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Wil je onze werking voor promotie, behoud en restauratie van Blankenbergs erfgoed
steunen dan kan je lid worden van onze vereniging. Het lidgeld voor 2013 bedraagt
12,50 euro per persoon of 20 euro voor een gezin, ereleden betalen 25 euro. Je storting
is welkom op BE36-0682-3745-1781 van de VSB vzw. Als je nu stort blijft je lidgeld
automatisch doorlopen voor heel 2013. In ruil word je uitgenodigd op al onze activiteiten
en geniet je telkens van de ledenkorting. Bovendien ontvang je 2x per jaar onze
Nieuwsbrief. Ken je nog andere geïnteresseerden? Geef hun adres dan door aan één van
onze bestuursleden. We sturen hen dan een Nieuwsbrief ter kennismaking.
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Voorwoord
’t Is weer voorbij die mooie(!) zomer. Gedaan met onze tegeltableaus door de zonnebril te
bekijken. Beaufort 04 is met de wind verdwenen, de Open Monumenten zijn weer dicht.
We mogen weer rechtstaan in het BEC: de Thonetstoelen zijn weg. De foto’s van
glimlachende, grimlachende, gewoon lachende, grijnzende, serieuze politiekers zijn
opgeborgen (hopelijk alleen de foto’s). ‘t Wordt winter (volgens sommigen al sinds het
voorjaar), ’t wordt stil maar niet bij de VSB. Wacht maar tot u het jaarprogramma 2013
zult zien. Er gaat heel wat bezocht, bekeken en beluisterd worden. En ondertussen kunt u
dicht bij de houtkachel of open haard, (centrale verwarming mag ook) onze zesde
Nieuwsbrief verslinden.
Veel leesgenot
De redactie

ACTIVITEITEN VSB

Dinsdag 13 november om 20u CC Casino,
Roeschaertzaal:
Een babbel met… Enzo Farina
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in het najaar een “BB”, neen niet Brigitte Bardot of
BoerinnenBond, maar een “Bekende Blankenbergenaar” te gast bij de Vriendenkring. Ik
mag verhopen dat één maand na de verkiezingen de gemoederen dermate zullen
gekalmeerd zijn dat we rustig over politiek zullen kunnen praten. In “interview-stijl”
zullen we alles (?) over Enzo te weten komen. Hoe is hij in Blankenberge terecht
gekomen? Waar heeft hij gewerkt? Wat zijn zijn ervaringen als voorzitter van de
Cultuurraad? Wat kan en wil hij doen voor Blankenberge? Iedereen die Enzo een beetje
kent weet dat hij een toffe kerel is.
Het belooft dan ook een fijne avond te worden.

Prijs: leden VSB vzw: €2 , niet-leden: € 4
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BEAUFORT 04
De voorbije edities

Rita Van Stalle
Beaufort 02

Graag fris ik even uw geheugen op met
een overzicht van de verschillende
werken in Blankenberge de voorbije
edities.

Bij deze editie kreeg de schilderkunst
bijzondere
aandacht.
In
iedere
kustgemeente exposeerde een schilder.
De kunstenaars die langsheen onze kust
een werk hadden gerealiseerd, hadden
ook een of meer werken in een
aangepaste tentoonstelling in het PMMK.
Dat kon een schilderij, beeldhouwwerk of
installatie zijn. Bijzondere aandacht ging
echter naar René Magritte.

Beaufort 01
Het thema was: De kunst naar buiten
(het strand en de zee) brengen en de zee
naar binnen (in het PMMK) brengen. De
“inside” omvatte marines vanaf het
impressionisme (behalve enkele werken
van Turner) tot op het heden. Top
werken “outside” waren “Op zoek naar
Utopia” (de Schildpad) van Jan Fabre, de
gotische “Caterpillar” van Wim Delvoye
en het project van Daiel Spoerri “IK,
James Ensor”.
Billboards, een soort grote reclame
panelen, waren aanwezig op elke locatie.
De mooiste was voor mij “What a
wonderful world” van Johan Muyle,
geplaats op de onderkant van de
sluisbrug van Zeebrugge.

Het is moeilijk topwerken te benoemen,
maar enkele zult u zich zeker herinneren: “You can buy my heart and my
soul” (de houten olifanten) van Andries
Botha op het strand van De Panne. En
“Maman” van Louise Bourgeois, de reuze
spin boven het graf van James Ensor.
Niet zo opvallend, maar bijzonder was
wel de “Portable Temple” van Ai Wei Wei.
Deze man die het beroemde stadium
tekende voor de Olympische Spelen van
Beijing 2008 staat nu volop in de

Blankenberge moest het stellen met
- het project van Maria Roosen, ofte de
“pruik” op de watertoren.
- het project van Koen Vanmechelen
“The
Cosmopolitan Chicken/Red
Jungle Fowl /archeology”, ofte het
“kiekenkot” aan de kleine kerk.
Vanmechelen is ondertussen een
wereldberoemde
kunstenaar
geworden, maar de Blankenbergenaar
heeft het toen niet begrepen…
- het billboard van Thomas Ruff & Co.
aan het grote venster van het station.
- het project “Untitled 2001” van Anish
Kapoor. Het stond wat verloren binnen
de omheining van het zwembad.
Spijtig, want de werken van deze
Indiër
zijn
zeer
gegeerd.
Een
prachtstuk van hem staat in de crypte
van de totaal herbouwde Frauenkirche
te Dresden.
Een baby van David Cerny
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belangstelling door zijn conflict het de
Chinese regering. Van 2006 dateren ook
de “Baby’s” van David Cerny. Zij stonden
aan het casino van Middelkerke. Waar ze
zich nu bevinden is u zeker niet
onbekend…

En dan is er Blankenberge! Het werk van
Robert Kusmirowski “The Façade” werd
door critici als een topwerk beschouwd,
maar verguisd in ons steedje. Het werk
dat volledig beantwoordde aan het thema
“Erfgoed” kon op geen betere plaats
staan dan hier in Blankenberge, waar
men eindelijk zijn Belle Epoque verleden
begon te ontdekken. Zeer spijtig dat de
Blankenbergenaars, het stadsbestuur op
kop, het niet begrepen. Gelukkig dat we
nu nog eens kunnen gaan kijken, hoewel
er enkele oorspronkelijke details vernietigd werden.

In Blankenberge stelde de Chinees Ling
Jian
ronde
portretten
ten
toon,
opgehangen in de Sint Rochuskerk. Op
de Pier hadden we het werk van Stephan
Balkenhol. Het was een houten boot
waarin hij langs weerskanten in de romp
een figuur had gebeiteld. Een schande
vonden sommigen om zo een prachtig
zeilbootje te verminken. Aan beide zijden
van
de
haveningang
hadden
we
“Crossing” van Nigel Hall. A dialogue
between two sculptural forms. Aan de
oostkant een liggend sculptuur, aan de
westkant verticaal. Ik vond dit laatste
bijzonder mooi. Voor mijn part had de
stad het mogen aankopen.

Het werk van Lothar Hempel “Ikarus”
(foto van een danseres) stond wat
verloren op de Pier.
Ten slotte was er aan de westkant van de
haveningang het wat bevreemdende
beeld van Thomas Houseago “Untitled
(Red Man)”
In de loop van de voorbije jaren zijn er al
14 Beaufort werken aangekocht door
kustgemeentes. Eén werk, de houten
olifanten, werd door Antwerpen gekocht.
Hier aan de Oostkust kunnen we nog
gaan kijken naar de tuin van Jan
Vercruysse in Knokke, “De man die de
boot zag, in de lucht” van Jean Bilquin op
het strand in Zeebrugge en natuurlijk
onze Baby’s van Cerny op het Casino.

Beaufort 03
De inside (het PMMK veranderde van
naam : Mu.ZEE) tentoonstelling van deze
editie draaide volledig rond geschiedenis
en erfgoed aan de Belgische kust. Een
thema waar we hier in Blankenberge veel
kunnen over vertellen, denk maar aan de
vele kunstenaars die hier neerstreken,
eind negentiende, begin twintigste eeuw.
Aansluitend op Beaufort liep dan ook in
het Casino de grote Masereel retrospectieve.
Persoonlijk
vond
ik
de
kunstwerken van deze Beaufort-editie
wat minnetjes. “Le vent souffle où il veut”
van Daniel Buren (de 100 masten met
windvanen in De Haan), de kleurrijke
schilderingen van de Brigada Ramona
Parra “ Saqueando nuestra historia” in de
tunnel van het Zeepreventorium en de
houten installatie in koepelvorm van
Aneas Wilder “Untitled#143” in Middelkerke, blijven best bij. Vermeldenswaardig is ook het werk van Luc Deleu,
de gestapelde containers in Zeebrugge.
Deleu is eigenlijk een architect die van
zichzelf zegt dat hij liever kunstenaar is.
Zijn
architectenbureau
“Top
Office”
gelegen in de overbekende Cogels Osylei,
legt hem echter geen windeieren. De
achtergevel van ons Belle Epoque
Centrum is van zijn hand.

