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'T SAS ZOALS HET WAS IN JEAN-BAPTIST MARCHAL ZIJN TIJD. 

tit 

En door hem verteld ! Als ge weet dat hij overliep van 
liefde voor alles wat het Sas betrof. Hij was een heem-
kundige avant la lettre en zeker als het over het Sas 
ging. Daar hij vertelt wat hij zelf beleefd heeft of 
langs zijn werk om kon uitvissen, is het beeld dat hij voor 
U schetst om van te snoepen. Ge ziet het oude Sas zo voor 
U verschij nen. 

Jean-Baptist Marchal, door de vrienden Baptist genoemd, zag 
het levenslicht te Bredene op 14 Juni 1889, als zoon van 
Jean-Baptiste en van Honorine Eerebout. Hij werd gekerstend 
als Johannes-Baptista, net zoals zijn vader. Hij huwde met 
Elodia Billiau en overleed op 18 Augustus 1953. 

Hij woonde op het Sas vanaf zijn kinderjaren. Eerst op het, 
nu verdwenen, gehucht 't Varretje en later in zijn huis, 
gelegen op de Prinses Elisabeth laan, II, rechtover de sas
sen . 

Hij was in leven ambtenaar bij Bruggen en Wegen, Dienst der 
Kust. Ook hierin volgde hij zijns vaders voetsporen, die 
toeziener geweest was bij Bruggen en Wegen. Zijn hobby's 
waren folklore en de geschiedenis van 't Sas. Hij was des
tijds de stuwende kracht achter de organisatie van het 
groots waterfeest rond de sassen van Slijkens in 1950. 
Spijtig genoeg werd deze grootse evocatie van de Popham-
aanval op de sluizen van Slijkens maar eenmaal opgevoerd. 
Misschien door zijn verscheiden ? Het gekende schip, waar
mede Ter Cuere nu in stoeten en optochten mede optrekt, werd 
ter gelegenheid van dit waterfeest gebouwd. 

Zijn nota's, welke wij hier voor U laten verschijnen, begon 
hij reeds te verzamelen voor de oorlog 1940-45. Hij bundel
de ze tot een boek dat hij evenwel niet liet verschijnen. 
Hier en daar kon er misschien nog wel iets bijgeschaafd 
moeten worden, maar Baptist verwisselde het tijdelijke voor 
het eeuwige, op 64-jarige ouderdom, alvorens hij met alles 
klaar was. 

Zijn boek verdeelde hij in vier delen, voorafgegaan door een 
voorwoord en een inleiding. Deel 1, Historische Beschrij
ving van de Sluizen van Sl'ijkens; deel 2, Beschrijving van 
het oude Sas-Slijkens; deel 3, Ontstaan van de huidige wijk 
genoemd Breedense straat; en deel 4, Enkele folkloristische 
Feiten van het oude Sas. 

Deel I vinden we uitgebreider en exacter texug in "Zoeklicht 
op Bredene" van R. Eeckhout, enkel Baptist's eigen bevin
dingen geven we dan hierover weer. Deel 2 en 3 volgen inte
graal. Deel 4 verscheen reeds in ons Jaarboek 1968. 

Laat ons tenslotte, bij het lezen van deze artikels, niet 
vergeten dat alles geschreven werd rond 1950 ongeveer. Als 
we b.v. lezen : waar het fabriek "Ostend Stores" zich nu be
vindt, dan wordt natuurlijk het oude pand bedoeld. 



Baptist kon niet weten dat er een nieuw fabriek zou gebouwd 
worden Iets verderop, In de tijden na hem. En zo nog ge
vallen meer. 
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1 Vuurtoren 
2 Fort Napoleon 
3 Leopold spuisluis en spuikora 
4 Vissershaven 
5 Handelsdokken 
6 Franse sluis en spuikom 
7 Militaire sluis 
8 Mosselhoek 

9 't Varretje 
10 Coupure 
11 Kerk Molendorp 
12 Kapellebrug 
13 Sasmolen 
^k Noord-ede 
15 Sluizen van Slijkens en 

vaart naar Brugge 

SAS-SLIJKENS 1895 • 
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Deel 1. 

Sluizen en Scheegvaart verkeer te Sas-Slijkens, 

Tot in den beginne van de 19" eeuw was de vaart Brugge-
Oostende de enige verbinding van Brugge met de zee, langs 
de sluizen van Slijkens. 
Toen in het jaar 1817 het Hollands Gouvernement besloot de 
versterkingen van de stad Oostende te volledigen, werd een 
commisie benoemd om de werken uit te voeren in de omstre
ken van de stad, teneinde de aflossing van de wateren van 
de landerijen te verzekeren, alsook de grachten van de ver
sterkte plaats te spijzen met zoet water. Deze commisie 
stelde voor, in zitting van 1 Oktober 1817, en keurde na
dien het projekt goed, tot het graven van een vertakking 
die de vaart Oostende-Brugge verbond met de handelsdokken 
te Oostende. Deze werken werden voltooid in 1820 en de 
vertakking werd genoemd de Afleidingsvaart Brugge-
Oostende. 
Voor het stroomopwaarts gedeelte van deze vertakking ge
bruikte men een oud pand van een fabriek gekend onder de 
naam "Molenkanaal". De lijnrichting liep verder door de 
Gouwelozepolder en de St-Catharinapolder, over de kom van 
de spuisluis, genoemd "écluse de chasse frangaise" en ver
bond zich met de grachten van de versterkte plaats die ver
lengd werden tot aan het eerste handelsdok. 

Aan het begin van het stroomopwaarts gedeelte van het 
"Molenkanaal" te Slijkens, juist op het punt waar de aan
sluiting plaats had met de vaart Brugge-Oostende, 't zij 
dus recht over de plaats waar zich nu het fabriek "Ostend 
Stores" bevindt, was te dien tijd een oude ophaalbrug ge
bouwd bestaande uit twee delen en over dewelke het verkeer 
verzekerd werd van de baan Oostende-Slijkens-Plassendale. 
Deze brug is zichtbaar op de photo van de oude kapel van 
Bredene. 
Tijdens de uitvoering van de werken waarvan spraak hier
boven werd deze brug afgebroken en vervangen door een 
draaibrug die de naam droeg van Kapellebrug. De brug 
ontleende haar naam aan een in de nabijheid gelegen kapel. 

De vertakking die de vaart Brugge-Oostende met de handels-
dokken van Oostende verbond had een lengte van 2.520 meter. 

Destijds waren er burelen voor het ontvangen van scheepvaart-
rechten gevestigd aan de sluis van Slijkens en aan de Kapel
lebrug te Slijkens. Heer Aimé Haemers was gedurende ver
scheidene jaren brugdraaier aan de brug. Na hem de'heren 
Vanmeersche TH,, Devriendt L., Lams L. en Broecke PH. 

Het gedeelte van de vaart Brugge-Oostende begrepen tussen 
de nieuwe Dammepoortsluizen te Brugge en de sluizen van 
Slijkens heeft een lengte van 20.842 meter. 
Gedurende de loop van de 19° eeuw waren de schepen die op 
deze vaart vaarden meestal getrokken door paarden. 
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De binnenschepen die er op vaarden hadden een maximum 
tonnemaat van 335 Ton, hun gewone afmetingen waren van 15 
tot 41 meter lengte en 2,85 tot 5 meter breedte; hun diep
gang was maximum 2,15 meter, . , , 

De zeeschepen konden te dien tijde alleen te Brugge aan
komen langs de sluizen van Slijkens. Deze schepen hadden 
een maximum tonnemaat van 500 Ton, ze hadden een lengte van 
ongeveer 50 meter, een breedte van 8,40 meter en een diep
gang van 4,25 meter. 
Bij uitzondering kwamen soms grotere schepen langs de slui
zen van Slijkens in de vaart Oostende-Brugge. Zo lezen wij 
in vroegere werken dat in 1879 het schip "De Vale" te Brugge 
kwam hebbende een tonnemiaat van 630 Ton. De afmetingen van 
dit vaartuig waren de volgende : lengte 62 meter, breedte 
9,30 meter en diepgan^g 4,65 meter. 
Om dit schip echter toe te laten te Brugge aan te komen is 
men genoodzaakt geweest het gewoon peil van de vaart 0,40 
m. te laten stijgen. 

