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Voorwoord
En dit, beste lezers en lezeressen, is het tweede nummer van onze nieuwsbrief in 2010.
In de herfst vallen de blaadjes op de grond en ons blaadje in uw bus: een Nieuwsbrief
vol met leuke (dat denken de auteurs toch), interessante (idem) en mooi gebrachte
(denken de redacteurs) artikels.
Het begint al op de cover met de mooie foto uit het fotoalbum van de families De Vos en
D'Hondt, geplukt uit het onuitputtelijk archief van Alberta. Verder krijgen we verslagen
van onze activiteiten, artikels en weetjes. Helaas ook een herinnering aan wat er niet
meer is. Er verdwijnt nog teveel van ons patrimonium, zomaar, zonder boe of bah omdat
andere belangen de boventoon halen. Hoeveel waardevols moet er nog afgebroken
worden vooraleer het besef is doorgedrongen dat het verleden het geheugen en de
trots is van het heden? Zullen onze kinderen ook die trots nog kunnen leren kennen en
zullen zij niet ons het verwijt maken dat wij teveel “Alzheimer” hadden?
Laten we dus hier in Blankenberge ons geheugen opfrissen en vooraleer verder te lezen
nog eens denken aan de oproep hieronder.
Hugo

Oproep voor info over pittige vrouwen anno 1890-1915
Leefde je grootmoeder, tante of kennis in de Belle Epoque Periode en
heb je nog fotomateriaal, brieven, persoonlijke voorwerpen of
handwerkjes van de dame in kwestie dan kan je ons gelukkig maken!
De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw organiseert in de zomer
van 2011 een tentoonstelling met als thema “Leven, lust en leed van
vrouwen in de Belle Epoque”.
Ook spannende, vrolijke of droevige verhalen uit de periode 1890-1915
over meisjes, jonge vrouwen en bejaarde dames zijn welkom.
Natuurlijk worden alle uitgeleende zaken netjes terugbezorgd.
Contactadres: Alberta Van Asbroeck, 050/42 40 94 of
alberta.vanasbroeck@skynet.be
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verslag

Bezoek aan de vzw Archonaut - vzw Eucora
Brigitte Desmidt
Zaterdag 6 maart bezochten wij met een 25-tal
personen de vzw Archonaut en de vzw Eucora,
gelegen langs de Pathoekeweg in Brugge.
In 2000 werd de vzw Archonaut opgericht met
een dubbele doelstelling. In de eerste plaats
organiseert de vereniging opleidingen in de
restauratie van klassieke houten schepen. De
opleidingen zijn gericht naar kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt en ook naar vaklui
die zich willen vervolmaken. De restauratiesector vraagt immers naar degelijk opgeleide
vakmensen. Gepassioneerde amateurs kunnen
bij Archonaut terecht voor avondcursussen. Als
tweede doelstelling is er het behoud van het
maritiem
archeologisch
patrimonium.
Archonaut verwerft waardevolle bootjes en
schepen die nadien gerestaureerd worden met
het oog op een nieuwe bestemming. Er wordt
ook een archief- en documentatiecentrum
ontwikkeld. Zo worden de klassieke bouwtechnieken in stand gehouden en doorgegeven.
Archonaut beschikt over een twintigtal boten:
van midzwaarboten over overnaads loodsvletten
tot heuse maritieme relicten. De collectie is
een museum waardig en geeft een idee van wat
ooit allemaal in hout gebouwd is en vaart.
We werden rondgeleid door dhr. Philippe
Perneel, lector sociale en ontwikkelings-

de klassieke bouwtechnieken worden in
stand gehouden en doorgegeven
psychologie aan de Arteveldehogeschool te
Gent en oprichter/beheerder van Archonaut.
Het project loopt in samenwerking met de
VDAB. Ze hebben 1.8 instructeurs in dienst en
een 8-tal cursisten. De opleiding duurt een
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vijftal
maanden
en
dan
worden
ze
tewerkgesteld. Hij brengt ons enkele typische
termen bij zoals karveelbouw (cfr. plancher) en
overnaads (cfr. Vikingen), breeuwen, kalfaten,
diagonaalbouw…. Rot en stiffness zijn de
vijanden van hout. Er wordt meestal tropisch
hout gebruikt zoals oregon, mahonie, olm … geen
beuk. Teak wordt gebruikt voor het dek. Wij
krijgen uitleg over de knikspant, de rondspant,
de S-spant … Hij legt in detail uit hoe de
spanten geplooid worden in een zelf ontworpen
plooimachine (cfr. Thonet stoelen). Hij vertelt
over de asymmetrie van de Venetiaanse gondel.
Hij toont ons een Peterson van 1925, een boot
van de zeescouts, een papillon van 1936, een
Schotse Smek uit de jaren 20, een
admiraalsloep van het Belgisch leger, een
ballade, een Canadese kano, een Skiff uit
Nederland, de reddingsboot Wattson 3… Elk
van deze boten heeft zijn eigen verhaal, zijn
eigen historiek en z’n drama … Er is een houten
boot van 104 jaar oud en dit bewijst dat hout
duurzamer is dan polyester. Er wordt geen
vernis gebruikt maar olie want dit dringt dieper
door.
Hij
legt
technieken
uit
ivm
waterdichtheid ….
Hij benadrukt het belang van en toont veel
respect voor handenarbeid.

Bezoek Archonaut en Eucora vervolg
respect voor handenarbeid. De werf kan
bezocht worden op erfgoeddag en op Open
Monumentendag. In oktober bestond Archonaut
10 jaar.
Het werd allemaal zeer boeiend en aangenaam
bijgebracht. Hij had voor ons speciaal een
lokaaltje verwarmd maar was verbaasd over de
grote opkomst en de verwarmde ruimte bleek
dus veel te klein.
Vervolgens brachten wij ook een bezoek aan
Eucora. Eucora vzw werd opgericht in 2000 en
organiseert
initiatieen
vervolmakingsopleidingen in oude ambachtelijke technieken
met het oog op de toepassing in de restauratiesector. De opleidingen worden georganiseerd
onder
deskundige
begeleiding
van
gespecialiseerde docenten op week- en
zaterdagen voor
arbeiders, ploegleiders,
werkgevers, architecten, leerkrachten en
leerlingen van technische en beroepsscholen. De
opleidingen
betreffen
restauratiemetselen
(metselverbanden,
siermetselwerk
…),
historische
houttechnieken
(historische
gebinten en vakwerk, kapconstructies) en
schildertechnieken
(imitatietechnieken
van
marmer en hout). Er is ook een opleiding
polychromeren,
patines,
vergulden,
bronzeertechnieken,
Chinese
lak,
frescoschilderen en trompe-l’oeil, peinture de
Paris ….
Ook cursus stellingbouw en veiligheid kan
gevolgd worden. Het gebruik en onderhoud van
materialen (borstels, verfstoffen …) worden
eveneens onderricht.
We werden rondgeleid en kregen deskundige
uitleg door mevr. Frieda Barremaecker en
kwamen in contact met Rene Deblaere, een 87jarige
docent,
gespecialiseerd
in
imitatietechnieken en polychromeren. Mevr.
Barremaecker legt ons de verschillende
technieken uit o.a. bij het maken van rozetten
en bracht ons enkele vaktermen bij zoals
‘mixion’ en ‘slagmetaal’.
De vervolmakingscursussen voor de werknemers
in de bouw worden ondersteund door het VIOE
(Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) en
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Dhr. Deblaere aan het werk

