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Voorwoord
Hier is het volgend nummer van onze nieuwsbrief. De herfst en winter dienen zich
aan, tijd voor wat lectuur aan de haard (of centrale verwarming). Ook nu bieden we heel
wat interessante artikels, verslagen en weetjes aan. Hoewel de redactieleden nog heel
wat in hun schuif hebben liggen is er zeker plaats voor bijdragen van leden van de VSB.
Het probleem is:
Een redactie wou records kloppen
En bleef maar artikels droppen
Het papier begon te wegen
En de drukkosten stegen
Zodat ze na 33 bladzijden moesten stoppen
Veel leesgenot!
Hugo

Dexia Bank Kerkstraat 297, 8370 Blankenberge
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Suikerbonen voor de VSB vzw?
Zopas heeft onze vereniging bij de Stad het dossier ingediend
voor aanvraag van het peterschap over het grafmonument van
bouwmeester Joseph Hoste. Na de goedkeuring van het nieuwe
reglement over peterschap en adoptie van graven door de
gemeenteraad in juni ll. hebben we de tijd genomen voor enige
brainstorming binnen het bestuur en voor het raadplegen van
een aantal vakmensen i.v.m. de nodige conservatie en
restauratiewerken.
Na de familie Férir wordt de VSB vzw dus de tweede peter van
een grafmonument in Blankenberge. Wij verbinden ons om
gedurende 15 jaar de zorg op te nemen voor een monumentale
tombe in de centrale gang van onze begraafplaats. De nodige herstellingen zullen zoveel
mogelijk gefinancierd worden vanuit ons project “Kusterfgoed is onze troef”. Wil je dit
project steunen stort dan een fiscaal aftrekbare gift (minimum 40 euro) op rekening
BE94 7450 2407 9614 van Forum voor Erfgoedverenigingen met verplichte melding: “Gift
VSB vzw Kusterfgoed is onze troef”. Meer nieuws volgt in de lente van 2012.
Zorg voor het funerair erfgoed is ook onze zorg!

ACTIVITEITEN VSB
Extra najaarsactiviteit:
Zaterdag 3december: Een dagje Brusselen.
In de voormiddag bezoeken we op eigen tempo de tentoonstelling “Horta
revisited” in het Belvue Museum. Wie zin heeft in een alternatief kan in het
Petit Palais nog gaan kijken naar “Women changing India”. Na een maaltijd naar
keuze in het selfservice restaurant van de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis bewonderen we de tentoonstelling “Vlaamse Miniaturen” onder
kundige begeleiding van een gids
Om af te sluiten kunnen we dan nog even de Brusselse kerstsfeer rond de
Grote Markt opsnuiven.

Vertrek: Station Blankenberge, trein van 9u11
Prijs: € 8,50 voor leden, € 10 voor niet-leden. De maaltijd en het vervoer zijn
niet inbegrepen!
Inschrijven: bij Trees van Kersschaever trees.vk@skynet.be of 050/41 32 76
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Waardevolle gebouwen en groene
ruimte versus stadsvernieuwing?
Vernieuwing van de stationssite

Cis Kennes –Alberta Van Asbroeck
Is de buurt van het station
verloederd? Is het station zelf
uitgeleefd, of 'passé'? Voldoet het niet
meer aan zijn functies? Wel integendeel:
74 jaar lang heeft het de reizigers
letterlijk met open armen ontvangen. Nu
wordt het met de sloop bedreigd. Met
een zee aan openheid, licht
en ruimte gaf het de
bezoekers
al
een
voorsmaakje
van
het
ruimtegevoel van de zee dat
hen
na
de
donkere
Kerkstraat
te
wachten
stond. Niet te verwonderen:
de architecten van 1937
waren niet de eerste de
beste: Paul Nouille en
August Desmet leverden
onder het goedkeurend oog

Het zal architectuur van een verdomd
hoog niveau moeten zijn om de afbraak
van dit gebouw te verantwoorden. In Luik
is eveneens de hele stationsbuurt
grondig 'gesaneerd', maar in de plaats
kwam het kunstwerk van Calatrava, dat
ieders bewondering afdwingt. Het is

van niemand minder dan
Henry van de Velde (die
toen 'adviseur artistique'
was bij de N.M.B.S.) een
bouwwerk af dat in de
gerenommeerde
tijdschriften van toen alle lof
kreeg toegezwaaid: ”une

beauté
naturelle,
sans
maquillage ornemental. C'est
de l'architecture logique et
saine.". "Une oeuvre sobre
et agréable"...
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liggende hondenweide
en het aangrenzende
vroegere speeltuintje
nog
één
van
de
schaarse groene oases
in Blankenberge, in
het verlengde van het
BLOSO-domein.
Natuurlijk hebben wij
geen bezwaren tegen
bijkomende
woningbouw
indien
die
vereist is, en bij onze
2-daagse uitstap 2011
bezochten we een
kwaliteitsvol project
voor stadsvernieuwing
in Maastricht waar
moderne architectuur
vrolijk
contrasteert
met
waardevol
industrieel
erfgoed:
een bewijs dat beide
hand in hand kunnen
gaan! Misschien wensen
de Blankenbergenaren
inderdaad wel een radicale vernieuwing
van de stationssite, alleen werd het hen
bij ons weten, nog niet gevraagd !

voorlopig nog onduidelijk wat er in
Blankenberge in de plaats komt. Zeker is
dat het hoogbouw wordt, waardoor het
hele Leopoldplein afgesloten wordt van
de polders en, net als de Zeedijk, een
groot stuk van de dag in de schaduw
komt te liggen. Wordt het "De dag dat
het zonlicht niet meer schijnt -het geluk
voorgoed verdwijnt?
Ook de beeldbepalende villa aan de
Jeanne Van de Puttelaan is in dit groots
opgevat project voor "stadsvernieuwing”
inbegrepen. Naast het station komt ook
dit pand voor in de "Inventaris van het
bouwkundig erfgoed van Blankenberge".
De villa werd in 1929, midden een riante
tuin, gebouwd door architect Jos De
Groote voor C. Wittesaele. De tuin van
dit pand, vormt samen met de achter-
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Tentoonstelling 25 juni-15 juli 2011

Leven, Lust en Leed
van Vrouwen in de Belle Epoque

Alberta Van Asbroeck

In het Belle Epoque Centrum verzocht
Dirk Decoster ons al na enkele dagen om
onze
tentoonstelling “De vrouwelijke
handwerken in de belle époque” te laten
doorlopen tot het einde van de grote
vakantie. Hierdoor konden bezoekers
tijdens heel het verlof genieten van een
zeer rijk aanbod: de vaste collectie en
twee tijdelijke tentoonstellingen. Naast
onze tentoonstelling was er immers ook
een schitterende collectie Hasselts
keramiek
(uitgeleend
door
de
Verzamelaars
Unie
van
Hasselts
Keramiek) te zien. Het BEC kreeg tijdens
die periode veel belangstellenden over
de vloer, waaronder heel wat
Blankenbergenaars die speciaal voor
onze tentoonstelling terugkwamen.
Ik wil hier nogmaals alle families die
verhalen en foto’s aanbrachten en alle
uitleners
van
attributen
en
handwerkmaterialen oprecht danken
voor
de
toffe
en
gratuite
samenwerking: jullie hebben het
succes van deze tentoonstellingen
mee gemaakt!
En voor de collega’s gidsen die
permanentie-uurtjes
klopten,
uitleg
gaven, opstelden, afbraken, paspoppen
ronselden of hun vingers stuk wreven bij
het verwijderen van de veel te solide
plakband: chapeau voor jullie inzet!

Op vrijdag 24 juni 2011 opende de
Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge
vzw twee tentoonstellingen: “Leven, lust,
leed van de vrouwen in de Belle Epoque”
in het Oud Stadhuis en “Vrouwelijke
handwerken in de Belle Epoque” in het
Belle Epoque Centrum.
Aan die opening waren drukke weken van
contacten leggen, materiaal verzamelen
en schiften,
knip- en plakwerk en
teksten maken voorafgegaan, maar het
werk loonde: in het Oud Stadhuis

de 1500ste bezoeker

mochten we al op donderdag 7 juli onze
1500ste bezoeker verwelkomen, en
uiteindelijk sloten we de tentoonstelling
op 15 juli af met 2768 bezoekers. Een
prachtig resultaat! Een bloemlezing van
de neergepende kattebelletjes in ons
gouden boek toont aan dat het wel en
wee van de 21 voorgestelde dames
Blankenbergenaars
en
toeristen
beroerde, en dat de tentoongestelde
attributen volop belangstelling genoten.