Dalila Gonçalves in Blankenberge
Woensdag 20 juli vond op het strand van
Blankenberge een happening plaats met
kunstenares Dalila Gonçalves en zowat
500 kleuters uit de basisscholen van ons
steedje. Met zandtaartjes moest een
reliëf op het vlakke strand gecreëerd
worden, dat vanop een afstand gezien,
het patroon van een belle epoque tegel
voorstelde. De bedoeling was deze “zandtegel” bij hoog water te laten overspoelen
en zo het kunstwerk weer uit te wissen.
Het geheel liep een beetje fout omdat
men de kleuters niet echt duidelijk kon
maken dat ze binnen de uitgestippelde
lijnen moesten lopen. Met kinderen uit
het lager onderwijs was het zeker gelukt.
Spijtig, want het idee was briljant. Ik heb
een klein vraaggesprek gehad met de
kunstenares. Zij vertelde mij dat ze,
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De
stenen
zijn
natuurlijk
geen
rotsblokken, maar bestaan uit een
metalen frame met beton over. Met die
twee grondstoffen verwijst ze naar het
staal en beton dat nu onze kust
overheerst. Daarna maakte ze kopieën
van tegels die ze hier in het straatbeeld
tegen kwam. Ze legde de nog vochtige
kleitegels op de stenen zodat ze de vorm
van de ondergrond overnamen. Als ze
droog waren, nam ze de tegels terug af
en konden ze in de oven gebakken
worden. Daarna terug op hun plaats
leggen, lijmen en voegen. Klaar is kees.
Dalila is een aangename, geestdriftige
jonge vrouw. Toen ik vertelde dat de
Vriendenkring misschien wel eens naar
Lissabon zou komen (voor onze 15de
verjaardag of zo… ik heb het er al eens
over gehad) zei ze dat ze ons met plezier
in haar stad zou rondleiden. Zeker iets
om over na te denken! Zij was ook blij
met ons enthousiasme over haar werk en
zou het fijn vinden als de stad haar werk
zou aankopen. Het moet wel op zijn
geheel blijven. Zij wil niet de stenen
afzonderlijk verkopen.
De bal lag in het kamp van de stad. (de
stad heeft beslist het kunstwerk NIET aan
te kopen wegens te duur en te gevoelig
voor vandalisme.)

Dalila Gonçalves

toen ze in de voorbije winter Blankenberge bezocht, ze onder de indruk was
van ons tegelpatrimonium. Het was
vreselijk koud, herinnerde ze zich. Ik
vroeg haar hoe haar kunstwerk tot stand
gekomen was.

Cis en Rita in gesprek met de kunstenares
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Een babbel met Philippe Presch, de man
achter de paardencarrousel
Gino Witgeers
Op Donderdagavond 2 augustus 2012
rond 21.45 uur kom ik met een lekker
ijsje vanuit de Kerkstraat afgezakt naar
het Koning Leopold III-plein, wat ik nogal
vaak pleeg te doen op een mooie
zomeravond. Normaliter ga ik dan nog wat
op een van de bankjes zitten op het plein
genietend van de avondlijke stilte en van
mijn crèmeke. Deze keer viel mijn oog op
één van de meer gemakkelijk zittende
plastieken tuinstoeltjes die voor de nog
verlichte carrousel stonden; alle stoeltjes
waren leeg alsook waren alle paardjes van
de paardenmolen voor mij onbemand,
maar ik genoot toch van de kleurrijk
verlichte manège evenals van het Franse
chanson dat uit de luidsprekers galmde,
een
perfecte
combinatie met
mijn
pistacheijsje. Ik dacht bij mijn eigen: nog
even genieten van dit moment en dan
naar bed. Plots had ik de uitbater van de
manège in het vizier die mij vanuit zijn
guichethokje
meewarig
aankeek
en
duidelijk niet happy was dat ik plaats
genomen
had
op
één
van
zijn

toeschouwersstoeltjes, die indruk had ik
toch. Plots schoot hij in actie: hij begon
zijn kraampje te sluiten, de speelgoedjes
naar binnen en de luikjes naar beneden en
dan kwam hij mijn richting uit. Ik dacht:
“nu zal het komen…” Hij liep mij voorbij,
nam de laatste stoel in de rij op en
passeerde voorlangs mij toeroepend : “Tu
ne vas pas passer la nuit ici sur mes
chaises…” Ik lachte naar hem en
antwoordde beleefd: “Non, j’habite un
appartement ici tout près”. Zo is mijn
gesprek met de carrouselman begonnen …
een beetje vijandig maar toen ik hem bij
zijn tweede passage om stoelen binnen te
halen vroeg of hij de Franse nationaliteit
had, was het ijs direct gebroken en
schudde hij mij de hand. Na de
handschudding bleef hij mijn hand een
tijdje vasthouden en ik voelde zo dat zijn
meewarigheid plaats gemaakt had voor
vertrouwen en ik stelde mij voor als een
echte Blankenbergenaar en stadsgids die
interesse had in het verhaal van de molen
maar vooral in de man achter de molen.
En toen begon Philippe te vertellen :
“Ik heet Philippe Presch, ben 58 jaar” (né
en février 1954). Ik moest het hem toch
tweemaal vragen want ik had hem toch
wat ouder ingeschat. “Geboren in Amiens,
la Picardie” voegde hij er direct aan toe en
ik moest direct denken aan het liedje van
“Roses of Picardie” geschreven door de
Britse officier Frederick E. Weatherley in
1916, een deuntje die evengoed bij de
carrousel kon horen. “Ik ben begonnen
met de carrousel op 20 april 1990, ik ben
employé en mijn patron, ook uit Amiens,
heeft verscheidene manèges in uitbating.
Deze manège is een kopie daterend van
de jaren ’70 van een origineel uit de 18de
eeuw”. Philippe toonde mij een postkaart
met foto van de manège. Op de
achterkant stond te lezen : “Original
Carrousel Vénitien style XVIIIième“.
“Ik sta al 11 jaar in Blankenberge op dit
plein, eerst stond ik voor café Rio, nu
Kruitvat,. Deze drankgelegenheid stond al
een paar jaar leeg en de fraaie manège
moest het verlaten gebouw een beetje
aan het gezicht van de toerist onttrekken.
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Ik sta hier ieder jaar 3 maanden : juni,
juli en augustus, daarna vertrek ik voor
een maand naar Chartres in het
departement Eure et Loir nabij Parijs, om
daarna te gaan overwinteren, van
oktober tot januari, in Brest, departement
Finistère in Bretagne waar ik nu woon.
Trouwens als je mij een briefje wil
schrijven dan doe je dat op dit adres:
Place de la Liberté, 29000 Brest”. Ik vroeg
hem naar het nummer en hij antwoordde
mij dadelijk : ’daar staat mijn manège en
iedereen kent mij daar, ook de facteur”. Ik
ben Philippe van de Manège de chevaux
de bois. De maanden februari, maart en
april ga ik weer naar Chartres en in mei
misschien naar mijn geboortestad Amiens.
Dit jaar is het er nog niet van gekomen en
hebben we Amiens overgeslagen om
uitzondelijk een maand congé te nemen.

sait jamais quand les parents et leurs
enfants sortent du café ou du restaurant
…qu’ils passent encore une fois devant
mon carroussel et font un tour…”
“Dan zijn het toch lange dagen voor u” en
toen zei hij : “Moest ik de patron zijn van
die molen dan lag ik nu al lang in mijn
bedje!”
En toen was het tijd voor ons allebei om
onze bedstee te gaan opzoeken. Ik had
niet
kunnen
vermoeden
dat
mijn
avondwandeling om mijn zomerijsje zo’n
verrassende ontmoeting zou opleveren. In
ieder geval een ontmoeting die mij
diezelfde avond nog een tijdje uit mijn
slaap heeft gehaald want ik lag te
overdenken welk leven een forain zoals
Philippe toch heeft.. Zo lang weg van huis
en familie, een beetje een anoniem
kluizenaarsbestaan leidend. Hij ziet wel
veel mensen aan zijn kraam maar hij zei
dat hij zelden iemand ontmoet die
interesse vertoont in zijn werk en zijn
leven. Hij was zichtbaar geëmotioneerd en
ik moet toegeven dat ik hetzelfde gevoel
had na dit onderhoud. Ik ben er zeker van
dat hij die avond met een goed gevoel en
misschien vergezeld van een frans rood
wijntje, is ingeslapen…

Toen ik hem vroeg waar hij hier in
Blankenberge logeerde antwoordde hij:
“Je dors dans une caravane sur le
camping Idéal à Wenduine“. Ik neem dus
iedere ochtend en avond de tram naar
Harendijke en moet dan nog 2 km te voet
van de tram om mijn logement te
bereiken. Als het mooi weer is, is dat
prettig maar als het regent en waait …”
(en dan volgde er een Franse vloek of iets
dergelijks dat ik niet heb gevraagd om te
herhalen).