Op de sluizen van Slijkens heerste gedurende de 19° eeuw 
een buitengewone bedrijvigheid; dag en nacht werd er op 
deze kunstwerken versast. Zeeschepen, uit Noorwegen of En
geland b.v., waren geladen met klipzout, engelse kolen, 
hout voor gebouwen, houtschorsen, tarwe, rogge, gerst, ha
ver, maïs, chicorei, stenen. • , 

Verscheidene engelse maatschappijen hadden zelfs regelmatige 
diensten ingericht tussen Engeland en België en zonden weke
lijks hunne stoomboten geladen met kolen of allerhande kolo
niale waren naar Brugge. Zo zagen de inwoners van Slijkens 
wekelijks verscheidene boten, zoals de "Richard Moxom", 
"Devonshire", "Kirkeaton", "Waterland", "Rosa", "Achilles" 
en meer andere nog door de sluizen de vaart van Brugge op
varen . 

Ook bestond alsdan een dagelijkse beurtdienst tussen Brugge 
en de sluizen van Slijkens. Deze dienst werd verzekerd op 
het einde van de 19° eeuw door de firma Roose-Pardoen, uit 
Brugge, bij middel van twee stoombargien, nl. de "Roos I" 
en de "Roos II" van de firma Roose gebroeders uit Oostende. 
Deze schepen vervoerden meestal koloniale waren en petrole
um. Te Brugge hadden zij aansluiting met andere dienst-
beurten op Gent, Brussel, Antwerpen, enz. 

De drukke scheepvaart die te dien tijde op het kanaal van 
Brugge naar Oostende heerste had ook een gunstige uitslag 
op de handel van het gehucht Sas-Slijkens. Zeelieden en 
schippers die aldaar enkele dagen of uren doorbrachten voor 
het laden of lossen van hun schepen, die wachtter op gunstig 
weder of op het getij maakten van deze gelegenheid gebruik 
om enkele aankopen te doen van eetwaren vooi; hun eerstvolgen
de reis. 

Op II September 1895 werd een wet gestemd waarbij het maken 
besloten wetdi van : een haven op de kust te Zeebrugge, een 
nieuwe haven te Brugge en een zeekanaal van Zeebrugge naar 
Brugge. 
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Deze werken waren voltooid in het jaar 1902-1903. Ingevolge 
het bouwen van deze nieuwe instellingen konden de zeeschepen 
nu rechtstreeks uit zee de haven van Zeebrugge binnenvaren 
en langs het Zeekanaal in de nieuwe dokken te Brugge aanko
men . 
Het gevolg hiervan was dan ook het rechtstreeks verval van 
de grote bedrijvigheid' op de sluizen van Slijkens. Er kwa
men niet langer zeeschepen bestemd voor Brugge deze sluizen 
doorvaren. Deze laatste werden van dan af alleen nog ge
bruikt door enkele binnenschepen en dienden verder voor het 
lossen van de overtollige waters komende van de landerijen 
gelegen langs de vaart Brugge-Oostende. De scheepvaart die 
vroeger zo druk was geweest op de sluizen van Slijkens was 
van nu af onbeduidend geworden. Weldra behoorde de vroegere 
roem van deze zo belangrijke kunstwerken tot het verleden. 
Andere omstandigheden waren immers ondertussen ook nog de 
toestand aan de sluizen komen wijzigen. 

Op 18 Oktober 1897 werden inderdaad door het Bestuur van 
Bruggen en Wegen, Bijzondere Dienst der Kust, te Oostende, 
de werken aanbesteed tot uitbreiding van de haveninrichting
en van Oostende. 
Deze werken, die toevertrouwd werden aan de aannemers Cop-
pieters, Cox, Baar en Watrin, voor de som van 14.830.000 fr. 
werden begonnen op einde 1897 en na de voltooiing ingehul
digd door Z.M. Koning Leopold II op 4 September 1905. De 
uitvoering van deze werken ombouwde niet alleen het groot
ste gedeelte van de haven van Oostende maar ook het bijzon
derste gedeelte van de wijk Sas-Slijkens. 

Deze wijk strekte zich inderdaad voor de uitvoering van die 
werken uit als volgt : ten Oosten tot aan de thans bestaan
de Nukkerstraat, ten Zuiden tot aan de Vaartblekersstraat, 
ten Westen tot aan het bestaande stapelhuis van de douanen 
en ten Noorden tot de Jachtclub. Zij was, zoals reeds ge
zegd, onderverdeeld in vier gehuchten, nl. Coupure, Mossel-
hoek, Varretje en Molenhoek. In elk van die gehuchten was 
te dien tijde een oud vermaard kunstwerk gelegen, waarvan 
de namen bij iedere oude sassenaar herinneringen uit zijn 
prilste jeugd opwekken. 

Voor de verwezenlijking van de werken tot uitbreiding van de 
haveninrichtingen van Oostende stond de gemeente Bredene het 
grootste gedeelte van de wijk Sas-Slijkens af aan de stad 
Oostende en wel onder meer de gehuchten Coupure, Mosselhoek 
en Varretje. Daarbij werd ook nog het Vuurtorenkwartier af
gestaan, dat voorheen ook bij de Gemeente Bredene behoorde. 
De stad Oostende betaalt aan de gemeente Bredene voor aan
hechting van voormelde gehuchten de volgende eeuwigdurende 
jaarrenten : 76; 61 fr., 1.403,00 fr., 770,18 fr. en 232,60 
fr. De twee laatstgenoemde gehuchten werden met hun huizen 
en kunstwerken totaal afgebroken om deel uit te maken van 
de nieuw te bouwen achterhaven van Oostende, van het eerst
genoemde gehucht werd de Coupuresluis afgebroken. 
De Vingerlynck of Coupuresluis werd vervangen door de thans 
bestaande "Afwateringsluis van de Noord-Ede", onder de be
volking genoemd "Sas van Maertens" 
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Dit sas werd gebouwd door de aannemer Maertens van Slijkens, 
vandaar de naam. 
De Mosselhoek verdween totaal en heeft plaats gemaakt voor 
de huidige aanlegposten voor de maalboten, nabij de Jacht
club. Het Varretje werd omgebouwd in kaaimuur, waar de 
"Tilbury-boten" thans aanleggen en waar zich de hangar 
"Cockerill" bevindt, voorlopig onbruikbaar gemaakt ingevol
ge de oorlog 1940-1945. r 

De baan van Oostende naar Slijkens, met de tramlijn, werd 
gedurende de uitvoering van de werken voorlopig verlegd 
langs de Conterdam en langs de toen bestaande afleidings
vaart van Slijkens naar Oostende, Op te merken valt dat 
te dien tijde nog geen sprake was van de huidige tramlijnen 
3 en 4 en dat alleen vier tot vijf stoomtrams per dag de 
verbinding tussen Oostende en Blankenberge verzekerden, 
langs Slijkens voorbijreden en er de reizigers opnamen voor 
Oostende en vice-versa. 
Het stroomafwaarts gedeelte van de achterhaven van Oostende 
werd verdiept tot aan de sluizen van Slijkens en in recht
streekse verbinding gesteld met de voorhaven. Terloops 
dient inderdaad opgemerkt dat voor de uitvoering van de 
uitbreidingswerken van de haveninrichtingen van Oostende 
er een steenweg bestond lopende recht door het Hazegras 
naar de Vuurtoren, zodat hierdoor de voorhaven en de achter-
haven niet rechtstreeks met elkaar in verbinding stonden. 
Op deze steenweg waren gelegen : de brug der Brugse Poort 
op het Hazegras, over de afleidingsvaart slijkens-Oostende; 
de sluis genoemd "Ecluse Frangaise" dewelke diende voor de 
bewerkingen van de oude spuisluis of springkom die toen ge
legen was, grotendeels, op de plaats waar zich nu het vlot
dok en de sluis Demey bevinden; de zeevaartsluis of "Ecluse 
Militaire, die gebouwd was naast de sluis genoemd "Ecluse 
Fran^aise", naar de Vuurtoren op. 

Deze zeevaartsluis diende als verbmdingsluis tussen de 
voorhaven en de achterhaven en verzekerde aan de zeeschepen 
de toegang naar de sluizen van Slijkens. 