Van de brochure “Leven, lust, leed van
vrouwen in de Belle Epoque” zijn nog 4
exemplaren beschikbaar. Bestellen kan
bij: alberta.vanasbroeck@skynet.be of
050/42 40 94

(zie citaten op volgende bladzijde)
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Enkele reacties in het ‘gastenboek
’LEVEN, LUST en LEED’

(25/06-15/07/11)
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Brief van het huispersoneel van het gezin NotebaertD’Hondt aan hun “Madam” Adolphine D’Hondt in Lourdes

In uwe kaarten heb ik gezien dat gij in Lourde goed zijt aangekomen en dat er
zoo veel volk is en het is juist zoo een schoon weder. ik geloof dat het zeer
aangenaam moet zijn zoo O.L.V. te kunnen vereeren ik zou het toch ook wel
eens willen zien. Madame weest ons ook eens gedachtig voor een klein gebed
daar wordt het voor zeker verhoord, alles spreekt er voor zeker van de hemel!
weest ook zoo goed eene kaart te zenden met een O.L.V. want de kleine
(Elisabeth Notebaert, 7 jaar) spreekt van niets anders: er zijn 2 kaarten gekomen
van Lourde en ze zegt er is geen Lieve Vrouw op. de kleine stelt het zeer goed
ze gaat alle dagen naar Alfreds (D’Hondt in de Weststraat 92) en komt dan naar
huis om te eten. Paula of Alfred of Adolf ( kinderen van Gustave en Paula D’HondtMichels) zij spelen zeer goed te gaar. Nelli (De Wavrin, nichtje van Elisabeth) heeft
ook eens geweest. het is hier ook zeer schoon weder ze kunnen alle dagen gaan
wandelen of naar de duinen gaan. des snachts slaapt Bebeth zeer goed van
den morgen was het bij 8 uren als ze wakker wierd anders 7 ½. ze heeft nog
eens gedroomd maar het was toch niet erg. ze zijn hun portret gaan doen
maken met de kostume van de fansiefer. ik heb wel een uur moeten zoeken om
ze te vinden en Bebeth wilde toch dat ik ze maar zocht. tante Paula (Michels,
echtgenote van Gustave D’Hondt) had haar dat gevraagd ik heb ze dan toch
gevonden in een koffer. Madam de kleine is zeer vriendelijk en wij hebben er
geen last van, alle dagen vraagt ze wanneer Mama komt. wij zullen zeer
kontent zijn als gij terug komt ik hoop toch Madam dat gij de zaterdag zult
komen. met Mijnheer gaat het ook zeer goed ik weet niet of hij al geschreven
heeft.

hij

komt

altijd

goed

op

tijd

om

te

eten

en

staat

vroeg op. Morgen is het hier kermis wij hebben een schoon koekebrood doen
bakken, dat het zo ver niet was wij zouden u wat boterhamme zenden maar
ze zouden te droog zijn. als het maandag schoon weder is gaan wij naar de
duinen. De kleine is er zeer mee in haar schik ze klapt er al geheel den dag
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van. Madam ik wensch u eene zeer gelukkige reis en dat gij veel zoudt kunnen
vertellen als gij terug komt en dat gij ons toch niet zult vergeten in uwe
gebeden. Moeder Nathalie is hier woensdag geweest en ze was toch zoo
gelukkig en kontent en zegde dat ge wel bedankt waart en vraagt ook een
klein gebed voor hare genezing. Zij is toch zo sukkelachtig en vervallen ge
kunt het niet geloven. Nu Madam tot toekomende zaterdag als het god belieft
en de beste groeten van ons allen.
Ondertekend: Moeder Nathalie, France, Leonie, Clementine en Pelagie
(kindermeid, die de brief vermoedelijk schreef)
Alle noten tussen haakjes zijn verduidelijkingen van de redactie. Punten in de tekst
werden toegevoegd om de leesbaarheid te bevorderen.

De meiden van het gezin Notebaert-D’Hondt met Elisabeth en de hond. Rechts: Pelagie
Van Linden.

Met dank aan Lisbeth De Nys en Maria Laporte
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Jesse Brandani :
troubadour-globetrotter of fantast ?
Georges Férir-Joëlle Cuinié
Een bekende figuur, die regelmatig
opdook in Blankenberge na WOI, was de
Troubadour. Gekleed in zijn tirolerpakje,
vermaakte hij groot en klein op de
Belgische stranden van De Panne tot
Knokke.

socialistisch getinte krant uit in
Pontedera. Op vraag van “El Plebe de
Milano”, het eerste socialistisch dagblad
van Italië, deelde hij in de jaren 1870,
een 50-tal pamfletten uit in het
dorpscafé. Hij werd prompt aangehouden

en veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 14 maanden die hij echter nooit
heeft moeten uitzitten.

Deze man, Jesse Brandani, was echter
veel meer dan een strand- of
kermisattractie.
Hij werd geboren op zondag 23 februari
1851 in het Italiaanse Calcinaia als zoon
van lakenhandelaar Ernest Brandani en
Josefina Conti.
Hij kende een onbezorgde jeugd in
Firenze en werd ingenieur. Maar hij hield
zich ook met politiek bezig en gaf een

De politiek beu en depressief na het
overlijden van zijn vrouw zag hij het
gewone leven niet meer zitten en wilde
gaan reizen.
Tijdens een bezoek aan de wereldtentoonstelling van Parijs in 1889,
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Een groep mannen op kamelen kwam
plotseling met een ijzingwekkende vaart
en luid schreeuwend op mij af. Ze
zwaaiden vervaarlijk met hun zwaarden
boven hun hoofden. Het waren Mahdi.
Toen ze mij omsingeld hadden, kreeg ik

dineerde hij er op 25 oktober met enkele
vrienden in een restaurant in de Rue du
Faubourg Montmartre. Tijdens het eten
vroegen ze zich af of het mogelijk zou
zijn de wereld rond te reizen zonder één
cent op zak te hebben. Brandani dacht
van wel en verbond zich ertoe het te
doen in een tijdsspanne van 10 jaar.
Toen hij naar zijn hotelkamer wandelde,
besefte hij wat hij gezegd had en een
lichte paniek maakte zich van hem
meester. Hoe ging hij overleven en alles
betalen ? Maar een gegeven woord moest
geëerbiedigd worden. Hij kocht een
tirolerkostuum, een breedgerande hoed,
waarop hij een veer stak, en een gitaar
die hij op dat ogenblik nog niet kon
bespelen.
Vanuit Nice begon “Il Trovatore”, zoals
hij zichzelf noemde, aan zijn wereldreis.
Om een goed idee te krijgen van wat
Jesse Brandani allemaal meegemaakt
heeft, volgt hier het verkort verslag (in
de ik-vorm) van een interview dat hij gaf
aan G. Frederic Lees, een reporter van
“The Wide World Magazine”, opgetekend
ter
gelegenheid
van
de
wereldtentoonstelling van Parijs in 1900.

de ingeving die mijn leven redde. Ik
haalde mijn gitaar boven en begon een
van mijn meest komische stukken te
zingen en te spelen.
De ruiters stapten af, grepen elkaar bij
de hand en begonnen een rondedans met
mij als middelpunt. Na het liedje namen
ze mij toch gevangen en voerden mij mee
naar hun dorp.
’s Anderendaags werd ik voor de rechter
gesleept om ter dood veroordeeld te
worden. Maar plots gebaarde de
edelachtbare mij te zingen. Ik ging in
houding staan, salueerde en gaf een
klinkende militaire mars ten beste.
Vanuit een ooghoek zag ik een kudde
ezels. Dit bracht mij op het idee om het
gebalk van ezels na te bootsen. Zo luid ik
kon, schreeuwde ik “IA-IA-IA”. Dit lukte
mij zo goed dat de dieren mij
vervoegden. Deze situatie verwekte
zoveel hilariteit dat de Mahdi besloten
mijn executie uit te stellen. Ze dachten
dat de dieren geprotesteerd hadden
tegen de slechte behandeling van een

“Ik begon mijn reis in Nice, waar ik mijn
eerste lied gezongen heb :
« Ran tan plan!
C’est le troubadour. Le voilà !
Je chante sans faire aucun mal
L’été, l’hiver, au carnaval
Léger d’esprit, léger de bourse
Du tour du monde fais la course. »
Avonturen ontbraken op mijn reis niet.
Moest ik ze allemaal aan het papier
toevertrouwen, zou het een heel dik boek
worden. Een drietal kan ik u echter niet
onthouden.
In december 1894 begaf ik mij via de
Nijlvallei naar Kassala.
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soortgenoot. Nadien gaven de Mahdi mij
het beste voedsel en behandelden ze mij
met het grootste respect. Maar ik bleef
hun gevangene.
De bewaking verslapte echter en daarvan
heb ik gebruik gemaakt om een
voedselvoorraad aan te leggen. Toen ik
voldoende had, vluchtte ik op een
donkere nacht de woestijn in. Ik had
geen idee welke richting ik uitging, maar
drie dagen laten stond ik voor de poorten
van Caïro.

