar wat weten we
nu over de geschiedenis
van dit dorp of jegenode?
(Het
woord
‘dorp’
of
‘doorp’ dat we in de
archieven vinden, duidt
meestal op een kleine
nederzetting, enkele huizen groot - jegenode =
onderdeel van een grondgebied ook hoek of ‘houc’
genaamd.)
Wanneer Harendijke
ontstaan is, weten we

‘Taeringchouc rond 1250
Fig.2 ‘Taeringhouc’ rond 1250

1
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LEPEER E. ‘Vin Dune an de zee’ (1974) p.257

niet. In 1917 vinden turf-stekende Duitse
soldaten potscherven en de resten van een
houten
Gallo-Romeinse
woning
met
Romeinse pannen als dakbedekking. Zoals
alle
Gallo-Romeinse
bewoningskernen
verdween ook deze in het krekenlandschap in de 3de-4de eeuw. Het ‘echte’
Harendijke is volgens mij ontstaan in

mij is de ‘Tarningedijk’ een deel van de
oude Evendijk A (die waarschijnlijk iets
meer noordelijk zal gelopen hebben dan de
hedendaagse duinenrij). Het dorp zal
waarschijnlijk
ofwel
volledig
ofwel
gedeeltelijk voor deze dijk gelegen hebben.
Het zou gerust kunnen dat, zelfs als het
dorp pas na de bouw van de Evendijk
ontstond,
men
toch
zeewaarts de dijk ging wonen. Er was immers nog
een belangrijk bewoonbaar
gebied tussen de toenmalige
duinen
en
de
Evendijk. Later, na het
verdwijnen van de oude
duinen en door het naderen
van de zee is deze dijk
waarschijnlijk moeten wijken tot ongeveer op de
huidige duinenlijn. Het is
goed mogelijk dat een
nieuwe dijk eind 14de eeuw
werd aangelegd in vervanging
van
de
oude
Evendijk
A,
iets
meer
landinwaarts4 en dat het
stuk bij de Taeringhouc, pas dan de
Taeringedijke (of Tarningedijk) zou worden
genoemd. De nederzetting zou bijgevolg
pas op het einde van de 14de eeuw de
naam ‘Tarendijke’ krijgen.

Fig.3 Harendijke rond 1400
dezelfde
tijd
als
de
omliggende
nederzettingen zoals Wenduine, Mosselinge
en Blankenberge. De vroegste melding die
ik heb teruggevonden is: ‘Taeringchouc’ in
een charter van 4 maart 1357 (charter uit
“inventaris van de oude archieven der stad
Blankenberghe” – Jules Colens 1894). Een
andere vermelding komt voor in een legger
van 1396 en daar wordt het gesitueerd in
het verdwenen 70e begin.2 Volgens M.
Coornaert3 komt de naam van een nederzetting, Tarninge genaamd, gelegen in de
‘Tarningehoek’, achter de oude zeedijk. Dit
stuk van de zeedijk kreeg daar de naam
Tarningedijk. De plaats, nog altijd volgens
Coornaert, werd genoemd “te Tarningedijke”, vervormd tot Tarendijke en later
werd de naam geïnterpreteerd als “te
Harendijke” en vandaar.

De naam ‘Taeringe’ of ‘Tarninge’
wordt nergens verklaard. ‘Tarninge’ of
‘terninge’ wil zeggen ‘teerling’, maar dat
lijkt me geen goede basis voor een naamsverklaring. Als we de schrijfwijze ‘Taeringhouc’ (J. Colens) of ‘Terninchouc’ (M.
Coornaert) als basis nemen, dan vinden we
in beide namen het suffix inge of inga
terug. Inga is het Frankisch voor woning of
woonplaats. Als uitgang betekent het:
‘behorend bij’ en wordt het vaak gecombineerd met een familienaam. Taeringhouc of Terninchouc kan dus betekenen:
hoek (=plaats waar enkele huizen staan,
wijk- bv. Verloren hoek) van Taar (Tarne
of Terne?). En zo ook ‘Tar(n)ingedijke: de
dijk van Taar (of Tarne, Terne).

