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Voorwoord
Het is weeral zover, een nieuwe Nieuwsbrief in je bus. Met veel nieuws. Goed nieuws: ons
ledenaantal blijft stijgen. Maar ook slecht nieuws: enkele leden zijn overleden: Willy Impe, Marcel
Legein, Madeleine Desmit. We kunnen erbij stilstaan maar moeten toch verder. 2017 wordt het
jaar van de ‘grote’ tentoonstelling. Sint-Rochuskerk wordt meer dan drie maand ‘the exposition
to see’ voor niet alleen Blankenbergenaars maar hopelijk voor vele andere geïnteresseerden in
de snelle evolutie van handel, maatschappij en bouw. ‘Blankenberge in stroomversnelling…. Kom
zien, kom zien….. (zie artikel verder)

03 juni – 10 september 2017

ACTIVITEITEN

Zaterdag 14 oktober 2017
Natuursteen in Gent.
Wist je dat de gebruikte bouwsteen belangrijke informatie geeft over het gebouw
en de bouwperiode? Wil je een paar tips om de verschillende stenen te
herkennen? Zin om even dieper in te zoomen op de verschillende stenen en
enkele fossielen te herkennen?
Samen ontdekken we stap voor stap dat elke steen zijn eigen verhaal heeft. Dat en
nog veel meer komt aan bod tijdens een wandeling in de stadkern van Gent. Het
wordt vast steengoed!
Onze gids is Marleen de Ceukelaire
14/10/17 verzamelen aan station Blankenberge om 12u30. Vertrek om 12u42
Inschrijven via www.vsbvzw.be of via alberta.vanasbroeck@skynet.be
of 050/42 40 94 of via email vsb.vzw@gmail.com. Max. 20 deelnemers!
Prijs: leden 4€ - niet leden: 6€ . Vooraf betalen op rekening BE36 0682 3745 1781
van VSB vzw, met vermelding “materialenwandeling Gent”. Vervoer en drankje
achteraf zijn voor eigen rekening.
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30 september 2017
Bezoek Louvain-La Neuve en La Hulpe
Het roepen van ‘Leuven Vlaams !’ had tot gevolg dat een heel nieuwe stad uit
de grond moest gestampt worden. Architecten van velerlei inspiratie zetten er
hun schouders onder. Het resultaat wordt ons door een plaatselijke gids onthuld. Of je bent benieuwd naar de achtergrond van de Hergé-story en dan kies
je in diezelfde voormiddag voor het Hergé-museum, waar ook de wandelgroep komt eten. In de namiddag gaan we een frisse neus halen in het bosrijke
grootgrondbezit van de familie Solvay en frisse ideeën opdoen bij de haast
naïeve maar uitgepuurde kunst van Folon: beelden, glas-in-lood, of
aquarellen: noem maar op !
30/09/2017: vertrek aan de bushalte aan het Stadhuis van Blankenberge om
7u.
Prijs: leden € 58, niet-leden € 62. Vooraf betalen op rekening BE36 0682 3745
1781 van VSB vzw, met vermelding “Daguitstap Louvain-la-Neuve en La
Hulpe”. Inbegrepen: busreis met luxe-car, ochtendkoffie en croissant,
middagmaal (voor- en hoofdgerecht), gids en afsluitend koffie met gebak.
Drank bij het middagmaal is voor eigen rekening.
Inschrijven op www.vsbvzw.be of via alberta.vanasbroeck@skynet.be

Maandag 20 november 2017
Lezing Bieke Hillewaert
Archeologie in onze kuststreek: wie woonde hier
heel héél lang geleden?
Bieke Hillewaert is al jaren hoofd en bezielster van ‘Raakvlak’ de
intercommunale dienst archeologie van Brugge en omstreken. Dank zij het
werk van haar en haar medewerkers zijn we heel wat wijzer geworden over
hoe onze streek er héél, héél lang geleden uitzag, wie er hier woonde en wat ze
deden. Zij zal daarbij ook vertellen hoe een hedendaags archeoloog een
onderzoek aanpakt.
Maandag 20 november 2017 om 20u in de aula Bibliotheek Onderwijsstraat
Ingang: €4 leden - €6 niet-leden.
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VERSLAG

Daguitstap naar Antwerpen
Bezoek aan het Centraal Station en
de art nouveau in de Cogels Osylei
Op 15 oktober 2016

Voormiddag: Centraal Station
Lydie Van Craeynest
Zaterdag 15 oktober 2016: het belooft een mooie herfstdag te worden. We nemen de trein naar
Antwerpen. In Gent horen we: daar werken ze op de sporen, daar is een ongeval gebeurd, vertragingen
alom. Niks daarvan, we komen netjes op tijd aan in het station van Antwerpen waar twee gidsen ons
opwachten.
Antwerpen Centraal behoort volgens het prestigieuze Amerikaanse weekblad “Newsweek“ tot de
wereldtop. Het bekleedt de vierde plaats wereldwijd en wordt zelfs vernoemd als het mooiste station van
Europa.
Het station werd gebouwd in het laatste kwart
van de 19de eeuw. De handel in Antwerpen
bloeide als nooit tevoren, dank zij de invoer van
graan. De burgerij was rijker dan ooit. Na 1860
speelde de spoorweg een grote rol in dit
succesverhaal, maar bracht ook een hele reeks
problemen mee. Het oorspronkelijke houten
station voldeed niet meer. Een modern station
was meer dan nodig. De discussie kwam
moeilijk op gang, want men was het niet eens
met de plaats van het nieuwe gebouw. Ook viel
de burgerij over de architect, de Bruggeling
Louis Delacenserie. Men was van oordeel dat
zijn ontwerp niet origineel genoeg was en veel facetten overnam van bestaande gebouwen o.a. van het
station van Luzern en het Pantheon in Rome. Toch haalde Delacenserie, die de steun van koning Leopold II
genoot, zijn slag thuis.
De verstandhouding met ingenieur Clement Vandenbogaert liep ook
niet van een leien dakje. De beide
mannen konden elkaar niet luchten.
Het ontwerp bestond uit een stalen
perronoverkapping en een stenen
stationsgebouw. Eerst werden de
perrons
gebouwd.
De
stalen
overkapping, het werk van ingenieur
Vandenbogaert was 43 m hoog,
kwestie van de rook van de
stoomlocomotieven op te vangen.
Het stenen gebouw werd later
verwezenlijkt
(1899-1905)
Het
gebouw was in eclectische stijl. Louis
Delacenserie werd bijgestaan door de
architect Charles Poupaert. Het
gebouw werd ingehuldigd op 11 augustus 1905. Kosten noch moeite
werden gespaard. Leopold II moeide zich persoonlijk herhaaldelijk met de werken en eiste het gebruik van
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zoveel mogelijk Belgische bouwmaterialen. Het werd een
majestueus bouwwerk met een enorme koepel (75 m hoog), een
luxueuze hall met een prachtige marmeren trap. Alles tot in de
kleinste details afgewerkt met veel symboliek. Prachtige
medaillons wijzen naar de geschiedenis van Antwerpen (bijenkorf
voor het bankwezen, korenschoven voor de aanvoer van graan in
de haven, wapenschilden) en foto’s van het koningspaar. Maar
die kwamen er nooit……..
In het midden van de twintigste eeuw verkeerde het gebouw in
slechte staat, zodat de sluiting praktisch onvermijdelijk was.
Gelukkig werd het gebouw in 1975 geklasseerd en besloot de
NMBS, na veel aandringen, om het gebouw te restaureren. Die
restauratie begon op 24 maart 1986 en duurde tot kort voor de
grote ombouw in 1998. Het glas van de overkapping werd
vervangen door polycarbonaat platen. De fundering van de
bogen werd hersteld en waar nodig heropgebouwd. Staal werd
gereinigd en opnieuw geschilderd. Tonnen beton werden in de
funderingen aangebracht. Direct bereikbaar vanuit de perrons
werden twee grote restaurants ingericht.
In 1998 toen de restauratie klaar was, kwam er een nieuwe uitdaging. De TGV noodzaakte Antwerpen om
in de running te blijven. Een grote ombouw was noodzakelijk. De noord-zuidverbinding werd aangelegd.
Er werd een lange tunnel van 1200 m onder Antwerpen en het station gegraven. De hogesnelheidstrein
kon aldus doorrijden zonder te moeten keren. In 2006 werd het project afgewerkt en kostte ongeveer 1,6
miljard euro.
De spoorwegkathedraal was gered! En maar goed ook……….