Ik hoop dat we volgende jaren dit mooi
stukje erfgoed terug mogen verwelkomen
op het stationsplein en vooral dat we onze
Franse carrouselman Philippe terug zullen
zien. Ook met het geplande staande
nieuwe futuristisch uitziend stationsgebouw zal de manège voor een mooi
contrast kunnen zorgen…

Het was nu al na 22 uur en ik vroeg hem
waarom hij zo laat open bleef. Ik stelde
mij voor dat kinderen niet meer zo laat
een ritje komen doen. Hij antwoordde mij:
“Il faut profiter de toutes chances…on ne
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Rechtzetting:
Blankenberge 1864-1914: Nieuw licht op
een bruisende periode.
Nieuwsbrief nr 5 april 2012

In onze vorige Nieuwsbrief werd per vergissing op blz. 24 een verkeerde foto van de
buurvilla’s (later afgebroken voor de bouw van Hotel Excelsior) geplaatst bij het ontstaan
van het hotel Continental. Dit willen we natuurlijk rechtzetten:
*Situatie Zeedijk (vanaf Charlierhelling oostwaarts), voor de bouw van Hotel Continental

*Hotel Continental: oorspronkelijke bouwhoogte (Guides Castaigne), eigenaar: Michel Van
Mons.

“Cet établissement qui réalise tous les
perfectionnements
modernes
du
confort
pratique et intelligent, peut rivaliser avec les
hôtels d’Ostende, de Dieppe, de Trouville ou de
Brighton. »
Emile Verhaeren, in La Plage, 1882

*Hotel Continental in 1903, eigenaars gebroeders De Swert
Met dank aan Joseph Gits en Joëlle Cuinié
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Verslag activiteit 29 mei 2012

“Levende begraafplaatsen”
Voordracht door Cis Kennes in de Bib

Geert Proot
In het kader van de Week van de
Begraafplaatsen, eind mei, bracht collega
stadsgids Cis Kennes in de stadsbibliotheek een boeiende, serene en
verrassende voordracht.
Cis is al enige tijd actief bij de stedelijke
werkgroep funerair erfgoed, die meewerkt
aan de nieuwe invulling van de stedelijke
begraafplaats van Blankenberge. Zijn
funeraire belangstelling blijft echter niet
alleen tot Blankenberge beperkt. Hij is ook
betrokken bij de vzw’s Epitaaf en
Grafzerkje. Ze helpen onder meer funerair
erfgoed
beschermen
en
organiseren
bezoeken aan begraafplaatsen in binnenen buitenland om dit waardevol erfgoed
onder de aandacht te brengen.
Tijdens
zijn
voordracht
met
de
intrigerende
titel
“Levende
Begraafplaatsen”, nam hij zijn aandachtig publiek
mee op een reis langs begraafplaatsen in
België en een rits buurlanden. Met
prachtig fotomateriaal illustreerde hij dat
begraafplaatsen geen ‘doodse’ plaatsen
hoeven te zijn. De natuur in al haar
vormen zorgt er gewild of niet voor leven.

Aanplantingen kunnen een grafzerk een
bijzondere
aanblik
geven.
Als
de
verzorging echter achterwege blijft neemt
de natuur het heel snel over. Sommige
planten palmen het graf volledig in en
vernielen het zelfs. Maar nu en dan blijken
ze ook het graf als het ware te
beschermen.
Naast de grote verscheidenheid aan flora
ontmoet de begraafplaatsbezoeker ook
bijzonder veel dieren. Het vergt wat meer
geduld om ze op de ‘gevoelige plaat’ vast
te leggen maar ze zijn alom tegenwoordig,
en bijzonder actief. Cis greep ten slotte
deze voordracht ook aan om enkele
vernieuwende ideeën in de funeraire
architectuur te belichten. Eeuwenoude
symboliek
wordt
door
hedendaagse
kunstenaars vaak op een verrassende
manier ingevuld. Verschillende voorbeelden uit Nederland (Arnhem) en
Duitsland (Düsseldorf) passeerden de
revue. Hij toonde echter dat ook dichter
bij huis, onder meer ook op de begraafplaats
van
Blankenberge,
deze
vernieuwende graven steeds vaker te zien
zijn.

Begraafplaats Moscowa Arnhem
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Verslag activiteit 29 april en 9 juni 2012

Bezoek aan Wenduine

Onder begeleiding van Hugo Van Loocke

Cis Kennes
Onbekend was onbemind: Wenduine sinds 9 juni niet meer !
Zo dichtbij en toch voor de meesten onder
ons een lacune in ons collectief geheugen.
Gids Hugo slaagde er ‘met verve’ in om
deze blinde vlek in te kleuren: met lichte
toets maar vaste hand hanteerde hij zijn
hele palet van schakeringen: van dubbel
gecheckt historisch en archeologisch
materiaal
over
jeugdherinneringen,
legendes en anekdotes, tot vaderlijke
wijsheden en volksgeloof. Soms was een
kleine restauratie nodig, waar ongerijmdheden uit het verleden moesten
bijgekleurd. En uiteraard hier en daar een
frisse eigenzinnige interpretatie, maar
zoals steeds goed uit de verf komend !

de Naeyer, Mietje Gadeyne, ondernemer
Victor Dumon, urbanist Van de Casteele,
architect Charles Apel…
Heel wat elementen waren voor de
meesten onder ons verrassend nieuw: de
betekenis van het wapenschild van
Wenduine, het gebruik van de ‘patacon’,
het bestaan van ‘scheve’ villa’s, de
verhalen rond de ‘Spioenkop’, om er maar
enkele te noemen.
Enkelen raakten dan weer in de ban van
een paar fraaie tegeltableau’s en kregen
een extra kick bij het zien van de
merkwaardige
kerkvloertegeltjes
van
Maes.

Boeiend waren de talrijke verwijzingen
naar ons eigen steedje: de ontstaansgeschiedenis, de band met Uitkerke, de
wervelwind van de Geuzen, de aankoop
en verkoop van stenen van het fort, het
lozen van rioolwater, het dragen van het
Visserskruis. Bovendien hebben we enkele
gemeenschappelijke VIP’s: Graaf De Smet

Iedereen voldaan dus. Een extra stukje
taart met koffie maakte de verzadiging
compleet.
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Verslag daguitstap 2 juni

Bezoek aan Gent
Lydie Van Craenest

Zaterdag 2 juni 2012. Iedereen stipt om
8 uur op post in het station van
Blankenberge.
Om 8 uur 11 vertrekken we. Hier en daar
wordt op de trein nog een summier “petit
dejeuner “ genomen.
In Gent worden we opgewacht door onze
gids de heer Norbert Poulain, voorzitter
van Interbellum vzw. Een man die weet
waarover hij spreekt!
Na een korte uitleg over de geschiedenis
van het Sint Pieters-station, de cinema
Rex en het Flandria Palace hotel gaan we
via de in 1905 aangelegde Prinses
Clementinalaan naar het miljoenenkwartier. De Prinses Clementinalaan
verbindt het station en de terreinen van
de wereldtentoonstelling van 1913. Hier
zien
we
prachtige
staaltjes
van
architectuur onder andere het huis van
Ferdinand Dierckens, de architect van de
“Vooruit “.

Sagesse, Force, Beauté" door Jules Van
Biesbroeck: één van de weinige restanten van
de Wereldtentoonstelling“(bron S.A.G. blz 7)

nieuwe
wijk
was
uiterst
streng
gereglementeerd. Zelf droeg de stad bij
door parkaanleg en aanplanting van
bomen.

Na Antwerpen (1885), Brussel (1897) en
Luik (1905 ) vond Gent dat de stad recht
had
op
een
wereldtentoonstelling.
Immers voor WO I vond iedere stad, die
zichzelf respecteerde, dat er een wereldtentoonstelling moest plaatsgrijpen.

Een van de reglementen: de woning
moest een voortuin hebben die omringd
was door kunstig smeedwerk.

Na een grondige studie vond men dat de
gronden van Sint Pieters Aalst het meest
geschikt waren. Het centrale gedeelte van
de wereldtentoonstelling was de wijk
rond het Paul de Naeyerplein. Daar greep
dan ook in 1913 de wereldtentoonstelling plaats.
Na Wereldoorlog I begon men werk te
maken van de verkaveling -250 loten dat betekende 250 bouwopdrachten voor
de Gentse architecten en 250 luxueuze
woningen voor de hogere burgerij
(ondanks de nood
aan arbeiderswoningen!). Vanaf 1926 werden de
gronden te koop gesteld. De bouw van de

Het
miljoenenkwartier
werd
een
voorbeeld van de Gentse interbellum
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architectuur en was het werk van de vele
tussenoorlogse
Gentse architecten:
Gaston Eysselinck, Jules Lippens, Albert
De Bondt, Marc Neerman en vele
anderen. Die architecten bouwden in de
wijk vaak hun eigen woning.