door FVB (Fonds voor Vakopleiding in de
Bouwnijverheid). De cursisten worden
betaald om opleiding te volgen omdat het
doel erin bestaat het vakmanschap te
bewaren en de kennis door te geven.
Brugge
is
het
enige
openbare
opleidingscentrum dat deze cursussen
aanbiedt. Wij hebben enkele cursisten
kunnen aanspreken en hebben gezien hoe ze
gele sienna en witte carrara imitatiemarmer
maken (zoals in ons BEC) en hoe ze mahonie
en kerselaar imitatiehout schilderen.
Zowel dhr. Perneel als mevr. Barremaecker
benadrukken dat wij steeds welkom zijn
zowel bij Archonaut als bij Eucora.

artikel
‘Art

deco woning , De Troozlaan 39.
gelijkvloers
door
een
vensterpartij,
wellicht omwille van het licht- en
ruimtegevoel. Het glas-in-loodraam met

Cis Kennes
De Jules De Troozlaan
Uit het feit dat de linkerkant van deze
‘avenue’
nogal
wat
open
terrassen
heeft/had, kunnen we afleiden dat de
overkant lang zo goed als onbebouwd is
gebleven, deels omdat het een vrij
moerassig gebied was. In 1925 bouwde de
Gentse architect Bressers als een van de
eerste het opmerkelijk pand nr.25.
Minstens tien bouwsels van architect Van
Sluys
zijn
intussen
afgebroken,
waarschijnlijk omdat ze te ‘gedateerd’
oogden.

Het huis.
Dit gebouw verwijst eerder bescheiden
naar de art deco: de ruime inkompartij, de
trapeziumvorm van de erker en het
bovenstuk van de ramen, het smeedwerk
van de deur en enkele sobere vierkantjes
als versiering van het parement zijn enkele
schaarse elementen.
In tegenstelling tot de linkerkant van de
straat, beschikten de meeste huizen hier,
net zoals in de Mingerslaan, over
voortuintjes; de meest gegoede zelfs over
een garage-oprit.
Het pand werd ontworpen in 1928 en was
een jaar later afgewerkt. De woning werd
gebouwd in opdracht van dokter Amedé De
Vos (in de wandel “nonkel dokteur”). Hij
huwde met Georgette Bourgignon. Naast de
begrijpelijke
aanpassingen
van
het
interieur, zijn er ook aan de buitenkant
enkele wijzigingen t.a.v. het oorspronkelijk
plan: meest opvallend daarbij is het
vervangen van het middenmuurtje op het

collectie Joseph Gits

bloemenkorfmotief
boven
de
inkom
verdween en ook de roedenverdeling van de
ramen werd gewijzigd. In het dak
verdwenen de schouwen links en rechts en
ook de dakkapellen.

De architect.
Gabriël Gits was als architect niet de
eerste de beste:
Geboren in Izegem in 1893, huwde hij in
1921 met Agnes De Vos. Geen toeval,
vermits hij – pas afgestudeerd - een jaar
eerder in de Sint Jacobsstraat in Brugge
het Grand Hôtel du Commerce verbouwde,
eigendom van haar vader, Alphonse De VosLoonus uit Blankenberge.
In 1924 bouwde hij een heus kasteel voor
baron Pierre de Vinck wat de kern vormde
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Art deco woning , De Troozlaan 39. vervolg
van
het
huidige
Bellewaerde-park:
paviljoen-architectuur
met
Engelse
invloeden (erker-uitbouw en gebruik van
natuursteen naast baksteen).
In 1935 ontwierp hij Hotel Kosmos op de
Rodeberg in het Heuvelland, waarmee hij
de prestigieuze Nationale Architectuurprijs wegkaapte.

Karel Noppe, verantwoordelijk voor de
afdeling
glas-in-lood
van
de
Kunstwerkstede. Op de eerste verdieping
wordt
de
voorplaats
een
‘Engelse
rookkamer’
genoemd.
Alhoewel
de
meubilering heel harmonisch oogt, kan men
aan de hand van de vorm en de inscripties
van de sleutels, toch vaststellen dat er
misschien wel tien jaar tijd ligt tussen de
haardwand
in
neo
Vlaams-Spaanse
renaissance en de bibliotheek-zitbank aan
de gemene muur links. (De Coene had met
een driezitzetel en een éénpersoonszetel
van
dezelfde
vormgeving
trouwens
deelgenomen aan de prestigieuze ‘Exposition
Universelle
des
Art
Décoratifs
et
Modernes’ van 1925 in Parijs: hét
referentie-kader voor de art deco.) In de
eetkamer kan de buffetkast gerust
bestempeld worden als een praalmeubel. De
zware ellipsvormige art deco-tafel met
centrale voet is pas gerestaureerd. De
bijhorende stoelen waren waarschijnlijk van
dezelfde klassieke maar oerdegelijke soort
als die in de Mingerslaan.Tot slot waren ook
de verdwenen meubelen in de grote
slaapkamer
afkomstig
van
de
Kunstwerkstede De Coene. Zij behoorden
met hun fraaie marqueterie met parelmoer
tot de typische vroeg-art deco. Op een foto
uit 1990 van het dokterskabinet was ook
nog een TV-meubel te zien, zoals die in de
jaren ’50-’60 door de firma De Coene
werden geproduceerd.