Namiddag: Cogels Osylei
Inga Scharley
Na de lunch worden we door onze gidsen opgewacht aan de
Dageraadplaats. Die ligt in Zurenborg, een wijk die vernoemd
is naar de hoeve Surenborgh die hier destijds gelegen was. De
naam verwijst in het bijzonder naar de verzuurde, waterzieke
gronden waarop de hoeve destijds was gebouwd. We nemen
eerst een kijkje in de Sint-Norbertuskerk van architect Ernest
Dieltiens. Met de bouw van de kerk werd gestart in 1902,
daarvoor was er, sinds 1883, op de Dageraadplaats al een
voorlopige kapel.
We wandelen door de Arendstraat, waar verschillende
bouwstijlen (neoclassicistisch, art nouveau, neo-Vlaamse
renaissance) en verschillende bouwhoogtes naast elkaar
voorkomen en slaan daarna de Grotehondstraat in waar we
de vele statige burgerhuizen bewonderen en speciale
aandacht hebben voor het restaurant Dôme, ondergebracht in
een prachtige art-nouveau woning uit 1893. We zijn nu op de
Draakplaats die in tweeën gesneden wordt door de
spoorwegbrug. Onder de spoorwegbrug hangt een
gedenkplaat met daarop het gedicht ‘Thuis’ van Herman De
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De Zonnebloem

Coninck, die vlakbij woonde. Verder zien we twee identieke watertorens, gebouwd in 1898.
We verlaten het “gewone” Zurenborg en komen in het “luxe gedeelte”: de Cogels-Osylei die ook wel de
“Meir van Berchem” genoemd wordt. De straatnaam verwijst naar de families Cogels en Osy, die samen
het grootste deel van de gronden van het huidige Zurenborg bezaten in de 19de eeuw. Onze gids loodst
ons langs een aantal opvallende gebouwen: o.a. Carolus Magnus (nr. 6-12), twee symmetrisch
opgebouwde woningen met fraaie mozaïeken verwerkt in de voorgevel, In de Sterre, de Sonne en de
Mane (nr. 25-29), ontworpen door Jos Bascourt met ernaast op nr. 29A, een opvallende hedendaagse
woning van Christine Conix. We komen bij het rond punt waar vier woningen, “kastelen van de Loire”,
staan die erg op elkaar gelijken maar waarvan de gevels toch verschillen vertonen. Op nr. 2 in de
Capiaumontstraat staat de dubbelwoonst Euterpia met op het gelijkvloers een exclusief restaurant en
erboven het ereconsulaat van Lesotho. Vlakbij woonde Helmut Lotti. Andere woningen in de Cogels-Osylei
die door de gids speciaal vermeld worden zijn De Zonnebloem (nr. 50) van Jules Hofman en Het Klaverblad
(nr. 54) van Daniël Rosseels. Kristien Hemmerechts woont in Huis Scaldis (nr.65-71). De naam verwijst
naar de rivier De Schelde. Ook beelden in natuursteen van o.a. Poseidon verwijzen naar de rivier. Tot slot
gaat onze aandacht naar één van de mooiste realisaties in de Cogels-Osylei (nr. 80), Huis Quinten Matsys,
met een draaiende trap en opvallende cirkelvormige loggia.
Via de Guldenvliesstraat komen we in de Waterloostraat met nog meer fraaie gebouwen en met op het
kruispunt met de Generaal Van Merlenstraat, één van de blikvangers van Zurenborg. Het betreft De Vier
Seizoenen, vier hoekhuizen die de vier seizoenen voorstellen. Ze zijn gebouwd in art nouveau stijl en van
de hand van architect Jos Bascourt. De mozaïeken stellen de herfst, de winter, de lente en de zomer voor.
De bijzondere woning De Slag van Waterloo (Waterloostraat nr. 11) bevat een mozaïek over de volledige
breedte van de gevel met portretten van Napoleon en Wellington.
Er is nog even tijd om in de Transvaalstraat (nr. 59) het huis De Duivelkens te bekijken. In het houten
balkon zijn 12 duiveltjes verwerkt met elk een verschillende gelaatsuitdrukking.
Deze boeiende dag wordt afgerond met een interieurbezoek in het hoekhuis De Margriet in de
Transvaalstraat nr. 2. We worden verwelkomd door eigenaar dr. Guido Magnus die uitlegt dat het huis
gebouwd werd in 1900 door architect Jules Hofman en verbouwd werd in 1912. Het huis telt 18 kamers en
deed na WO II dienst als consulaat generaal van Bolivië. Het huis heeft een zonneterras wat ongewoon
was voor die tijd.

Wedstrijd Vrijetijdsbeurs.
Een onschuldige hand heeft de winnaar getrokken van onze wedstrijd op
de Vrijetijdsbeurs van 19 maart.
De winnaar is Rosanne Degeeter.
Zij krijgt een boek “Badplaats in Stijl” thuis bezorgd.
Proficiat.
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De Jacob De Meyerstraat, een terugblik
Nicolas Vermoortele
Nostalgie overvalt me als ik langzaam slenterend de Jacob De Meyerstraat doorkruis. In deze straat
voltrok zich namelijk een groot deel van mijn familiegeschiedenis. In 1947 vestigden mijn grootouders zich
als jong koppel in deze buurt.
Ik zie het zo voor me, de dagen uit mijn kindertijd. De mensen, die er woonden en op zomerse avonden op
de 'zulle' zaten om met elkaar te praten. Samen genietend van een vanille ijsje, dat we in het achterhuis
van Cyriel 'de crèmemarchang' konden halen. Verhalen werden verteld, oude verhalen over de straat en
zijn inwoners. Aan de overkant tuurde een bejaarde man glimlachend uit zijn raam. Ooit trok hij de wijde
zee in, nu beperkte zijn wereld zich tot het uitzicht op onze straat. Hij was één van de laatsten van een
mooie generatie Blankenbergse vissers.
Cyriel woonde samen met Jenny. Haar eerste echtgenoot was
Louis Dehenauw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte
hij deel uit van de Franse maquis. Op de vooravond van de
bevrijding werd hij samen met vier jonge Blankenbergenaars
door de Duitsers in het departement Morbihan in Frankrijk
neergeschoten. Een gebeurtenis, die voor veel beroering
zorgde in het naoorlogse Blankenberge.

Herdenkingskaart van Louis Dehenauw
en de overige Blankenbergse
weerstanders.

Ook over de nacht van 31 januari 1953 werd regelmatig
verteld. Net ter hoogte van de splitsing tussen de Jacob De
Meyerstraat en de Sergeant De Bruynestraat werd een bres
geslagen in de 'scheurpit'. Het duurde niet lang of het water
stroomde in de huizen. In vele woonkamers bereikte het
waterpeil een hoogte van een halve meter. Het was ijzig
koud, de wind gierde. Overal ontstond er paniek. Om de
voordeur en de vensters tegen het water te beveiligen kreeg
iedereen in de ochtend zandzakjes. Men vreesde immers
nieuwe overstromingen bij hoogtij in de namiddag. Voor de
kinderen was het een spannende, maar ook
huiveringwekkende gebeurtenis. Het loeien van de sirene op
de 'Chatterdeau' (Waterkasteel) gaat na al die jaren bij

sommigen nog altijd door merg en been.
In zijn korte historie werd de Jacob De Meyerstraat bewoond door heel wat folkloristische figuren met
kleurrijke lapnamen. Vissers, 'sauveteurs', badkarhouders, kunstenaars, ... vonden hun thuishaven in dit
kleine straatje. Tot vandaag herinneren we vissers als Jan Bisschop 'Kiekeneuze', Jozef De Bruyne 'Jef Van
Potsen', Florimond De Coninck ‘Mon Menekke’, Cornelis Vernieuwe ‘Neesje van Kotees’ of de
kunstschilder Felix De Cock. Het 'spekkewienkeltje' van 'Dikke Leine', een verfwinkel uitgebaat door
Evelyne Mus of de textielzaak van Gerard en Gabrielle Dehenauw-Monballieu zijn slechts enkele
voorbeelden van kleinhandel, die in de loop der jaren in de straat waren gevestigd.
Op het einde van 19de eeuw werd de straat in de toenmalige wijk Groeninge aangelegd. Het was de
vereniging 'Eigen Woonst', een naamloze genootschap, gesticht in 1892 te Blankenberge, die
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verantwoordelijk was voor het bouwen van de eerste werkmanswoningen. Volgens mondelinge bronnen
werd gestart aan de onpare zijde. De constructies waren hygiënisch, ordelijk en aangenaam. Het
gelijkvloers bestond uit een soort voorkamer/leefruimte, dan de keuken, vervolgens een koertje en de
achterkeuken met oven en wasplaats. Alle huizen hadden ook een bovenverdieping. Per woonst bedroeg
de kostprijs 3000, 3500 of 4000 Belgische Frank. De huurprijs op jaarbasis werd op 5 % gebracht van de
totale waarde, waarvan 1% van de afbetaling diende om later eigenaar te kunnen worden. Hetzij met een
eenmalige of opeenvolgende betalingen kon men bij het aflossen van het 10de deel van de waarde van
het gebouw een aankoopoptie bedingen.
De woningen waren een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de buurten van het oude
Blankenberge, waar de levensomstandigheden vaak schrijnend waren. Daar hokten grote families samen
in bouwvalige, schamele woonsten met vergeelde gevels in minuscule kamertjes. De huizen waren
gelegen in met afval rondgestrooide, erbarmelijke straten met blootliggende, vervuilde grachten.
Het waren vooral vissersfamilies, die van het sociale werk van de maatschappij 'Eigen Woonst' genoten.
Volgens Robert Vermaut en Charles De Zuttere, auteurs van het boek 'Enquête sur la pêche maritime en
Belgique', had de vereniging in 1914 reeds 62 werkmanswoningen in de Jacob De Meyer- en de Ijzerstraat
(voor 1923 Parkstraat genaamd) gebouwd of verworven. Hiervan waren er 35 door vissers gekocht of
gehuurd. Een kiezerslijst uit 1911 vertelt ons iets meer over de eerste inwoners. Hieronder volgt een
overzicht van de stemgerechtigden, hun beroep en waar ze woonden in de straat. Ook de achternaam van
de eventuele echtgenote werd vermeld.
Alfred Ackerman-Ponjaert, meubelmaker, J. De Meyerstraat 1.
Jozef George, schoenmaker, J. De Meyerstraat 2.
Jan-Cornelis Bisschop-Bisschop, visser, J. De Meyerstraat 5.
Pieter Falin-Azaert, werkman, J. De Meyerstraat 6.
Karel Strobbe-Falleyn, visser, J. De Meyerstraat 7.
Pieter Strobbe, visser, J. De Meyerstraat 7.
Arthur De Mey, smid, J. De Meyerstraat 10.
Alfons Vermeersch, dagloner, J. De Meyerstraat 10.
Jan Bisschop, visser, J. De Meyerstraat 11.
Jozef De Coninck-Lepouter, visser, J. De Meyerstraat 11.
Augustin Cardon-De Bode, metser, J. De Meyerstraat 12.
Cornelis Huys-Gallant, metser, J. De Meyerstraat 13.
Lodewijk Popelier-Aerens, visser, J. De Meyerstraat 14.
Pieter Popelier-Seghers, visser, J. De Meyerstraat 14.
Karel Wittevrongel-Lambrecht, visser, J. De Meyerstraat 14.
Hippoliet Vandewater-Van Hee, dienstknecht, J. De Meyerstraat, 16.
Isidoor Vande pitte-Devos, dagloner, J. De Meyerstraat 17.
Leopold Wittesaele, metserdiener, J. De Meyerstraat 17.
Pieter Wittesaele-Van Torre, werkman, J. De Meyerstraat 17.
Eligius Beyts-Bisschop, timmerman, J. De Meyerstraat 18.
Matheas De Coninck-Van Cuyl, klokkenluider, J. De Meyerstraat 20.
Constant De Maecker-De Neve, metserdiener, J. De Meyerstraat 21.
Alfons Van Antwerpen-Huys, schilder, J. De Meyerstraat 22.
Bernard Laporte-Vlaeminck, metser, J. De Meyerstraat 23.
Alexander Dehenauw-Alexander, visser, J. De Meyerstraat 24.
Karel Vernieuwe, visser, J. De Meyerstraat 25.
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Julius Fallein-Deschuyter, werkman, J. De Meyerstraat 26.
Florimond De Rycker, visser, J. De Meyerstraat 27.
Pieter De Schoolmeester-De Bruyne, visser, J. De Meyerstraat 27.
Lodewijk De Rycker-De Bruyne, visser, J. De Meyerstraat 27.
Jozef Vande Pitte-Azaert, visser, J. De Meyerstraat 28.
Alfons Falleyn-Vande Wiele, visser, J. De Meyerstraat 29.
Pieter Maertens-Lefever, visser, J. De Meyerstraat 30.
Christiaen Ponjaert-De Clerck, visser, J. De Meyerstraat 30.
Gerard De Wulf-Callier, metserdiener, J. De Meyerstraat 31.
Cornelis Vernieuwe-Huys, visser, J. De Meyerstraat. 32.
Cornelis Vernieuwe-Wybauw, kuiser der vismijn, J. De Meyerstraat 32.
Pieter Strobbe-De Baes, schildersgast, J. De Meyerstraat 34.
Jozef De Rycker-De Coninck, visser, J. De Meyerstraat 34.
Frans Van Buylaere-Larbrisseau, meubelmaker, J. De Meyerstraat 36.
Lodewijk De Telder-Trotteyn, dienstknecht, J. De Meyerstraat 37.
Pieter De Bruyne-Maertens, visser, J. De Meyerstraat 38.
Jaak Bousse-Van Gheluwe, visser, J. De Meyerstraat 38.
Pieter Braems, briefdrager, J. De Meyerstraat 39.
Lodewijk Busschop-Ponjaert, visser, J. De Meyerstraat 40.
August Janssens-Baert, timmerman, J. De Meyerstraat 41.
Frans Seghers-De Korte, lijndraaier, J. De Meyerstraat 41.
Lodewijk Seghers-Popelier, visser, J. De Meyerstraat 41.
Lodewijk De Bruyne-Popelier, visser, J. De Meyerstr. 42.
Jozef Maertens-De Korte, visser, J. De Meyerstraat 43.
Maximiliaan Strubbe-Maertens, visser, J. De Meyerstr. 44.
Jozef Cattoor-Popelier, zeilmaker, J. De Meyerstraat 46.
Henri Rouzeré, kleermaker, J. De Meyerstraat 46.
August De Wispelaere, metser, J. De Meyerstraat 48.
Cornelis Bisschop-Ryckeman, visser, J. De Meyerstr. 49 .
Felix Minnaert, schilder, J. De Meyerstraat 50.
Adolf Willems-Lauwers, metser, J. De Meyerstraat 50.