Gent. Hij werd later leraar, daarna
directeur van de Gentse Academie voor
Schone Kunsten. In de gevel van het huis
is veel baksteen verwerkt. De invloed van
de Amsterdamse school is duidelijk.

Clementinalaan
Villa De Bondt
.

Ondanks het feit dat de wijk in korte tijd
opgetrokken werd, treft men er een
onwaarschijnlijke verscheidenheid van
stijlen aan: rococo, classicisme, cottage
stijl, art deco, enz. Die stijlen pasten
beter bij de riante levenswijze van de
eigenaars, dan de sobere modernistische
architectuur.

Binnenin de woning is het
merkwaardige de monumentale
met traphal in lichtgele en
keramiektegels. Ook opmerkelijk
indirecte verlichting.

meest
inkom
zwarte
is de

Het huis wordt prachtig onderhouden
door de nieuwe kunstzinnige eigenaars en
heeft een nieuwe culturele bestemming
gekregen. Er worden immers tentoonstellingen gehouden en culturele avonden

We nemen even een kijkje in het interieur
van zo’n villa. De keuze is gevallen op het
huis van Jan-Albert De Bondt, technicus
van de elektriciteitsmaatschappij van

Congreslaan: Norbert Poulain geeft uitleg voor onze aandachtige toehoorders
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georganiseerd (bij ons bezoek liep er een
tentoonstelling van juwelen).

dracht van de Gentse maatschappij der
Werkmans-woningen om een oplossing te
bieden
voor
de
talrijke
penibele
armtierige arbeidersbeluiken in Gent.

Ondertussen is het middag geworden en
slaat de honger toe, voor sommigen de
dorst. Na een lekker voorgerecht worden
we vergast, hoe kan het anders…. op
“Gentse Waterzooi“. Een waar gevecht
wordt geleverd met menig kippenvleugel
of kippenbil.
Rond twee uur wordt onze tocht voortgezet naar het “Huis van Alijn”: een
prachtig heemkundig museum over het
alledaagse leven in Vlaanderen tijdens de
vorige eeuw. Een ware reis naar onze
jeugd. Alle facetten van het leven zijn er
te zien. Van de Leuvense stoof tot de
apotheker, de barbier, de suikerbakker,
de griffel en lei tot de instrumenten van
een vooroorlogse vroedvrouw. Wat echter
het meeste succes heeft zijn de talrijke
foto’s van huwelijken na de oorlog. Ook
de prachtige circuskleren kennen veel
bijval.

De cité werd gebouwd op de terreinen
van de “Cirk“ een vroegere dierentuin.
Door de industriële revolutie had men
nood aan gezonde woningen voor de
talrijke arbeidersgezinnen en verkavelde
men de overbodige terreinen van de
“Cirk“.
De
cité
bood
plaats
aan
zestig
appartementen rond een ovale binnenkoer, later in 1929 werden er nog 20 aan
toegevoegd. Het complex kende jarenlang veel succes, maar bleef de naam
“Cirk“ behouden In 1961 werd nog een
laatste
renovatie
uitgevoerd,
maar
daarna verkrotte het complex stilaan en
bleven de huurders weg.
In 2002 werd het complex openbaar
verkocht en startte men met de
geslaagde renovatie, waarbij men het
oorspronkelijke
concept
van
Van
Rijsselberghe trouw bleef. Vijftig procent
bleef woning, vijftig procent was voor het
openbaar nut. De appartementen zijn
huurappartementen en kaderen in een
complex waar cultuur centraal staat. Er
zijn
ontmoetingsruimtes
met
bar,
leeszalen, receptieruimtes en 5 zalen
voor
seminaries.
Er
is
ook
een
tentoonstellingsruimte waar men de
voorkeur geeft aan het werk van jonge
kunstenaars. Daarenboven breidt men
westwaarts het complex uit met een
gewaagde nieuwbouw. Zo werd het
stilaan weer tijd om naar het vertrouwde
“zeitje“ terug te gaan. Een zeer
geslaagde leerrijke dag. We kijken al uit
naar onze volgende uitstap in het najaar.
Naar de westhoek.

Op naar de Zebrastraat voor ons laatste
bezoek van de dag: een renovatieproject
om U tegen te zeggen! De werkmanscité
werd ontworpen in 1906 door de zeer
begaafde Gentse stadsarchitect Charles
Van Rijsselberghe(1850-1920) in op-

Geraadpleegde bron:
Leen Meganck m.m.v.
Norbert Poulain en Anthony Demey: Het
Miljoenenkwartier, een Gentse woonwijk uit
het Interbellum. bestendige Deputatie van de
Provincieraad, Gent 1995.
Zebrastraat: Kunstproject in de
tentoonstelligsruimte
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Blankenberge in de
Flandria Illustrata
van Antonius Sanderus (1641-1644)
van Blankenberge uit het Ancien Régime.
Naast deze gravure zijn immers van
Blankenberge
maar
weinig
oudere
afbeeldingen bekend. Dit artikel wil graag
deze afbeelding historisch situeren. Ter
inleiding volgen een korte samenvatting
van enkele biografische gegevens over
Antonius Sanderus en een omschrijving
van zijn levenswerk de Flandria Illustrata
(1641-1644). Daarbij komt ook de
Nederlandse vertaling van dit Latijnse
werk, dat onder de titel Verheerlykt
Vlaandre een kleine eeuw later, in 1735,
werd uitgegeven, aan bod. Vervolgens
wordt ingegaan op Sanderus’ bijdrage
over Blankenberge met de bekende
afbeelding.

Geert Proot
Op
de
kaft
van
de
monografie
Blankenberge, een rijk verleden, een
schone toekomst, die journalist Elie Bilé
(1921-1998) begin jaren 1970 over de
Blankenbergse
geschiedenis
schreef,
kreeg ze een prominente plaats: de
tekening van een zicht op Blankenberge
bij het begin van de 17de eeuw uit de
Flandria Illustrata van Antonius Sanderus.

Kaft van de publicatie Blankenberge, een rijk
verleden, een schone toekomst van journalist Elie
Bilé (1921-1998) met de afbeelding van
Blankenberge uit de Flandria Illustrata van
Antonius Sanderus
Gravure met het portret van Antonius Sanderus
(°Antwerpen 1586 - +Affligem 1664) Bron:Wikipedia
– De vrije encyclopedie, ‘Antonius Sanderus’

Deze afbeelding is ongetwijfeld een van
de voornaamste iconografische bronnen
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Antonius Sanderus werd op 15 september
1586 in Antwerpen geboren als Antoon
Sanders. Hij stamde uit een gegoede
Gentse familie, oorspronkelijk afkomstig
uit Aalst. Zijn vader Livinus en grootvader
Jan Sanders waren beiden arts. Jan
Sanders was zelfs lijfarts van Karel V.
Een artsenopleiding lag voor Antoon dan
ook in de lijn der verwachtingen. In
plaats van geneeskunde ging hij na de
humaniora in het Gentse Jezuïetencollege
echter wijsbegeerte studeren in Dowaai
en
vervolgens
theologie
aan
de
universiteit in Leuven. In deze roerige

van de Gentse Sint-Pietersabdij, hielp zijn
studies te bekostigen.
De Gentse bisschop Maes wijdde hem in
1611 tot priester. Hij kreeg vervolgens de
zorg over de parochies Sleidinge en
Oosteeklo. Hij zette ondertussen wel zijn
studies in Dowaai verder. In 1619
behaalde hij er zijn licentiaat in de
theologie.
Met de steun van de nieuwe bisschop van
Gent, Antoon Triest, kreeg Sanderus in
1623 de functie van aalmoezenier en
secretaris van kardinaal Alfonso de la
Cueva, minister van koning Filips IV in de
Nederlanden.
Enkele
jaren
later
benoemde deze kardinaal hem tot
kanunnik in het Sint-Maartenskapittel te
Ieper. Antonius Sanderus werd er onder
meer betrokken bij de herinrichting van
de kapittelbibliotheek. Hij verwierf er een
grote kennis over lokale en regionale
geschiedenis
en
bouwde
er
een
uitgebreide
kennissenkring
op.
Dit
vergemakkelijkte
ongetwijfeld
de
voorbereidingen
voor
zijn
Flandria
Illustrata.
Voor
onder
meer
dit
levenswerk was Sanderus echter vaak
voor lange tijd afwezig, wat bij het
Ieperse kapittel niet in goede aarde viel.
Het leidde uiteindelijk tot zijn afscheid
van Ieper in 1661. Antonius Sanderus
nam
nadien
zijn
intrek
in
de
Benedictijnenabdij van Affligem. Hij
overleed er op 16 januari 1664.
Levenswerk
Antonius Sanderus liet een omvangrijk
oeuvre na. Zijn publicaties behandelden
vooral de codicologie (handschriftkunde)
en de topografie (plaatsbeschrijving).
Toch is hij op vandaag vooral gekend om
zijn
werk
Flandria
Illustrata
sive
descriptio comitatus istius per totum
terrarum orbem celeberrimi, kortweg
Flandria Illustrata. Met dit boek wilde hij
in woord en beeld een volledig overzicht
geven van Vlaanderen. Hij vond hiervoor
onder meer inspiratie bij de uitgave
Theatrum sive Hollandiae comitatus et
urbium nova descriptio van Marcus
Zweder van Boxhorn, die in 1632
verscheen
bij
Hendrik
Hondius
in
Amsterdam. Hij wenste een gelijksoortig
werk te realiseren voor Vlaanderen.