Toch enkele bedenkingen bij deze
uitleg. De hoger vermelde “oude zeedijk”
was volgens Coornaert het verlengde van
de zeedijk vanuit Heist. Een dijk van Heist
tot Blankenberge wordt inderdaad vermeld
in 1288 maar van een westwaartse
verlenging van deze dijk is in de archieven
geen enkel spoor terug te vinden. Volgens

Suffixen zoals inga verschijnen zeer
vroeg. Dus kan ‘Taeringhouc’, de ‘hoek’
van Taer (Tarne, Terne) een oud toponiem
zijn
dat
verwijst
naar
een
oude
(vissers)nederzetting. We weten door

2

Coornaert M. ‘Uitkerke’ (1967) p.23. Voor de
betekenis van ‘begin’ zie verder
3
id

4

VAN LOOCKE H. ‘Om hoghe vloeden te weerstaen’
(2012) p.46
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recente studies (D.Tys) dat er vanaf de
vroege 11de eeuw een groeiende groep
verbruikers van vis in de steden zoals
Brugge en Gent was. Dit was de hoofdmotivatie voor de ontwikkeling van de
Vlaamse zeevisserij en van een dicht
patroon van (vissers)nederzettingen aan
de kust. Daarbij weten we ook dat men
toen wel eens een eigennaam met een ‘dic’
verbond·. Zo is ook Taeringedijk mogelijks
‘de dijk van….’.

Door de stormen einde 14de, begin
15de eeuw (met als ‘hoogtepunt’ de St.
Elisabethstorm in november 1404) en
vooral door het ”bider vloghe vanden
zande vanden dunen” (het vervliegen van
het duinzand) is het deel voor de dijk
verdwenen en is zelfs een deel achter de
dijk onder het zand bedolven. In het
Transport van 1408 wordt de sector tussen
Blankenberge en Wenduine beschreven als
“Daar es verloren van nieuwen zeediken
ende bider vloghen vanden dunen omtrent
80 ghemete lands (ong. 35ha) ende hier in
en stond een groot dorp gheheeten
Harendycke, daer lettel yement woend“
(waar bijna niemand woont).

Bedoelde dijk zal wel langs de
westkant van de geul of ide opgeworpen
zijn waar we aan de overkant –de
oostkant- de aanlegplaats van de (vroeg)Blankenbergse vissers kunnen veronderstellen. Zoals hoger gezegd is het aan te
nemen dat deze dijk een deel van de

In de ommelopers (dit zijn de
‘kadasterboeken‘ van de wateringen) wordt

Fig.4 De omrandde tekst hierboven luidt “cum suutsyde en westsyde anden ouden evendijck nu den
zeedijck dat in al pannen ende dijckpits sijn meestal vervloghen in dune ende over langentyde
gheabandonneerd voor de wateringhe ende was groot 10 gemete 2 lijn lants hiervoor”
Vertaling: “… grenzend ten zuiden en westen aan de oude Evendijk, nu de zeedijk, dat nu bestaat
uit pannen en dijkputten (=putten ontstaan bij het uitgraven van aarde voor het maken van de
dijk) en grotendeels met duin is overwaaid en al lange tijd geleden verloren was voor de watering
en 10 gemete, 2 lijnen groot was. ( =4.72 ha) (RAB TBO 3 nr. 75 ommelopers Mestdagh- 1680)
vermeld dat het 70ste begin5 al jarenlang
verloren is (zie figuur 4).

Evendijk A was, met een eigen naam.
Misschien is dit stuk dijk zelfs ouder en
diende het om alleen het gehucht te
beschermen en is het later geïntegreerd in
de Evendijk (met behoud van naam). Eén
minpunt voor deze hypothese: ik vond
nergens de naam met ‘dijk’ terug voor
1408 (zie lager)

Dus het dorp was al grotendeels
verlaten en verdween begin 15de eeuw.
Alleen de naam bleef nog, samen met een
schaarse bewoning. Dit soort verzanding is