Later dat jaar, in Budapest, werd ik ziek
en moest terugkeren naar Triëst om te
herstellen. Eens genezen begaf ik mij
naar Montenegro waar ik in het Cettinje
Theater twee lezingen gaf over mijn
reizen. Zelfs prins Nicolaas van
Montenegro was aanwezig. In Göritz,
ontmoette ik twee van mijn dochters, die
speciaal uit Firenze gekomen waren om
mij nog eens te zien.
Mijn uiteindelijk doel was immers SintPetersburg en een Italiaan is meer
gewoon aan de zuiderse zon dan aan
ijs en winterse kou.
Ik verbleef twee weken in de
hoofdstad en op 1 november 1897
begaf ik mij naar Moskou.
Een veertigtal kilometer van Tver
zag ik een kleine honderd meter voor
mij een zwarte beer. Ik besloot het
zekere voor het onzekere te nemen,
zocht mij een hoge boom uit en klom
erin, nadat ik mijn rugzak en gitaar
aan de voet neergezet had. Veel sneller
dan ik ooit gedacht had stond de beer
aan mijn schuilplaats.
Eerst
verscheurde hij
mijn rugzak en
verorberde mijn
voedselvoorraad.
Dan greep hij
mijn fles wodka.
Lach niet als ik u
vertel dat het
beest de fles
ontkurkte
en
naar zijn muil
bracht.
Beren
zijn erg handig
met hun klauwen. Maar de geur en de
smaak van de alcohol stonden hem
blijkbaar niet aan want hij wierp de fles
weg en concentreerde zich op mijn
gitaar. Gelukkig voor mij stootte hij het

In juni 1896 kreeg ik een brief van een
vriend, die als reporter bij een grote
krant in Firenze werkte. Hij vroeg mij te
controleren of de Koerden inderdaad
gruweldaden pleegden op de arbeiders
die
aan
de
spoorweg
SmyrnaConstantinopel werkten.
Op mijn tocht naar Constantinopel
ontmoette ik twee Italiaanse reizigers.
Toe we samen door een smalle vallei
trokken, kwam plots een bende Koerden
onder luid geschreeuw de heuvelrug
afgestormd. We dachten dat ons laatste
uur geslagen was. Ik nam mijn gitaar van
mijn rug, schouderde het instrument
zoals een geweer en liep naar onze
belagers toe. Ik schreeuwde het enige
woord dat ik in hun dialect kende
“Abara!” (Pas op !) en het werkte. Ze
hadden schrik van mijn gitaar en
verdwenen over de heuvelrug.
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instrument om en de klank die daardoor
geproduceerd werd, bracht hem zodanig
aan het schrikken dat hij het op een

Ik ben daar niet lang gebleven, maar heb
er wel in het café “Monico” een
voordracht - in het Italiaans - gegeven
over mijn reizen.
Op 28 augustus boekte
ik een overtocht op de
stoomboot Marguerite
en zette voet aan wal in
Boulogne.
Op 23 september 1900
om 4 uur bereikte ik
eindelijk Parijs na tien
jaren omzwervingen. Op
de Place de la Concorde
kreeg ik een enorm
applaus van de menigte
die er aanwezig was voor
de
wereldtentoonstelling.
Nu
kon
ik
alle
ontberingen
vergeten.
Maar alle volkeren en gebruiken die ik
heb leren kennen, zullen mij altijd
bijblijven. Eén ding heb ik bewezen : de
energie en het doorzettingsvermogen van
het Italiaanse volk zijn tot op heden
onaangetast.”

lopen zette en in de bossen verdween.
Op kerstdag van datzelfde jaar moest ik
terugkeren naar Rovereto, in Italiaans
Tirool, om familiezaken te regelen.
In het putje van de winter van 1898
vertrok ik naar Japan.
Daar viel mij een hele eer te beurt : mijn
reisverhaal werd samen met mijn foto in
een Japanse krant gepubliceerd. In mijn
ogen een zeer raar ding; maar, geachte
lezer, oordeel zelf.
Van 26 juli tot 3 augustus 1899 heb ik
opgetreden in de Town Hall van
Singapore. Ik kon Bromo, in Surabaya,
niet verlaten zonder de drie vulkanen te
hebben bewonderd en pas daarna vertrok
ik naar Australië en Nieuw-Zeeland.
Daar gaf ik voornamelijk voorstellingen
aan de Italiaanse gemeenschap. Daarna
keerde ik terug naar Sydney waar ik
maanden moest wachten op een schip dat
mij naar Europa zou brengen. Maar
geduld loont zich en via het Suez Kanaal
bereikte ik Londen op 19 augustus 1900.

10 jaar en 140000 km later kwam Jesse
Brandani in september 1900 in Parijs aan
zonder een cent, terwijl hij meer dan 1
miljoen goudfranken had verdiend
tijdens zijn reis. Nadat hij alle onkosten
had betaald, verdeelde hij steeds de
rest tussen de noodlijdenden van de
plaatsen die hij bezocht.
Tijdens en na zijn wereldreis waren
buitenlandse
kranten,
waaronder
“Singapore Free Press”, “Evening Post
Wellington”, The Advertiser”, … vol lof
over het personage en zijn prestaties :
… klein van gestalte, maar goed
uitziende atletische man …
… hij bracht aria’s uit bekende opera’s en
eigen werken …
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… een meester van de pantomime…
…alhoewel
sommigen
geen
woord
verstonden van wat hij vertelde, lachten
ze mee, aangestoken door zijn komische
gelaatsuitdrukkingen ….
… een zeer goede stem en begeleidt
zichzelf meesterlijk op de gitaar…
Van toen af kon hij het reizen niet meer
laten. Hij wilde zijn boodschap voor een
betere en eerlijke wereld verder blijven
uitdragen.

Van Parijs vertrok hij naar Rome om
vandaar uit naar de Noordpool te
trekken. Hij wilde persé Graaf Francesco
Querini, Stökken en Ollier terugvinden.
Deze mannen waren tijdens
de
poolexpeditie met de “Stella Polare”
verdwenen. De expeditie was in 1898
vertrokken onder leiding van Prins Luigi
Amadeo van Savoie, Hertog van de
Abruzzen.

In 1904 kwam hij voor het eerst naar
Blankenberge waar hij in het Kursaal een
lezing gaf over z’n reizen.
In 1906 was hij in Milaan, in 1909 in
Versailles, in 1913 bezocht hij de
wereldtentoonstelling in Gent, …
Op de Belgische stranden werd hij de
welbekende troubadour en kindervriend.
Hij bleef aan de kost komen met zingen
en met de verkoop van zijn boeken en
kaarten.

De poolreis van de troubadour werd
echter een flop en eindigde al in
Noorwegen richting Noordkaap.
Terug in warmere oorden reisde hij door
heel
Europa
van
de
ene
wereldtentoonstelling naar de andere en
bezocht allerlei internationale beurzen.

Na de wereldreis, in 1900, verscheen zijn
1ste boek : “Rond de wereld – 140000 km
in 10 jaar”; het 2de “Intéressante
Conférence sur les Affaires de l’Extrème
Orient” verscheen in 1904. Het 3de boek

“ Van Rome naar Noord-Kaap “ werd
voorgesteld
op
de
internationale
tentoonstelling van Rome in 1906. De

Overal waar veel mensen samenkwamen,
was Jesse Brandani.
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Italiaanse versie heette ‘Commedia
Umana.”
In 1910 verscheen zijn 4de boek “ 20000
km doorheen het Russische keizerrijk ”
ter
gelegenheid
van
de
wereldtentoonstelling van Brussel.

OM ONZE JEUGD EEN OPEN EN BLIJE BLIK OP

DE TOEKOMST TE GEVEN, EEN TOEKOMST
DIE OPEN LIGT VOOR DURVERS.