Titelpagina van de eerste Latijnse uitgave van
de Flandria Illustrata van Antonius Sanderus
uit 1641-1644. Bron: Belgica – Digitale
bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van
België, Verzamelingen > Kostbare gedrukte
werken > Flandria illustrata.

tijden van godsdiensttwisten tussen
katholieken en protestanten kreeg de
familie Sanders het financieel moeilijk.
Dankzij haar goede naam en de
voorbeeldige studies van hun zoon
genoot ze echter herhaaldelijk steun van
hooggeplaatste religieuzen. Dit kan de
studiekeuze verklaren. Het is bekend dat
onder andere Columbanus Vrancx, de abt

Een dergelijke publicatie paste in een
zekere traditie. Aan het einde van de
15de en in de 16de eeuw onderging het
wereldbeeld een grondige verandering.
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De grote ontdekkingsreizen en de daaruit
voortvloeiende handelsrelaties ontdeden
verre en onbekende landen van hun
magische en mythische karakter. In
opdracht van onder meer vorsten werden
de nieuw ontdekte gebieden op de
wereldkaart ingevuld door cartografen.
We zien in de loop van de 16de eeuw dan
ook een sterke heropbloei van de
historische
en
geografische
wetenschappen en dit niet alleen voor
verafgelegen plekken. Mee versneld door
de evoluties binnen de boekdrukkunst
verschenen tal van topografische werken.
Jacob
van
Deventer
(1500-1575)
vervaardigde
bijvoorbeeld
provinciekaarten van de Nederlanden en een reeks
van plattegronden van Noord- en ZuidNederlandse steden. In 1562 tekende
Marcus
Gheeraerts
het
bekende
gedetailleerde
stadsplattegrond
van
Brugge. Ludovico Guicciardini publiceerde
in Antwerpen in 1567 zijn Decrittione di
tutti i paesi bassi, geïllustreerd met
kaarten en stadszichten in houtsnede en
een paar kopergravures. In de 17de eeuw
volgden er steeds meer. Van de historicus
van
de aartshertogen
Jan
Baptist
Gramaye
(1579-1635)
verschenen
bijvoorbeeld in 1606 Historia Brabantica
en in 1611 Antiquitates comitatus
Flandriae en J. Buzelin publiceerde in
1624 zijn Annales Gallo-Flandriae.

hij voor sommige beschrijvingen in zijn
Flandria
Illustrata
volledige
tekstfragmenten overneemt uit deze eerdere
publicaties. Voor veel wetenschappelijke
auteurs is dit een reden om weinig of
geen waarde te hechten aan deze
beschrijvingen in de Flandria Illustrata.
Het gaat volgens hen om compilatiewerk,
waaraan Sanderus zelf weinig heeft
toegevoegd. Men twijfelt niet aan zijn
bekwaamheid en eruditie. De veel te
groots opgezette onderneming, waardoor
hij overhaast te werk moest gaan, wordt
als oorzaak gezien. Daarnaast wordt ook
de
objectiviteit
van
bepaalde
beschrijvingen in vraag gesteld. Voor deze
onderneming had Sanderus immers te
veel steun nodig van kerkelijke en
wereldlijke machthebbers.
Zijn de teksten in Sanderus’ opus
magnum inhoudelijk vaak te verwaarlozen doordat ze slechts een
overschrijven zijn van de bestaande
literatuur met enkel wat interessante
aanvullingen voor de periode waarin
Sanderus zelf leefde, dan worden de
prenten in het werk, zeker voor de
plaatselijke historiografie, als onschatbaar omschreven. De in het werk
opgenomen platen zijn vaak de vroegste
illustraties die er bestaan voor veel
plaatsen.
Het
gaat
veelal
om
panoramazichten
waarop
enkel
de
belangrijkste gebouwen van een plaats
worden geïllustreerd, zoals kastelen,
kerkgebouwen, abdijen,… Voor de grote
steden, maar nu en dan toch ook voor
kleinere plaatsen zijn ook afzonderlijke
gebouwen
afgebeeld.
Hoewel
de
tekeningen vaak niet volledig met de
werkelijkheid overeenstemmen bieden ze
lokale
historici
toch
waardevolle
informatie. Dit mag blijken uit enkele
recent verschenen bijdragen gewijd aan
de afbeeldingen van Oudenburg, Brugge,
Dadizele en Moorslede in de Flandria
Illustrata. Telkens wordt daarin benadrukt dat de diverse afbeeldingen
unieke iconografische bronnen zijn. De
waarde van de prenten mag nog blijken
uit feit dat ze later vaak worden
overgenomen in andere publicaties.
Sanderus gaf verschillende getalenteerde
landmeters en tekenaars opdracht voor
de prenten. Veel van de platen zijn met
andere woorden speciaal voor de Flandria
Illustrata getekend. Van sommige onder
hen zijn de namen bekend. Hij enga-

Om deze volledige beschrijving van
Vlaanderen
te
realiseren
baseerde
Sanderus zich vooral op deze publicaties.
Toch ging hij indien mogelijk ook ter
plaatse. Met een aanbevelingsbrief van
Filips IV van Spanje kon hij gemakkelijker
de nodige informatie verzamelen in tal
van bibliotheken in kloosters, abdijen en
kastelen. Hij stuurde ook vragenlijsten
rond om informatie te verzamelen. Om
zicht te krijgen op specifieke plaatselijke
situaties
verrichte
hij
aanvullend
opzoekwerk in allerlei lokale geschiedenissen, genealogieën en beschrijvingen
van oorkonden. Zo is bekend dat hij
gebruik maakte van het werk Recherche
des antiquitez et noblesse de Flandres,
van Philippe de l’Espinoy, Het werk geeft
een overzicht van de Vlaamse adellijke
families. Het verscheen in 1632 in
Dowaai. Sanderus maakte er geen
geheim van dat hij gegevens haalde bij
vroegere
schrijvers,
bekende
als
Meyerus, maar vaak ook uit minder
bekende werken. Uit onderzoek blijkt dat
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geerde onder meer Vedastus du Plouich,
tekenaar en landmeter van de kasselrij
Belle. Zijn tekeningen beschouwt men als
zeer betrouwbare weergaven met veel
details. Andere illustratoren zijn Louis de
Bersacques, tekenaar en landmeter van
de kasselrij Kortrijk en Louis du Tielt. Uit
zijn briefwisseling is gebleken dat
Sandrus dikwijls zijn tekenaars vergezelde en hen aanwijzingen gaf.