Interieur
Na de dubbele aanpassing van het
gelijkvloers, eerst als restaurant, nu als

interieur rookkamer eerste verdieping

lokalen voor de thuisverplegingsdienst van
Pierre Fourier, is vooral de eerste
verdieping van erfgoedbelang, vermits ze
werd ingericht door de wereldvermaarde
Kunstwerkstede De Coene uit Kortrijk. Wie
enkele jaren geleden mee geweest is naar
de Tentoonstelling, zal zich herinneren dat
De Coene niet uitsluitend staat voor art
deco, maar evengoed voor de neostijlen
daarvoor en het modernisme daarna.
Constante was steeds het gevoel voor
superieure kwaliteit en harmonie (Zie
Nieuwsbrief lente 2006).Van de neostijlen
zijn in Blankenberge nog twee interieurs
bewaard: dat van een woning in de
Mingerslaan en dit pand. Naast het art
deco-smeedwerk in de deur en het
verdwenen glas-in-loodraam boven de
inkomdeur, is er nog het klein brandglas met
galjoen, waarschijnlijk een ontwerp van

Besluit:
Het samenspel van een vakbekwaam
architect
en
een
superieure
binnenhuisinrichting maken van dit huis één
van de meest waardevolle panden uit het
interbellum die in Blankenberge nog bewaard
zijn. Men kan het betreuren dat dit pand,
naast dat van de Mingerslaan, niet is
opgenomen in de lijst van de beschermde
monumenten: een gemiste kans.

Met dank aan Joseph Gits (Brugge) en Noël
Hostens (Roeselare).
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verslag

Geschiedenis doen als een detectieve
Cis Kennes
23 en 24 april: voordracht en fietstocht
met Hugo Van Loocke

ons strand ooit kilometers verder naar
het noorden lag, relativeert toch wel de
huidige opwarmingspaniek.
Hoe bouwde men dijken in een tijd zonder
machines? En wie moest ze onderhouden?
Kan de naam Blankenberge niet verwijzen
naar een familienaam + een synoniem voor
‘beschermen’? Zegt dat niets over de
eerste haven? Hoe komt het dat ook
Brugge een ‘Hof van Uitkerke’ heeft?
Waarom is Sint-Jan-op-den-Dijk nooit
heropgebouwd?
Dat en nog veel meer hebben de
afwezigen gemist. Maar ook voor de
aanwezigen zou het zeer welkom zijn om
dit hele verhaal nog eens rustig te kunnen
nalezen. Niet in ‘Story’ maar in onze
Nieuwsbrief bijvoorbeeld…
Bedankt Hugo voor deze flits met de
teletijdmachine en de jaren opzoekingswerk!

Wie met frisse ogen op zoek gaat naar de
genetica van Blankenberge en ruimer
denkt dan alleen de geschreven bronnen,
komt tot merkwaardige bevindingen.
Met die ingesteldheid nam Hugo 42
passagiers mee op een vogelvlucht over
enkele millennia wadvorming, vernatting,
ontbossing, ingressie, duinvorming…om
uiteindelijk te landen bij het begin van de
Middeleeuwen. De volgende dag ging het
onder een stralende zon al fietsend vanaf
de 11de eeuw langs oude kreken, terpen,
verdwenen sluizen, wielingen en inlagen
tot in de actuele tijden: een prestatie
waar wel een glaasje op gedronken mocht
worden!
Dat de theorie van de Duinkerke
transgressies stilaan voorbijgestreefd is,
hadden sommigen al gehoord, maar dat

Dexia Bank Kerkstraat 297, 8370 Blankenberge
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artikel

De naam Blankenberge
en we proberen afstand te doen van de voor
ons exclusieve betekenis van het woord
‘berg’ als zijnde “een min of meer op zichzelf
staande verheffing van de aarde.” (Van
Daele). Zou het woord ‘berg’ nog een andere,
oudere betekenis kunnen hebben? De
etymologie kan ons een antwoord geven. Na
raadpleging
van
enkele
etymologische
woordenboeken blijkt ‘berg’ ook vroeger een
‘hoogte’ te zijn en niets anders.
Een berg is dus een hoogte, een verheffing.
Maar wij kennen wel woorden zoals
verbergen, opbergen, bergen van een schip,
herbergen,… waar een ‘berg’ toch nergens
aan te pas komt. Kijken we terug in onze Van
Daele onder ‘bergen’ dan vinden we:

Hugo Van Loocke

Voor de reisgidsen en vele geschiedschrijvers is het duidelijk: de naam
Blankenberge wil zeggen ‘in de onbegroeide
duinen’. Het is inderdaad een mooie en
aanvaardbare verklaring. Toch zijn er enkele
bedenkingen over te maken:
- Waarom is het ‘Blankenberge’ en niet
‘Blankenduine’? Waarom spreekt men over
een duin als ‘berg’. Dit komt nergens voor
langs onze kust (denk aan Wenduine,
Oostduinkerke,
Duinkerke).
De
naam
Duinbergen is veel recenter (1901)).
- Zou een ‘blote, onbegroeide duin” niet
wegwaaien?

Bergen:1. In veiligheid brengen 2.
(goederen of lading van) gestrande
schepen, neergestorte vliegtuigen enz.
in veiligheid brengen 3. naar een plaats
brengen en daar bewaren.

- Als men echter de historische geografie
van onze streek rond het jaar duizend
bestudeert, dan blijkt dat in die tijd (1270
en vroeger) tussen Wenduine en KnokkeHeist er geen sprake was van ‘duinen’.
Maurits Coornaert vermeldt in zijn studie
over de Blankenbergse watering in de 13de en
14de eeuw dat de duinenvorming in onze
streek (van Wenduine tot Heist) maar kon
beginnen vanaf het laatste gedeelte van de
13de eeuw en pas in de 14de eeuw als echte
duingordel was gegroeid. (Eerste melding
duin ter hoogte van de Oudemaarspolder in
1337)1

Het gaat dus over voorwerpen ergens
bewaren (herberg: plaats waar het ‘heir’, de
‘heer’, later ook ‘leger’ werd geborgen)2. Wat
zou het zelfstandig naamwoord zijn dat bij
‘bergen’ past? Zonder twijfel ‘berging’ en,
nog duidelijker, ‘bergplaats’. Zouden wij nu
mogen veronderstellen dat het deel ‘plaats’
(van bergplaats) – wat een herhaling is van

Wordt er met ‘berg’ eigenlijk wel
een ‘duin’ bedoeld? Of kan ‘berg’
iets anders betekenen?
het eerste deel – er later zou zijn
toegevoegd om duidelijk het verschil te
maken met ‘berg’ in de huidige betekenis?
Dan zou het woord ‘berge’ als synoniem van
bergplaats
moeten
bestaan
hebben.