IK WIL DOOR DEZE BOEKEN BIJ DE
JONGEREN
- DIE DE HOOP VAN ONZE
TOEKOMST ZIJN – EEN VROLIJK EN STERK
TEMPERAMENT EN EEN ZEKERE GRAAD VAN
MOED EN WILSKRACHT ONTWIKKELEN.”

Wordt vervolgd
(Bronvermelding bij het 2de deel)

Naast de officiële postkaarten die in elke badstad te koop waren, liet Jesse regelmatig
een postkaart drukken op eigen kosten. Hijzelf sierde de voorkant en aan de achterkant
stond een ietwat filosofische tekst (Frans en/of Italiaans).

Zelf zei hij over zijn boeken :

“ IK HEB DEZE BOEKEN ENKEL GESCHREVEN

1909

1914
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Tweedaagse uitstap: 28-29 mei 2011

‘Go East’
Bezoek aan enkele verrassende sites in
België, Nederland en Duitsland.
Rita De Troyer – Jaak Schaeverbeke
Zaterdag 28 mei.

rijkdom aan tegels geconfronteerd
worden. In het museumgedeelte krijgen
we een overzicht van wandtegels,
vloertegels,
lambriseringen,
tegeltableaus, tegelfriezen, een rijk
assortiment van siervoorwerpen, ea. uit
de Belgische periode van 1860 tot 1940.

Een vlotte zaterdagse autobaan. Eerste
stop in Orsmaal-Linter.
Orsmaal-Linter? Halte aan Amfora.
Amfora?, Wat valt daar te beleven?
Vijf minuten later hoor je een reeks
gedempte kreten… Oh… Schitterend…
Amai… Moet je dat zien… Stadsgidsen en
geïnteresseerde medereizigers hebben
woorden te kort wanneer ze met de

Mario Baeck voelt zich te midden van al
dat aardewerk in zijn sas. Hij deelt met
groot gemak
zijn kennis over deze
materie met iedereen die luisteren wil.
Zijn voordracht die enkele dagen geleden
in Blankenberge had plaats gevonden,
vormde een bijzonder leerrijke aanloop
om met meer kennis en achtergrondinformatie dit privémuseum van de
familie Brans te bezoeken.
In die rijke chaos van mooie tegels wordt
gezocht naar herkenbare Belgische
fabrieken, naar bepaalde uitvoeringen,
naar
vergelijkingen
met
wat
in
Blankenberge te vinden is. Enkele
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documentatiemappen
tonen
fraaie
afbeeldingen van wat hier allemaal aan
bod komt.

Het verrassende, bijzonder leerrijke
bezoek wordt afgerond met een frisse
eigen gebrouwde fruitdrank.

Maar er is meer, nog veel meer. Via de
tuin komen we terecht in het stockage
gedeelte van de vloertegels. Tientallen
houten kisten, grote en kleine, sorteren
duizenden tegels. Vloertegels in vele
uitvoeringen, in verschillende afmetingen,
in andere kwaliteiten, effen, gekleurd,
met sierlijke tekeningen, met hoeken
en kanten…De voorzitter diept uit een
plastieken zakje een tegel op uit het
Koetshuis. En ja… ze hebben diezelfde
tegelsoort in voorraad. De herstelling
kan beginnen.

Het gaspedaal van de autocar wordt wat
ingeduwd en enkele tellen later staan we
op het Plein 1992 in Maastricht. Een kom
soep en enkele broodjes later maken we
kennis met een bijzonder project van
stadsvernieuwing.

Enkele schitterende vloertegels zien
we in de wintertuin en op het
buitenterras. Onze verbazing (alsof dit
nog kon) gaat in stijgende lijn wanneer
we een derde luik van het museum
bezoeken: het woongedeelte. In de
nagebouwde
keuken,
badkamer,
slaapkamer en gangen ontdekken we niet
langer wand- en vloertegels maar ook
meubels uit de Art Nouveau stijlperiode.
Schitterend!

Waar vroeger het fabrieksterrein van de
Société Céramique (de Maastrichtse
aardewerkfabriek) was, is in korte tijd
een gans nieuwe wijk ontstaan. Het is een
samengaan
van
woongelegenheden,
kantoren, winkels en openbare gebouwen.
Veel open ruimten, brede lanen,
doorkijken en binnentuintjes scheppen
een
algemeen
beeld.
De
overheersende
warme
terracottakleuren en verder licht
grijs en wit maken het geheel
bijzonder
luchtig. Aan
het
veiligheidsaspect werd bijzonder
veel aandacht besteed.
Bekende architecten, denken we
aan Aldo Rossi, Alvaro Gisa, Mario
Botta, Bob Van Reeth en vele
anderen
uit
verschillende
Europese landen kregen de
gelegenheid hun ideeën uit te
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werken. We horen omschrijvingen als
‘vriendelijk
monumentalisme
(wisselwerking tussen gebouw en stad) en
‘schaalsprong naar het oude stadsdeel’.
Het hele concept werd uitgetekend en
gecoördineerd door Jo Coenen.

zonder samenhang, nog anderen zijn dan
weer enthousiast.

‘Lekker in de zon op een terras’ zong
Toon Hermans. Wij drinken nog een
glaasje en stappen dan op voor de rit
naar Heimbach, onze opstap voor dag 2.

Onze gelegenheidsgidsen Cis en Alberta
laten ons met dit alles kennis maken.
Achtereenvolgens wandelen we langs het
Centre Céramique waar de stadsbibliotheek, het gemeentearchief en het
Europees
Journalistencentrum
zijn
gevestigd. Enkele stappen verder ligt het
Derlontheather,
een
industrieel
monument
waar
de
voormalige
bordenfabriek was.
De buitenkant van dit gebouw,
kant van de Maas, hebben
hedendaagse
keramisten
kleurrijke
werken
aangebracht maar zie je ook nog
enkele meters van de 15e
eeuwse vestingwerken.
We lopen rechtdoor, zien een
gebouw, steken een binnentuin over, zien een ander
gebouw, kruisen de brede
laan, lopen langs een kazerne,
(neen, een appartementsgebouw van de Belgische
architect
Bruno
Albert)
dralen rond het Bonnefantenmuseum en
komen zo langs de Maas terug naar het
Plein 1992.
Aan de overkant ligt het oude, meer
vertrouwde stadscentrum van Maastricht.

Zondag 29 mei
Na deze goed gevulde en interessante
dag, waren velen waarschijnlijk blij zich
even te kunnen verfrissen en ontspannen
in het voor ons uitgekozen hotel
‘Klostermühle’ te Heimbach in het Duitse
deel van Natuurpark Noordeifel. De
gebouwen waren vroeger de sinds eeuwen
gebruikte kloostermolen op de Ruhr, door

de monniken van de Trappistenabdij van
Mariawald gebruikte natuurkracht in
dienst van de mensen.
Enkelen hebben van de vrije tijd gebruik
gemaakt voor een kort bezoek aan het
stadje Heimbach zelf, maar waren tijdig
terug voor het verzorgde avondeten,
waar allen, samen met de zelf gekozen
dranken, zeer van hebben genoten. Cis
had ondertussen vrijwilligers gevraagd
voor de kwis en ze waren met vijftien
aanwezig voor een paar uurtjes vermaak
uit de geschiedenis van de Vriendenkring
Stadsgidsen Blankenberge. De ploeg van

Niet iedereen is even enthousiast over
deze wijk en de bouwwerken. Sommigen
vinden het kazernes, voor anderen mist
de nieuwe wijk warmte van menselijke
bedrijvigheid, het zijn losse elementen
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Micheline, Annie, Marie-Jeanne en Gino
werden de winnaars met 33 juiste
antwoorden op 47 of 70% van de punten.
Wij denken dat anderen ofwel een rustig
wandelingetje naar Heimbach hebben gemaakt, of een terrasje hebben gepleegd
of stilletjes tussen de lakens zijn
beginnen dromen.

interieur in zuivere geometrische Art
Nouveau, zeer goed gerestaureerd en
onderhouden en het geheel gelegen in
een mooi groen landschap. Deels te voet
langs de Ruhr, en de rest met de autocar
bereikten we onze ”Klostermühle” en na
een fris wijntje of pintje of andere
verfrissing in de bar of op het terras,
was het tijd voor ons
afscheidsmiddagmaal
dat
terug door allen uitstekend
gesmaakt werd.
Van Heimbach ging het nu
naar Zulpich, waar we het
Museum van het Badleven
bezochten, vooral geënt op
de ter plaatse opgegraven
Romeinse villa met badhuis
en daaraan gekoppeld, de
ontwikkeling
van
het
badleven, zowel hygiënisch
als ontspannend, in grote
delen van Europa. Toch is
zo’n bezoek als een trage wandeling en
dus vermoeiend, maar gelukkig waren er
hier en daar meeneembare stoelen,
waarvan gebruik werd gemaakt. Dit
bezoek was het einde van het
programma, want buiten een zeer goed
gesmaakt buiten formaat broodje met
beleg in Lichtenbusch, dicht bij de grens
met België, was nu nog enkel de rit
huiswaarts af te leggen en buiten wat
vertraging
door
wegeniswerken,
bereikten we gezond en wel eerst
Brugge, waar diegenen die ons daar de
eerste dag vervoegden, nu van ons
afscheid namen. Kort nadien was de
aankomst in Blankenberge het eindpunt
van een memorabel weekeinde.
Rest ons nog van ganser harte Alberta en
Cis en de chauffeur te bedanken voor
deze
uitstekend
voorbereidde,
en
perfect uitgevoerde Tweedaagse naar
Limburg en Duitsland.