Vlaanderen, d.w.z. de kasselrijen van
Rijsel, Dowaai en Orchies. In zijn brieven
heeft hij het ook over een Paralipomena
Flandriae waarin ten slotte allerlei
aanvullingen op de beschrijvingen en
tekeningen zouden verschijnen. Deze
laatste twee delen verschenen echter
nooit. De Koninklijke bibliotheek bewaart
wel een onafgewerkt handschrift. De
ambitie van Sanderus om met zijn
Flandria Illustrata in omvang en kwaliteit
de toenmalig gepubliceerde werken over
Vlaanderen te overtreffen zorgden voor
tal van moeilijkheden. Vooreerst waren er
de alsmaar hoger oplopende kosten.
Geldschieters voor de onderneming
vinden was vaak bijzonder moeilijk, zodat
Sanderus gedwongen was onder meer
een hypotheek te nemen op zijn
verzameling boeken. De steun die hij
toch genoot kwam zoals al vermeld ook
de objectiviteit van het werk niet ten
goede. Hij kreeg ook af te rekenen met
zware praktische problemen. Sanderus
was bijvoorbeeld afhankelijk van vele
medewerkers van wie hij kwaliteitsvol
werk verwachtte. Hij moest vaak lang
wachten op hun materiaal. Hun trage
werkzaamheden waren echter veelal te
wijten aan de al even trage uitbetalingen
vanwege Sanderus. Tenslotte zijn er ook
de niet te onderschatten problemen met
zijn uitgever Hondius. Sanderus en
Hondius hadden beiden een andere kijk
op religie. Hondius kon bijvoorbeeld de
vele kerkelijke gegevens in de Flandria
Illustrata niet appreciëren. In de zeventig

De Flandria Illustrata verscheen tussen
1641 en 1644 bij de uitgevers Jan en
Cornelis Bleau in Amsterdam, maar werd
eigenlijk bijna volledig gerealiseerd door
de uitgever, boekhandelaar en graveur
Hendrik Hondius. Die had echter zijn
auteursrechten
en
zijn
materiaal
clandestien aan de Bleaus overgemaakt.
Omdat de uitgave vooral op een Vlaams
katholiek publiek mikte en om moeilijkheden met de censuur te vermijden
verzweeg men dat het boek in het
protestantse Holland was gedrukt en
wendde men voor dat het in een
katholieke stad, met name Keulen, werd
gepubliceerd. Op de titelpagina stond het
fictieve uitgeversadres Cornelis van
Egmondt in Keulen.
De volledig in het Latijn geschreven
Flandria Illustrata omvatte twee delen. In
het eerste deel, verschenen onder de titel
Flandria quadrimembris, geeft Sanderus
een
algemene
beschrijving
van
Vlaanderen, de graven van Vlaanderen en
de plaatsbeschrijvingen onder Gent,
Brugge, het Brugse Vrije en Ieper. In het
tweede deel, met als titel
Flandria subalterna, gaat
Sanderus
verder
met
beschrijvingen
van
de
overige plaatsen en kasselrijen. Hij behandelt onder
meer
de
steden
en
kasselrijen Kortrijk, Kassel,
Veurne,
Aalst
en
Oudenaarde, Belle, SintWinoksbergen. De steden
Geraardsbergen, Waasten,
Duinkerke,
Nieuwpoort,
Diksmuide,
Poperinge,
Wervik
en
Grevelingen
komen aan bod. Ook het
Land van Waas en de Vier
Ambachten
worden
vermeld. Sanderus plande nog een
vervolg. Het derde deel Flandria Gallicana
moest beschrijvingen bevatten van het
Doornikse en van Waals en Gallicaans

Jan de Hervy 1501 (extr)
Groeningemuseum Brugge
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jaar na Sanderus’ overlijden gepubliceerde tweede editie van de Flandria
Illustra (1732-1735) en de kort daarop
volgende ‘Nederduytsche’ vertaling van
het werk met als titel Verheerlykt
Vlaandre (1735) is deze invloed van het
protestantisme duidelijk merkbaar. De
teksten zijn vaak zeer sterk gewijzigd,
vele religieuze verwijzingen
zijn
eruit
weggelaten
en
dikwijls
zijn
ze
verkeerd
vertaald. De afbeeldingen zijn
hoofdzakelijk beperkt tot de
profane architectuur.

Volgens
een
register
van
het
illustratiemateriaal in de twee Latijnse
edities van de Flandria Illustrata en
Verheerlykt Vlaandre dat in 1978 bij een
artikel in het tijdschrift Archief- en Bibliotheekwezen in België verscheen, wordt de
afbeelding van Blankenberge naar alle
waarschijnlijkheid toegeschreven aan een

Sanderus en Blankenberge
In het eerste deel van de
Flandria Illustrata verzorgde
Sanderus ook een bijdrage
over Blankenberge. Hij voegde
bij de beschrijving van de
kustplaats ook een afbeelding.
De
prent
biedt
een
panoramazicht
vanuit
het
zuiden.
Hoewel
duidelijk
onvolledig is deze tekening van
Blankenberge realistischer dan
de
vermoedelijk
oudste
afbeelding van de stad op een
schilderij van de Zwinstreek uit
1501 van Jan De Hervy. Op dat
schilderij, een eerder artistieke,
sche-matische schets van de
voornaamste plaatsen van de
streek, werd Blankenberge,
door zijn relatieve grootte,
blijkbaar als belangrijk aanzien.
Naast
verschillende
torens
werden
het
kasteel
van
Uitkerke, de vuurtoren, de galg
en
de
sluis
op
de
Gravure met de afbeelding Blancoberga uit de Flandria Illustrata
Blankenbergse
vaart
afvan Antonius Sanderus uit 1641. –
gebeeld. De afbeelding bij
Bron: Wikipedia – De vrije encyclopedie, ‘Blankenberge’.
Sanderus toont een veel kleiner
Blankenberge, dat ondertussen
zekere Arrasus. In zijn publicatie over de
de plunderingen van de 16de eeuw heeft
prenten in de Flandria Illustrata uit 1908
moeten doorstaan. Op de voorgrond
wijdde
de
Kortrijkse
adjunct-bibliogetuigt hiervan de verwoeste Sintthecaris Caullet enkele alinea’s aan deze
Antoniuskerk. Vandaar vertrekt, noordtekenaar.
waarts richting duinen, de Kerkstraat met
Arrasus zou een eerste maal op 20
aan weerszijden enkele huizen. Er is het
november 1636 vermeld worden in briefkruispunt met vermoedelijk de Langewisseling van Sanderus. ‘Hij is zeer
straat. Aan het eind van die straat ziet
ingenomen met het getekende plan van
men het zogenaamde Spaans fort. Het is
de stad Brugge, hij verhoopt het beste
evenwel veel te veel naar rechts
van de ‘pictor d’Arras’, die op dat
getekend. Het fort was in realiteit meer
moment de laatste hand legt aan de
westwaarts gesitueerd, aan de monding
plans van Damme en Blankenberge en
van de Blankenbergse Vaart.
die ook de tekeningen naar de Burg en
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naar de Grote Markt te Brugge heeft
ondernomen’.
Caullet vermoedde dat deze tekenaar ook
de ‘dessinateur habile’ is wiens reis van
Gent naar Brugge door Sanderus al op 20
december 1635 was aangekondigd. In
Brugge zou hij onder meer zichten
opnemen van het Vrije, de abdij ter
Duinen en de Jezuïetenkerk… Caullet
veronderstelde dat deze Arrasus ook het
merendeel van de zichten uit Gent en
omstreken had getekend. ‘Inderdaad
vertoont de wijze van opvatting der
anonieme zichten van Gent en Brugge
veel analogie.’
Arrasus,
Arrasius,
Darrasius,
pictor
d’Arras en Arrasius pictor, zoals hij
beurtelings wordt vernoemd, komt zo
blijkt, vervolgens nog enkele keren voor
in Sanderus briefwisseling. Ondanks de
positieve klanken over de kwaliteit van
zijn werk stelde hij blijkbaar het geduld
van de kanunnik op de proef. Getuige
hiervan de aansporingen tot meer spoed

die hem door Sanderus worden toegezonden. Na zijn tekenwerk in Brugge,
Damme en Blankenberge zou Arrasus ook
in Gistel werkzaam zijn geweest. Caullet
verwees ook nog naar een schrijven uit
1644
van
Sanderus
omtrent
de
afrekening met zijn tekenaars. Hierin
vermeldt Sanderus nog eens uitdrukkelijk
Arrasius pictor
Caullet sloot zijn bijdrage over de
tekenaar af met een korte beschouwing
over zijn stijl. Hij bemerkte in het werk
van Arrasus een zekere nuchterheid in de
lijnenschikking en in de voorstellingswijze. De horizon in zijn tekeningen is, zo
schreef hij, steeds zeer hoog. Dikwijls
treffen we bij hem een sterk hellend plan
aan; soms ontbreekt de lucht. (…) Hij
heeft wel zin voor stoffering: op het zicht
van den Burg te Brugge plaatst hij twee
persoontjes zeer in het oog vallend. Het
is een beschrijving die duidelijk ook voor
de prent van Blankenberge geldt.
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Primeur:

Het grafmonument van
Joseph Hoste
kreeg een grondige facelift!
door de bouwmeester zelf
ontworpen na het overlijden
van zijn jonge echtgenote
Léonie D’Hondt in 1879, de
eerste standplaats was dan ook
het kerkhof van de SintAntoniuskerk.
Bij de aanvang van ons
peterschap was het duidelijk dat de
monumentale
tombe
een
grondige
aanpak vereiste: de witmarmeren tekstplaten waren totaal onleesbaar geworden,
de grote horizontale deksteen was
gebroken en één van de hoeken was
gekraakt, de zuiltjes en kettingen ter
afbakening van de plaat waren verdwenen. Bovendien wilden we Joseph
Hoste een gezicht geven.
Bij de planning van de werken bleek
vervangen van de dekplaat onmogelijk,
het hele monument zou dan gedemonteerd moeten worden. Dit was een
zeer riskante onderneming en bovendien
ontzettend duur. Daarom opteerden we
na rijp beraad voor:
-plaatsen van 2 nieuwe tekstplaten met
letters in gotisch schrift, roodbruin
ingekleurd
-herstellen van de gebroken hoek
-plaatsen van 4 zuiltjes, verbonden met
kettingen, ter afbakening van de dekplaat
-bestelling van een porseleinfoto van de
architect