Waar blijven we met de naam ‘Blankenberge,
als een plaats in de duinen’ als er bij het
ontstaan van de naam, geen duinen waren?
Laten we dus in een andere richting zoeken,
we durven afdwalen van de geëffende paden

2

Zie etymologische verklaring en o.a.
Wikipedia: “Het woord herberg komt van heir
(= heer, leger) en berg (= bergplaats)”

1

M.Coornaert; De zeewering van de
Oudemaarspolder- Rond de Poldertorens 1986
nr 3 blz. 81 en verder
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De naam Blankenberge (vervolg)

Aanwijzingen zijn er wel, zoals het woord
‘hooiberg’ dat etymologisch blijkt te zijn:
‘plaats waar hooi wordt opgestapeld’3. Na
terug wat zoekwerk komen we het woord
‘berghe’ in die betekenis tegen in Friese
teksten. Als we daarbij eraan denken dat er
in de 11de en 12de eeuw in onze streken wel
degelijk Friezen waren dan kunnen we
aannemen dat bepaalde Friese woorden in
onze taal zijn geïmporteerd (en niet alleen
woorden, denken we bijvoorbeeld ook aan de
West-Vlaamse en Friese gewoonte om de
eind-en in te slikken). In enkele gevonden
woordenboeken4 en woordenlijsten over
Friese teksten staat het woord ‘berghe’ als
‘bergplaats’ vermeld. Dus een ‘berg’ kon ook
een plaats zijn waar iets werd opgeborgen5.
En nog even de Taalgids van 1866
(achtste jaargang) citeren:

Het vrouwelijke berg (bergplaats) is ook
niet meer als woord op zich zelf in
gebruik; in hooiberg ziet men het
doorgaans aan voor hetzelfde woord als
het mannelijke berg, waartoe de gedaante
van het bedoelde voorwerp eenige
aanleiding geeft (einde citaat).
Wat en waar moest er ‘geborgen’ worden?
Daarvoor keren we terug naar de tijd toen
er nog geen sprake was van ‘Blankenberge’.
Vanaf de achtste eeuw was de activiteit van
de getijdengeulen verzwakt of geraakten ze
opgevuld. (Deze geulen hebben een zeer
belangrijke rol gespeeld in de maritieme
3
4

etymologische verklaring
barg ‘berg, bergplaats’, dr. barg, bārg

5

Zie o.a. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Jaargang 30 en Woordenboek op de
gedichten en verdere geschriften van Gijsbert Japicx:
“berge,…eene bergplaats, horreum”
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geschiedenis van Blankenberge, maar later
daarover). De schorren vielen stilaan droog.
Beetje per beetje begon men de streek te
ontginnen. Op de zoutweiden werden
schapen
geteeld
en
naargelang
het
zoutgehalte verdween, werd ook aan
landbouw gedaan. Overal in de poldervlakte
verschenen nederzettingen en dorpen.
Uiteraard vooral daar waar het gunstigst
was om zich te vestigen. In het begin was
het een seizoensgebonden verblijf maar
later bleef men er het gehele jaar door.
Ook Uitkerke (al zal het niet zo genoemd
zijn) was blijkbaar een goede plaats. Door
opgravingen langs de Schaapstraat in 2006
is een bewoningskern blootgelegd bestaande
uit greppels, kuilen met veel botmateriaal,
resten artisanale voorwerpen, paalsporen van
mogelijks een graanspijker en resten
geïmporteerd aardewerk (8ste tot 13de eeuw).
De interpretatie van de archeologen is dat
dit een erf van een boerderij zou kunnen
zijn met sporen vanaf de 8ste eeuw. Ze was
op een geulrug gelegen, was eerst
seizoensgebonden en later permanent
bewoond. Er is dus hier al heel vroeg
bewoning geweest. We mogen veronderstellen dat dit niet een alleenstaande
bewoningsplaats
was,
maar
dat
we
de
de
waarschijnlijk vanaf de 9 of 10 eeuw
stilaan van een bewoonde kern mogen
spreken.
Door de groei van de bewoning vonden de
bewoners het stilaan nodig om een kapel of
een kerk op te richten en dan verschijnt de
naam Uitkerke (‘Uytkerke, Huutkercke,….).
Schapenteelt en ook akkerbouw zullen wel de
grootste activiteiten geweest zijn. Maar zou
het niet aannemelijk zijn dat die boerenveetelers af en toe de enkele kilometers
naar de zee zouden hebben overbrugd om
daar, op het strand, vis te vangen. Vis was

De naam Blankenberge (vervolg)

toen een gegeerd product als afwisseling van
het (saaie) doordeweekse voedsel. Maar elke
avond keerden zij terug naar hun woonstede,
de netten en de vangst geladen op een ezel.
Het succes met de vis was groot en de vraag
nog groter. Strandvisserij was niet meer
voldoende en men waagde zich per boot de
zee op, met als resultaat een grotere en
betere vangst.
Probleem was wel dat je een boot niet
zomaar op een ezel kunt weg en weer
vervoeren. Dus was men verplicht om de
boten achter te laten en dan op een min of
meer (tegen de zee) beschermde plaats. Die
plaats was er. Waarschijnlijk een iets hoger
gelegen schorre waar de boten gemakkelijk
konden worden opgetrokken. Een goede
‘bergplaats’ dus.

We
kunnen
dus
samenvatten
dat
Blankenberge zou kunnen betekenen “de
bergplaats van Blancko (Blanken, blanko,…)”
Si non e vero…

ALBERTA-LIMERICK

Iemand van de O.M.D.-gidsen

Was op weg naar haar werk

En wat doen we met ‘Blank’?
Als we rond Blankenberge een cirkel trekken
van een tiental kilometer dan stellen we vast
dat meer dan de helft (7/12) van de namen
van de tegenwoordige dorpen en steden een
eigennaam bevat (Klemskerke, Dudzele,
Wenduine(?),
Ramskapelle,
Lissewege,
Klemskerke,…).
Zou
het
dan
zo
onwaarschijnlijk zijn dat ook ‘blank’ een
naam als oorsprong heeft. Blank, Blanken,
Blanco…
zijn
en
waren
inderdaad
6·7.
eigennamen

aan het fietsen.

Maar iemand opent een deur –

Er volgt een malheur

En in plaats van te gidsen:
daar zit ze…

Cis

6

Zie o.a. DE NEDERLANDSCHE GESLACHTSNAMEN
IN OORSPRONG, GESCHIEDENIS EN BETEEKENIS
(JOHAN WINKLER)(1900) p.102 “Blank, Blanco,
waarvan Blanken en Blenken, even als Blanksma en
Blanks, is een oud-germaansche, door Erstemann
vermelde mansvrnaam.
7

De namen ‘Blanke’,’Blancke’ bestaan
trouwens nog altijd in onze streek, zelfs in
Blankenberge
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Nieuws van ‘Kusterfgoed is onze troef’
Alberta Van Asbroeck
Wil je onze inspanningen voor de
redding en het behoud van onze
wandtegels in Blankenberge steunen
stort dan een gift op rekeningnummer
745-0240796-14 van Forum voor
Erfgoedverenigingen met verplichte
vermelding: ‘Gift VSB vzw Kusterfgoed
is onze troef’. Vanaf 30 euro bezorgt
Forum je een fiscaal attest.