De volgende morgen schenen allen fris
voor terug een nieuwe dag ontdekken en
na een stevig ontbijt trokken we per
autocar
in
de richting
van de
Waterkrachtcentrale Heimbach, welke
we na een korte wandeling bereikten.
Men heeft hier gebruik gemaakt van de
samengevoegde kracht van het water van
de afgedamde Urftrivier en Ruhr om een,
voor het middengebergte uitzonderlijk
verval van 110 meter te bekomen.
Daardoor wordt, sinds de vernieuwing in
de zeventiger jaren, met twee turbines
een vermogen van 16 megawatt opgewekt,
goed voor 25 miljoen kilowattuur stroom.
Buiten de vele technische zaken die we
nu, onder de leiding van twee uitstekende
en vriendelijke vrouwelijke gidsen
mochten bewonderen, en de tentoonstelling van elektrisch aangedreven
toestellen uit de oude doos, werden we
vooral verrast door het gebouw en
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Bezoek Kasteel van Loppem

25 september 2011

Verdwalen in de neogotiek
Geert Proot
Kastelen doen mensen dromen. Heren
wanen zich even kasteelheer of koene
ridder. Dames zien zichzelf op het
bordes uitkijken naar hun ridder op het
witte paard of dalen in gedachten een
statige trap af getooid in een
oogverblindende jurk om zich te mengen
in een heerlijk dansfeest…

opdracht van baron Charles van Caloen
en zijn echtgenote gravin Savina de
Gourcy Serainchamp. Twee vermaarde
architecten waren verantwoordelijk voor
het ontwerp: de Engelsman Edward Pugin
(1834-1875) en Jean Bethune (18211894), de ‘vader’ van de Vlaamse
neogotiek. Deze laatste maakte van dit
kasteel een parel van neogotische
‘totaalkunst’. Niet alleen aan de
buitenzijde, ook de volledige interieurinrichting en het meubilair ontwierp hij
volkomen in overeenstemming met deze
stijl. Hij ging blijkbaar zo op in zijn
streven naar perfectie dat hij iets
triviaals als een toilet vergat…

Een twintigtal Blankenbergse gidsen en
sympathisanten van de VSB waren die
zondagnamiddag
ingegaan
op
de
uitnodiging van (kasteelheer) Hugo Van
Loocke om hen rond te leiden in het
kasteel van Loppem. Het kasteel baadde
in een deugddoende septemberzon. In
het park hadden sommige bomen zich al
in prachtige herfstkleuren getooid. Het
Kasteel van Loppem is een van de beste
voorbeelden
van
niet-kerkelijke
neogotische
architectuur
en
interieurinrichting in België. Het werd
gebouwd tussen 1858 en 1862 in

In het kasteel is in de loop der jaren
door verschillende leden van de adellijke
familie van Caloen een rijke collectie
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schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, aardewerk en porselein van de
late middeleeuwen tot heden bijeengebracht. De souvenirs die Joseph van
Caloen, zoon van bouwheer Charles van
Caloen, meebracht van zijn reis naar het
Heilig Land werden door onze leden met
veel
aandacht
bekeken.
Joseph
(kloosternaam: Dom Gerard) (18531932), stichter van tal van abdijen in
Brazilië, maar ook van de abdij van
Zevenkerken, genoot zichtbaar van deze
belangstelling vanop zijn portret boven
de kast.

Albert I gedurende meer dan een maand
met zijn familie in het kasteel. Tijdens
zijn verblijf werd hier ‘de Regering van
Loppem’ gevormd, de eerste tripartite
van ons land, die o.a. het algemeen
stemrecht voor mannen invoerde.

Het Kasteel van Loppem neemt ook een
unieke
plaats
in
de
Belgische
geschiedenis in: op het einde van de
Eerste Wereldoorlog verbleef Koning
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de groep zich in het doolhof waagde. Pas
na lang zoeken vonden ze even rust onder
de kruin van de centrale boom. De
terugweg bleek echter nog een groter
probleem. Even werd de gids uit het oog
verloren en men was de weg kwijt… Hugo
mocht een hele tijd wachten aan de
uitgang tot zijn discipelen weer het
juiste spoor vonden. Aanwijzingen geven
hielp niet… Met vereende krachten kon
de meerderheid zich uiteindelijk toch uit
dit labyrint bevrijden. Cis trok nog op
expeditie
om
onder
meer
onze
penningmeester terug te halen. En ten
slotte raakte ook secretaris Trees met
behulp van de uitbater van het doolhof
weer verenigd met de groep. Zo zie je
maar… Na een rustig namiddagje Loppem
zou de VSB plots de helft van haar
bestuur zien verloren gaan. Met een fris
glaasje werden nadien alle doorstane
emoties doorgespoeld.

Oriëntatiecursus
De tuin van het kasteel - op zich al een
wandeling meer dan waard – biedt een

merkwaardig extraatje. In het park werd
een labyrint aangelegd. Het is een van de
weinige tuindoolhoven in België. Het meet
65 bij 25 meter. Anderhalve kilometer
groene en rode haagbeuk vormen
tientallen gangen, waarin je al gauw het
juiste spoor verliest. Dat bleek ook toen

Toeters en bellen voor onze nieuwe BIB!
In de week van 10 tot 16 december 2011 gaan er heel wat festiviteiten door voor
de inhuldiging van onze nieuwe bibliotheek: kinderinstuif, open deurdagen voor jong
en oud, informatieve rondleidingen en nog veel meer. Voor het volledige programma
zie http://bibliotheek.blankenberge.be , inschrijvingen via
inge.desutter@blankenberge.be
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Kinderkolonies in Blankenberge
Cis Kennes
als figuurlijk kon geïnterpreteerd worden. Blankenberge
beet zeker niet de spits af
inzake het logeren van groepen
kinderen en al helemaal niet
voor wat betreft de uitbouw van
sanatoria en dergelijke in het
kader van de strijd tegen TBC.

"II y a environ 25 années la
section médicale du Congres d'
Hygiene et de Sauvetage de
Bruxelles, en 1876 regrette
(quelle erreur! ft !'influence du
terrain!) !'abandon du projet de
création d'un sanatorium a
Blankenberge.(...) Blankenberge
est une excellente résidence,
par les gens bien portants" (1)
Nochtans
was
vlakbij,
in
Wenduine, al in 1878 het eerste
herstellingsoord
van
de
Belgische kust opgericht: het
Hospice Maritime.
Het fenomeen van groepen
kinderen, die georganiseerd
naar de kust kwamen in
'pensions',
'cercles'
of
'colonies', was het resultaat van
de samenvloeiing van twee
bewegingen: enerzijds de algemene
vlucht naar de zee (tenminste voor wie
tijd en geld had) onder invloed van de
hygiënistische beweging, de strijd tegen
de TBC, de romantische verheerlijking
van het platteland, de mode van het
thermalisme en de openluchtbeweging.

'Les Glaiëuls'
'Les Glaiëuls'

Het is zeer de vraag of de restauratie
van het Belle Epoque Centrum zou
mogelijk geweest zijn indien niet talloze
kinderen zoals de kleine 'Fernand' vanuit
de villa 'Les Glaïeuls' een kaartje hadden
gestuurd in de zin van 'Wij zijn goed
aangekomen' -wat dan zowel letterlijk
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te zonderen op gevaarlijke stukken
strand ".(3)

(Een wel ongewone motivatie was het
fenomeen van de A.E.P.: de "Aide aux
Enfants des Prisonniers de Guerre" die
kinderkolonies inrichtten om het leed van
deze groep kinderen te verzachten en de
rol van de afwezige vaderfiguur in de
opvoeding over te nemen). Van de andere
kant speelde de aandacht voor de
fysieke en morele 'verheffing' van de
kinderen uit de lagere klasse, niet geheel
belangeloos, want men voelde de hete
adem van het aankomend socialisme in de
nek...