Juli 1950, de familie VermoorteleSteenmaere, Jacob De Meyerstraat 47.

Het is duidelijk als we de kiezerslijst overlopen. Met
familienamen als Bisschop, De Bruyne, Wittevrongel,
Ponjaert en Popelier waren vissersfamilies op het begin van de 20ste eeuw alom tegenwoordig. Nog
steeds ademt de Jacob De Meyerstraat een rijk vissersverleden uit. Voor mij persoonlijk betekent deze
straat echter ook een terugblik naar geliefden uit vervlogen tijden ...
Geraadpleegde bronnen
-Bilé Elie. Blankenberge, een rijk verleden, een schone toekomst. Gemeentebestuur Blankenberge (1971).
-Bilé Elie. De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis. Willemfonds Blankenberge (1988).
-De Zuttere Charles, Vermaut Robert. Enquête sur la pêche maritime en Belgique, Deuxième Partie. Etude
sociale de la pêche maritime. Lebègue J./Dewit Albert, Bruxelles (1914).
-Lijst der kiezers voor de kamer van Volksvertegenwoordigers, voor het Senaat, den Provincieraad en voor
den Gemeenteraad. Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Brugge, Stad Blankenberge (1911).
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VERSLAG BEZOEK DUINBERGEN deel 1

Bezoek Duinbergen
Historiek & Architectuur
7 januari 2017

Luc Schram
De zeer vriendelijke, altijd voor een grap klaarstaande voorzitter van de VSB, u aller gekende Cis Kennes,
die op het Bel'Lumière evenement zijn hoogwieler miste (gestolen??), kwam naar mij toe.... op zachte
kousenvoeten met de vraag of ik een klein verslagje wou maken van onze namiddagtrip (West- Vlamingen
zeggen soms 2x een verkleinwoord achter elkaar....Blijkbaar ook aangespoelden) ….Gelukkig kwam een
andere super joviale stadsgids gepassioneerd in oldtimers en eerste generatieduikboten (o.a. de Duitse
UB10), Paul Defever mij ter hulp waardoor mijn taak werd gehalveerd en gemakkelijker om te dragen.
Carpooling is één van de sterke punten van onze vereniging...Samen uit
...Samen thuis. Afspraak was voor het Blankenbergse stadhuis. De
bestemming de Christus-Koningkapel Duinbergen. Mijn aangespoelde
Blankenbergse vrouwelijke chauffeur, uit het Kortrijkse afkomstig, Irene
had haar voorbereidende werk gedaan en had via google de plaats
bepaald. Deze bestemming was immers voor velen onbekend. De
temperaturen waren ietsje boven nul ….dus geen glijpartijen in het
verschiet ....maar de zichtbaarheid liet te wensen over.
Onze gids was Sabine D'Hoore (voor hen die haar niet kennen zie foto). Zij
stelde zich voor als gids van de laatste lichting maar gezien de groep te
talrijk was, had zij versterking van een tweede plaatselijke gids gevraagd.
Christus-Koningkapel was dus de afspraakplek. Een heikele vraag vanuit het publiek
'waarom dit een kapel was en geen kerk
genoemd werd', stelde onze aardige gids
dadelijk voor het feit dat zij aan het gidsen
was voor gidsen. Gelukkig werd zij vanuit
de groep geholpen maar de spanning zat
er in ….Zij zou het beste van zichzelf
moeten geven. (ik kan U al verklappen
beste lezers dat zij dit met brio heeft
gedaan). Ter info het voornaamste verschil
ligt hem in het feit dat een kapel niet de
status van parochiekerk heeft en afkomstig
is van het Latijn 'cappa' wat mantel
betekent. Het verkleinwoord is 'capella'.
Maar laat ons teruggaan in de tijd. Duinbergen had in 1855 een uitgestrekt duingebied dat door Charles
Serweytens gekocht werd op het grondgebied van de gemeenten Heist en Knokke. Charles was gehuwd
met Félicie de Mercx. De voormalige eigenaars waren
koopman Eduard Marnet en Maria van Heerswynghels uit
Brugge. Op het grondgebied Knokke was dit duingebied 172
ha 78 a 60 ca groot. Bij een openbare verkoop verwierf hij een
aangrenzend stuk grond van 116 ha 2 a 40 ca op het
grondgebied Heist.
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De beschermde pittoreske neogotische kapel in rode baksteen met spitstorentje heeft een neoromaans
interieur en werd in twee fases gebouwd naar het ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge) in opdracht
van de S.A. de Duinbergen in 1905. De architectenpraktijk van 'stamvader' Joseph loopt nu nog verder via
zijn zoon Luc, kleinzoon Piet en achterkleinzoon Philippe Viérin. De kapel werd gebouwd door de Heistse
aannemer Edmond Daveloose en behoort tot het oude centrum van Duinbergen. Het zijtorentje, links van
de voorgevel, bevat verschillende klokjes. Zij dragen de namen van de kinderen van schenker graaf Cornet
d'Elzius de Chenoy. Sinds Pasen 1997 laten de klokjes hun stemmetjes weer horen. Hun
Westminstermelodietje herinnert ons aan het verleden en roept de bewoners en toeristen op voor de
erediensten. Aanleunend tegen de kapel, is er een klein gebouwtje: de eerste bibliotheek van Duinbergen,
toen met uitsluitend Franstalige boeken!
In 1929 werd de kapel uitgebreid met winterkapel en pastorie in de Duinendreef. De eerste kerkelijke
ceremonieën worden door de paters Kapucijnen uit Brugge en de paters van de Benedictijnerabdij van
Loppem geleid.
In 1938, na de wijding van de nieuwe kerk van de Heilige Familie langs de Elisabethlaan, werd de ChristusKoningkapel gesloten en enkel in de seizoenmaanden gebruikt.
De kapel was reeds in het verkavelingsplan van J. Stübben voorzien, maar werd niet meteen uitgevoerd.
In 1905 telt Duinbergen drie hotels en meer dan vijftig villa's, verspreid over het duinengebied. Er zijn ca.
drieduizend toeristen, wat de verkavelaar doet uitkijken naar de realisatie van een bidplaats voor de
gelovige vakantiegangers. Donat Van Caillie, de promotor van de verkaveling, licht de kerkelijke overheid in
dat hij een kapel wil oprichten in Duinbergen.
De Duitse stedenbouwkundige en architect Joseph Stübben (1845-1936) maakte vanaf 1895 naam in
België. Hij was een persoonlijke raadgever van koning Leopold II en werkte stedenbouwkundige
ontwerpen uit voor onder andere Brussel, Antwerpen en Brugge. Duinbergen was het eerste project aan
de Kust waar hij bij betrokken was. Stübben stond op meerdere vlakken mee aan de wieg van de
badplaats. Niet alleen ondertekende hij in 1901 mee de statuten van de naamloze vennootschap, maar hij
zou ook het aanlegplan van Duinbergen tekenen. Hij koos voor een ‘tuin-badplaats’, met een maximaal
behoud van het duinreliëf en zo veel mogelijk kronkelende wegen, omdat die de rust bevorderen. De
vrijstaande villa’s hadden een beperkte bouwhoogte, bij voorkeur zicht op zee en werden ingeplant in
groene tuinen. Drie plaatsen werden gereserveerd voor aaneengesloten huizen: een zone aan de dijk, het
bouwblok met de kapel en de onmiddellijke omgeving van het station. In zijn ontwerp voor Duinbergen
voorzag Stübben ook vier openbare gebouwen: een kapel, een station, een kursaal en een restaurant met
panoramisch uitzicht. Uiteindelijk zouden enkel de eerste twee gerealiseerd worden. Het tijdschrift Le
Cottage beschreef in 1904 uitvoerig het ontwerp voor Duinbergen en promootte het als een na te volgen
voorbeeld bij de uitbouw van badplaatsen. Stübben zelf zou dezelfde principes in de daaropvolgende jaren
nog toepassen in zijn plannen voor de verkaveling van het Zoute in Knokke (1908) en de badplaats De
Haan (1910). 1
De vier basisprincipes die Stübben bij het ontwerpen van Duinbergen gebruikt, zijn: 1. het bewaren van de
duinen, 2. het vermijden van rechte straten, 3. aandacht voor ruimte in de badstad (Europaplein,
Stübbenpark, Sint-Michielsplein) en 4. geïsoleerde gebouwen met een tuin om tot een tuin-badplaats te
komen. Hij groepeert op drie plaatsen kernen van aaneengesloten bebouwing: rond de kerk, het
tramstation en de zeedijk; alle andere bouwblokken zijn voor losstaande villa's voorbehouden. De straten
die Stübben in de duinen trekt zijn hiërarchisch van structuur. De hoofdstraten zijn de zeedijk, de
Elisabethlaan langs de aanwezige tramlijn van 1890 en de Duinbergenlaan van het tramstation tot aan de
zeedijk. Andere straten zijn minder breed aangelegd omdat ze geen doorgaand verkeer moeten
verwerken, verder zijn er ook echte wandelpaden tussen de villa's. Het verkavelingplan wordt niet over
heel de lijn gerespecteerd: er worden paadjes in de voorziene bouwblokken getrokken om dichtere
bebouwing mogelijk te maken. De Société zorgt voor eigen details binnen de verkaveling. Ze bepalen het
karakter van banken en badkarren en voeren strenge controle op het karakter van de gebouwen: elke
1