In opdracht van de Vriendenkring
Stadsgidsen Blankenberge vzw werd op
30 maart 2010 het tegeltableau van
Villa Jean in de Descampsstraat
verwijderd.
De kosten die de aannemer aanrekende
voor het zorgvuldig uitzagen van het
tableau werden betaald met de milde
giften voor ons project ‘Kusterfgoed is
onze troef’.

Je kan de evolutie van onze reserve
volgen op www.kusterfgoed-vsb.be

In samenspraak met Dirk Decoster, die
het naampaneel graag wil tentoonstellen
in het Belle Epoque Centrum, opteerden
we ervoor om de tegels niet te laten
afschijven, maar als ruw blok te tonen.
Om het gewicht enigszins te beperken
werd op 19 augustus één van de drie
achterliggende steenlagen zorgvuldig
verwijderd door twee vaklieden van
B.O.D.I. (Beheer Openbaar Domein &
Installaties). We danken de Stad
Blankenberge dan ook voor de actieve
samenwerking.

Jouw bijdrage maakt echt een verschil!

We verwachten dat het naampaneel Villa
Jean tegen eind 2010, na de opvulling
van het grondvlak van het tableau en de
vervaardiging van een passende sokkel,
de collectie van het BEC zal verrijken.
Momenteel onderhandelt de VSB vzw
alweer over de verwijdering van een
ander schitterend tegeldecor uit een
afbraakpand.

Vakman van B.O.D.I. Stad Blankenberge aan het
werk bij de verwijdering van de overbodige
steenlaag van het tableau van Villa Jean.
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verslag

Bezoek aan Lissewege

6 juni 2010

Hugo Van Loocke
Het begon gezellig aan de kerk van
Lissewege: onze gids, Mia Lingier leidde ons
onmiddellijk naar het graf van Frans ‘Sus’
Verleyen. Het grafschrift van de exhoofdredacteur van Knack luidt: ‘het raadsel te
vergroten’. En dat wilde Mia met plezier doen.
Vragen zoals ‘naar wie gsm’t Johannes aan de
voet van het kalvariekruis? Naar een schilderrestaurateur? Waar is de woning ‘wega’ van de
heer ‘Liso’? En wie zou dat Mariabeeld verloren
hebben dat de vissers van Heist zo vriendelijk
waren te vinden en in Lissewege te deponeren
en dat daarbij nog miraculeus bleek te zijn ook?
Het verhaal dat de pelgrims die via Lissewege
naar Compostella trokken, de kerk met giften
zouden
hebben
bekostigd
lijkt
zeer
onwaarschijnlijk. Als het van de kaarsenverkoop
moest komen verwijs ik naar het feit dat er, bij
ons bezoek, maar één kaarsje (1) brandde als
offergave. Zouden de tempeliers soms de grote
sponsors geweest zijn? Ze hebben in elke geval
hun visitekaartje onder de vorm van een
beeldje aan de zijkant binnenin de kerk
achtergelaten. Als je dit beeldje bekijkt heb je
wel de indruk dat onze tempeliers goed
doorvoed waren, dus kon het er van af.
Maar goed, in de kerk, sober en monumentaal,
maken we kennis met het vernieuwde orgel.
Toen in de jaren ’80 het orgel aan een grondige
beurt toe was, had de kerkfabriek geen geld
(blijkbaar was de kaarsenverkoop toen ook al
niet denderend) maar een Amerikaan met
Vlaamse, Lisseweegse roots, zwaaide met
dollars zodat het instrument in de kast van
Walram Rombouts weer ‘van latte’ kan geven.
Naast het schilderij van een Jansenistische
Christus-aan–het-kruis. (armen hoog in de

lucht) en een paar importschilderijen, hangt
één belangrijk Lisseweegs schilderij van Jacob
Van Oost. Een zwartharige Maria op bezoek bij
Elisabeth blijkt eigenlijk de dochter van de
herbergier, bij wie Van Oost logeerde, te zijn.
Van Oost vond haar blijkbaar een beter model
dan het klassieke Mariatype en hij had gelijk
of… had hij een oogje op haar? Haar vader
staat ook op het schilderij met de portefeuille
in de hand. Wilde hij onmiddellijk betalen om
zo vlug mogelijk van die Brugse ‘artiest’ vanaf
te zijn? Blijkbaar was het Lisseweegs
vrouwvolk in trek want ook Hans Memling zou
de Lisseweegse Maria De Valckenaere als
‘huisvrouw’ genomen hebben. Hoewel we in feite
niet weten wat bedoeld werd met ’huisvrouw’.
Bij het buitengaan van de kerk werden we nog
geconfronteerd met een inspirerend gedicht op
de grafplaat van Josyncken:

…Spyse voor de wormen, van gelycke weerde.
Wil my gedyncken die liggen en stincken in ’t
slyck der eirde. ..
Terug buiten konden we een reuze Willem Van
Saeftinghe
bewonderen,
compleet
met
morgenster (knots met pinnen) woeste blik en
tanden waar een orthodontist een full time job
zou aan hebben. Aan zijn voeten de Franse
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Bezoek Lissewege (vervolg)
zou aan hebben. Aan zijn voeten de Franse
riddertjes met bloot achterwerk.
Mia maakte ons ook opmerkzaam op het oudste
huisje van Lissewege, vroeger eigendom van de
heer van Uitkerke (wij voelden ons als thuis
vandaar dat Mia gewoon de deur opende en wij
-bijna- door de huidige eigenaar op de koffie
werden gevraagd, of was dat teveel wishfull
thinking en zagen wij er niet genoeg pelgrimachtig uit?)
Na een korte wandeling langs het Lisseweegs
Vaartje naar de Heule (met een Ha naar
omhoog) werd de reis naar Ter Doest gemaakt.
Niet te voet maar met de auto (een moedige
enkeling per fiets) zoals moderne pelgrims het
doen.
De schuur van ter Doest is na 650 jaar nog
altijd even imposant. Het gebouw met de
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enorme eiken bekapping doet ons, Vlamingen
weer trots denken aan de prestatie van onze
voorvaderen. Mia gaf ook de nodige uitleg
over de restauratie en zo weten we dat de
schuur 260m3 eikenhout bevat waarvan 60m3
vernieuwd en dat er 32500 pannen op het dak
liggen (zelf geteld?)
En zo sloten we de dag af – hoe kan het
anders – op het terras van de 17de eeuwse
restaurant-hoeve met een warm of koud
drankje.
Dank je Mia voor de boeiende rondleiding.
Hoewel we niet volledig Lissewege-onkundig
waren (trouwens, de heer van Uitkerke had
hier vroeger blijkbaar ook iets te zeggen)
hebben we toch heel wat bijgeleerd en
genoten.