Dit alles speelde zich af met op de
achtergrond een bijna fundamentalistische verzuiling: de strijd voor de ziel
van het kind (Don Bosco, Mgr. Cardijn,
Vincentius a Paulo...), de pogingen tot
secularisatie van het onderwijs en de
moeizame
overgang
van
een
paternalistische liefdadigheid naar een
gesubsidieerde of zelfs georganiseerde
steun van de overheid. Bovendien was er
ook het probleem van de gemengde
opvoeding: vergeten we niet dat
coëducatie volgens de Encycliek 'Divini
Illius' van Pius XI als tegenstrijdig aan
de Goddelijke Orde werd beschouwd !

Dat het samengaan van die twee
stromingen moest leiden tot het
fenomeen van de kinderkolonies, was
alles behalve evident: tijdens de Belle
Epoque werden kinderen in de hogere
klasse
beschouwd
als
storende
elementen die alleen maar in de weg
liepen bij de frivole of zakelijke
gesprekken van Meneer en Mevrouw. Zij
werden overgelaten aan de zorgen van de
kindermeid, zowel overdag als 's nachts.
Zelfs vijftig jaar later, op het Nationaal
Kongres der Bestendige Schoolkoloniën
en der Vakantiekoloniën dat in augustus
1937 overigens in de Rijksnormaalschool
in Blankenberge werd gehouden, klonk
het:

Op die manier ontstond een waaier
aan kleine en grote projecten: soms
vanuit de medische wereld, soms vanuit
het onderwijs, soms vanuit particuliere
hoek, maar het initiatief kwam steevast
vanuit het binnenland. Zo staat op de
keerzijde van de postkaart van Villa 'Les
Glaiëuls' vermeld: "Pension pour enfants,
26 Rue Elisabeth Blankenberge. Conseil
d' Administration: Rue Van Gulick 21,

Bruxelles."

En in Blankenberge?

"De Congresleden vonden wel dat
schoolkolonies niet in de toeristische
centra mochten gelegen zijn of elders
waar de kinderen soms storend
optreden en dikwijls getuige zijn van
weinig stichtende tonelen”. (2) En
verder: "De Gemeentebesturen van de
kust waren meestal niet gelukkig met de
komst
en
de
uitbreiding
van
vakantiekolonies op hun grondgebied. Ze
vreesden dat de aanwezigheid van veel
kinderen de andere vakantiegangers zou
afschrikken.
Daarom
stelden
ze
extreme hoge eisen, vb. i.v.m. de te
voorziene oppervlakte per kind, of
verplichtten ze de groepen om zich af

1. Eén van de eerste' grote' initiatieven
kwam vanuit de liberaal filantropische
hoek: de 'Cercle Le Progrès' (ontstaan in
1879)
richtte
al
een
soort
vakantiekolonies op in de Kempen en de
Ardennen in 1891. Eén jaar later bekwam
de Cercle een terrein van 600 m2 in
Uitkerke, dat ze tegen gunstige voorwaarden hadden kunnen kopen van Emile
Franchomme, zelf een Brusselaar.
Eigenaar van dat terrein werd de Stad
Brussel. De architecten Gobelschoy en
Foettingen bouwde hier een villa, die al in
1901 werd verbouwd en uitgebreid. (4)
Hier werden vanaf 1894 arme en/of
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hadden). Na een tweede uitbreiding werd
dit een heus hotel met een eigen
paardentram voor vervoer van de gasten
naar het station van Blankenberge.
Tijdens WOI werd het hotel ingenomen
door de Duitsers met hun paarden en
'uitgewoond' achtergelaten. Na de oorlog
presenteerde Denecker het gebouw als
kinderkolonie aan diverse steden. Het
was Schaarbeek dat het net voor de neus
van Brussel wegkaapte: een initiatief van
de Schepen voor Openbaar Onderwijs,
Alexander De Craene (1860-1924). Met
subsidies van de overheid en de provincie
werd
het
hotel
omgebouwd
tot
schoolkolonie met een grote keuken,
leeszaal,
eetzalen,
slaapzalen,
doucheruimtes, klassen verspreid over
verschillende paviljoenen, en last but not
"
least: een heuse kinderboerderij! De
lessen gingen dikwijls door in open lucht
op het strand, waar de school een eigen
vast tentpaviljoen had aan de oostzijde
van de Pier. De kinderen stapten ook
jaarlijks mee in de Blankenbergse
Bloemenstoet.(5) De school was het hele
jaar open. De kinderen (5° en 6° leerjaar)

verzwakte kinderen uit de Brusselse
lagere gemeentescholen het hele jaar
door gratis opgevangen, telkens voor een
periode van 10 tot 14 dagen.
Ze stonden onder leiding van twee
leerkrachten. Uiteraard werd veel
aandacht besteed aan versterkende
voeding: het reglement van 1902
vermeldt op het menu van een
doordeweekse maandag: "Diner: Soupe

aux poireaux, Ragoût de mouton, Pommes
nature, Roastbeef, Carottes. Souper:
Pain de veau, Pommes de terre.”
In 1914 kon de Cercle de huur van het
gebouw niet meer betalen en in 1918
werd de overeenkomst met Brussel
definitief opgezegd.

2. Meer naambekendheid geniet de
'Lagere School Nr 15' beter bekend als:
'Ecole de Craene'. Het gebouw was
eigenlijk een oude herberg die door Leon
Denecker werd omgetoverd tot Gasthof
'De Zwarte Leeuw' (zo genoemd omdat
zijn schoonouders in de Zwarte
Leeuwstraat eveneens een herberg
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werden
geselecteerd
door
het
geneeskundig toezicht van de gemeente.
Het schoolsysteem was zijn tijd ver
vooruit: onder de leiding van Mevrouw
Duys, die zich eerder opstelde als
'Mama' dan als directrice, kreeg de
school een open, gastvrij en creatief
karakter, waarbij rang of stand geen
verschil maakte. Lessenaars werden
vervangen door tafels met laden. De
voormiddag was eerder theoretisch
opgevat, de namiddag bestond uit
handwerk, huishoudwerk en helpen op de
boerderij.

Vakantiekoloniën'. Rond 1971 stopten
echter de activiteiten en werden de
gebouwen verkocht aan de gebroeders
Retsin.
3. Vanuit een heel andere hoek kwam
'Kindergeluk', ontstaan op initiatief van
enkele medewerkers van de liberale
krant 'Het Laatste Nieuws' die een
Sinterklaasfeest organiseerden voor de
Vlaamse kinderen uit Brussel op 4 dec.
1920. Daaruit groeide op 4 maart 1921
een permanent comité dat eerst een
jeugdbibliotheek en een muziekschool

Kindergeluk: Op wandeling vanuit de Rijksnormaalschool en op de velodroom

strandpavilioen 'Ecole De craene'

School 'De Craene 'op het strand

Een en ander werd geruggensteund door
een soort ouderraad 'Les Amis de
L'Ecole de'Uytkerke', die o.m. zorgde
voor kledij en schoenen. Dit systeem van
openluchtscholen werd dan ook hoger
geprezen dan de gewone kinderkolonies.
(6) De school werd als voorbeeld gesteld
op het 'Congres en Tentoonstelling der
Bestendige
Schoolkoloniën
en
der

uitbouwde, en later ook uitstapjes
inrichtte naar o.a. Blankedalle in het
Zoniënwoud. Vanaf 1928 ook naar
Blankenberge onder leiding van Armand
Gross. Immers:

"Alhoewel openluchtscholen dus als
superieur werden beschouwd, besloot
het Congres (der Bestendige Schoolkoloniën en der Vakantiekoloniën) dat de
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overheid op eigen initiatief of door het
geven van toelagen vakantiekolonies
moest organiseren. Alle kinderen tussen
6 en 10 jaar moesten veertien dagen tot
drie maanden van de gezonde lucht
kunnen genieten. Hiervoor: kon men
tijdens de zomerperiode ongebruikte
schoollokalen en leegstaande hotels
gebruiken ".(7) In het geval van

Het waren ook de P.L. die de idee
lanceerden van de fameuze kartonnen
koffers, met de bedoeling het onderscheid tussen arm en rijk te doen
vervagen.
De kinderen werden hier ingedeeld in
'vendels' (te vergelijken met de
patrouilles bij de scouts); enkele vendels
samen vormden een 'ploeg' en enkele