5

een begin is een deel van de watering dat genummerd wordt en waarvan de aanhef van de beschrijving in de ommeloper altijd luidt: “Dit beghint….”
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Fig.5 Een tekst uit 1571 spreekt van:
“…In een jeghenoote ghenaemt den arendycke int ambacht van uutkercke ende inde prochie van weyndunne
oost vander kercke int 70ste begin…” (RAB 49/1 bundel 271)
analoog aan de situatie in Walraversijde
en aan het gebied tussen Wenduine en
Vlissegem (en verder richting Bredene)
waar toen de basis werd gelegd voor de
hedendaagse Staatsbossen. (Waarschijnlijk heeft dit verzandingsverschijnsel ook in
Blankenberge zijn rol gespeeld en heeft het
mee de ‘verhuis’ van Blankenberge
zuidwaarts in de 14de eeuw bepaald6).

Zo is de wijk Harendijke opgegaan
in het landschap maar het is nooit
helemaal verdwenen. Rond 1880 waren er,
behalve de ‘Belle Vue’ en de ‘Bagatelle’,
nog een viertal huisjes10. De ‘Bagatelle’
werd in de Eerste Wereldoorlog omvormd
tot kazemat en na de oorlog als herberg
herbouwd. Op dat ogenblik is men op de
oostgrens stilaan beginnen bouwen als een
soort tuinwijk waar men bootjes kon huren

Vanaf de 16de eeuw
werden
verschillende
dijken
gelegd, verhoogd, hersteld en
twee keer komen we de naam
Harendijke tegen: “leggen van
eene nieuwe weerdyck ofte
nooddyck van beneen de duinen
te landinwaerts wesende een
inlage ter verzekertgede ende
bewarene
van
den
lande
beghinnende
aan
jegenoode
ghenaampt ten harendycke een
groot qwart myle beweste den
stede van Blankenberghe …” 7.
Bij het leggen van de
verschillende dijken werd iedere
fig.6 ‘A la Belle Vue’ (met dank aan Gino Witgeers)
keer een nieuw stuk land
ingepalmd. Vermeldingen in de omlopers
om op de Blankenbergse vaart te roeien.
van de 17de eeuw daarover zijn talrijk.
Het is pas met de aanleg van de campings
Bijvoorbeeld:
in de tweede helft van de 20ste eeuw dat
“boven datter uytgedyckt was in 1573 4
Harendijke heropleefde. Nu staan er
g(emete) 44 r(oeden) (= 1.83ha) Hierof is
tientallen
‘vissershuisjes’,
een
groot
veelvoud van wat er ooit heeft gestaan.
ten jaere 1628 andt noortende nocg afgedolfen tot vijf lijnen 81 r(oeden)(=0.85ha)
int vergoogen en vercroomen (versterken)
vanden weerdyck boven noch 65 r(oeden)
(958m2) die uitgegaelt syn maer niet
gecort (meegeteld)”8 9.

6

VAN LOOCKE H. ‘Blankenberge, een landschap met
geschiedenis’ (2011)p. 70 e.v.
7
Rijksarchief Brugge (RAB) INV 49/1 bundel 297
(1625)
8
RAB TBO 175 nr. 105 ommeloper Sieleghem 69ste
begin

9

voor alles met wat deze dijken betreft: zie’ VAN
LOOCKE H. ‘Om hoghe vloeden te weerstaen’
(2012)p.46 e.v.
10
VERDUYN P. ‘Geschiedenis van Wenduine’ (1938) p.
310
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Dr. Paul Soete (90) vertelt over zijn
familie…

Gino Witgeers
Op zoek naar een foto van Léonie Virginia
Marie D’Hondt kom ik in contact met de
papa van mijn schoolvriendin Michèle
Soete, met name Dr. Paul Soete omdat
Léonie de zus was van zijn grootvader
(langs
moederskant)
Charles
Louis
D’Hondt

Paul’s oom Joseph Adolf Karel Eugeen
D‘Hondt en zoon van Charles Louis heeft
de zaak “Au Bon Marché” verder gezet
met succes. Ze kwamen hier van overal
badgerief halen, zelfs van Brugge. (fig.1)