Art nouveau een Congostijl?
Op zoek naar de Congolese inspiratie van de art nouveau
Style Congo

Geert Proot

Art nouveau werd in de volksmond lange tijd
Style Congo genoemd. Meer bepaald in de jaren
na 1897, het jaar waarin in Tervuren een grote
koloniale tentoonstelling werd gehouden, kwam
deze benaming vaak voor. Deze expositie werd
gezien als de ideale kans om de antipropaganda
die in toenemende mate een negatief beeld
schetste van het koloniale beleid te ontkrachten.
We bevinden ons namelijk in een periode waarin
heel veel heisa bestaat omtrent de privé-kolonie
van koning Leopold II. In de pers verschijnen tal
van artikels die Congo negatief benaderen. Van
de ‘held’ Stanley vraagt men zich bijvoorbeeld
openlijk af wat hij meer doet dan met een
enorme dotatie de vele feestjes in Brussel
afschuimen. Steeds vaker worden ook grove
wantoestanden van het bewind in Congo
aangeklaagd.
De tentoonstelling in Tervuren moest aantonen
dat Congo werkelijk iets bijbracht voor de
bevolking.
Voor deze tentoonstelling werd onder meer een
beroep gedaan op vier art nouveau kunstenaars.
Paul Hankar, Georges Hobé, Gustave SerrurierBovy en Henry Van de Velde werden gevraagd om
de decoratie van vijf themazalen te ontwerpen.
Een keuze die getuigt van enige moed van de
organisatoren.
Op deze tentoonstelling stond architect Paul
Hankar in voor een zaal over etnografie. De
exportproducten van Congo werden getoond in
een zaal aangekleed door Henry Van de Velde.
Het meest spectaculaire was evenwel de eerste
zaal, een prestigieus eresalon, een hommage aan
de Congolese natuurlijke rijkdommen: ivoor,
hout, edelstenen en edelmetaal. In deze zaal was
een nooit eerder geziene verzameling
chryselefantiene sculptuur bijeengebracht.

Onlangs belichtte een reportage op Klara de
invloed die Congo uitoefende op de decoratieve
kunst in België omstreeks 1900.
Eind juni was het precies een halve eeuw
geleden dat Congo onafhankelijk werd. Op 30
juni 1960 werd met een tumultueuze
plechtigheid de kolonie die België in 1908 van
koning Leopold II overnam een zelfstandige
staat. Al sinds de herdenking in 2008 van de
honderdste verjaardag van deze overname van
de kolonie verschijnen er met grote regelmaat
tal van gelegenheidspublicaties, zijn er
thematische radio- en televisieprogramma’s te
zien en organiseert men tentoonstellingen die
verschillende aspecten van de voormalige
kolonie behandelen. De nauwe banden die ons
land ook na 1960 is blijven onderhouden met de
ex-kolonie zijn daar niet vreemd aan. Want zo
uitzonderlijk was die onafhankelijkheid nu ook
weer niet. Congo was dat jaar in Afrika maar
één van de zeventien kolonies die nationale
soevereiniteit verwierven.
.
Enkele van die publicaties en programma’s
belichtten de tal van Congolese sporen die op
verschillende plaatsen in België te vinden zijn.
In een boeiende reeks reportages trok
reporter Karen Billiet tijdens de afgelopen
zomer
voor
het
radioprogramma
De
Kunstkaravaan op Klara langs enkele Congolese
sporen in België. Zo bezocht ze het
Jubelparkmuseum in Brussel. Conservator
Werner Adriaenssens nam haar mee naar de
schitterende collectie art nouveau kunstwerken
die het museum bezit en vertelde hoe het
precies in elkaar zit, die Congolese roots van de
art nouveau.
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Art nouveau een Congostijl? (vervolg)

(vervolg)

gemaakt van een “zekere menichte van
Chryselefantiene sculptuur
tanden van yvoire” die door de Portugees
Alvare de Vyane in Brugge te koop wordt
De term chryselefantien is een afgeleide
aangeboden. Dit kostbaar materiaal werd
van de Griekse woorden Χρúσεος
niet uitsluitend ter plaatse bewerkt,
(chruseos) en 'ελεφáντíνος, (elephantinos)
maar veelal ook doorverkocht. Parijs was
wat respectievelijk ‘in goud’ en ‘in ivoor’
in die tijd bekend als een internationaal
betekent. In de klassieke oudheid kende
centrum voor de beeldhouw-kunst in
de techniek een hoogtepunt met als
ivoor.
beroemdste werk een voorstelling van de
In Europa en vooral in onze gewesten zou
oppergod Zeus door Phidias. Dit werk is
de
ivoorsnijkunst,
al
dan
niet
één van de zeven wereldwonderen.
gecombineerd met metaal, nog een
Ook in de eeuwen nadien is men ivoor
bloeiperiode
veelvuldig
beleven aan het
blijven
einde van de
gebruiken in
16de en in de
de
beeld17de eeuw met
houwkunst.
kunstenaars als
Getuige hierDuquesnoy,
van is bijFaydherbe, Van
voorbeeld de
Opstal en het
tentoongeslacht Pompe.
stelling ‘Ivoor
In de 18de eeuw
in
Brugge,
verdween deze
Schatten uit
traditie gestaag
Musea, Kerken en
als gevolg van de
Philippe
Wolfers:
Beschaving
en
Barbarij
Kloosters’, die tot
opkomst
van
begin
november
goedkopere
liep in het Brugse Sint-Janshospitaal.
materialen
als
porselein,
wat
Aanvankelijk was de verkoop van ivoor
massaproductie toeliet. In de talrijke
het monopolie van Arabische handelslui
Europese porseleinmanufacturen werden
vanuit het Oosten, maar stilaan werd
wel vaak nog ivoorsnijders aangeworven
ivoor ook via andere wegen in Europese
als modelmeesters. In het laatste
landen
verhandeld.
Door
hun
decennium van de 19de eeuw kende ivoor
handelsreizen langs de Atlantische kust,
nog een ruime toepassing voor de
bereikten onder meer de Portugezen in
productie van industriële snuisterijen en
het midden van de 15de eeuw Kaap Verde
gebruiksvoorwerpen als tabaksdozen en
en Sierra Leone, één van de grootste
asbakken, handborstels, haarspelden en
exportgebieden waar veel ivoor aanwezig
kammen. Ook biljartballen werden uit
was. In Brugge, op dat moment een
ivoor gesneden en pianotoetsen werden
handelscentrum
van
internationaal
ermee bekleed. Voor de beeldhouwkunst
belang, vindt men uit die periode
werd ivoor echter nog nauwelijks
verschillende vermeldingen van de
gebruikt. De chryselefantiene sculptuur
aanvoer van ivoor. In een document uit
werd tussen omstreeks 1900 en het
1465
wordt
bijvoorbeeld
melding
einde van de art deco periode nog even
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Art nouveau een Congostijl? (vervolg)
nieuw leven ingeblazen. Het doel werd
hiervoor geschetst: de privé-kolonie van
Leopold II geliefd maken bij de
Belgische bevolking.

verwerken. Slechts weinigen beheersten
de techniek en er bestonden geen
scholen waar deze specifieke techniek
werd onderwezen. Een belangrijke rol
speelden hier enkele juweliers, die wel
enige ervaring hadden met de verwerking
van ivoor. Het atelier van Philippe
Wolfers was hierin zeer bedreven. We
weten dat verschillende van de ivoren op
de tentoonstelling gesneden werden in
het
atelier
van
Wolfers.
Het
Jubelparkmuseum heeft er enkele van in
haar collectie en conservator Werner
Adriaenssens ‘toont’ in de reportage in
De Kunstkaravaan enkele stukken.