Kindergeluk viel de keuze op de
Rijksnormaalschool van Blankenberge
(met een onderbreking van 1974 tot
1982), waar overigens het eerste
Congres over dat onderwerp plaats vond.
Later
verhuisde
Kindergeluk
naar
Bredene en nog later naar De Panne.
Vanaf 1932 had men er een eigen
uniform (met typisch 'Baskisch' mutsje
en gekleurd driehoekig kenteken).
Vakantiecentrum CM in hotel Excelsior:
fortenbouw

4. Het kon niet anders of er moest
vanuit
katholieke
hoek
ook
iets
dergelijks komen. En ja hoor: "De

ploegen vormden een 'groep'. Elk vendel
moest dagelijks naar de verovering van
de 'erewimpel' of 'peilvlag' streven. Er
gold ook een erecode die eindigde met de
zin: ' Ik wil mijn ziel en lichaam oefenen
voor God, Volk en Land.' De doelgroep
voor de binnenlandse verblijven waren de
6- tot 13-jarigen en kinderen met een
beperking -vanaf 1963 ook kinderen met
een mentale beperking. Voor 14- tot 18jarigen werden reizen naar Zwitserland
georganiseerd: eveneens met de bekende
kartonnen koffer en de gekleurde
sjaaltjes (Melchtal, Maloya).

Katholieke Preventieve Luchtkuren (P.L.)
was sinds 1920 de eigen dienst voor de
kindervakanties van de L.C.M.(...) De P.L.
sloten contracten met de plaatselijke
vakantiehuizen af.(...) Hierbij verkozen
ze gebouwen met een zo groot mogelijke
capaciteit. Aan zee opteerde men o.m.
voor Hotel Excelsior in Blankenberge dat
700 kinderen tegelijk kon herbergen.(...)
De P.L. hadden de impliciete doelstelling
om jongeren in contact te brengen met
de christelijke waarden. In 1954
benadrukten de P.L. formeel hun
apostolaatszorg. Ook de lekenmonitoren
hadden een apostolische opdracht die
nog aan belang won door de daling van
het aantal seminaristen.(8)

5. Naast de organisaties van de 'zuilen'
waren er dan nog de talrijke privéinitiatieven. Zo waren er in Blankenberge
behalve 'Les Glaïeuls' tijdens het
Interbellum ook nog vb.:
-La Brise': 'Pension privé pour
enfants. Rue Malécot 6. Tenue par
soeur de docteur. Nourriture saine,
abondante et variée. Prix spéciaux
pour cures d' hiver et long séjour'.

Inderdaad: in een album dat in 1950 in
Hotel Excelsior werd teruggevonden zijn
foto's te zien met als ondertitel 'Een
geestelijke en een monitor op het strand
van Blankenberge', Avondgebed in Hotel
Excelsior in Blankenberge' enz.
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toerist

-Gai Soleil': Rue de L'Yser. Direction
Mle G. Bastin. Infirmière de Guerre.
Pension de vacances pour enfants et
jeunes gens' (9).

aan

de

Vlaamse

kust.

Gemeentebestuur Middelkerke, 1997
(3) MARTINE

VERMANDERE,

op.cit.,

p.116.
(4) RONNY VERVAECKE geeft in zijn
boek Uitkerke, beelden vervlogen in

Alles bijeen kregen de kustgemeenten
nog in de zestiger jaren aanzienlijke
aantallen kinderen 'te verwerken': 9.237
in '64 in 'kinderkolonies' (10), 7.252 in
'colonies scolaires' en 24.911 in 'Homes
de vacances' in '65.(11)
In 1970
bereikte het aantal vakantietehuizen en
schoolkolonies samen aan de kust liefst
147.679 kinderen. Het is niet duidelijk
of in dit cijfer de aantallen van de nietofficiële organisaties begrepen waren..

de tijd op p. 130 drie foto’s van het
gebouw

in

de

Luciferstraat

(nu

Polderlaan), maar een precieze locatie
is ons vooralsnog niet bekend. Zie
ook: L. SAINT-VINCENT, Belgique
charitable, nouvelle édition refondue
et complétée par Mme Ch.Vloeberghs,
Albert Dewit, 1904.
(5) Over

ontstaan,

directie,

schoolsysteem,
aanwerving

organisatie,

enz:

VERVAECKE

zie

RONNY

op..cit,

p.207-215,

geïllustreerd met talrijke foto’s van
postkaarten.

Dit verhaal is -zeker wat Blankenberge
betreft -ver van volledig. Wie vertelt
hier meer over ?

Zie

ook:

L’école

deUytkerke

in:

de
Le

plein

air

Mouvement

Communal, mei –juni 1922, p.111-112.
(6) MARTINE VERMANDERE op.cit., p.
71

Noten:

(7) MARTINE VERMANDERE, op.cit., p.
72. Zie ook: 6O jaar Kindergeluk
Vakantiekolonie,
verder:

(1) Le Docteur PLETTINCK-BAUCHAU:

K.

Gent

1988.

En

DOOREMONT,

La phtisie en Belgique. Sa Guérison.
Les

Kindstudies: vakantiekolonies aan de

sanatoria

populaires:

I.

E.

FLAMEZ,

RIVIERE

Middelkerke, Oostduinkerke, Knokke.

Belgische

kust.

Univ.

Brugge, 1900, p. 64.

onuitgegeven oef. 3° lic., 2008.

e.a.:
Gent,

(2) MARTINE VERMANDERE: Wij zijn

(8) MARTINE VERMANDERE, op .cit., p.

goed aangekomen. Vakantiekolonies

125-126. De Volksmacht van 1954

aan de Belgische kust (1887-1980).

vermeldt

2010,

kinderen en voor St.Pieterscollege

p.73.

Zie

ook:

DAVID

kust.

In:

nr.111,

Middelkerke,

p.89-113.

En

Deel

3.100

(9) Blankenbergse Gids s.d. De Benne

aan de Belgische

Kinderkolonies,

Graningate,

Excelsior

400.

PELEMAN: Het hygiënisme en de
vakantiekolonies

voor

2.

(10) La Dernière Heure, 30/08/66.

2008

(11) Courrier de Bruges, 26/08/66.

verder:

M.CONSTANDT : kinderen maken de
kust: geschiedenis van de jeugdige
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Nog over ‘de naam Blankenberge’
Hugo Van Loocke
In een vorig artikel (Nieuwsbrief
nr. 2) heb ik geprobeerd de naam
Blankenberge op een andere wijze te
verklaren dan de klassieke versie. De
‘berge’ van ‘Blankenberge’ is volgens mij
eerder een bergplaats, dan een ‘berg‘
(duin).
Deze
‘bergplaats’ diende
waarschijnlijk voor
het
visserijmateriaal dat de
occasionele vissers
achterlieten voor
of achter de duinen
vooraleer
huiswaarts
of
Uitkerkewaarts te
keren.

opbergplaats die zich geheel of
gedeeltelijk onder de grond bevindt,
maar de oude betekenis was eigenlijk
gewoon ‘opslagruimte’ (bij ons dus:
‘berge’).
Deze ‘keldernederzettingen’ bestonden

Kort geleden komt
mij een artikel in
de handen met de
tekst
van
een
voordracht, gehouden door de Britse
professor Harold Fox van de universiteit
van Leicester, met als titel ‘ Vissen in de
middeleeuwen langs de kusten van ZuidDevon (Engeland)’1

uit een dichte opeenstapeling van kleine
constructies voor de opslag van goederen
. Ze werden ook gebruikt voor de opslag
van vistuig, tonnen, netten en boten. Het
grondplan van deze opbergplaatsen was
nogal wanordelijk zoals ook van de echte
vissersdorpen die daar later zijn
ontstaan. Bijgevoegde afbeelding, die
eveneens uit het artikel van prof. Fox
komt, geeft een indruk wat deze ‘cellar’s’
moeten geweest zijn.

Daarin beschrijft hij hoe boeren die in
het binnenland woonden regelmatig naar
de kust gingen vissen. Deze niet-continüe
bezigheid was niet voldoende om ter
plaatse te gaan wonen zodat men een
soort tweede verblijf aan zee bouwde.
Deze tweede verblijven noemde hij
‘cellars’ (keldernederzettingen). Vandaag
verstaan we onder het woord ‘kelder’ een

Zonder te vergeten dat het
artikel over Zuid-Engeland gaat, kan ik
toch aan de verleiding niet weerstaan om
een mogelijke parallel te trekken met het
‘berge’–deel van de naam Blankenberge.