De drie bovengenoemde kunstwerken werden eveneens totaal 
afgebroken en er werd overgegaan tot het bouwen onder meer 
van : de nu bestaande kaaimuur van af de Marineschool tot 
aan de voorhavenbrug; de voorhavenbrug; de sluis Demey, met 
het vlotdok, houtdok en zwaaidok; verscheidene aanlegposten 
voor de werkhuizen van het Zeewezen op de oosteroever van de 
havengeul; de stroomafwaartse stuwbrug gelegeü aan de werven 
Beliard en Crigton. 
De voorhavenbrug was ten dien tijde (1905) een draaibrug zo
dat na de voltooiing van de werken de zeeschepen nog steeds 
de sluizen van Slijkens konden bereiken en aldus in de vaart 
Oostende-Brugge binnen konden komen. Nochtans, zoals hier
boven reeds gezegd, was door het bouwen van de haven van 
Zeebrugge de zeescheepvaart langs de sluizen van slijkens 
quasi onbestaande geworden. 
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in 1909 werden door de Bijzondere Dienst der Kust de werken 
aanbesteed voor het maken van de stroomopwaartse stuwbrug 
"Pont Barrage" aan de kerk van Molendorp en van een bas-
sijnsas tussen de twee stuwbruggen. Om ze te kunnen uit
voeren moest de Kapellebrug in de Molenhoek afgebroken 
worden. 
De uitvoering van die werken was noodzakelijk geworden, want 
het bouwen van grote fabrieken, zoals deze van de maatschap
pij "Lumiére et Force Motrice" op de rechter oever van de 
vaart Brugge-Oostende en van de maatschappij "Electricité 
du Littoral" op de linkeroever van die vaart was beslist 
geworden. Voornoemde maatschappijen hadden aangedrongen 
opdat de verbinding van de vaart met de voorhaven voor 
grote zeeschepen zou mogelijk worden, dit met het vooruit
zicht van het aanbrengen van kolen uit Engeland. De slui
zen van Slijkens waren te klein geworden want sedert de 
uitvoering van de uitbreidingswerken van de nieuwe haven
inrichtingen kwamen grote cargoboten van 20 a 25 voet diep
gang de haven van Oostende bezoeken. 
De werken tot het bouwen van de stroomopwaartse stuwbrug en 
van het bassijnsas werden voltooid in 1911. De vaart Oost-
ende-Brugge werd op het gedeelte begrepen tussen de sluizen 
van Slijkens en het overzetveer "Half Mijl Huis" gebaggerd 
op peil -6 m. zodat op dit gedeelte de scheepvaart voor de 
grote zeeschepen verzekerd was, langs de Demeysluizen, de 
dokken en het bassijnsas. 

Na de oorlog 1914-1918 werd de beweegbare voorhavenbrug, 
die bij de aftocht der duitse troepen vernield geworden was, 
vervangen door een vaste brug. Het gevolg hiervan was dat 
de zeescheepvaart langs de sluizen van Slijkens totaal ge
stremd werd. 
Naderhand werd ook in het jaar 1933 een vaste brug geslagen 
over de sassen, ter gelegenheid van het verbreden van de 
rijksweg 10 Oostende-Brussel. Nu werd de scheepvaart zowel 
voor binnenvaartuigen als voor zeeschepen totaal stop gezet. 
Thans worden de overtollige waters van de landerijen gelegen 
langs de vaart Oostende-Brugge aldaar afgetapt. Wateraflos-
lingssluizen te zijn werd dus hun uiteindelijke bestemming. 

Een woordje dient hier nochtans aan toegevoegd. Gedurende 
de bezetting van 1914-1918 werden de sluizen van Slijkens 
heel dikwijls gebruikt door de duitse bezetters om de vaart 
Plassendale-Nieuwpoort, langs de vaart Brugge-Oostende, af 
te tappen en aldus de waters weg te trekken uit de landerij
en die door de Verbondenen in de streek van Nieuwpoort over
stroomd werden met het doel de vijand op te houden. Deze 
overstromingen gebeurden langs de sluizen van de achterhaven 
van Nieuwpoort, die dan ook gedurende gans de duur van de 
oorlog door de Duitsers bestookt werden doch nimmer totaal 
onbruikbaar konden gemaakt worden. 
Zo eveneens gedurende de bezetting 1940-1945, bij de invasie 
van de Verbondene Legers op de zo genoemde Westwal, vreesden 
de Duitsers een invasie op de belgische kust. 
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In het vooruitzicht van deze 
Oostende en Blankenberge wer 
van Slijkens, de landerijen 
van de vaart Brugge-Oostende 
onder zeewater gezet en als 
veranderd. 
Zo kunnen we bestatigen dat 
in vroegere als in hedendaag 
altijd een voorname rol gesp 

Alvorens te eindigen wil ik 
men van bedienden van het Be 
de laatste tijden het ambt u 
aan de sluizen van Sliikens 
Vercruysse L., Provost F., N 
Damman J., Backers A., Knock 
Toen in het ^aar 1842 de vlo 
Dorp vernieuwd werd, vond me 
te lezen stond : Alhier legt 
Thyssen in sein leven sasmee 
de X October 1681. Bidt voo 

gebeurlijke landing tussen 
den, bij middel van de sluizen 
gelegen langs de beide oevers 
tussen Brugge en Slijkens 

dusdanig in een no man's land 

de sluizen van Slijkens, zowel 
se tijden, op militair gebied 
eeld hebben. 

hieronder enkele namen opsom-
stuur van Bruggen en Wegen die 
itoefenden van sluismeester 
: Joncheere F., Marchal J.B., 
eutens L., Van Landschoote V., 
aert H. 
er van de kerk van Bredene-
n aldaar een grafsteen waarop 
begraven de Eersamen Sanderie 
ster te Slijkens, overleden 
r de Siele. 

1-

* * • * - * * 
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Deel 2. 

Beschrijving_van_de oude_wijk Sas-Slijkens. 

Zoals gezegd was de wijk Sas-Slijkens voor de uitvoering 
van de werken tot uitbreiding van de haveninrichtingen van 
Oostende onderverdeeld in 4 gehuchten met naam : 
- de Coupure 
- de Mosselhoek 
- het Varretje of den Hoek 
- de Molenhoek of Molens 

Hierna volgt nu achtereenvolgens de beschrijving van die 
gehuchten. 

Deze beschrijving put haar gegevens enerzijds in geschied
kundige werken en wel namelijk : Chronycke van Vlaenderen; 
Beschrijving der Oude en Beroemde Zeestad Oostende door 
wijlen Jer. Jacobus Bowens en de Geschiedenis van Breedene 
door de eeuwen heen van Robrecht de Beaucourt de Noortvelde 
en anderzijds in persoonlijke herinneringen uit mijn jonge 
kinderj aren. 

Ik durf- de lezer verzekeren dat deze beschrijving niet over
dreven is. Ik deed mijn uiterste best, om de toestand van 
het Oude Sas zoals het bestond vóór het jaar 1900, zo ge
trouw mogelijk weer te geven. 

Aan diegenen die ouder zijn dan hij zelf biedt schrijver bij 
voorbaat zijn verontschuldigingen aan moest die beschrijving 
van wat betreft een of ander klein detail niet met een vol
strekt absolute nauwgezetheid aan de werkelijkheid beant
woorden . 

In waarheidsliefde voor zijn geboorteplaats zal hij trouwens 
dankbaar zijn voor elke aanvullende inlichting of correctie. 
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1. De coupure . 

Het gehucht de "Coupure", dat heel klein van uitgestrekt
heid was, telde ongeveer een vijftig tal woonhuizen. 
Ze waren gebouwd tussen de "Mosselhoek" en de sluizen van 
Slijkens . 

Het voornaamste punt van dit gehucht was de "Vmgerlynck-
sluis" toen genaamd de "Coupure" die gelegen was op de 
plaats waar nu de Noord-Ede in de Kreek of achterhaven uit
mondt. Thans bestaat daar nog het houten brugje dat ge
durende de oorlog 1914-1918 gebouwd werd door de duitse 
legers. Het is gelegen vlak tegenover het thans bestaande 
gebouw van het Koninklijk Werk "IBIS". (1) 
De Coupuresluis was heel goed gekend want ze diende voor 
het aflossen van de overtollige waters van de landerijen. 
Die waters werden aangebracht langs de Noord-Ede. 
De heer Hermans Louis verzekerde gedurende vele jaren deze 
wateraftappingen. Hij voltrok de uitvoering van die be
werkingen onder de bevelen van de "Watering van Blankenber
ge". 
De coupuresluis lag in de bevoegdheid van die laatstgenoemde 
instelling. 