http://west-vlinderen.be/routes/detail/poi/CTkEO/1096/#
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gevel moet voorgelegd en goedgekeurd worden. De esthetische principes worden gebundeld onder de
term "Style Duinbergen". Dit betekent o.m. het verbod op hoogbouw, eerbied voor de bestaande natuur
bij inplanting van een villa, en eerbied voor de traditionele Vlaamse stijl. Architect A. Pirenne ontwerpt de
eerste villa's en hotels in Duinbergen vanaf 1901. Zijn creaties zijn een belangrijke stap in de integratie van
elementen uit de Engelse cottagestijl in de architectuur van de vakantiehuizen. Andere architecten die in
de eerste jaren van de 20ste eeuw een belangrijk aandeel van de huizen in Duinbergen verwezenlijken, zijn
J. Viérin, A. Acke, K. Carbon, M. Marcq, A. Neirynck, J. Callant (vnl. hotelbouw) en J. Smekens (Ixelles). De
pittoreske stijl die in de villa's van de badplaats wordt ontwikkeld, wordt in de verkaveling van Het Zoute in
Knokke (vanaf 1908) gretig overgenomen. Op 25 augustus 1902 huldigt de gouverneur van WestVlaanderen, Graaf Karel d'Ursel, de nieuwe badplaats plechtig in.

VERSLAG BEZOEK DUINBERGEN deel 2

Bezoek aan de tentoonstelling:
Historiek & Architectuur
Duinbergen – Het Zoute
7 januari 2017

Paul Defever
Deze tentoonstelling werd gekoppeld aan de voorafgaande wandeling en belicht de ontstaan geschiedenis
van : Duinbergen – Albertstrand - & Het Zoute. Deze drie regio’s binnen het grondgebied Knokke-Heist,
ontwikkelden zich pas na 1900. Andere badplaatsen zoals Heist en Blankenberge, die in de omgeving
lagen, waren al decennia reeds zeer succesvol. Het bezoek aan de tentoonstelling in het “CC Scharphout”
startte na een welgekomen koffie met taart.
We werden in twee groepen verdeeld, en ik kwam terecht bij mevr. Rita Huys, die ons meenam naar een
uiterst verzorgde ruimte, waar aan de hand van foto’s, plannen, maquettes en tekst, zorgvuldig bevestigd
op tentoonstellingspanelen, de uitleg kon opstarten.
De basis van deze tentoonstelling lag aan het duo Danny
Lannoy en Frieda Devinck, die zich verdiept hadden in de
historiek van de badplaats Duinbergen en Het Zoute. Dit
leidde ook tot de publicatie van een boek.
Het overzicht bestond uit drie luiken nl. : Duinbergen,
Albertstrand & Het Zoute.
Duinbergen :
Oorspronkelijk zou deze locatie “Zeebergen” genoemd
worden doch door de nabijheid van Zeebrugge, opteerde
men toch voor deze andere benaming. Donaat Van Caillie
was de stichter van deze plaats, en in samenwerking met
de urbanist Stübben werden er architecturale bouwprojecten gerealiseerd in cottage-vorm.
De voormalige gronden van de familie Serweytens-de
Merckx (300 ha) op het grondgebied van Heist en Knokke,
werden in 1901 eigendom van de ”nv Société de
Duinbergen”. Advocaat Donaat Van Caillie had reeds een
paviljoen in 1883. De Duitse stedenbouwkundige Joseph
Stübben tekende het stratenpatroon. In 1902 werd de
nieuwe badplaats plechtig ingehuldigd, tevens werd een
La Garenne
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station opgericht voor de buurttram. In 1904 werd een kleine kapel gebouwd naar de plannen van Jozef
Viérin. Rond de Christus Koningkapel kwam een zone voor gesloten bebouwing met typische gevels, nu
nog grotendeels bewaard. De cottages, in Anglo-Normandische stijl, werden als familieverblijfplaats
gunstig onthaald. In 1905 telde men er drie hotels en meer dan 50 villa’s.

Albertstrand:
Is gelegen tussen Duinbergen in het westen en Knokke en Het Zoute in het oosten. De badplaats is
ontstaan nadat in de winter 1921-1922 de zeewering die Knokke-Bad met Duinbergen verbond, het
tijdens een storm voor een belangrijk deel begaf. Het erachter liggende land, in bezit van de
ontwikkelingsmaatschappij Société de Knocke-Duinbergen-Extension (Maatschappij tot Uitbreiding van
Knokke-Duinbergen), opgericht in 1911, verloor zijn waarde, en werd opgekocht door Joseph Nellens, een
rijke Antwerpse industrieel en senator. Deze verwierf op 6 april 1922, 220 ha van het gebied. Zijn “Société
Immobilière Knocke Balnéaire” begon met de verkaveling van het gebied.
Nellens wenste een bloeiende badplaats te stichten en stelde aan het Ministerie van Openbare Werken
voor om de niet-beschadigde delen van de dijk af te breken en 100 meter landinwaarts een nieuwe te
bouwen. Aldus ontstond het Albertstrand, vernoemd naar de toenmalige koning Albert I. Er werd een
begin gemaakt met de bouw van een groot aantal cottages, waartoe men de richtlijnen gebruikte van een
plan van 18 mei 1900 van de hand van de urbanist Hermann-Josef Stübben. In 1925 kwam de dijk gereed
en vervolgens werd het plan voor de bouw van een nieuw casino gerealiseerd. Dit werd geopend op 5 juli
1930. Josephs zoon Gustave Nellens volgde zijn vader op als directeur van het casino, en deze werd in
1971 opgevolgd door diens zoon Jacques Nellens. Onder leiding van deze directeuren organiseerde het
casino ook tal van culturele manifestaties.

Het Zoute:
Het plan van “Het Zoute” werd een schoolvoorbeeld voor wat men in stedenbouw omschreef als een
“Pittoreske en landschappelijke” aanleg. De belangrijkste karakteristieken waren : een stratenplan dat
inspeelde op het natuurlijk reliëf, het opbouwen van een wijk rond enkele hoofdassen, een scheiding van
doorgaand- en plaatselijk verkeer, en een afzonderlijk parcours voor wandelaars langs smalle paden. Een
van de vereisten tot verdere uitbouw van de badplaats was de verlenging van de stenen zeedijk met
1026m in oostelijke richting ten laste van de “Cie Het Zoute”. In 1909 werd de hoofdweg of Elisabethlaan
aangelegd door aannemer “De Waele” uit Gent, gevolgd in 1910 door de kustlaan en enkele zijstraten
naar de zeedijk. In 1911 werd de “s.a. Eclairage Electrique du Zoute” opgericht. Ten zuiden van het
golfterrein bij de Helmweg bouwde men het “Waterkasteel” met ondergrondse waterreservoirs.