1

VLIZ Special publication 15 Colloqium 21-23 nov
2003 – museum Walraversijde – p.80 e.v.
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Uit de pers

Blankenberge, een landschap met geschiedenis
Zopas verscheen het boek, 'Blankenberge, een landschap met geschiedenis'. De auteur,
Hugo Van Loocke, brengt op eigenzinnige wijze een aantal hypotheses over de oorsprong
en evolutie van onze stad tot de 15de eeuw.
Veel auteurs hebben zich al gebogen over de geschiedenis van Blankenberge, vooral over
de laatste 200 jaar, gesteund op uitgebreid
bronmateriaal. Van de tijd voor 1350 is er echter
weinig met zekerheid geweten over wat
Blankenberge was en hoe het is ontstaan.
Blankenbergenaar en stadsgids, Hugo Van
Loocke, schetst op basis van de nieuwste
wetenschappelijke inzichten en met daaruit eigen
afgeleide hypotheses in zijn boek o.a. het
ontstaan van de oostelijke kustvlakte, de
voorgeschiedenis
van
de
omgeving
Blankenberge, hoe Blankenberge zou ontstaan
kunnen zijn, het hoe en waarom van de dijken,
enz...
Hugo Van Loocke: "Het boek is anders dan alle
andere boeken die handelen over het ontstaan
van Blankenberge. Door het verzamelen van
feiten uit beschikbaar en als betrouwbaar
geacht materiaal, is het de bedoeling om een
samenvatting te brengen van het historischgeografisch verleden van Blankenberge.
Door een combinatie te maken van verschillende bronnen, verhalen en documenten
heb ik gepoogd om de puzzel in elkaar te steken. Daarnaast heb ik een aantal
hypotheses uitgewerkt die hopelijk de basis kunnen vormen tot een verdere
discussie over het ontstaan van Blankenberge."
Eén van de hypotheses die wordt gelanceerd in het boek is dat Blankenberge groter en
belangrijker was dan men zou afleiden uit de reeds gekende bronnen. Daarnaast beweert
de auteur dat er nog voor 1871 wel degelijk een haven is geweest in Blankenberge, iets
wat tot nu toe steeds werd tegengesproken.
Het zopas verschenen boek telt 85 bladzijden. Het is rijkelijk geïllustreerd met foto's en
kaartmateriaal.
Het is te koop voor 15 euro bij de auteur Hugo Van Loocke.
Je kan het bestellen via e-mail: hugo.van.loocke@skynet.be
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1844 Een dichteres zingt de lof van
Blankenberge
DE STANDAARD vrijdag 29 juli 2011
‘Enkel een rij duinen scheidt in Blankenberge het dorp van de onmetelijke
oceaan. De beelden die het strand toont, spruiten natuurlijk voort uit de
band van de bewoners met de zee. Vissers, die hun netten uitspreiden;
schepen, waarop zingende matrozen lekken herstellen; visserskinderen,
die mosselen zoeken en ravotten in de kleine golven die tegen de oever
slaan; vrouwen, die wachten op hun mannen die voor de visvangst
uitgevaren zijn, en anderen die de al aangekomen buit van de dag in
grote manden naar huis dragen – kortom, echte zeetaferelen. Ik was te gelukkig in
Blankenberge om niet een dankbare hymne te zingen; urenlang zaten we op het mooie strand,
terwijl de vloed opkwam en mosselen en zeewier voor onze voeten spoelde.'
Einde september 1844. Blankenberge is nog een idyllisch plaatje wanneer Luise von Ploennies
(1803-1872) er gaat pootjebaden en zo lyrisch wordt dat ze meteen een lofzang afsteekt. Het
kustdorp is ver te verkiezen boven Oostende, waar volgens haar het massatoerisme al heeft
toegeslagen. Maar de Duitse dichteres moet toegeven dat de Blankenbergenaren toch ook
minder gastvrije trekjes hebben. De redder die onlangs door de gemeente is aangesteld, laat de
‘vreemden' maar verzuipen – hij snelt blijkbaar alleen verdrinkende ‘Flamänder' te hulp.
De Duitse dichteres met een grote liefde voor Vlaanderen kent België door en door. Dat ze haar
Reise-Erinnerungen aus Belgien aan ‘Heinrich' Conscience ‘wijdt', is geen loze slogan. Op haar
lange reis met haar dochter Marie en haar toekomstige schoonzoon, de volkskundige Johann
Wilhelm Wolf, doet ze uitgebreid Gent, Brugge, Brussel, Waterloo, Blankenberge, Wenduine,
Antwerpen en Veurne aan. Dankzij Wolf ontmoet ze onderweg Vlaamse schrijvers en
intellectuelen en kan ze breedvoerig onze letteren en volksaard beschrijven.
Luise von Ploennies schreef niet alleen haar eigen dweperige verzen; ze was ook een gretige
vertaalster van Vlaamse gedichten. Zelfs Vondels Lucifer en Mariken von Nymwegen staan op
haar palmares. Haar inzet voor Vlaanderen in Duitsland leverde haar uiteindelijk een plekje op
in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.Haar bevlogen poëzie en bijbelse drama's zijn
vergeten. Maar het personage blijft tot de verbeelding spreken. Luise von Ploennies was
getrouwd met een arts en kreeg negen kinderen. Ze werd al jong weduwe, maar vond de tijd om
in haar literair salon thuis in Jugenheim en later in Darmstadt collega's te ontvangen en haar
werk te promoten. Ongetwijfeld las ze daar ook met veel pathos die ode aan Blankenberge
voor.
LUISE VON PLOENNIES
Reise-Erinnerungen aus Belgien, 1845
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Reddende engelen
Dat Blankenberge voor veel Antwerpenaars een beetje als tweede verblijf geldt, is algemeen
geweten. Kennen die trouwe bezoekers naast strand en zeedijk ook het Belle Epoque Centrum,
beroemd om zijn tegeltaferelen ?
De plaatselijke Vriendenkring Stadsgidsen weet met ingezameld geld van het "Project
Kusterfgoed onze Troef" steeds opnieuw kunstpareltjes van de sloophamer te redden en ze een
"eeuwig leven" te bezorgen ! Zo bevond zich boven de ingang van een af te breken gebouw een
tegeltafereel met de naam Villa Jean. De aannemer verklaarde zich bereid het pronkstuk uit te
zagen en te bezorgen langs het Beheer Openbaar Domein en Installaties aan het Belle Epoque
Centrum. Een ander juweeltje kwam tevoorschijn bij de ontmanteling van een voormalig
restaurant in de Visserstraat en het bleek om een mooie pauwenfries te gaan.
Beide aanwinsten, echte blikvangers, werden vervaardigd door het bedrijf La Céramique
décorative de Hasselt. Tot 23 september zijn ze naast meerdere kunstwerken te bewonderen in de
Belle Epoque¬tentoonstelling in samenwerking met de Verzamelunie Hasseltse Keramiek.
Antwerpenaars en anderen, allen daarheen!

www.Nieuwsblad.be
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Acteur Guillaume Devos
valt in de prijzen
© NMB Norbert Minne
BLANKENBERGE - Acteur Guillaume Devos,
Pierrot in de VTM-reeks Familie, kreeg bij zijn
bezoek aan de tentoonstelling van de
Vriendenkring Stadsgidsen twee vrijkaarten voor
de show in Het Witte Paard.
De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge
organiseerde in het oude stadhuis in de Kerkstraat
een tentoonstelling met de titel Leven, lust en leed van vrouwen in de Belle Epoque. De expositie
kreeg in één week tijd 2.768bezoekers over de vloer. Als afsluiter van de tentoonstelling had de
Vriendenkring het plan opgevat om voor een verrassing te zorgen voor de laatste bezoeker.
Zondagavond iets voor 17uur stapte de nietsvermoedende acteur Guillaume Devos het oude stadhuis
binnen. Daar kreeg hij te horen van voorzitster Alberta Van Asbroeck dat hij twee vrijkaarten kreeg
voor Het Witte Paard.
'Ik heb de lagere kunsthumaniora gevolgd en ik bezoek regelmatig exposities. Onlangs was ik nog in
het Franse Deauville. Ik bezoek altijd alleen een tentoonstelling omdat je anders te veel wordt
afgeleid van wat een ander ziet. Ik ben zelf uitgenodigd om de show in Blankenberge te zien, maar er
zal wel iemand van de familie blij zijn met de vrijkaarten', lacht Guillaume Devos.
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TWEEDAAGSE ‘GO EAST’
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