In de nabijheid van dit kunstwerk, recht tegenover het ge
bouw "IBIS", was een scheepswerf ingericht voor het herstel
len van houten binnenschepen (in dien ti^de waren de ijzeren 
binnenschepen nog weinig gekend); deze werf was op het einde 
van de XIX° eeuw nog zeer bedrijvig en werd toen bestuurd 
door heer Vernieuwe Pieter die woonachtig was in haar onmid
dellijke nabijheid. 
Deze werf en de Coupuresluis zelf, verdwenen zoals vroeger 
gezegd toen de werken-voor de uitbreiding van de haven van 
Oostende werden uitgevoerd. 
Maar ook na de uitvoering van die werken kende de Coupure 
nog veel bloeiende en welvarende jaren. 

Immers in de buurt had de firma "Decloedt en Zoon" haar in
richtingen en werkhuizen. Die firma werd toen bestuurd 
door de heer Decloedt Emanuel, stichter van de firma en va
der van de heer Decloedt Prosper. Heer Decloedt Emmanuel 
was een goed gekend aannemer. Hij was woonachtig te Brugge. 
Het was een edel figuur, die de volle achting wegdroeg van 
allen die bij hem werkzaam waren. 

(1) Dit houten bruggetje werd door het noodweer van 1 Febru
ari 1953 volledig vernield en achteraf vervangen door de 
huidige Bailey-brug. 
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Dikwijls kwam hij zijn werkhuizen bezoeken; daar hij bij een 
droevig ongeval een been verloren had legde hij doorgaans 
deze bezoeken af bij middel van een koets. 
Zoals het nu nog het geval is was ook de firma "Decloedt et 
Fils" de aangenomen firma voor het uitvoeren van de bagger-
werken in de havens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge 
en in de hillen van de kust. Die werken werden zoals nu uit
gevoerd voor rekening van het Bestuur van Bruggen en Wegen. 

Voor de werkhuizen Decloedt, in de kreek zelf, was een kiel-
bank gebouwd waarop de schepen van de firma kwamen liggen 
om hersteld te worden. Door het vervangen van de beweeg
lijke voorhavenbrug door een vaste brug na de oorlog 1914-
1918 was de toegang tot deze kielbank onmogelijk geworden 
voor de schepen van de firma en werd deze laatste afgebro
ken . Ken . 
In de werkhuizen van heer Decloedt E. waren vele arbeiders 
werkzaam hetgeen een grote bedrijvigheid met zich bracht in 
^e wijk. 
Lhoewel heel klein was de Coupure-wijk toen zeer goed ge-
=nd. Ook aan vermaak ontbrak het er niet. Zondags werden 
anspartijtjes ingericht. Die partijtjes brachten heel wat 
rukte mee en lokten veel volk naar het gehucht. 

de wijk 

Alhoewel heel klein was de Coupure-wijk toen zeer goed ge 
ke 
da 
dr ___ _. ._ __ ^ 
Ze werden gehouden in de kleine herberg van het huisje ge 
legen vlak tegenover het houten brugje van de Noord-Ede. 
Dat huisje werd toen bewoond door heer Heinderychs Joseph. 
Het staat er nog maar het wisselde van bewoner en wordt nu 
bewoond door heer Frans Schout. 

De kermis werd jaarlijks ingericht in dat gehucht en telkens 

Na de oorlog 1914-1918 werd nog een nieuw fabriek op de Cou-
purewijk gebouwd : "Les Frigorifères du Littoral" waar ijs 
gemaakt werd en tevens "frigo's" ingericht werden voor het 
bewaren van vleesprodukten en andere etelijke waren. 
Dit fabriek werd totaal verwoest gedurende de oorlog 1940-
1945. 

Dat was trouwens het lot van bijna gans die wijk. Na de oor
log 1940-1945 bleven nog slechts een tiental huizen van de 
wijk bestaan waaronder de inrichtingen van de firma "Decloedt 
et Fils". 
Tot op heden werden heel weinig huizen aldaar herbouwd zodat 
de "Coupure" nog steeds een droevig zicht voor de toeschouwers 
aanbiedt. 
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Die jollencompetitie genoot bijval bij de oostendsche be
volking en menige oostendenaar kwam naar de Mosselhoek 
gewandeld. 

De wijk is nu, zoals we hoger reeds zegden, totaal verdwe
nen door de uitvoering van de uitbreidingswerken van de 
haven van Oostende in de jaren 1900 tot 1905. 
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Dit gehucht was bewoond door vissers en ambachtslieden; men 
trof er ook enige handelshuizen aan en enkele drankhuizen 
(herbergen). 
Het gedeelte begrepen tussen het Varretje en de Tivoli was 
bijzonder druk bebouwd en werd door de bevolking "de Kaaie" 
genoemd. Het was begrensd oostwaarts door de Kreeke of 
achterhaven. 
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De boten van de vissers die het gehucht bewoonden, lagen 
daar geankerd. Gedurende het winterseizoen diende het als 
sprotmarkt. De vissers van het kwartier jcwamen er hun ge
vangen sprot te koop aanbieden. Deze vati'gst werd op "de 
Kaaie" op stukken oude zeilen of iets dergelijks ten toon 
gelegd aan de kopers. Deze waren doorgaans boeren uit de 
omstreken die de sprot kwamen opkopen om ze te gebruiken 
als meststof voor hun landerijen. 
Fabrieken voor het inleggen van soortelijke vissen bestonden 
toen niet in de nabijheid. Buiten het eigen gebruik als 
voeding en de aankoop als mest door de boeren bestond dus 
voor de sprot weinig uitvoer. Enkele handelaars hadden 
nochtans zelf kleine instellingen ingericht voor het roken 
ervan en verzonden zekere hoeveelheden gerookte sprot naar 
het binnenland. 
Deze verschillende handelsbedrijven brachten gedurende het 
winterseizoen een grote bedrijvigheid te weeg op "de Kaaie" 
en waren een bron van inkomsten voor de bevolking. 

's Zomers werd de sprothandel vervangen door de garnaalhandel 
die een grote bedrijvigheid met zich bracht. Verschillende 
huizen uit de streek geraakten bekend ver in het binnenland 
waar zij een vast klienteel verwierven. Dagelijks werd een 
gedeelte van de vangst van deze vissers naar de grootsteden 
opgestuurd. 
Met recht mag men zeggen dat "het Varretje" of "de Kaaie" 
toen zijn glorietijd heeft gekend. 

De uren verliepen zo druk bedrijvig en vreugdevol. De en
kele inwoners van die tijd die nu nog alhier woonachtig 
zijn herinneren zich die tijd met warme genegenheid. Ze 
zullen het met mij eens zijn en bekennen dat ze nog met 
een blijvende ontroering terug denken aan die dagen van 
vroeger. 

Wat mij persoonlijk betreft, kan ik mij nog enkele bijzon
derheden herinneren. Drie jaren van mijn prille jeugd 
leefde ik daar. Ik verliet "den Hoek" op den ouderdom van 
negen jaar, om intrek te nemen in het huis dat ik thans nog 
bewoon, gelegen bij de sluizen van Slijkens en dat gebouwd 
werd in het jaar 1898. 