Léonie D‘Hondt, geboren op 27 februari
1854, huwde op 24 april 1878 met Frans
Jozef Hoste, toen 45 jaar, die architect en
rentenier was. Op 12 december 1879
overleed Léonie (25) in het kraambed van
haar eerste kind Marthe Hoste (°22/11/
1879). Zij rust naast haar echtgenoot
Jozef Hoste in het familiegraf, gelegen in
de centrale gang van de begraafplaats
van Blankenberge.
De zoektocht naar een beeltenis van
Léonie voor op het grafmonument, waarvan de VSB het peterschap heeft, is
ondertussen beëindigd, want Léonie is
gevonden!
Dr. Paul Soete, 90 jaar (°Blankenberge
4/05/1922) begon naar aanleiding van
mijn bezoek terug te mijmeren over zijn
vader Jules Soete en zijn mama Flora
D‘Hondt, en stemde spontaan toe zijn
verhaal aan onze vereniging toe te
vertrouwen.

Fig.1

.

De zus van Joseph met name Elvire
D’Hondt en tante van Paul woonde twee
huizen verder in de Molenstraat. Ze is
ongetrouwd gebleven maar kon blijkbaar
met de erfenis van papa Charles en de
financiële hulp van broer Joseph een
royaal leven leiden zonder te moeten
werken. Pauls’ mama Flora had de vaste
gewoonte om iedere zondag na de mis
haar oudere zuster te gaan bezoeken
rond 10 uur en bleef dan tot de middag.
Wat ze deden en waarover ze keuvelden
kunnen we enkel gissen maar zeker was
er een aperitiefje bij, dat mocht wel op
zondag.

Paul is de zoon van Jules Louis Soete
(°5/6/1881 Bredene, + 24/02/1955
Blankenberge) en Flora Emelia Mathilda
Aldegonda Charlotta Celestina D’Hondt.
Flora was de dochter van Charles Louis
D’Hondt, koophandelaar met een winkel
in badgoedartikelen zoals badmutsen,
badpakken en -handdoeken, genoemd
“Au bon Marché” op de hoek van de
Molenstraat en de Kerkstraat. Hij was ook
schepen
en
gemeenteraadslid
van
Blankenberge en de toondichter van het
“Lied van Blankenberge“.
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Paul’s papa Jules Soete was conducteur
van Bruggen en Wegen, een prestigieus
beroep in die tijd, waarschijnlijk in opvolging van Achile Van de Casteele. Hij
stond in voor de controle van de wegen
voor het gebied van Heist tot aan De
Haan en tot Zuienkerke. Deze carrière
heeft hem zeker geen windeieren gelegd
want hij investeerde in stukken grond in
Blankenberge (vandaar Jules Soetestraat
en belendende terreinen, nu Brantano,
Aldi en het Jules Soetestadion, in de
volksmond “Het Daringsplein” genoemd)
en ook nog veel gronden langs de
Driftweg tussen Wenduine en De Haan.
Hij bezat daar zeker 5 campings. Paul
herinnert zich dat hij dikwijls met zijn
vader Jules bij de pachters moest
langsgaan om de pachtgelden te gaan
ontvangen en dat die mensen heel
vriendelijk
waren
en
hen
gastvrij
ontvingen met vers gebakken tarwebrood
en hoeve-eieren. Hij zei er ook bij dat die
pachten niet zoveel voorstelden en dat
het misschien daarom was dat zij hun
verpachter zo in de watten legden toen
hij bij hen kwam ‘ontvangen‘.

Zij woonden in een huis in de Weststraat
129, een pand uit de Belle epoqueperiode met Blankenbergse verwijzingen
naar de oudste benaming “Scarphout” op
de geveltop en boven de deur het schild
van Blankenberge. Jules kocht het toen
hij een jaar of 30 oud was wanneer hij
van Diksmuide naar Blankenberge kwam
wonen. (fig.3)

Jules Soete en zijn vrouw Flora hadden 4
kinderen: 1 meisje Carola (°13/02/10+31/07/1988), en 3 jongens Walter
(°29/02/1912-+2002) en Albert (°26/03/
1918- + 2004), Paul was de jongste
(°04/05/1922). (fig.2)