Alberta Van Asbroeck
projectverantwoordelijke
“Kusterfgoed is onze troef”
In november 2011 werd de
Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw als eerste vereniging
peter van een grafmonument van bouwmeester
Joseph
Hoste
(°Sint-Kruis
03/02/1833,
+Blankenberge
11/06/
1899).
Ook vandaag nog nemen de
bouwwerken van Joseph Hoste in
Blankenberge een toonaangevende plaats
in: de Sint-Rochus kerk en de vroeger
rijksmiddelbare school die is omgevormd
tot een schitterende bibliotheek.
Het grafmonument werd vermoedelijk

De totale kosten voor de
restauratie
bedroegen
2.789,05 euro. Om dit
project te betalen dienden
we een dossier in bij CERA en de CERAdienst voor regionale projecten
was
bereid om 2000 euro toe te kennen voor
de restauratie van het grafmonument.

Toestand van het grafmonument eind 2010,
kort voor onze aanvraag tot peterschap
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Daarnaast konden we gelukkig putten uit
de reserve op onze rekening bij HERITA
(vroeger FORUM), die
gespijsd wordt door
Fiscaal
Aftrekbare
Giften van onze leden
en sympathisanten.
Streefdoel
was
de
zerk in zijn glorie
herstellen tegen 1 november 2012. De
werken werden uitgevoerd door de firma
Demeyere uit Blankenberge. Alles verliep
vlot en op 20 september 2012 was de
restauratie voltooid.

Oproep:
1.
We zouden ook Léonie D’Hondt
een gezicht willen geven maar konden
tot hiertoe geen foto van haar
terugvinden. Wie kan ons daarbij
helpen? Zij was een dochter van Martin
D’Hondt en Justine De Meulenaere die
Hotel D’Hondt in de Kerkstraat uitbaatten.
Zij
werd
geboren
op
27/02/1854 en overleed op 12/12/1879
kort na de geboorte van haar dochter
Marthe.
Een foto van kleindochter Fernande
Goetghebeur en haar echtgenoot Julien
Thomas, die ook vermeld staan op de
deksteen van het monument, werd ons
ondertussen al bezorgd.

De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge is oprecht fier over deze prestatie
en
plant
dan
ook
een
plechtige
inhuldiging
van
het
gerestaureerde
monument op zondag 28 oktober 2012.
We komen samen op de begraafplaats
om 10u30, met korte toespraak namens
de vereniging en namens de stad. Daarna
wordt rond 11u15 een drink aangeboden
in Café de Reisduif in de Kerkstraat en
wordt een powerpointmontage vertoond
over de historiek van het monument en
over het verloop van de werken.

2.
Wie onze projecten voor behoud
en
restauratie
van
erfgoed
in
Blankenberge wil steunen kan een
bijdrage storten op onze projectrekening BE94 7450 2407 9614 van
HERITA
(vroeger
Forum
voor
Erfgoedverenigingen) met verplichte
vermelding: “Gift VSB vzw Kusterfgoed
is onze troef”. Giften vanaf 40 euro
geven recht op een fiscaal attest.

Dhr. Jan Demeyere aan het werk:
Boven: herbevestigen
van de afgebroken
hoek van de deksteen.
Rechts: plaatsen van de nieuwe marmeren
tekstplaten met gotisch schrift.
Foto’s: Demeyere jr.
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Kroniek van een steenhard ambacht:
Drie generaties Potier
Cis Kennes

Grootvader Noë Potier werd geboren in
Sprimont (waar nu nog een Rue Potier is)
in 1883. Hij bracht het in de plaatselijke
steengroeve tot meestergast en werd in
die functie naar Oostende gestuurd om
zijn steen bij te dragen aan de bouw van
de Sint Petrus en Pauluskerk. Hij maakte
er kennis met Elisabeth Lefevere en
trouwde met haar in 1907. Een jaar later
wordt hun zoon Raymond geboren. Het
gezin komt zich in Blankenberge vestigen
(3) en start een bedrijf in mei 1909. Het
was wel degelijk een zaak van hun
beiden: ook zijn vrouw was soms tot ’s
nachts bezig met polijsten: van ‘gotland’
en puimsteen tot en met de laatste
bewerking met polijstpoeder en vodden.
Het fysisch zware werk was voor haar
man: eerst voerde hij de steen aan
vanuit het goederenstation met paard en
kar. Na het zagen van de platen (waarbij
voor witte zandsteen een 2-mans
handzaag werd gebruikt!) kon het
eigenlijke kapwerk beginnen: er werd
gebikt (fijn of grof), gebouchardeerd (fijn
of
grof),
geribd
of
geciseleerd,
getandbeiteld,
gefrijnd
(ouderwetse
frijnslag),
gegradineerd, gepunt enz.
Voorbeelden
kwamen
ofwel
uit
modelboeken, ofwel uit eigen inspiratie.

Hoe kan men niet alleen de technische
finesses maar ook de liefde voor het vak
beter doorgeven dan van vader op zoon?
Zeker in een stiel als steenkapper
gebeurde dit meer dan eens: illustere
voorbeelden
zijn Antoine en Emile
Beernaert uit Brussel (1), Paternotte uit
Gent, Charles Emile Janlet (2), of Potier
in Blankenberge. Niet dat dat de
gemakkelijkste weg was: het waren lange
dagen voor de leerling-zoon: uren aan
een stuk moest een ruw blok langs alle
kanten vlak gekapt worden; wanneer het
puntijzer niet op de typische manier werd
vastgehouden, volgde steevast een flinke
tik op de hand, en als de arm niet in de
gewenste hoek werd gehouden, kreeg
zoonlief een handborstel onder het oksel
geduwd – en in het uiterste geval werd
het éénpotig krukje gewoon van onder de
jonge bibs weggetrapt! Zo verging het
Jean-Pierre en wellicht zijn vader
Raymond evenzo.

Nadat dus vrouwenhanden voor de
‘finishing
touch’
hadden
gezorgd,
moesten de afgewerkte producten nog
eigenhandig
aan
de
man
worden
gebracht: meermaals werden schouwen
te voet tot in Oostende gebracht, met
behulp van … een hondenkar. Door dat
hard werken kon het atelier dat ze in
1914 gebouwd hadden op een stuk grond
gekocht van de N.M.B.S., na tien jaar
flink uitbreiden. De zaak floreerde en
twee jaar later kochten
zij een stuk
bouwgrond langs de Brugse Steenweg.
Op dat perceel bouwde zoon Raymond,
die in 1937 huwde met Maria Seghers,
zijn huis. Datzelfde jaar nam hij de
ouderlijke zaak over.

Noë Potier
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Modelboek met prijsaanduiding

De blauwe hardsteen werd betrokken uit
de groeven van Ecaussines of Soignies.
Het materiaal kwam toe in grote platen
van 3,5 m x 1,5 m met een dikte van 10
cm. Om breuken tijdens het vervoer te
voorkomen werden de lagen van elkaar
gescheiden door plaaster met daartussen
houtblokken, die precies boven elkaar
moesten gestapeld worden. Het lossen
van zo’n vrachtwagen van 20 ton
gebeurde manueel, met de hulp van een
volledige
ploeg
werkmannen
van
Hoenraet
(Zuidlaan) of
Lauwereyns
(Scarpoutdreef). Na de zware arbeid (en
de blauwe vingers) werd zweet en stof
weggespoeld bij Stella in de Couronne.

Het materiaal werd dan gekeurd op
eventuele gebreken zoals zwarte aders en
witte vlekken groter dan een 5 Fr-stuk.
Voor het oog onzichtbare barsten kwam
men op het spoor door er water over te
gieten en vervolgens af te trekken: de
barsten bleven langer nat. Marmer kwam
niet horizontaal maar vertikaal toe. De
Belgische marmers vertoonden soms
aders, die vakkundig werden opgevuld.
De verhouding tussen steenkappers en
marmerbewerkers was misschien te
vergelijken met deze tussen schrijnwerkers en meubelmakers of ‘ebenisten’.
Tijdens WOII werden de gronden en de
gebouwen –die immers dicht bij het
station lagen – door de Duitsers bezet.
(Achteraan in het atelier zouden nog
resten van een bunker zitten).Het gezin
Potier-Seghers ging dan maar in de Van
Mullemstraat wonen.
Rond de jaren ’50-’60 werd een
verregaande mechanisatie doorgevoerd:
met
de
loopbrug
kon
een
volle
vrachtwagen nu veilig gelost worden in
een half uur! Met de nieuwe machines
kon ook graniet bewerkt worden. Het was
een materiaal dat door de burgerij verkozen werd omdat de dekplaten door hun
gladheid minder snel vervuild leken, maar
het bleef uiterst moeilijk te bewerken. Zo
kreeg Raymond van de familie Dalle
(firma Verdal) een splinternieuw uurwerk
als appreciatie voor zijn vakkennis bij het
plaatsen van het uit Catiati (It.)
ingevoerde bronzen beeld: het staat er
nog steeds.