De schone beek, genoemd het Varretje, met de Camerlynck 
sluis, die den Hoek begrensde langs de zuidkant en die 
een van de aantrekkelijkheden uitmaakte van het gehucht kan 
ik me nog best herinneren. Zij was gelegen in een lage 
Vlakte langs beide kanten afgedamd met tamelijk hoge dijken, 
omdat zij dienen moest voor het afleiden van de wateren van 
de landerijen van de Grote Polder van Zandvoorde., De weste
lijke dijk was bebouwd met huizen, de oostelijke niet. 
Zoals voorheen reeds gezegd werd het aftappen van de over
tollige wateren van het Varretje gedaan langs de Camerlynck-
sluis. Deze sluis was gelegen in de baan Oostende-Slijkens 
en vormde de zogezegde scheiding tussen de Hoek en het Sas-
Slij kens. 
Het was een mooi kunstwerk, gans gebouwd in arduin en voor
zien van vier grote verlaten. 
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In de winter, bij drukke regens, kon het peil van het Var-
retje geweldig stijgen. Er was dan wel eens gevaar voor 
overstroming. 
Het varretje was 's zomers de meest bezochte plaats van 
den Hoek. Langs de beide oevers op de ganse lengte van 
af de Conterdam sluis tot aan de Camerlynck sluis waren 
er vissersstellingen opgetimmerd waar de palingvangst 
met het kruisnet druk beoefdend werd. 's Zondags vooral 
trok de palingvangst de wandelaars hierheen van de stad. 
Geboeid bleven ze dralen bij de kruisnetten die hun be
langstelling gaande maakten. Ze wandelden heen en weer 
en volgden met aandacht en spanning het op en neer gaan der 
menigvuldige netten en verwijlden er soms tot laat in de 
avond. Vooraleer huiswaarts te keren hebben velen de 
bekoring gekend van een lekker goed bereid palingsouper 
en weinigen konden aan de bekoring weerstaan. Verder is 
me ook steeds zeer helder bijgebleven de beroemde ingang 
die bestond in de reeks huizen gelegen langs de Kaaie. 
De ingang leidde naar enkele woningen gelegen achter de 
grote baan van Slijkens naar Oostende en verderop ver
leende ze uitgang op het Varretje. Er bevond zich daar 
een klein kapelleken van Onze Lieve Vrouw. Vele god
vruchtige vissersvrouwen kwamen het dagelijks bezoeken. 

Deze ingang was bijzonder gekend door de jonge bengels 
van het gehucht. We noemden hem de "Garre van Seraphin 
Theune". 
Seraphin Theune was een grote felle man geweest. Hij 
woonde juist op het einde van de garre. Hij kon geweldig 
roepen en zich duivels kwaad maken op de jongens. Deze 
laatsten, die hiervan op de hoogte waren, vonden er dan 
ook een onbetaalbaar plezier in Seraphin te plagen, te 
titsen en woedend te maken. Dat duurde gewoonlijk tot ze 
met een oorveeg bedreigd werden. En het bleef trouwens 
dikwijls bij een bedreiging want onze bengels waren het 
spelletje te zeer gewoon. Ze zetten het op een drafje en 
de reus hen achterna. Seraphin met zijn houten klompen 
van bijna 1/2 meter lang kon ze zelden te pakken krijgen. 
Zijn grote reuzenstappen hielpen er weinig toe maar droegen 
veel bij tot het plezier van de jongens. Moeten we het 
verklappen, zelf groteren konden zich moeilijk losrukken 
van den aanblik die dat komisch tafereel hen bood. Geamu
seerd en stiekem keken ze toe en met moeite bedwongen ze 
een schalkse lacht. 

Is het verwonderlijk dat de "Garre van Seraphin Theune" zo 
dikwijls het eindpunt werd van de pleziertochtjes van de 
jonge gasten. Niet altijd toch bleef de plaagziekte onge
straft. Het eindigde weleens met een flinke klinkende oor-
veeg, voor dezen die het minst rap waren geweest en zich 
aan de reuzenstappen » \n onze vermaarden Seraphin bedrogen 
hadden. 
Genoten vreugde gaat nooit voorbij zegt de dichter. De 
tijd is over al die herinneringen heen gegaan maar zij 
die het beleefd hebben, hebben de vreugde in hun hart om
sloten en laten haar na voor die en volgen. 
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De mensen sterven, veel helden uit onze kinderjaren zijn 
niet meer. Zo ook dat gedeelte van het Sas, dat midden-
punt van vreugde en leven uit onze jonge jaren, "den Hoek" 
is er niet meer. 
Dit gehucht is totaal verdwenen in de jaren 1897-1898. 
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De Molenhoek, "X 
\-. 

Het gehucht "de Molenhoek" of "de Molens" was gelegen langs 
de afleidingsvaart van Slijkens-Oostende. Het strekte zich 
uit ten zuiden van af de Kapellebrug tot aan de huidige 
stroomafwaartse stuwbrug bij de werkhuizen "Béliard en 
Crigton" en ten westen tot aan de thans bestaande kerk van 
Slij kens. 
De Molenhoek heeft zijn naam gekregen involge het bouwen 
aldaar in het jaar 1750 van verscheidene zaagmolens die ge
diend hebben om allerhande soorten hout te zagen voor de 
handel. 
Hieronder laat ik een uittreksel geworden uit het werk van 
de geschiedschrijver J. Bowens (Beschrijving van Oostende, 
2° deel blz. 127-128) nopens het bouwen van voormelde mo
lens : 
"Ten zelven jaere wierd'er binnen Gend door verscheyde Per
soenen eene Maatschappy opgeregt tot het stellen van een 
zeker getal Zaeg-molens omtrent Slykens bij Oostende, om 
alderhande soorten hout te zaegen. ledere Actie bestond 
in duyzend Guldens en zoo haest de Deelhebbers het Octroy 
bekomen hadden, wierd de plaats daer toe uytgestoken en 
den eersten molen in het werk geleyd". 
"Zyne Koninglyke Hoogheyd den Aerst-Hertog Carel, Gouver
neur dezer Nederlanden, zeer vriendelyk aanzogt geweest 
hebbende om den eersten steen te leggen, kwam met een tref
felijk gevolg, naer Slijkens, dede deze plegtigheyd, en-
spysde 's namiddags ten huyze van den Sasmeester, tot dien 
eynde ten plegtigsten opgedischt door d' Heeren Staeten van 
Vlaenderen. De stad Oostende aldaer haere Gedeputeerde, om 
Zyne Koninklijke Hoogheyd te verwelkomen, degene nog ten 
zelven daege naer Brugge vertrok. Maer hoe wel deze onder
neming ook beraemd was, zag men nogtans deze Compagnie, 
't zij door tegenspoed of andere zaken, tot haeren onder
gang komen, zoo verre dat verscheydene Deelhebbers hunne 
Actiën van duyzend Guldens verkogten voor zeven Stuyvers 
en min, om t'eene mael daer buyten te zijn, en in geene 
voordere betaelingen te moeten komen. Niettegenstaende 
deze tegenspoeden hielden zommige der voornaemste Deel
hebbers de bestiering en hebben alles in den voordeeligsten 
staet gebragt, waer de Compagnie haer tegenwoordig is be-
vindene, hebbende aen haer eygen zestien Molens, zoo groote 
als kleine, benevens verscheyde zwaere schepen, die het 
hout uyt het Noorden afhaelen. De plaets alwaer dr Molens 
staen, is alsnu het Molendorp bij Oostende genaemd; word 
dagelyks met Huyzen en Woonsten bebouwd, en he,eft een 
schoone Kapelle met eene Kapellaen, alwaer de Goddelijke 
Diensten voor d'inwoonders gepleegd worden, alhoewel zij 
van de Parochie van Breedene afhangen". 

De oorsprong van de parochie Molendorp dient gezocht in het 
opmaken van zaagmolens op die plaats. Die molens werden ge
bouwd door de Gentsche Maatschappij. 
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In deze toren hingen voor den oorlog drie klokken geleverd 
door de Bochumer Verein Stahlfabriek, dragende de volgende 
opschriften : 

1. H. Maria 
2. Bochum 
3. Bochum 

Molendorp Pastor F. Debrabandere 1873 
H. Joseph Pastor F. Debrabandere 1873 
H. Rochus Pastor F. Debrabandere 1873 

Twee van die klokken werden gedurende den oorlog 1940-1945 
weggehaald door de Duitsers en naar Duitsland overgebracht. 