Fig.3

Hij vond de job van conducteur van
Bruggen en wegen in Blankenberge veel
interessanter met het toeristisch gegeven
hier, de bloeiende commercie en de vele
Duitse toeristen die hier kwamen logeren
in de hotels. Er was toen nog geen sprake
van vijandelijkheid. Die betrekking kwam
hier vacant en Jules greep zijn kans met
beide handen. Jules was ook voorzitter
van het Lindenhof en onder zijn beheer
heeft de sociale woningbouw een grote
‘boom’ gekend. Zo is het Frontkwartier
onder zijn leiding ontstaan en werd er ter
gelegenheid van de bouw van het 100ste
huis een waar feest georganiseerd. Dit
project gebeurde in samenwerking met
de Brugse maatschappij “Thuisbest”,
waarvoor Jules ook gevraagd werd het
voorzitterschap op te nemen, maar Jules
vond dat Blankenberge al genoeg was.
Voor zijn 25 jaar voorzitterschap bij het
Lindenhof kreeg hij een “tableau” van A.
Blomme als geschenk - het hangt nog
steeds te pronken in de dokterspraktijk
van zoon Paul…
Jules was bevriend met Amedée D’Hondt
(19/09/1877-24/09/1941), advocaat uit
de Weststraat 90 en broer van Gustaaf

Fig.2
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D’Hondt (°25/12/1873-Blankenberge +06/01/1953
Guilford
GB),
reder,
hotelier en burgemeester van Blankenberge. Iedere zondag in het jachtseizoen
kwam hij Jules ophalen om 6.30 uur om
te gaan jagen in de bossen tussen
Wenduine en De Haan. Paul herinnert het
zich nog goed als kleine jongen: “papa
ging eerst naar de vroegmis en na een
klein en vlug ontbijt hing ongeduldige
Amedée al aan de bel voor te gaan jagen
en riep Jules op aanmatigende toon toe
dat het tijd was om te gaan.”

Michèle Soete, enige dochter van Dr. Paul
Soete, die zich bij ons komt voegen,
vertelt met enige fierheid en nostalgie
aan haar “moetje” hoe de romance
tussen papa Paul en haar mama is
begonnen: “Mama Paula was de dochter
van de uitbaters van hotel du Buffet op
de hoek van De Smet de Naeyerlaan en
de Kerkstraat. Op een dag zat de
gelagzaal vol en plots zakte één van de
klanten in mekaar en stikte bijna. Mama
Paula wist direct raad en liet de jonge
dokter Paul Soete uit de Weststraat aanrukken. Dr. Paul was onmiddellijk ter
plaatse en paste een insnijding ter hoogte
van de keel toe en redde hierbij het leven
van die klant. Mama Paula was zo onder
de indruk en werd op slag verliefd op de
jonge dokter. Paul was toen 23 jaar maar
hij hield de boot nog af tot hij in 1955
toch met zijn mooie Paula in het
huwelijksbootje stapte. Hij was wel heel
die tijd verliefd en paste zelfs trucjes toe
om de mooie dochter van hotel du Buffet
nog eens te zien. Van als hij zijn eerste
auto kon permitteren: een Austin, was
het ‘toevallig’ dat als hij telkens voorbij
het hotel passeerde in panne viel met zijn
vehikel…

Paul studeerde voor geneesheer-huisdokter en vestigde zich met zijn vrouw
Paula Rammant (°19/02/1932- +6/09/
2000) in het eerste woonhuis van de
Scarphoutdreef rechtover het stadhuis.
Paula was de zus van Luc Rammant,
gewezen directeur van het casino van
Middelkerke en wiens ouders het Hotel du
Buffet op de hoek van De Smet de
Naeyerlaan en het Stationsplein uitbaatten. (fig.4)

fig.4
Paul herinnert zich nog dat er niets was
dan modder in die dreef - het was een
slordige straat zegt hij er nog een beetje
verontwaardigd bij -, er stond nog geen
enkel
huis
tenzij
de
rijkswachtcommandantswoning op de hoek.