Atelier aan de Kerkstraat
Architect Jules Heyneman
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Maar ook hij heeft ondertussen de hamer
ter zijde gelegd: de opkomst van de
eenvormige urnesteentjes, de invoer van
kant-en-klare
grafstenen
uit
lageloonlanden
als
Vietnam,
alsmaar
strengere milieunormen en het feit dat
begrafenisondernemers nu zelf stenen
konden leveren, hebben het vak doen
verschrompelen, soms tot een ‘hof van
commerce’…
Gelukkig
laat
dit
vakmanschap,
gedurende generaties lang opgebouwd,
nog talrijke sporen na. Niet alleen op de
begraafplaats, maar ook in dorpels,
schouwen, ornamenten en muurplaten; in
Blankenberge, en nog ver daarbuiten!

Werktekening met AN-motief

Jean-Pierre Potier aan het werk

Het slijpen en temperen van de beitels
echter bleef nog lange tijd handenarbeid;
soms werd het uitbesteed aan de firma
Sarlet (Akkerstraat). Ook het om de drie
maanden reinigen van de kalkputten
waar het met water vermengde slijpafval
in terecht kwam, bleef lange tijd een
zwaar en smerig karwei. Het slijpafval
werd geleverd aan de boeren in de
omgeving om hun kleivelden lichter te
maken. Het vervoer van de afgewerkte
grafzerken buiten Blankenberge gebeurde
toen met de bierwagens van Foulon.
Het grootste deel van het steenkappersambacht speelde zich af in de ruimte van
het
atelier.
In
1973
werd
het
handelsfonds
overgedragen
aan
de
jongste telg, Jean-Pierre. Ter gelegenheid
van de Open Monumentendag met als
thema
‘Steen’
hebben
we
zijn
demonstratie kunnen bijwonen
van
allerlei
manuele
en
mechanische
technieken: het was voor velen een ware
openbaring.

Monument Albert I, achter het stadhuis
(1)
MARCEL M. CELIS, JORIS SNAET en
LODE DE CLERCQ: Antoine en Emile
Beernaert, steenhouwers. In Monumenten &
Landschappen 22/4, augustus 2003, p. 28-53.
(2)
VALERIE
BILLIET:
onuitgegeven
masterthesis.
(3)
In 1911 woonden ze in de ‘Rue du
Gaz’, 60.
Zie ook: CIS KENNES : De Begraafplaatsen
van
Blankenberge.
Uitg.
Vriendenkring
Stadsgidsen Blankenberge. 2009, 100 blz.,
p.69-71.
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Burgerhuizen van Uitkerkse architect
Jules Heyneman
in Sint-Andries voorlopig beschermd
Geert Proot

eclectische,
neoclassicistische
en
modernistische stijl.
Bij de panden die een voorlopige
bescherming kregen bevinden zich ook de
twee woningen gelegen aan de Gistelse
Steenweg 165 en 167. Ze zijn gebouwd
naar een ontwerp van de Uitkerkse
architect Jules Heyneman (1875-1952).

Vlaams
minister
Geert
Bourgeois
ondertekende enige tijd geleden de
voorlopige
bescherming
van
negen
woonhuizen aan de Gistelse Steenweg en
de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries

Foto Willy Vereenooghe

Brugge. Volgens de minister is dit een
eerste beschermingspakket van een
omvattend geografisch beschermingsdossier
voor
de
gemeente.
De
voorgestelde
panden
illustreren
de
stadsuitbreiding vanaf het begin van de
19de eeuw. Het resultaat is een aaneengesloten bebouwing in onder meer

Beide panden worden beschermd omwille
van hun rijk uitgewerkte gevel en gaaf
bewaard interieur.
Het eclectische herenhuis aan de Gistelse
Steenweg nr. 165 (links) dateert uit
1911. Bouwheer was de veehandelaar
Van Hoorickx. De gevel van de woning is
bezet met gele en rode baksteen in
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combinatie met arduin, die de muuropeningen en de ornamentiek benadrukken. Daarbij vallen onder meer de
geveltop en de gesculpteerde Hermesfiguur onder de kroonlijst op. De
inventaris “Bouwen door de eeuwen
heen”
voor
Sint-Andries
uit
2005
vermeldt ook gaaf bewaarde interieurelementen.
Bij het woonhuis op nr. 167 (rechts) uit
1913 is vooral de uitwerking van de
geveltop en de aanwezigheid van
tegeltableaus uitzonderlijk. Het pand
draagt de naam Villa Chantecleer. De
gevel is opge trokken in gele baksteen.

Oranje
baksteen
zorgt
voor
de
detaillering. In de inkomtravee bevinden
zich de twee rijk uitgewerkte tegeltableaus onder meer met de huisnaam en
een
tafereel
met
een
haan
bij
zonsopgang.
Deze twee voorlopig beschermde panden
in Sint-Andries zijn ook terug te vinden in
de bouwinventaris die verscheen in de
uitgebreide studie van Alberta Van
Asbroeck uit 2006 over de Uitkerkse
architect Jules Heyneman. Daaruit bleek
al dat de veelzijdige architect niet enkel
in Blankenberge en Uitkerke actief was.

Bronnen:
Berten Jo, Merkwaardige huizen, Gistelse Steenweg 165, in: Kroniek van SintAndries, (1998) nr. 99 blz. 33-34
Gilté Stefanie en Van Vlaenderen Patricia, met medewerking van Vanwalleghem
Aagje en Dendooven Karel, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris
van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge,
Deelgemeente Sint-Andries, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap –
Afdeling Monumenten en Landschappen – Vlaams Instituut voor het Onroerend
Erfgoed, 2005
Van Asbroeck Alberta, Jules Heyneman, Uitkerkenaar en veelzijdig architect,
Blankenberge, Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge, 2006
Negen burgerhuizen in Sint-Andries voorlopig beschermd, 20 juli 2012
(www.archeonet.be/?p=26592)
www.flickr.com/photos/erfgoed/7605902562/.

Uit een of andere oude doos

Tekening uit “Les Bains de Mer: Blankenberghe”
(Guides Castaigne – 1895)
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VSB en Blankenberge in de pers


INFO stadsmagazine juli, augustus en september 2012: “SCHATTEN TE KOESTERENART-NOUVEAUTEGELS IN BLANKENBERGE blz.10 &11.



Op 1 augustus was de VSB ‘VERENIGING IN DE KIJKER’ op

Klikken op

‘
En onderaan “Blader door het archief…”

Tentoonstelling in het MIAT, Minnemeers 9 te Gent:
Gevloerd en betegeld: De Belgische tegelindustrie van art nouveau tot seventies.
26/10/2012 t/m 10/03/2013, di-zo 10u-18u. Mario Baeck zorgde alweer voor een
degelijke en uitgebreide selectie vloer-en wandtegels. Mogelijk wordt een bezoek
deze tentoonstelling opgenomen in ons jaarprogramma 2013. U hoort er nog van!

Kunst Beaufort 04 in afvalcontainer
De replica van een autobus uit de jaren vijftig van de Luxemburgse kunstenaars Martine
Feipel en Jean Bechameil (kostprijs €30.000) is in de afvalcontainer beland.
Bij het begin van Beaufort was er heel wat te doen rond beschadiging van het kunstwerk
door vandalen. Nu belandt het werk gewoon in een afvalcontainer!
Volgens het Nieuwsblad (09/10) zegt intendant van Beaufort, Jan Moeyaert, dat het
kunstwerk zo goed als mogelijk werd hersteld in afwachting van een nieuw exemplaar.
Omdat het zo zwaar werd beschadigd, kon het kunstwerk ook niet meer worden verkocht.
Nu Beaufort04 gedaan is en omdat het kunstwerk geen waarde meer heeft, belandde het in
een afvalcontainer.
‘Het nieuwe busje zal klaar zijn rond Nieuwjaar en wordt dan overgemaakt aan de
Luxemburgse kunstenaars, die het verder zullen afwerken’, zegt Jan Moeyaert.
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Bezoek aan de Frontstreek op
6 oktober
Verslag: zie volgende Nieuwsbrief
Foto’s: Willy Impe
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