Volgende pastoors werden op de parochie Molendorp benoemd 
sedert hare stichting : 

1. Debrabandere Frans, van 1857 tot 1874 
2. De Meulemeester Modestus, van 1874 tot 1880 
3. Billiau Karel, van 1880 tot 1888 
4. Verhelst Eduart, van 1888 tot 1895 
5. George Henri, van 1893 tot 1895 
6. Billiau Richard, van 1898 tot 1903 
7. Pattyn Karel, van 1903 tot 1908 
8. Pieters Karel, van 1908 tot 1919 
9. Vanderheyde Victor, van 1919 tot 1921 
10. Briche Henri, van 1921 tot 1922 
11. Brutsaert Jerom Joseph, van 1922 tot 1927 
12. Nollet Nestor, van 1927 tot 1934 . ;̂  
13. Lésy Felix, van .1934 tot 1941 - • ' ' 
14. Matthys Jozef, van 1941 tot 

In de tweede helft van de 19° eeuw verdwenen de zaagmolens 
die destijds gebouwd waren op het Molendorp. De laatste er
van werd afgebroken in 1841. (1) 

(1) Jean-Baptist zal hier wel bedoeld hebben in de "eerste" 
helft van de 19° eeuw. 
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De Molenhoek werd herschapen en veranderd in de Vaartble
kersstraat en strekte zich uit vanaf de huidige bestaande 
pakhuizen van de firma Van Vlaenderen tot aan de werven 
van de firma Béliard-Crigton. 

Men zag er beurtelings ontstaan : de pottenbakkerij Bour
goignie; de hovenierderij van M. Bonte-Vanraepelgem; 
Samyn-Fischer en de werkhuizen van de maatschappij "Wagons-
Lits". . - , , . 

De straat aangelegd voor deze inrichtingen kreeg dan ook 
weldra de naam van "Vaartbleekersstraat". 

De pottenbakkerij Bourgoignie bevond zich op de plaats 
waar thans de pakhuizen van de firma Van Vlaenderen gelegen 
zijn; het zijn nog steeds dezelfde achtergebouwen die vroe
ger dienden voor de werkhuizen van de pottenbakkerij. 
Hieronder een korte beschrijving van deze inrichting zoals 
wij ze lezen in het werk van de geschiedschrijver Robrecht 
de Beaucourt de Noortvelde : 
"Pottenbakkerij". Vlaamsch Kunstpotwerk. Pottenbakkerij 
Bourgoignie. 

Die nijverheid, die reeds eeuwen op eeuwen telt, is van 
groot belang. 
Die potten en kannen, die kroezen en vaten, omgeven van 
sierlijke lijnen, doen ons denken aan het oude kunstrijke 
Brugge, dat altijd voort nog den titel houdt van koningin 
der kunst. 
Die nijverheid verbeterd nog van dag tot dag, men hoeft 
slechts een oogslag te werpen op de toogramen van de oost-
endsche winkels; en zelfs geheel West-Vlaanderen door vindt 
men in veel huizen dit zoo genoemd kunstpotwerk. Te dier 
gelegenheid zeggen wij een woord over de "Poterie" van Oost-
ende-Slijkens. Deze werd opgericht in 1852 door Willem 
BOURGOIGNIE-DUBOIS; het was een goede aanwinst voor de stad. 
Deze fabriek nam voor benaming : Vlaamsche Pottenbakkerij 
(gezegd van Brugge). 
Dit tijdperk van de nijverheid was geheel en al ter eere van 
de familie Bourgoignie en getuigde van initiatief en vernuft, 
want vroeger hield de fabriek zich met niets bezig dan pot
ten bakken voor hovenier en keuken. 
Ziedaar hoe de "Brugsche genie" ingevoerd werd in de Koningin 
der badsteden, waar ook de bijval overgroot was, want ver
schillende voorwerpen waren allen met bijzonderen smaak af
gewerkt. De pottenbakkerij stond niet ver van de oude kapel 
van Molendorp (Molendorp voor het geestelijk gezag en S.lij-
kens of Sas-Slijkens voor het burgelijk gezag). De kapel 
werd afgebroken na 1868. Dit was het jaar waarop de kerk 
gebouwd werd van Molendorp, afhankelijk van Bfeedene. 
De pottenbakkerij van Slijkens bleef aan de familie Bour
goignie tot in 1900. Dan werd ze verkocht aan een Naamloze 
Maatschappij. Onder de deelgenoten vinden wij : de baron 
De Vriere en de Caters, en anderen die wilden dien zoo nut
tigen nijverheidstak behouden en uitbreiden. 
Heden werkt de fabriek niet meer. Het moederhuis te Bru,gge 
wilde het zo. 



- 24 -

Zo verdween uit Oostende den aarden pot, die zo kunstrijk 
als nuttig was. 

De tuinbouwkundige instelling van den heer Bonte-Saelens 
bevond zich op de plaats waar zich nu de werkhuizen van de 
firma Ostend-Stores bevinden. Op den hoek van die inrich
ting, ongeveer op de plaats waar zich thans de café "Het 
Orgeltje" bevindt, was een gedeelte van de kapel blijven 
staan die in het jaar 1755 gebouwd werd zoals vermeld op 
bladzijde 85. Dit gedeelte van de kapel werd ook afgebro
ken tijdens de uitvoering van de werken tot bouwen van de 
stroomafwaartse stuwbrug aan de kerk van Molendorp. 
Tussen de wasserijen waarvan reeds hoger sprake en de thans 
bestaande werkhuizen genaamd "Wagons-Lits" bevond zich ook 
een IJsput die gedurende de felle winters gevuld werd met 
ijsbrokken die uit de toegevroren vaarten gekapt werden. 
Werklieden zoals metsers, plakkers, aardewerkers, enz, die 
door de felle vorst, tot werkeloosheid gedoemd waren, ver
dienden aldus een daguur door deze voorlopige bedrijvig
heid. Er dient opgemerkt dat toen in de streek nog geen 
ijsfabrieken bestonden. 

Het ontstaan van de verschillende hierboven vermelde nijver
heidstakken bracht een grote bedrijvigheid mede in de Molen
hoek en de wasserijen in kwestie waren zeer gekend in gans 
de stad en het omliggende. 

Thans bestaan nog alleen de wasserijen van de hh. Samyn-
Pintelon en Zoon, Samyn-Goethals en Zoon en de werkhuizen 
van de "Wagons-Lits". 

Waar zich eenmaal de hovenierbedrij ven van de h. Bonte uit
strekte werden, na de voltooiing van de werken tot het bouwen 
van de stroomopwaartse stuwbrug, de werkhuizen van "Ostend-
Stores" gebouwd en enkele cafe's en woonhuizen. 

Voor het uitvoeren van de werken hierboven vermeld werd over
gegaan tot het afbreken van een reeks woonhuizen die zich 
bevonden tussen de bestaande kerk van Molendorp en tussen de 
afgebroken kapellebrug, die zich recht over de werkhuizen 
van "Ostend-Stores" bevond. Er dient opgemerkt dat de door
vaart van de kapellebrug toen slechts 12 meter bedroeg. 
Onder die huizen bevond zich ook de wasserij van de heer 
Felix Lams, waar de heer C. Defever, thans nog wonende te 
Sas-Slijkens, toen werkzaam was. De wasserij zou door De
fever naderhand overgenomen en zelfs uitgebaat worden. 

Achter deze reeks huizen bevond zich ook de hofstede van de 
ouders van heer Defever die eveneens afgebroken werd samen 
met de huizen waarvan gesproken werd. 
Aldus strekte het Molendorp zich in dien tijd uit tot tegen 
de kerk zelf en onderging dit gehucht in het jaar 1909 een 
zulkdanige verandering dat men kan zeggen dat de bewoners 
die het verlieten voor 1909, het zeker niet meer zouden her
kennen, moesten zij er heden terugkeren. 

De Molenhoek maakte vroeger ook deel uit van de gemeente 
Bredene. , 
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Het is mij niet mogelijk geweest te bepalen wanneer dit 
stuk grondgebied bij de stad Oostende ingelijfd werd. 
Het kan misschien gebeurd zijn bij de uitvoering van de 
werken die beoogden het graven van een vertakking die de 
vaart Brugge-Oostende verbond met de handelsdokken te 
Oostende ten jare 1820. 

Op kerkelijk gebied hangt de Molenhoek thans af van de 
kerk van Molendorp of Slijkens. 

'; . .4 
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Deel 3. 