Gratis ivoor
Spilfiguur in dit verhaal was ongetwijfeld
Edmond van Eetvelde, sinds 1891
Staatssecretaris van de Onafhankelijke
Congostaat.
Voor
de
wereldtentoonstelling
van
1894
in
Antwerpen - de metropool was sedert
enkele jaren uitgegroeid tot de
werelddraaischijf
van
Kongolese
producten waaronder ivoor – had onder
meer
Van
Eetvelde
de
idee
uitgeprobeerd om beeldhouwers gratis
van ivoor te voorzien op voorwaarde dat
zij er een artistieke creatie uit zouden
snijden voor de expo. Toen gingen slechts
een klein aantal kunstenaars in op het
aanbod. Dezelfde oproep voor de
koloniale tentoonstelling van 1897 in
Tervuren werd daarentegen een groot
succes. In het eresalon werd een
ensemble
van
meer
dan
80
chryselefantiene sculpturen van 39

Het beeldje Naar het oneindige van de
Nieuwpoortse kunstenaar Pieter Braecke
(1858-1938), is een mooi voorbeeld van
hoe de kunstenaar
rekening
houdt met de
materie waarmee
hij werkt. Het
stelt een vrouw
voor die met haar
voet gevangen zit
in een octopus en
probeert
te
ontsnappen. Haar
teen begint in de
punt
van
de
slagtand en waar
deze een holte
begint te vertonen verschijnen haar
uitslaande armen.
Andere creaties kunnen niet uit één stuk
ivoor gesneden worden. Door het gebruik
van bijvoorbeeld zilverwerk verstopt men
de naden van de aangezette stukken.

Belgische kunstenaars bijeengebracht.
Vermoedelijk was het ook Van Eetvelde
die de vier art nouveau kunstenaar aan
de organisatoren van de tentoonstelling
heeft aanbevolen. Van Eetvelde had wel
een zekere smaak voor de toenmalige
avant-gardekunst. Zo had hij in 1895 de
bouw van zijn herenhuis aan de
Palmerstonlaan
in
Etterbeek
toevertrouwd aan Victor Horta.
Tal
van
kunstenaars
waren
dus
geïnteresseerd om met dit ivoor aan de
slag te gaan, maar het probleem dat zich
stelde was hoe ze dat moesten gaan

Twee van de belangrijkste stukken uit de
collectie zijn Beschaving en Barbarij van
Philippe Wolfers. Het werk van Wolfers
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Art nouveau een Congostijl? (vervolg)
is een documenthouder die een groep
Belgische industriëlen en handelaars
schonken aan Edmond van Eetvelde, uit
erkentelijkheid voor zijn inspanningen om
Belgische producten in Kongo te
promoten. Het bestaat uit enerzijds een
zilveren zwaan (beschaving) en draak
(barbarij), die een gevecht voeren voor
het bezit van een lelie (zuiverheid),
gesneden in een gedeelte van een ivoren
slagtand vervat in een zilveren omhulsel.
Het omsloot een perkamenten rol met
daarin een lofrede op Van Eetvelde
gesigneerd door alle intekenaars. Dit
kunstwerk werd in het najaar van 2001
door de Koning Boudewijnstichting
aangekocht. Het werk is niet los te
denken van de tentoonstelling van
Tervuren in 1897, een tentoonstelling die
de tendensen binnen de art nouveau in
België voor het voetlicht bracht en
waarop
de
chryselefantiene
beeldhouwkunst een tweede leven begon.
Deze was echter van korte duur. Na 1897
moesten de kunstenaars betalen voor de
dure slagtanden, waaraan ze vaak ook
veel verlies hadden en daarnaast was er
ook het al eerder aangehaalde probleem
van de specifieke opleiding die ontbrak.

Jubelpark 10
1000 Brussel
+ 32 (0)2 741 72 11
+ 32 (0)2 733 77 35 (fax)
Openbaar vervoer
Trein: Centraal station (+ metro),
Merode en Schuman
Metro: Schuman en Merode
Tram/bus: 22, 27, 61, 80, 81, 82
Openingstijden
dinsdag - vrijdag: 9:30 - 17:00
zaterdag, zondag en feestdagen:
10:00 - 17:00
De kassa sluit om 16:30.
gesloten op maandag, 01/01,
01/05, 01/11, 11/11 en 25/12
Toegangsprijzen
€ 5 / € 4 / € 1,50

Info:

kennis maken met de geschiedenis van de
mensheid en haar beschavingen. Binnen
de
Europese
sierkunsten
belicht
momenteel
één
zaal
ook
de
kunstproductie tussen art nouveau en art
deco.

Het Jubelparkmuseum maakt deel uit van
de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis en is er het belangrijkste
museum van. Het werd gebouwd aan het
einde van de 19de eeuw op vraag van
koning Leopold II. Als u binnenkomt in
het plechtstatige gebouw kunt u een reis
beginnen doorheen tijd en ruimte en
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Als de engelen reizen…

(daguitstap Moeskroen-Douai)

Willy Impe

Wat een weelde aan tegeltableau’s van de
ons welbekende firma Helman (o.a.
Franchommelaan, Malecotstraat, Huize
Tant…) waarbij ook schilder Jules Van
Biesbroeck zich in een tableau liet
vereeuwigen. De schilderijen van een
groep jonge kunstenaars rond Van
Biesbroeck waren de inspiratiebron. De
tableau’s stralen, in fellere kleuren dan
de pastel die we gewoon zijn, een hoerabeeld uit van de arbeidende mens, met de
enige uitzondering: “De klok slaat vijf
uur”, aandoenlijk in een sombere tint hoe
vader zijn twee dochtertjes meezeult
naar de grauwe fabriek. Maar dan toch
ook weer musicerende muzen om de
uitgang op te vrolijken. Een mooie glasin-lood koepel mochten we enkel
doorheen een spleet in het gordijn
bewonderen.
Nog gauw even een hoekhuis met tegels
over de vlasbewerking tijdens de vier
seizoenen gaan bewonderen.