Overlijden
Willy
Op 24 maart is Willy Impe overleden in het verzorgingstehuis in
Wuustwezel na een lange periode van ziekte. We hebben het zien
aankomen maar we geloofden het niet: Willy, de levenslustige,
energieke, goedlachse Willy die ziek wordt? Dat kan niet. De man die
er altijd de ambiance in hield, die zoveel wist te vertellen over
plaatsen in de gehele wereld waar hij geweest was. Neen, die blijft!
Niet dus!
Zaterdag 25 maart waren we op uitstap naar Merksplas en onderweg
werd aan Willy gedacht die in de buurt verzorgd werd. Eigenaardig, zou
hij ons zo nog een goeiedag gewenst hebben?
Willy, leg ze daar boven maar eens goed uit wat er allemaal te zien is in
Blankenberge.
Dag Willy.
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Onze grote tentoonstelling
03-06-2017 tot en met 10-09-201
1870-1914
Blankenberge in stroomversnelling

Het sluimerend vissersstadje Blankenberge komt echt in een stroomversnelling terecht. Aan de start
liggen de spoorverbinding met de toevloed van toeristen, de baanbrekende ideeën van enkele zieners en
de veerkracht van de bevolking.
Imposante openbare gebouwen worden opgetrokken en verlenen de stad een internationale status. Zelfs
de veeleisende kuurgast vindt er een gepast onderkomen: hotel met standing, pension of eigen villa in een
gelijkgestemde buurt bij de Sint-Rochuskerk.
Ondernemende handelaars volgen de trend: de winkelstad Blankenberge wordt geboren en winkels met
klasse en deftige verbruikssalons zijn zelfs geschikt voor alleenreizende dames.
De bevolking groeit spectaculair en werk is er bij de vleet in de bouw, handel en horeca. Heel wat
arbeiders wijken in, maar ook de vissersbevolking evolueert mee: ma opent een winkeltje, pa wordt
tijdens het seizoen baigneur en dochterlief dient als kamermeisje. Duurzame, gezonde behuizing voor
arbeiders en vissers wordt een must.
De mondaine badstad Blankenberge bruist tot WO I de groei abrupt stopt.
Organisatie: Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw
Locatie: koor van de Sint-Rochuskerk, Elisabethstraat 1, 8370 Blankenberge
Dagelijks open: ma tot en met za: 10-18u, zo: 14-18u
Gratis toegang

Oproep:
Aan alle gidsen, werkende leden, ereleden en steunende leden: we zijn op zoek naar enthousiastelingen
die één of een paar tijdsblokken van 4u willen permanentie doen op de tentoonstelling. Vind je het
gezelliger met een partner, kom dan gerust met twee! Er zal vooraf een infomoment worden ingelast voor
de vrijwilligers.
Wie zich geroepen voelt kan zijn naam opgeven op de website: www.vsbvzw.be en zich inschrijven op de
Doodle.
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VERSLAG

Bezoek Merksplas
25 maart 2017
José Ghekiere
Traditiegetrouw vertrok nu weer al van vroeg in de morgen een zo goed als volle autocar Blankenbergse
gidsen en sympathisanten via E40 en E17 richting Antwerpen voor een gevuld dagprogramma. Eerste
halte was nabij Merksplas, waar we eerst werden vergast op koffie met croissant in het Eetcafé Casa
Nova, waar we ook het middagmaal zouden nemen. Daarna eventjes verder rijden, waar de gidsen ons
stonden op te wachten voor een grondig bezoek aan de kolonie van Merksplas.
MERKSPLAS: VAN LANDLOPERKOLONIE TOT WERELDERFGOED
Als sinds de Verlichting beseft men dat de mens maakbaar is, m.a.w. dat we het leven zelf in handen
kunnen nemen (dit in tegenstelling tot de Middeleeuwers, die hun lot aanvaardden zoals het was). Daarbij
aansluitend, dat er in de maatschappij ook behoefte is aan ruimte om mensen die aan de zelfkant zijn
geraakt nieuwe kansen te geven. Daarvoor zijn allerlei instellingen opgericht zoals weeshuizen,
heropvoedingsgestichten, strafinrichtingen, en ja, zelfs een landloperkolonie! Deze laatste is het
onderwerp van het eerste dagdeel.
In 1824, toen ons land nog bij Holland was, werd de Nederlander Benjamin van den Bosch bestuurder van
een landloper kolonie in Wortel (gemeentenaam). Voor dit opvangcentrum van wat men toen 'landarbeid
geschikte bedelaars' noemde moesten goedkope gronden aangekocht worden.
Zoals je merkt zat de idee om zelfbedruipend te kunnen bestaan er in want de bewoners moesten kunnen
werken. Zo werd Wortel een vrije landbouwkolonie en ongeveer gelijktijdig ontstond in Merksplas een
onvrije kolonie voor bedelaars.
En werk in de landbouw was er inderdaad voor vele handen! Arme zandgronden met heidebegroeiing
dienden ontgonnen te worden. Hoevegebouwen werden opgetrokken. Alles werd volgens de normen van
die tijd heel efficiënt, grootschalig en architecturaal waardevol opgebouwd. Men kweekte toen
bijvoorbeeld 70 varkens, iets wat toen op de keuterboerderijtjes van die tijd ongezien veel was. Op die
hoeven moest inderdaad een hele dorpsgemeenschap gehuisvest, tewerkgesteld en gevoed worden!
Getuige daarvan ook nog de aardappelkelders, die er meer uitzagen als een ondergrondse parking van
tegenwoordig. Pittig detail: bepaalde bewoners dienden elke dag, van ontbijt tot avondmaal steeds
hetzelfde te doen: patatten schillen!
Maar natuurlijk was daar nog veel meer. En zoals het in die tijd paste: rang en stand moesten duidelijk
zichtbaar zijn! De woning van de directeur en de landbouwingenieur werden niet alleen rianter gebouwd
maar voor wie aanklopte stond de bewoner wel drie trapjes hoger in zijn deurgat op de aanklopper neer
te kijken.
Uiteraard was er op het domein een huiskapel. Verder zowat alles wat deze bijzondere soort
dorpsgemeenschap nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren: een school, zoals al gezegd een
woning voor directeur en landbouwingenieur, magazijnen, een ziekenzaal, een slaappaviljoen, apotheek,
kleermakers, werkplaatsen,... maar ook een landloper begraafplaats.
Blijkbaar ging het niet zo voor de wind want in de jaren 1830 kwam het tot een faillissement en de latere
verkoop (1846) van beide domeinen. Aldus bleef de site tot 1870 verlaten.
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Met de wet van 1866 op de beteugeling van de landloperij werden de voormalige kolonies weer
interessant. Merksplas werd 'Bedelaarshuis' en evolueerde, samen met een aantal verbouwingen, tot een
regime dat vergelijkbaar is met een gevangenis, terwijl Wortel 'Toevluchtsoord' werd.
De jaren 1880-1890 is voor Merksplas de periode van de grootste bouwcampagne. Het bedelaarshuis
werd verbouwd en aangepast in een eigentijdse bouwstijl.
Vanaf 1895 werd een rastervormig wegenstelsel uitgebouwd en werd tevens de aanzet gegeven van het
huidige drevenpatroon. Deze begrensden samen met houtkanten en nog andere bomenrijen de
landbouwpercelen.
Landbouw bleek niet langer toereikend. In 1905 werd een steenbakkerij opgericht in het gebied van de
bekende Boomse klei. Vanaf 1909 werden de gedetineerden ingedeeld in allerlei groepen, waarbij ook
bezigheidstherapie belangrijk was. Zo was er o.a. een schrijnwerkerij, een smidse, een drukkerij, een
kleermakerij, schoenenmakerij, alles om klompen, rieten manden, of parelmoeren knopjes te maken. Net
voor WO I verbleven er ongeveer 6 000 landlopers te Merksplas.
In de eerste wereldoorlog had de kolonie allerlei bestemmingen, gaande van opvang van zieken en
krankzinnigen, sanatorium, maar ook vooral opvang voor de slachtoffers van de Spaanse griep. Na de
oorlog daalde het aantal tot ong. 1200. Oorzaken waren o.m. de wet tegen het alcoholmisbruik en de vele
oorlogsomstandigheden (gesneuvelden, maar ook als tewerkgestelde bij de wederopbouw).
In WO II namen de Duitsers Merksplas in als wachtzaal voor veroordeelden wegens verzetsactiviteiten. Na
de bevrijding werden de gebouwen achtereenvolgens gebruikt door de Britten als strafkamp, de Witte
Brigade en nadien opnieuw als strafinrichting voor collaborateurs.
In 1955 werden Merksplas en Wortel twee onafhankelijke instellingen. De 'Rijksweldadigheidsinstelling'
met de landlopers zat volledig in Wortel. Merksplas evolueerde naar een zuivere strafinrichting, maar
helemaal aangepast aan de materiële noden van de moderne tijd.
De afschaffing van de wet op de landloperij – je weet wel, je moest minstens geld genoeg bij je hebben
om er een brood mee te kunnen kopen – in 1993 betekende het einde van beide kolonies. Deels werden
de gebouwen gebruikt voor de opvang van illegalen, delen werden gesloopt en andere delen bleven leeg
staan.
Uiteindelijk wordt de kolonie, zoals zo vaak gebeurt, erkend als beschermd landschap. Natuurpunt neemt
als een van de partners een stevige brok voor zijn rekening. Een aantal gebouwencomplexen dienden een
nieuwe bestemming te krijgen. Deze activiteit is al enkele jaren aan de gang en nu bijna zo goed als
afgewerkt. Het resultaat van dit alles is pure klasse: comfort, mooie en duurzame materialen, helemaal
volgens de vereiste huidige normen. De gebouwen met verschillende bestemmingen staan open voor
verenigingen en groeperingen van alle lagen van de bevolking. Zo is er bijvoorbeeld een grote varkensstal
omgebouwd tot ruimte voor jeugdbewegingen met slaapruimte en sanitair, en dit met als bedoeling die
“slordige tenten' niet meer nodig te hebben.
Zo bestaat dit geheel nu als een domein van 480 hectaren, waarvan een deel omgracht is. Het meest
kenmerkende is het rastervormig drevenpatroon en het uitgestrekte gebouwenpatrimonium. Dit alles te
midden van het typische Kempense landschap van zeer arme zure zandgronden, hier met eikenbos en nog
enkele heide- en venrelicten.
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Rubriek: Schoon volk in Blankenberge
“Madame la marquise de Courtebourne,
grande dame très catholique et très millionaire”(1)