Het Ontstaan van de huidige wijk, genoemd Breedense Straat, 

De hiervoor gaande beschrijving van de vier gehuchten 
op het einde van de 19° eeuw de wijk Sas-Slijkens uitm 
ten zal gewis aan alle oude Sassenaars toelaten zich m 
meer nog eens een denkbeeld te geven van het toenmalig 
zo goed gekende Oud Sas. 
Ik wil dan ook verder mijn beschrijving voortzetten en 
lezer nu laten kennen, op welke manier het oude Sas ve 
dween en hoe die verdwijning aanleiding gaf tot het on 
staan van de Nukkerstraat en omliggende, nog beter gek 
onder de inwoners onder de naam van Breedense Straat 
(Brèningsche Stroate). De Breedense straat telt heden 
grootst getal inwoners van Sas-Slijkens. 

Benevens de vier gehuchten, vroeger beschreven, bevatt 
het Sas ook nog het gedeelte grondgebied gelegen langs 
staatsbaan Oostende-Brugge tussen de sluizen van Sli^k 
en de huidige Nukkerstraat en thans genoemd de Prinses 
Elisabethlaan (vroeger Sas-Noord straat). 
Voor de uitvoering van de werken tot uitbreiding van d 
haveninrichtingen van Oostende, t.t.z. voor 1897 was d 
Prinses Elisabethlaan slechts bebouwd vanaf de Coupure 
tot aan de Elektriciteitsfabriek. Verder stonden daar 
slechts weinig woningen. Wel bestond toen reeds de wo 
met smis nu bewoond door Cattrysse O. alsook de erneve 
staande huizen. Eerstegenoemde woning was vroeger bew 
door Van Broeide Désiré, burgemeester van Bredene van 
tot 1914. (1) 
Verderop ook de woning van heer Zwaenepoel André, gewe 
burgemeester van Bredene van 1921 tot 1947. (2) 
En in de Nukkerstraat enkele woningen waaronder de sta 
raelkerijen van hh. Hubrecht Jan, Bollenberg Eduard, ge 
wezen gemeenteraadslid van Bredene, en Henneman Pieter 

Het bebouwde gedeelte gelegen tussen de sluizen en de 
Elektriciteitsfabriek was dicht bewoond. Men vond daa 
enkele voorname gebouwen, waarvan hieronder een korte 
beschrijving : 
Vooreerst hadden we de aangenomen meisjesschool bestuu 
door de Zusters van de H. Vmcentius a Paulo, waarvan 
moederhuis te Torhout is. 
Deze school werd gedurende de oorlog 1940-1945 verniel 
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(1) Bedoeld wordt Baelde Désiré. Hij was als smid geves
tigd te Sas-Noord. Benevens de smidse baatte hij ook 
de herberg uit in zijn woonst gevestigd. Verhuisde 
in 1913 naar leper. 

(2) Het gebouw wordt door oudere Sassenaars nog altijd 
aangeduid als "het huis van de burgemeester". 
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Ze is heden vervangen door een nieuwe die gebouwd werd in 
de Nukkerstraat. 

" ^ • - , « . . . ''-* • tl. 

Voor de sluizen zelf bevonden zich de oude sashuizen van 
Slijkens. Het staatsmagazijn gebouwd bij deze huizen 
had gediend als bergplaats der materialen tijdens het bou
wen van de sluizen van Slijkens in 1755. . -^ ^ < ^' 

De oude sashuizen werden in het jaar 1900 afgebroken en 
vervangen door de huidige aldaar staande gebouwen. 
De werken tot afbreken en herbouwen van die woningen 
werden uitgevoerd door wijlen heer Brys Joseph, te dien 
tijde aannemer van openbare werken en welke later met 
wijlen heer Devriendt Isidoor de Brouwerij der Kust te 
Bredene-aan-Zee stichtte. , . . ' *.' 

Naast de sashuizen werd in 1864 het thans nog bestaande 
gemeentehuis van Bredene gebouwd met langs ieder kant een 
aanpalend huis dat diende als woning voor de hoofdonder
wijzer en de hoofdonderwijzeres der gemeentescholen. 
De gemeentescholen zelf werden gebouwd achter het gemeente
huis met haar twee woningen. Er is een school voor de 
meisjes en een voor de jongens. ledere school heeft een 
uitgang op de straat bezijden de woningen. 
Deze twee woningen zijn thans echter niet meer bewoond 
door de schoolhoofden. Ze werden door de uitbreiding van 
de bevolking van de gemeente toegevoegd bij het gemeente
huis zelf om te dienen als burelen. 
Als hoofdonderwijzers van de jongensschool hebben we ge
had : hh. Soete Dominique, Debacker Alberic, Lecoutere 
Theofiel, Van Massenhove, Lecoutere Médard en, heden ten 
dage, Hautekiet Oscar. 
Als hoofdonderwijzeres : Mej. Deharrinck Elisa, Mej. Logghe 
en thans mej. Hautekiet. 

Alvorens verder te gaan met de huidige beschrijving ver
oorloof ik mij enkele regels te wijden aan de nagedachte
nis van den heer hoofdonderwijzer Soete Dominique, die in 
dien tijde het bestuur in handen had van de toen zo ver
maarde gemeentelijke jongensschool van 't Sas. 
Heer Soete Dominique was een van die zo ijverige dorpson
derwijzers die alleen leefden voor de roem van de inrich
ting en voor de toekomst van hun leerlingen. Zijn voor
naamste doel was het vormen van de jonge krachten die hem 
waren toevertrouwd en het voorbereiden van hun toekomst. 
Steeds met moed bezield wijdde hij na zijn dagelijkse taak 
verscheidene uren aan de voorbereiding van zijn leerlingen 
tot de ingangsexamens voor het middelbaar onderwijs of tot 
examens voor lagere betrekkingen bij staat, provincie of 
gemeente inrichtingen. 
Verscheidene hogere staatsambtenaren en vooraanstaande per
sonen uit de huidige samenleving, ontvingen bij hem hun 
lager onderwijs en werden door hem binnengebracht in athe
neum of college, om van daar verder naar de hogeschool te 
trekken. Ik ben ervan overtuigd dat heden nog alle oude 
Sassenaars die bij hem op school zijn geweest, met eer en 
lof zullen spreken over "Meester Soete" en zijn nagedachte
nis zullen zij nimmer vergeten. .r s . ' c„ ^-< ., f.^ < i -
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De heer Soete Dominique werd op pensioen gesteld als hoofd
onderwijzer in het jaar 1910. Hij was ook gezworen land-
meter. Nadat hij gepensioneerd werd nam hij nog het ambt 
waar van gemeente-ontvanger. 
Hij stierf gedurende de oorlog in het jaar 1943 te Brussel. 
Nevens het gemeentehuis en de gemeentescholen, in het huis 
thans bewoond door de E.H. Onderpastoor van Molendorp en 
de heer Koster, woonde voor 1911 wijlen heer Meert Alfred, 
dokter in de geneeskunde. 
Dokter Meert A., echtgenoot van mevrouw De Swaef, was ge
boortig van Moortsel en was geneesheer van het Weldadig-
heidsbureel der gemeente Bredene. Hij kwam zich in 1888 op 
het Sas vestigen en won weldra de achting van iedereen. 
Met recht werd hij de "vriend der armen" genoemd. Hij be
zweek in 1911 aan een hartziekte, terwijl hij 's nachts op 
weg was om een zieke te bezoeken. 

Na zijn dood kwam heer dokter Maurice Vanden Bulcke zich 
op het Sas vestigen en na het vertrek van deze laatste 
heer dokter Vande Weghe Michel. Een tweede dokter, met na
me Ghesquire Willy, kwam zich voor de oorlog 1940-1945 al
hier vestigen. 