fig.5

Ze kregen 6 kinderen (fig.5): Michèle
Jules Marie Flora (1956), Peter (1958),
Hans Paul Carola (1962) -ook dokter tweeling Tom en Bart (1964) verpleger
en nakomertje Wim 1976, Michèle was
toen al 20 jaar…maar het was ook een
liefdeskind.
Paula
Rammant
stierf
vroegtijdig in 2000 op 68-jarige leeftijd
en Dr. Paul Soete bleef alleen achter
maar omringd door de goede zorgen van
zijn 6 kinderen Hij wordt op heden ten
dage nog altijd thuis verzorgd door zijn
oudste kind, zijn dochter Michèle die haar
lieve papa op handen draagt…

“Als tweede bewoner in de straat kwam
naast mij de heer Pauwels wonen, een
vriendelijke mijnheer die chef-kok was in
het casino, hij was met een Poolse
getrouwd“, vertelt Paul.
Is het een toeval dat Paul met zijn ouders
in het pand “Scarphout” woonde en nu
met zijn eigen gezin in de Scarphoutdreef?
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Grafmonument Joseph Hoste:
de familie herenigd!
Alberta Van Asbroeck
namen van de oudste kleindochter van
Joseph en Léonie, Fernande Goetghebeur
en Julien Thomas vermeld. Met het
overlijden van Fernande kreeg de
familietragedie een vervolg: ook zij stierf
op jonge leeftijd bij verwikkelingen na de
geboorte van haar tweede dochtertje
Marthe. Via Marthe kregen we deze
prachtige foto van haar ouders.

Bij de restauratie van ons petekind in de
nazomer van 2012 werd een porseleinfoto van bouwmeester Joseph Hoste op
het grafmonument aangebracht. Een foto
van zijn jong gestorven echtgenote,
Léonie D’Hondt hadden we spijtig genoeg
niet kunnen vinden. In onze vorige
Nieuwsbrief lanceerden we dan ook een
dringende vraag om te zoeken naar
Léonie.
Na het contacteren van verscheidene
nazaten van de familie kregen we een tip
die ons verwees naar de familie Brulez.
De echtgenote van gemeentesecretaris
Karel Brulez was immers Hélène D’Hondt,
jongste zus van Léonie. Na het overlijden
van Léonie bij verwikkelingen na de
bevalling van haar eerste kind, ontfermde
Hélène zich over de pasgeboren baby
Marthe Hoste. Op de horizontale deksteen
van het grafmonument staan ook de

Fernande Goetghebeur en Julien Thomas

Dank zij een milde schenker zijn de
porseleinfoto’s van Léonie en Joseph nu
onder op de grote tekstplaten van het
grafmonument aangebracht. Onderaan
kwam een nieuwe kleine marmerplaat
met de foto van Fernande en Julien. En
vermits de grafzerk van de dochter van
Joseph en Léonie, Marthe Hoste en haar
echtgenoot Gaston Goetghebeur, zich in
de onmiddellijke omgeving bevindt is de
familie eindelijk herenigd!
Met dank aan: Maria Laporte, Hélène
Brulez, Karel Brulez, Marthe Thomas,
Jaak Mahieu (voor het bewerken van
Léonies foto)
Léonie D’Hondt
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VSB en Blankenberge in de pers

Humor in de Belle Epoque:
Geestigheden & zedenlessen in verband met vrouwen/meiden
Uit: ‘De Lusthof, nuttig en vermakelijk weekschrift, 1901
Zij had het nooit gedaan

Humor in de Belle Epoque:

Humor in de Belle Epoque:
Geestigheden & zedenlessen in verband met vrouwen/meiden
Uit: ‘De Lusthof, nuttig en vermakelijk weekschrift’, 1901
ZIJ HAD HET NOOIT GEDAAN
Madame: Maar Eliza, gij hebt nooit gedaan met uw werk
Dienstmeid: Neen, Madame, en het is geen wonder: terwijl gij mij berispt
moet ik toch luisteren en alzoo verlies ik veel tijd.
DE HUURLOON LIEP
Dienstmeid: Madame, ik zou graag willen betaald worden
Madame: Wees niet ongerust daarover, uw huurloon loopt gedurig
Dienstmeid: ’t Is juist hetgeen mij ongerust maakt; ik ben verlegen dat het
zoodanig zou loopen, dat ik het niet meer kan inhalen
KEUKENMEID DIE GOED REKENEN KAN
-Siska, hoe komt het dat uwe rekeningen nooit juist uitkomen? Er is altijd
iets te kort of te veel? Maar altijd in uwen voordele.
-Maar, Mijnheer, gij zoudet zeker toch geen voordeel willen trekken uit de
misrekeningen van eene arme keukenmeid?
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Mijn Kast, een statig meubel
Joseph Gits
Bij een bezoekje bij de heer Joseph Gits,
achterkleinzoon van Pierre De Vos en Marie
Hoste, wordt onze aandacht getrokken
door een imposant meubel dat een hele
familiegeschiedenis met zich meedraagt.
Joseph vertelt:

Mijn meester Doktoor Notebaert vestigde
zich te Blankenberge als gevolg van een
tropische ziekte, opgedaan aan boord van
Zijne Majesteits fregat “Maria Reigersbergen” waarmee hij als dokter 3de
klasse een wereldreis maakte van 1824
tot 1826.

“De ka st is in acajou, heeft een hoogte
van 2,40m, is 1,20m breed en 0,55m
diep. Zij is zeer elegant, perfect in goede
staat ondanks haar ouderdom en heeft
verschillende “meesters” gehad.

Het was Doktoor Notebaert die als eerste
het gedacht opvatte vreemdelingen uit te
nodigen het zomerseizoen alhier te
komen doorbrengen en daarom bouwde
hij een huis dat alleszins geschikt was om
de vreemdelingen op een betamelijke

wijze te ontvangen. Het was hij, die door
artikelen in de vreemde gazetten, de
vreemdelingen naar Blankenberge lokte;
in één woord, het is hij die door zijn
gedurig werken en streven de eerste
steen gelegd heeft om een onbekende
vlek in een van de sierlijkste en
aangenaamste zomerverblijfplaatsen van
ons land te herscheppen. Ongelukkiglijk
heeft de waardige burger Notebaert zijn
aangevat werk niet voltooid gezien, hij is
aan de taak bezweken op amper 44jarige ouderdom: geboren te Deerlijk in
1799 en gestorven te Blankenberge in
1843.

Ik laat de kast nu zelf aan het woord:”
“Wat ik mij nog goed herinner is dat ik in
1830 te Blankenberge ben aangespoeld
te samen met mijn goede meester
Doktoor Jean-Augustin NOTEBAERT en
zijn gezin. Om gezondheidsredenen
bouwde hij een grote woning in
Blankenberge die hij liet uitbaten als
“pension” onder de naam: “Maison
Notebaert, rue du Moulin n°6 à
Blankenberghe”.

Mijn tweede meester: Nu kwam ik terecht
bij de oudste zoon van Doktoor Notebaert
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Gustave Augustin Notebaert. Hij was toen
notaris te Langemarck, doch door het
afsterven van de Heer J. Lecomte viel de
plaats van notaris alhier te Blankenberge
open. Bij koninklijk besluit van 27
februari 1869 werd Gustave Notebaert
notaris te Blankenberge benoemd. Als
acajou-kast bevond ik mij nu in de studie
van de nieuwe notaris. Hij gebruikte mij
om de archieven en akten in op te
bergen. Kon ik maar spreken!”

Na de dood van Burgemeester Gustave
Notebaert in 1897 bleef het notariaat in
handen van de familie Notebaert: zoon
Gustave Adolphe was de natuurlijke
opvolger. Hij huwde met Adolphine
D’Hondt, dochter uit het Hôtel de Bruges.
Hun huwelijk had plaats in 1899.
De notariaat-studie bevond zich nu in de

En nu gaat Joseph Gits zelf verder:
“Het huwelijk van Gustaaf Notebaert met
Mejuffrouw Maria De Meulenaere had
plaats in 1870. Vele jaren later, om
precies te zijn in 1885, zal hij als
Burgemeester van Blankenberge worden
aangesteld.