“Wenn die Engel reisen, lacht der
Himmel” is een Duits gezegde dat tijdens
onze
uitstap
van
25
september
andermaal bewaarheid werd.
Het kon niet regenen of we zaten in de
bus of ergens binnen. We konden niet
uitstappen of de zon begon te schijnen.
Dus…
Een volle bus, met obligaat door een
ijverige Cis op de lijst afgevogelde
deelnemers, zette aan richting

MOESKROEN,
Waar we nog niet onmiddellijk aan de
croissant met koffie mochten, maar
eerst onthaald werden door een aardige
gidse met politiehalsband, in de
ongelooflijk prachtige danszaal van het
Volkshuis.
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Als de engelen reizen… (vervolg)
Terug onderweg, vertelde ons onze Lydie
Van Craeynest via de busmicro, hoe een
aantal van voornoemde schilderijen in de
Floreal door haar tijdens de Open
Monumentendag
gecommentarieerd
werden. En we werden er weer wat
wijzer van.

hemelpoort. Wel, dat, als er lijken
bijgeplaatst
werden
onder
de
vloerzerken, wierook diende om de
geuren te verdoezelen. De stad verrast
door de woningen in diverse stijlen. Een
mooie eikenhouten winkelpui die wat
vernis kon gebruiken. Een vroegere
bloemenzaak met een gevel, prachtig
bezonnebloemd en met deur en al in een
zwierige AN-curve bevitriend.
Ons “hallo” zou stammen uit de roep ”à
l’eau” die waarschuwde wanneer de
nachtpot uit het bovenvenster over
straat uitgegoten werd…

DOUAI
Verwelkomde ons in de mooi aangelegde
binnentuin van de Fonderie des Canons
met een waterput die in de 11de eeuw de
“donjon” was voor de Graven van
Vlaanderen.

Verder statige huizen, nieuwgebouwd
door parlementariërs op de openplekken,
ontstaan door de bombardementen
tijdens
de
Engels-Nederlandse
belegering.
Het stadhuis met ornamenten in
kwetsbare zandsteen, en drie Franse
nationale vlaggen boven een schild met de
Vlaamse Leeuw.
God, wat was die lunch in de Bistrot du
Boucher heerlijk copieus en snel
opgediend!

Lang voor hen hadden de Merovingers er
geleefd van jacht en visvangst en met de
dobbelstenen gespeeld.
De stad werd later beroemd om haar
lakennijverheid en de “D” was een alom
geprezen kwaliteitslabel. De rivier La
Scarpe werd dankbaar gebruikt voor het
vervoer.
Cis gaf ons dan een fel gesmaakte
rondleiding in de stad van 45.000
inwoners, een universiteit, een belfort en
de Sint Pieterskerk met een erg
imposant orgel. Cis had tijdens zijn
voorbereidende reis samen met Alberta,
op de beiaard van het belfort mogen
spelen, maar niet op dit orgel. Hij wist
nu ook niet zeker of de sleutel op het
beeld van Sint Pieter nog wel past op de

Na
de
teruggave
van
onze
identiteitskaarten, gecontroleerd voor
de toegang tot het Vlaams Parlement,
werden we er gegidst door een “bien
douée” uit Douai.
Een koele assisenzaal helemaal in sober
wit met tot kalmte manende Ionische
zuilen en gewapend glazen bescherming
voor de criminelen.
En dan de exuberante Grande Salle met
een portret van een zonnekoninklijke
Louis XIV, een zestal schilderijen die de
deugden verzinnebeelden die magistraten
zouden moeten bezitten.
En merkwaardige pluche gestoeltes.
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Als de engelen reizen… (vervolg)

Een rondrit doorheen het koolmijngebied
dat tot zelfs 1990 nog kompels tonnen
steenkool liet bovenhalen, werd ampel
gecommentarieerd door onze leuke gidse,
met zicht op de nu beboste terrils en de
diverse types wooncité’s. Hierbij gingen
onze gedachten even naar de Chileense
mijnwerkers
die
daar
al
weken
vastzitten, en hopelijk gered zullen
worden.Afgesloten
werd
met
een
traktatie met taart in een typisch
mijnwerkerscafé, waar de aan de wanden
en zoldering aangebrachte werktuigen
door de cafébaas enthousiast werden

toegelicht, en waar kon genoten worden
van een “bistrouille”, de koffie met
“desinfectie” van de mijnwerker!
Weer een zeer geslaagde dagtrip met
onze hartelijke dank aan Alberta, die we
er zo graag hadden bij gehad en een
spoedig en algeheel herstel toewensen,
aan
Trees
die
enthousiast
en
voortreffelijk begeleidde, en aan Cis die
met zijn stentorstem het verkeerslawaai
wist te overstemmen en de hele groep
deskundige voorlichting gaf.
Merci en nog van dat.

VOLGENDE ACTIVITEIT VSB
Woensdag 8 december 2010 om 20u: Een babbel met… Christine De Prest
…………………………………………………………….
Christine is sedert de oprichting van de Stedelijke Bibliotheek als diensthoofd
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen ervan. Zij is dan ook de geknipte
persoon om de evolutie en de huidige werking van de bibliotheek te schetsen en
om een zicht te geven op de personeelsbezetting.
Maar vooral… hoe staat het met de nieuwe bibliotheek? Op al onze vragen
daaromtrent zal Christine ons zeker een antwoord geven.

Afspraak: om 20u in de leeszaal van de bibliotheek (voorlopig nog naast het
station) Blankenberge
Inkomprijs: leden VSB vzw: € 2, niet-leden: € 4.
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Verdwenen uit het straatbeeld

Hotel “du LOUVRE” (1920) Kerkstraat
(vernieuwd 1950)

’t Schuitje’ (1913) Sergeant De
Bruynestraat nr. 68

St.Georges ‘Astoria’ Zeedijk 225
(1926 Cosman)

In memoriam…

Tip Top’ Zeedijk
233 1926
(Van Sluys)

Op het stationsplein verdween Hotel Du Louvre en het
aangrenzend gebouw. De gelagzaal van du Louvre was
een houten (eiken?) inrichting, met lambrizering,
toog, schouw, banken… Niemand bleek geïnteresseerd
om dit over te nemen… Op de zeedijk op het nummer
233 verdween de art deco villa “Tip Top” . Dat maakt
dat er nu nog slechts twee villa’s op de zeedijk staan.
Binnenkort wordt echter Villa St. Georges ofte de
“Astoria” afgebroken door Artenzo. We kunnen zeggen
dat deze firma “gespecialiseerd “ in de afbraak van
Interbellum panden want zij maakten ook het mooie
deco hotel La Providence met de grond gelijk.
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