JOËLLE CUINIÉ & ALBERTA VAN ASBROECK
Tijdens het badseizoen van 1856 duikt mevrouw de Courtebourne op in de “Liste
des étrangers”, opgenomen in Le Phare, een seizoenskrantje in Blankenberge. De
adellijke dame neemt haar intrek in het Hôtel du Couvent in de Molenstraat, een
uiterst gepast onderkomen voor godsvruchtige alleenreizende dames. De Zusters van de Heilige Jozef
trachten met dit pension de kosten van hun “werkschool” te dekken. Ze verkopen ook handwerkjes
die de leerlingen maken en ontvangen tijdens de vieringen in hun kapel heel wat milde giften van
rijke beschermvrouwen. Tegelijk met mevrouw de Courtebourne verblijft ook mevrouw de Valenzi
uit Gent in Blankenberge. Beide dames kopen gronden aan in de Weststraat, tegenover de
eigendommen van de kloostergemeenschap. Mevrouw de Valenzi schenkt een deel van haar
gronden later aan de zusters, om het lokaal van de Genootschap Sint-Franciscus Xaverius beter
gekend als de “Cisjes” te bouwen (2).
De familie de Courtebourne heeft haar gronden nog steeds in bezit in 1875.
Wie is nu de markiezin de Courtebourne? Marie Joséphine Thècle de Nédonchel wordt geboren in Doornik in mei 1810. Haar familie is zeker niet
armlastig! Naast hun huiselijk verblijf in Doornik beschikken ze over een
winterverblijf in Parijs in de Rue Saint-Dominique, een kasteel in Boussu en
nog een zomerverblijf in Quintin, Bretagne. Joséphine huwt in 1829 met
Alphonse de Calonne, markies de Courtebourne, door huwelijk woonachtig
op kasteel Slotendries te Oostakker bij Gent. (zie kader 1)
Alphonse wordt eigenaar van het kasteel met uitgestrekt park uit de nalatenschap van zijn moeder Théodore Jeanne Joséphine de Plotho d’Ingelmunster.
Zij erfde op haar beurt de domeinen van haar broer Frans de Plotho.
De jongere broer van Joséphine,
Georges, graaf de Nédonchel is
zakenman en wetenschapper.
Hij behoort tot de eregarde van
Paus Pius IX.
Joséphine en Alphonse zijn, volgens de getuigenis van een
nichtje, een gelukkig stel,
ondanks een leeftijdsverschil
van 22 jaar en “des beauxparents très difficiles” (3).
Het echtpaar kreeg drie zonen:
Amédée (°1830), Victor (°1834)
en Arthur (°1839).
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De oudste zoon Amédée huwt met Astérie de Thiennes gravin de Rumbeke. Het echtpaar vestigt
zich op het kasteel van Hemsrode (erfgoed van Astérie) in Anzegem en Amédée wordt burgemeester
van de gemeente. Het paar kent niet veel geluk: hun eerste zoontje sterft na enkele weken. Hun
dochtertje Marie is gezond en krijgt als peter Thierry, graaf de Limburg Stirum, grondeigenaar te
Blankenberge.

Als Marie vier jaar is, sterft haar moeder Astérie in het kraambed, ook de
baby overleeft niet. Amédée hertrouwt later met zijn nicht, Caroline de
Nédonchel. Marie aanvaardt haar, maar zoekt dikwijls haar toevlucht bij
haar grootmoeder in Oostakker.
In 1875 vindt Amédée het tijd om zijn dochter te introduceren in de
wereld. Hij vertrekt met zijn gezin naar Rome in het gezelschap van
Georges de Nédonchel, broer van Joséphine. Hoogtepunt van de reis is
de ontvangst in persoonlijke audiëntie door paus Pius IX, die bij die
gelegenheid een flinke donatie van beide heren krijgt toegestopt. Na
Rome staan nog Firenze, Genua en Turijn op het programma, maar
Amédée geraakt besmet met tyfus, en overlijdt in Assisi in 1876.
Zo verliest Marie na haar moeder, broertje en zusje ook nog haar vader. Als zij meerderjarig is, treedt
zij in het klooster van de Redemptoristinnen te Mechelen en sterft er in 1884 na een pijnlijke ziekte.
Ze is pas 27 jaar!
Haar stiefmoeder Caroline treedt na het overlijden van Amédée in het klooster van de Clarissen te
Doornik.
De tweede zoon van Joséphine, Victor, schittert als student aan de
Leuvense universiteit. Hij wordt jezuïet en brengt het algauw tot rector
van het college in Doornik.
Hij overlijdt als hij 39 is.
De jongste zoon Arthur is “ongeneeslijk ziek” en blijft het zorgenkind
van zijn moeder. Meer duidelijkheid over de ziekte of handicap van
deze jongen ontbreekt.
Vreemd genoeg wordt hij op de rouwbrieven van de familie nooit
vermeld en is er ook geen foto van hem te vinden.

19

De dood van markgraaf Alphonse de Courtebourne is vermeld in 1857. Zijn leven en de omstandigheden van zijn dood blijven een mysterie. Zijn adellijke weduwe leidt een aantal jaren een
teruggetrokken en vroom leven en wijdt zich aan liefdadige werken. Zij is lid van de orde van Sint
Franciscus-Xaverius die erg actief is in de armenzorg in Gent.
Voor haar eigen ontspanning en vooral als haar kleindochter Marie bij haar verblijft, gaat de
markiezin graag wandelen in het kasteelpark. Daar bevindt zich een kluis waar de vroegere eigenaar
Frans de Plotho woonde. Die was namelijk trappist geworden, maar kon het strenge leven in het
klooster niet aan. Hij wilde op zijn eigendom een klooster bouwen voor de vervolgde paters in
Frankrijk, maar toen ook Vlaanderen onder Franse overheersing kwam, bouwde hij het kasteel van
Slotendries. Hij ging er zelf niet wonen, maar stelde het ter beschikking van de vluchtelingen.
Terug naar onze markiezin! Rond 1870 is het in de mode om in adellijke domeinen kunstmatige
grotten met waterpartijen te laten bouwen.
Joséphine beslist om de vroegere kluis om te vormen en er
een grot met aquarium te bouwen. Ze engageert hiervoor de
Gentse architect Van Hoecke-Peeters. Alles verloopt naar
wens en als de werken bijna voltooid zijn, komt pastoor
Moreels van Oostakker op bezoek. De slimme parochieherder suggereert de markiezin om in de grot een nis te
voorzien om een Mariabeeld te plaatsen. De verschijningen
te Lourdes –de eerste in 1858- liggen vers in het geheugen en
waarschijnlijk krijgt de goede man al toekomstvisioenen.
Het beeld komt er, en Joséphine vraagt én krijgt van de
bisschop van Gent de toelating om het beeld te laten wijden.
De wijding verloopt niet onopvallend: pastoor Moreels komt
samen met zijn parochianen in processie naar het kasteelpark
op 29 juni 1873.
En dan gaat de bal aan het rollen: de parochianen willen regelmatige toegang krijgen tot het park, er
volgen andere bedevaarders die van Maria genade voor hun zonden willen krijgen of die gunsten
willen vragen voor henzelf of voor hun familie. Niet alleen het park van Slotendries maar zelfs de
kapel van het kasteel worden gemeengoed!
Al in 1874 lopen er geruchten over speciale
gunsten en genezingen bekomen door
bemiddeling van Maria in Oostakker-Lourdes,
maar de klap op de vuurpijl is de genezing van
Pieter De Rudder op 7 april 1875. (zie kader 2)
Door de veelvuldige medische consultaties en
de talrijke getuigenissen over zijn toestand bij
vertrek naar Oostakker valt algauw het woord mirakel. Hiermee krijgt
Maria in Oostakker zelfs een streepje voor op haar evenbeeld in het
Franse Lourdes, en bovendien is de reis veel minder zwaar voor de
Vlaamse gelovigen!
De kerkelijke overheid reageert voorzichtig, maar uiteindelijk erkent
monseigneur Waffelaert, bisschop te Brugge, en voorheen onderpastoor
te Blankenberge, de genezing “par la grâce de Dieu et du Saint Siège
Apostolique” als mirakel op 25 juli 1908.
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Alles bereikt een breekpunt op Pinkstermaandag 1875: 20.000 leden van de broederschappen van
Franciscus Xaverius stromen toe in Oostakker en bezoeken godvruchtig de grot. In het licht van de
groeiende kloof tussen katholieken en vrijdenkers in het nog jonge België, wordt dit geïnterpreteerd
als een provocatie. De Gentse liberalen roepen op tot tegenbetogen en heel wat studenten van de
Vrije Universiteit Gent gaan hier op in. Na de bedevaart ontstaat een gevecht in regel waarbij een
aantal gewonden en zelfs één dode (natuurlijke dood?) vallen (3).