Gustave Notebaert en Adolphine
Kerkstraat nr. 74. Alle dossiers en akten
verhuisden naar het nieuw kantoor en
ook het hierboven beschreven acajoumeubel verhuisde mee, maar het werd nu
gebruikt als linnenkast door Adolphine
D’Hondt, vrouw van Gustaaf. Langs de
binnenkant van de linkerdeur zien we nog
een naamplaatje: Mad. Gve Notebaert.
Later, veel later is de kast tenslotte
terechtgekomen in het Hôtel de Bruges,
Vissersstraat 53. Zij vertoefde nu in een
slaapkamer, ontdaan van haar legplanken
met uitzondering van het bovenste eiken
blad en diende als kleerkast. Hôtel de
Bruges kwam na de dood van weduwe
Marie Hoste in handen van notaris Notebaert die het hotel aangekocht heeft te
voordele van zijn oudste kind Elisabeth
(Bebeth).

Slechts één jaar voor Gustaaf Notebaert
als burgemeester werd aangesteld werd
in het Hôtel de Bruges een Eerste
Communiefeest gevierd van de kinderen
Adolphine
en
Gustave
D’Hondt.
Adolphine’s meter was Marie De Vos en
Gustave kreeg zijn grootoom Gustave
Notebaert als peter.
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Zij, Elisabeth was nu de vierde eigenaar
geworden van dit meubel, en door louter
toeval heb ikzelf, Joseph Gits, de
mogelijkheid gekregen om het meubel
aan te kopen. Een koopje was het niet

doch mijn “ coup de foudre” gaf de
doorslag! Zo ben ik de vijfde eigenaar
geworden.”

Hieronder een kopij als bewijs van de verkoopsovereenkomst.

NOG OP DE VALREEP !!!
Wie wil meegaan met enkele VSB-leden naar de tentoonstelling ‘BRUNFAUT’s
progressive architecture’ (Atomium – nog tot 09 juni) komt op zaterdag 11 mei naar
het station Blankenberge. We nemen de trein van 12u11. Picknick meenemen voor
op de trein. Liefst vooraf inschrijven bij Trees (treesvk@telenet.be - 050/41 32 76 )
Gaston, Fernand en Maxime Brunfaut hebben het architecturale landschap van de
jaren ’20 tot de jaren ’60 sterk beïnvloed. Als kinderen van hun tijd geloofden ze in
een “zonnige toekomst”. Ze vertaalden deze visie in een zeer vooruitstrevende
architectuur zoals de Vooruit in Gent, het luchthavengebouw in Zaventem of het
Centraal Station in Brussel (begonnen door Horta)
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Blankenbergse architectuurkwis

Vraag :Wat is de betekenis van het antwoord dat je bekomt ??? (Tussen de 8° en
de 9° letter hoort een verbindingsteken). Neem telkens de eerste letter van het
antwoord van elke vraag. Het aantal letters van elk antwoord staat tussen
haakjes. Vlieg er in!
1.

Titel van een funeraire tentoonstelling of van een sportmanifestatie? (6)

2.
Land waarheen tijdens WO I nogal wat Blankenbergse vrouwen met hun
kroost vluchtten (8)
3.

Gelaatskleur van “Mary”, art déco-hotel op de J.de Troozlaan.(4)

4.

Eerste hoogbouw hotel op de Zeedijk: 9 verdiepingen al voor 1900 ! (5)

5.

Enige fusiegemeente van Blankenberge.(8)

6.

Redder, strandjutter, notoir karnavalist…(3)

7.

Huidige naam van de Slachthuisstraat (16).

8.

Andere naam voor Jugendstil, art moderne… is: art…….(7)

9.
Een baken in de wereld van gres, porselein, faience, terracotta, majolica,
keramiek…(achternaam) (5)
10.

Wand- of vloertegeltje te kort? Slechts één adres :….. (6)

11.
Vijf generaties + tegels binnen en buiten: je gaat er niet voor je gebit (zoals
hun naam doet vermoeden), maar voor vis! (4)
12.
(9)

Koningin die welwillend onderdak verschaft aan het Belle Epoque Centrum

13.
Gebouw waaraan H. Van de Velde heeft meegewerkt, maar helaas met de
dood bedreigd.(7)
Fluister, zeg, roep, schrijf of mail je antwoord naar Cis.kennes@skynet.be.
Onder de juiste inzendingen wordt een prijs verloot.
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