Markiezin Joséphine schrikt natuurlijk en ziet in dat het zo niet verder kan. Ze heeft geen rust meer
op haar domein en besluit om een aparte kapel, dicht bij de grot te bouwen. Naar de grot laat ze een
speciale toegangsweg aanleggen die haar park ontwijkt.
Ook in Blankenberge laat ze haar eigendom beveiligen. Ze dient een bouwaanvraag in:
“Ontwerp voor het maken ener
muur die moet lang zijn 42,60m in
de Westraat van aan het huis nr.
95 tot aan de ontworpen straat
(nu Van Maerlantstraat) van
noorden” (4).
Die muur was 2,50m hoog!
Wilt ze hier misschien af en toe
rust zoeken tijdens het drukke
bedevaartseizoen of vreest ze
ook op haar vakantieadres voor
schermutselingen? (zie kader 3)

Alweer is er een slimme geestelijke, deze keer bisschop Bracq van Gent, die de dame weet te
overtuigen dat er geen kapel maar een heuse kerk nodig is bij de grot. Van haar eigen kapitaal laat de
markiezin de kerk van O.L.V. van Oostakker-Lourdes en het aanpalend priesterhuis bouwen, ze geeft
de opdracht weer aan architect Emile Van Hoecke-Peeters, en architect Philippe Steyaert-Sloedens
wordt haar werftoezichter. Beide heren hebben banden met Blankenberge (zie kader 3).
De werken starten al in mei 1875 en op 11 april 1877 wordt de kerk ingezegend en ook daar komt
een “genadebeeld” van Maria.
Voor het interieur worden geen kosten gespaard: de leiding wordt toevertrouwd aan baron Béthune,
de grote promotor van de neogotiek in Vlaanderen. Hij zet gekende vaklui aan het werk: glazenier
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Verhaeghen, de familie Bressers, beeldhouwers gebroeders Blanchaert, tekenaar Henri de Tracy en
schilder Robert De Pauw.
Joséphine sterft in 1887 in haar kasteel., de interieurschildering van de kerk is dan bijna voltooid.
Ondanks haar fortuin liep haar leven zeker niet over rozen: ze moest niet alleen haar ouders en haar
echtgenoot begraven, maar verloor ook haar schoondochter, haar nichtje Mathilde, haar twee zonen
en drie kleinkinderen. Enkel haar “ongeneeslijke” zoon Arthur overleefde haar enkele maanden. De
markiezin en Arthur kregen een gedenkplaat in de rechterbeuk van de parochiekerk van Oostakker.
De familiekelder van de markiezen de Courtebourne zou daar nog onder de kerkvloer liggen.
Na het overlijden van de markiezin komt het
domein Oostakker-Lourdes en het kasteel
Slotendries in handen van verre verwanten,
de Franse familie de Chabannes.
De site Oostakker-Lourdes en het kasteel
Slotendries met zijn aanhorigheden werden
in 1983 opgenomen in de inventaris van
Onroerend Erfgoed Vlaanderen en zijn
ondertussen beschermd als dorpsgezicht.
De kerk, de Sint-Victorresidentie en de grot
werden in 2001 erkend als beschermde
monumenten.
Het kasteel Slotendries, met de bijgebouwen
en het park bleven eigendom van de familie
de Chabannes.
Het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes met
de wonderbaarlijke genezing van Pieter De
Rudder en de onlusten bij de bedevaart in
1875 kregen ruim aandacht – lovende én
afwijzende – in de binnenlandse én de
buitenlandse pers.
Over Oostakker-Lourdes verschenen talrijke
publicaties maar ook de korte levens van de
hyper-godsdienstige jongedames Mathilde de
Nédonchel (nichtje van de markiezin) en
Marie de Courtebourne (kleindochter van de
markiezin) vullen dikke boeken.
--------------------------------------------------------------------------Noten
1.
2.
3.
4.

XXX: Lettres de Belgique, Bruxelles 23/05/1875 in Le Temps, 25/05/1875
R. Boterberge:100 jaar Sint-Pieterscollege Blankenberge 1879-1979, blz. 107
XXX: Souvenirs de la marquise de Lacoste. Imprimerie de L. Lefort, Lille 1886
Archief Stedenbouw Blankenberge, 1875
----------------------------------------------------------------------------------

Met dank aan:
Anzegem: Annelies De Meyer, Willy Tibergien, Etienne De Vogelaere, ridder Benoit de Maere
Gent: An Hernalsteen
Oostakker: Gino Grenson, Franky Van Hoecke
BIB & Stadsarchief Blankenberge, Radboud Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Erfgoedbibliotheek
Conscience Antwerpen, KADOC Leuven, Bibliotheek Groot Seminarie Brugge, Liberaal archief Gent
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Kader 1
Stamboom van 3 generaties de CALONNE, markiezen de COURTEBOURNE
Eustache Amédée André de CALONNE de COURTEBOURNE
°Calais 1754 - +Gent 25-02-1839
X 1785 - Théodore Jeanne Ghislaine Joséphine de PLOTHO barones d’INGELMUNSTER
°1760 - +07-05-1843
Kinderen: -Alphonse Jean Joseph de CALONNE de COURTEBOURNE
°Calais 07.06.1789 - +Oostakker 28-06-1857
-Alphonse Jean Joseph de CALONNE de COURTEBOURNE
°Calais 07-06-1789 - +Oostakker 28-06-1857
X 01-07-1829 - Marie Joséphine Thècle de NEDONCHEL
°Doornik 28-05-1810 - +Oostakker 06-01-1887
Kinderen : 1. Amédée Marie Joseph Paul de CALONNE de COURTEBOURNE
°Doornik 16-04-1830 - +Assisi (I) 07-05-1876
-2. Victor Marie Joseph de CALONNE de COURTEBOURNE
°Gent 31-12-1834 - +Doornik 01-03-1873
-3. Arthur Raymond François de CALONNE de COURTEBOURNE
°Gent 24-01-1839 – Oostakker 24-12-1887
-Amédée Marie Joseph Paul de CALONNE de COURTEBOURNE
°Doornik 16-04-1830 - +Assisi (I) 07-05-1876
X 07-09-1852 - Astérie Marie Colette Ghislaine de THIENNES gravin de RUMBEKE
°Gent 23-11-1830 - +Gent 22-08-1861 (sterft bij 3de bevalling)
Kinderen :1. Maurice Gabriel Marie Joseph Ghislain de CALONNE de COURTEBOURNE
°15-03-1855 - +31-03-1855
2. Marie Claire Joséphine Ghislaine de CALONNE de COURTEBOURNE
°Gent 02-01-1857 - +Mechelen 25-08-1884
3. een meisje
°1861 - +1861 (sterft bij bevalling)
X 01-03-1863 - Marie Joséphine Caroline de NEDONCHEL
°Parijs 28-08-1840 - + Doornik 24-12-1905
Kinderen : geen
Geraadpleegde werken:
-

Louis Laplace – Une vocation Marie de Courtebourne – 1887
Smits A. – Mathilde de Nédonchel – Werk van den H. Carolus-Borromeus – Geeraardsbergen 1901
Oostakker het Vlaamse Lourdes – Sint-Berchmansseminarie – Brussel 1949
Deroo A. – Lourdes sans frontière – Editions Saint-Paul
Magherman G – Historische schets van het genade-oord Oostakker-Lourdes – Gent 1973
De Keyzer L. – Wees gegroet Maria – Icarus – Standaard Uitgeverij Antwerpen – 1997
Heemkunde Aalter – Geschiedenis van Aalter – Lootse bedevaarders gekwetst (1875) - 02-06-2011
Le Constitutionnel – 19.09.1863 – Frans dagblad
Le Temps – 25.05.1873 – Frans dagblad
L’Echo du Merveilleux – 01.11.1906 – Frans maandblad
Dictionnaire des Familles françaises Anciennes ou Notables à la fin du XIXième siècle – 1906
Ghendtsche Tydingen – Tweemaandelijks tijdschrift Heemkundige en Historische Kring Gent – 01.1982
Vooruit –Socialistisch Dagblad – Gent – dinsdag 27.12.1887
Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique – Catalogue de la peinture ancienne – Bruxelles 1927
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Kader 2
De wondere genezing van Pieter DE RUDDER
Op 16 februari 1867 gebeurt in Jabbeke een ongeluk. Pieter De Rudder, vader van twee kinderen en
pachter van baron du Bus de Ghisignies, keert terug van zijn werk en wordt tegen de grond gesmakt
door een verkeerd vallende gevelde boom. Resultaat is een breuk van linker scheen- en kuitbeen, net
onder de knie.
Ondanks spalking door een dokter geneest het been slecht, de wonde verettert en er ontstaat nog
een lelijke zwelling aan de voet.
De baron laat specialisten komen, maar ook die kunnen geen soelaas brengen. Pieter kan zich nog
enkel voortbewegen met krukken en lijdt immense pijnen. De toestand wordt nog door een arts
geconstateerd begin 1875: de beenderen zijn niet aan elkaar gegroeid, men kan het onderbeen en de
voet draaien met de hiel naar voor en de wonden aan been en voet etteren nog steeds.
Op 7 april 1875 gaat De Rudder met zijn vrouw en zoontje op bedevaart naar Oostakker-Lourdes.
Na een zeer vermoeiende reis (te voet naar station Jabbeke, trein tot Gent en daarna omnibuskoets
die hij volgens getuigen nog besmeurt met wondvocht) bereikt de uitgeputte man de grot. Hij smeekt
om erbarmen, en na twee sukkelgangen rond de heuvel voelt hij plotseling nattigheid: hij is genezen!
Hij hangt zijn krukken aan de grot en keert vol vreugde en dankbaarheid op eigen kracht terug naar
Jabbeke. Daar is iedereen verbouwereerd en vol lof voor Maria, maar er komen ook veel kritische
reacties los.
Wel staat ontegensprekelijk vast dat het been van Pieter De Rudder - door een mirakel of door een
kortstondig natuurlijk proces? - is genezen!
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Kader 3
Bouwmeesters van Markiezin de Courtebournes kerk te Oostakker,
aan het werk in Blankenberge
-Emile Van Hoecke-Peeters
°Gent 09.01.1837 - + 26 03.1919
Zoon van Jacques Van Hoecke, stadsarchitect te Gent.
Hij voegt de naam van zijn vrouw Florence Peeters toe aan zijn eigen naam om zich te
onderscheiden van zijn vader en van andere architecten Van Hoecke. Hij bouwt heel wat openbare
gebouwen.
Het gemeentehuis van Zottegem is zijn pilootproject. Hij ontwerpt ook religieuze gebouwen, de
site van O.L.V. Van Oostakker-Lourdes is zijn meest gekend realisatie.
Daarnaast bouwt hij ook voor privé-eigenaars en voor de industrie.
Aanwezigheid in Blankenberge:
-Van Hoecke bouwt zijn eerste villa’s op “de rampe”, de huidige Charlierhelling, voor zichzelf
en voor Mr. en Mevr. Dierman-Seth uit Gent.
-In 1894 maakt hij het plan voor de Villa Rosalia op de Zeedijk oost, voor Mr. en Mevr. De
Smet-Dierman.
-In 1898 bouwt hij voor zijn gezin een opmerkelijke villa “Michel-Ange” (zie prent onderaan)
aan de square Rogier (parkje achter Grand Hôtel des Bains et des Familles)
-Zijn laatste project in Blankenberge is de art nouveau-villa voor Camille De Stoop, industrieel in
Kortrijk, op de Zeedijk oost, op de vrijgekomen gronden van de S.A. du Littoral
-Philippe Steyaert-Sloedens
Hij is toezichthouder bij de bouw van de kerk van Oostakker-Lourdes.
Aanwezigheid in Blankenberge:
-Hij bouwt al in 1871 op de westelijke hoek van de Zeedijk van Blankenberge het Hôtel du
Phare en het Café du Phare (zie prent onderaan), samen met brouwer De Buck uit Brugge
-Het Hôtel du Phare wordt in 1902 nog uitgebreid door zijn zoon Edmond Steyaert.
In 1875 bouwt Philippe Steyaert nog twee woningen voor eigen rekening in de Weststraat.
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Erfgoed dag ZORG

Geschiedenis van Sunlight zeep

Irene Scherpereel
In het kader van de Erfgoeddag op 23 april 2017 met als thema “zorg” heb ik me afgevraagd
hoe dat nu zit met de zeep die we allen kennen : Sunlight zeep. Daarom dit overzicht, dat je
als stadsgids kunt vertellen – want het sluit aan bij onze Belle Epoque periode. Ook de
producten die gebruikt worden om zeep te maken zijn ons wel vertrouwd als dusdanig alsook
de vele merknamen die ermee verband houden. Ik herinner mij ons bezoek aan de
Familistère in Guise, waar we konden zien hoe grote industriëlen een heel dorp bouwden voor
hun arbeiders. Dit is een gelijkaardig verhaal.
Sunlight zeep werd vanaf 1884 gemaakt door de
Engelse broers William en James Lever en werd
zowel gebruikt voor het wassen van kleren als
voor algemeen gebruik in het huishouden. Het
was William Lever die in 1884 het idee
opvatte om een goede huishoudzeep te ontwikkelen, te verpakken, het een populaire
naam te geven en het te verkopen tegen een faire
prijs. Zijn lijfspreuk was: "Ik wil ervoor zorgen dat
het overal schoon is, dat vrouwen minder werk
hebben, ik wil gezondheid stimuleren en
mijn bijdrage leveren tot persoonlijke verzorging".
William Lever is in 1851 in Bolton (N-W Engeland, Greater Manchester) geboren als zoon van
een groothandelaar in kruidenierswaren. In 1884 besloot hij het bedrijf van zijn vader te
specialiseren. De welvaart nam toe; ook onder arbeiders vonden de ideeën over persoonlijke
en huishoudelijke hygiëne ingang en Lever concludeerde uit die twee gegevens dat er een
toenemende vraag naar zeep zou ontstaan. Dat bleek te kloppen. De zeepformule werd uitgevonden door een chemicus William Hough Watson, die ook een zakenpartner werd van de
gebroeders Lever. Watson ontwikkelde de nieuwe zeep met behulp van glycerine en
plantaardige oliën. Het product bevat kopra of pijnboompittenolie, waardoor het beter
schuimt dan conventionele, die van dierlijke vetten gemaakt waren. Een betere zeep was er
niet. Bovendien was Lever de eerste die op de slimme gedachte kwam er een mooi papiertje
omheen te doen.
Port Sunlight nabij Liverpool:
William Lever koopt in 1887 een terrein waarop hij een grote fabriek bouwt, met een speciaal
dorp voor zijn arbeiders waarin de huisvesting, de voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden aan hoge normen voldoen. Het product werd zo'n succes dat het dorp
Port Sunlight werd genoemd. De huizenblokken waarvan er geen twee identiek waren, wat
Port Sunlight uniek maakte want Lever werkte met dertig verschillende architecten.
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Wie een eeuw geleden voor Lever werkte, kreeg niet alleen tegen een schappelijk huurprijsje
een huis, maar was ook verzekerd van gezondheidszorg in het eigen Lever-ziekenhuis en van
onderwijs voor zijn kinderen op de Lever-scholen. Werknemers bouwden al een pensioen op
toen daarvan elders nog geen sprake was
en hadden een 48-urige werkweek - veel
Engelsen moesten nog honderd jaar
wachten voor ook zij van die luxe konden
genieten. Twintig jaar nadat de eerste
spade in de grond was gezet, was Port
Sunlight zo goed als klaar.
In zijn bouwvoorkeuren was hij overigens
niet revolutionair; de overheersende
bouwstijl
is
'Old
English',
in
houtskeletbouw of rode baksteen. Er
wonen nu nog ongeveer drieduizend
mensen in Port Sunlight. Sinds 1980 is het
niet langer noodzakelijk werknemer te zijn van Unilever om er te mogen wonen. De huizen
zijn nu gewoon te koop op de vrije markt. Nog ongeveer dertig procent van de bewoners,
meestal gepensioneerden, heeft een band met het bedrijf. Port Sunlight is een oase van rust
en tevredenheid, het door Lever gebouwde treinstation en de tunnels onder de rivier de
Mersey zorgen ervoor dat Liverpool dichtbij is. De openbare gebouwen en de voortuintjes van
de huizen worden nog steeds door Unilever onderhouden.
Lever
was
een
keiharde
zakenman, een ijdele dictator en
autocraat, een zeepmagnaat
zonder
scrupules,
die
voortdurend verklaarde dat al
zijn
handelingen
slechts
voortvloeiden uit puur zakelijke
overwegingen. 'We moeten
beseffen dat er in zaken geen
plaats is voor sentimenten, noch
voor modegrillen.' Lever was
paternalistisch tot op het bot en
duldde geen tegenspraak. Maar hij was ook een man vol tegenstellingen. Hij was genereus en
filantropisch. 'Ik hoop dat we hier huizen kunnen bouwen waarin onze arbeiders kunnen leven
en zich op hun gemak kunnen voelen, met tuinen achter en voor, waarin zij in staat zullen zijn
meer kennis over het leven te vergaren dan in de zwarte krottenwijken, en waarin zij zullen
ondervinden dat er meer leuke dingen in het leven zijn dan naar het werk gaan en ervandaan
komen en vooruitkijken naar zaterdagavond, als zij hun loon krijgen.” zei Lever. Heel Port
Sunlight, dat de Duitse bombardementen van de Tweede Wereldoorlog op wonderbaarlijke
wijze praktisch ongeschonden doorstond, staat op de monumentenlijst.
Om de Sunlight zeep in Nederland op de markt te brengen openden de Lever Brothers in 1907
een verkoopkantoor in Schiedam. In 1909 kochten ze een stuk grond in Vlaardingen om een
eigen fabriek in Nederland te kunnen vestigen. Het duurde tot 1913 voordat de eerste paal
werd geslagen en in 1917 startte de productie.
In 1930 ging Lever Brothers met Margarine Unie (Nederland) samen en vormde Unilever.
Bronnen: De Volkskrant en Wikipedia - www.poetsacademy.nl - www.printerest.com
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Uit ‘ La Belqique’ 1898

The Monk

(vertaald uit het Frans)
Wij hebben het reeds gehad in het nummer van de 1ste januari 1898 over het paard “The
Monk” van M.G.Kryn. Zoals gezegd is The Monk, kastanjebruin, 1m70 en 6 jaar oud. Het is een
typisch wedstrijdpaard. Ingevoerd in de maand juli 1987, heeft de Monk maar aan een beperkt
aantal wedstrijden kunnen deelnemen. Zijn mooiste succes was in Spa waar hij kampioen werd
in het hoogspringen met een sprong van 1m70.
De mooiste verschijning van the Monk was op het strand van Blankenberge waar hij, bereden
door zijn eigenaar, na elkaar verschillende malen over de balk sprong zonder die te raken,
zoals op de bijhorende foto is te zien. Respectievelijk sprong hij 1m55, 1m70, 1m84 en 1m87.
Deze laatste sprong bleek ongewoon hoog te zijn. Een proces verbaal, getekend door de
assistenten is dan ook onmiddellijk opgesteld.
Inhoud:
Wij, ondergetekenden, verklaren gezien te hebben dat de heer M.G.Kryn, gezeten op zijn paard
‘The Monk’ over een balk van één meter zeven en tachtig centimeter is gesprongen zonder
die te raken. De hindernis was als volgt opgebouwd: een horde samengesteld uit planken met
een hoogte van 1m50 met daarop een enkele balk op 1m87. De hindernis bevond zich op het
strand, de breedte was 6m50
Blankenberge 18 september 1898
Getekend door
J.Miltz, Rijmeester aan de Militaire School - A.Shéridan, lt bij het 3de Lansiers
G.Stinglhanber, lt bij het 2de Artillerie regiment- Delrée, lt bij het 2de Jagers te paard

Ter informatie: In de 19de eeuw werden de eerste springwed-strijden georganiseerd. In 1900
werd springen een Olympische sport. Er zijn verschillende moeilijkheidklasses bij
springwedstrijden. In de moeilijkste klasse springen paarden over sprongen van 1,35 meter.
Op interna-tionale wedstrijden zoals de Olympische Spelen staan de sprongen zelfs nog hoger,
rond de 1.60 meter.
Maar het kan nog hoger. Het paard Huaso ex-Faithful sprong in 1949 met zijn ruiter Alberto
Morales over een sprong van 2.47! Deze sprong staat nog steeds in het Guinness Book of
Records als de hoogste paardensprong ooit. (Bron: Wikipedia)
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