Nog in de Prinses Elisabethlaan, op de plaats waar zich nu 
het groot stapelhuis van de fabriek "Ostendia" opricht, be
vond zich vroeger de groot vermaarde stenen molen van Slij-
kens. Deze molen was een der grootste eigenaardigheden van 
dit gehucht. De molenaar heer Lekens Karel was dan ook 
goed gekend in de streek. Het was een der schoonste molens 
van de omstreken, statig gebouwd in stenen, die wit gekalkt 
waren. Geen enkel inwoner van die tijd kan zich het Sas 
van toen voorstellen zonder die molen. Hij verhief zich 
fier in de hoogte. Bij windig weer suisden zijn wieken door 
de onmetelijke ruimte als vier reuzen die elkander in een 
wanhopige vlucht achtervolgden. 
Deze molen behoorde in de fransen tijd toe aan de heer 
Jacobus Montagnie welke hem naar het schijnt heeft laten 
oprichten. Hij werd toen gedurende enige tijd gebruikt 
als stapelplaats van de voeders, haver en hooi bestemd voor 
het republikeins leger. Die voeders werden bij de land
bouwers van de omtrek opgeëist. Deze opeisingen werden 
door onze voorouders niet met een goed oog aanzien, temeer 
daar ze zich snel opvolgden en men nooit wist, wanneer ze 
een einde zouden nemen. 
De molen van Slijkens werd afgebroken in het jaar 1910. 
Op de plaats waar hij gestaan heeft werd een café gebouwd. 
Het werd destijds bewoond door wijlen Jules Demeester, 
aannemer-metser. Dit huis bestaat thans nog en maakt deel 
uit van de gebouwen van de Ostendia. 

Achter dit café werd rond dezelfde tijd de zo vermaarde 
toneelzaal van de koninklijke toneelvereniging "Nut en 
Vermaak" van Bredene-Slijkens gebouwd. De maatschappij 
"Nut en Vermaak", die reeds sedert lang haar vijftig jarig 
bestaan vierde, werd gesticht door wijlen Frans Maes-Mon-
tangie en gaf vroeger gedurende verscheidene jaren hare ver
toningen in de café gelegen aan de westkant van de kerk van 
Molendorp, op de Prins Albertlaan. 
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Dit café was eigendom van wijlen Charles Van Huele-Mermuys, 
brouwer, wonende drie huizen meer westwaarts. Het werd 
uitgebaat door wijlen heer Theofiel Kerckaert-Luca en na
derhand door zijn vrouw weduwe Josephine Luca, die thans 
woonachtig is te Gistel sedert de oorlog 1940-1945. tr 

De ganse blok huizen met de brouwerij Van Huele werd afge
broken om de verbreding te verwezenlijken van de grote 
baan Oostende-Plassendale in de nabijheid van de kerk, 
m het jaar 1938-1939. 

De toneelvereniging "Nut en Vermaak" heeft destijds, onder 
de leiding van haar betreurden voorzitter heer Frans Maes, 
jaren van buitengewone welvaart en bloei gekend, zowel in 
haar oude als in haar nieuwe toneelzaal. 
Buiten de vier wintervertoningen die jaarlijks gegeven wer
den en die druk bezocht werden door de inwoners van het Sas 
en van het omliggende en telkens besloten werden door een 
prachtig bal, werden voor de leden van de toneelkring zelf 
nog enkele gesloten feesten voorbehouden. Deze feestelijk
heden bestonden doorgaans in het opvoeren van enkele toneel
stukjes en het zingen van mooie liederen gevolgd door een 
gesloten koffiepartij met bal. 
Die feestelijkheden genoten een ongekende bijval bij al de 
leden die er gedurende enkele uurtjes een alleraangenaamst 
samenzijn beleefden. 

Pas enige weken geleden konden enkele oude leden van "Nut 
en Vermaak", die thans nog het Sas bewonen, zich met ge
noegen nog eens deze zo lang vervlogen doch nimmer te ver
geten avonden herinneren. Het was ter gelegenheid van de 
opvoering in de zaal Mondial in de Nukkerstraat te Sas-
Slijkens, van de vrolijke comedie "Wim". 
Immers de toneelvereniging "Nut en Vermaak" die sedert de 
oorlog 1914-1918 hare vertoningen voortzet in de stads
schouwburg van Oostende, onder de puike leiding van haar 
voorzitter heer Alfons Maes, zoon van wijlen heer Frans, 
had er met veel genoegen aan gehouden op uitnodiging van 
de uitbater van de zaal Mondial, heer Frans Cuypers, al
daar de hoger vermelde comedie "Wim" op te voeren. 
Deze comedie die een toneelwerk is van de heer Alfons Maes 
zelf, en wel een van zijn beste werken, behaalde een buiten
gewoon sukses. Het stuk getuigt van een diepe mensenkennis 
vanwege de auteur. 

De heer Alfons Maes, voorzitter van "Nut en Vermaak" vierde 
op 7 December 1947 zijn gouden jubileum als voorzitter-
toneelleider van de kring in de stadsschouwburg van Oostende 
Het is een van de edele figuren die steeds op de bres ston
den om de goede naam en faam van het oude Sas te helpen in 
eer houden en die zich thans evenzeer als vroeger gelukkig 
acht, aan enkele oude leden van zijn toneelkring die nog 
zijn duurbaar geboorteplekje bewonen, de gelegenheid te 
verschaffen om nog eens gedurende enkele uurtjes te mogen 
genieten van zijn zo diepgaande kennis op toneelgebied. 
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We trekken nu verder de Prinses Elisabethlaan op en komen 
aan de plaats waar nu de grote inrichtingen staan van de 
elektriciteitsfabriek. 
De gronden waarop deze fabriek gebouwd is, evenals deze die 
er neven liggen aan de oostzijde, waren voor 1907 we'inig 
bebouwd. Ze vormden een grote lage vlakte ongeveer drie 
meter onder het straatpeil gelegen. Ze werden gebruikt 
voor de grote steenbakkerij en van de familien Billiouw en 
Zonen en Portier en Zonen. ledere zomer werden daar ver
scheidene ovens steen gebakken in open lucht. Die stenen 
werden gedurende de winter afgevoerd en een groot gedeelte 
met schepen weggevoerd naar Nieuwpoort, Brugge en verderop. 

De familie Billiouw woonde verscheidene jaren in het huis 
waar nu de heer Cambier Georges, bestuurder van het konink
lijk werk de "Ibis" woonachtig is; dit gebouw was toen 
eigendom van deze familie. Thans is de familie Billiouw 
gans uitgestorven. 

De familie Portier was woonachtig te Oostende. 

Rond de jaren 1907 verdwenen deze steenbakkerijen; de lage 
vlakte werd opgespuwd met baggerspecie voortkomende van 
baggerwerken die uitgevoerd werden om de vaart Oostende-
Brugge te verdiepen. 
De gronden werden genivelleerd op dezelfde hoogte van het 
peil van de straat. 
Een gedeelte van die gronden werd eigendom van de maatschap
pij van het elektriciteitsfabriek en een ander gedeelte 
eigendom van de familie Staessens uit Oostende. 

Buiten de voornoemde gebouwen hierboven beschreven waren er 
weinig of geen huizen meer langs de Prinses Elisabethlaan 
gelegen en komen we dan ook verder rechtstreeks in de Nuk-
kerstraat waarvan reeds gewag gemaakt werd. 

De Nukkerstraat maakt de rechtstreekse verbinding uit met 
Bredene Dorp langs de Nukkerbrug gelegen over de Noord-Ede. 

De "Noordheede" en de Nukkerbrug waren reeds gekend in de 
Geschiedenis van Breedene en de geschiedschrijver Robrecht 
de Beaucourt de Noortvelde geeft ons volgende inlichtingen 
nopens beide : 
"Na de belegering vaji Oostende (1601-1604) mieken de schip
pers weer gebruik van de Noordheede, die hunne schepen naar 
Plasschendaele leidde, alwaar zij bij middel van een over
dracht in de Yperleet overgewonden werden". 
"In een vertoog van den jaere 1571 lezen wij dat alle sche
pen willende vaeren van de Caaye van Oostende naar Brugghe 
hebben gehadt twee weghen ofte passagente weten d'eene 
ende de eerste commende uyt d'haven van Oostende door de 
Creke van Breedene, gezeyt de Northeyde neffens den dyck 
van Breedene tot Plasschendaele, alwaer alsdan was een 
overdracht, over hetwelck de schepen willende naer Brugghe, 
wierden overgewonden in den ouden Yperleet; d'anderen wier
den ofter passaige was van Oostende voorseit door de Gave-
loose Creecke het Stoutland, ende ook als zij wilden, voorbi 
Snaeskerke en Oudenborgh, vallende alsoo tot Plasschendaele 
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aen den voorseiden overdracht ende also voorts naer Brugghe 
als de voorgaande. (Archief van Oostende)". 
Zie ook een vertoog, in of omtrent Mei 1631, tot den koning 
door den gouverneur van Oostende gericht over deze zaak. 
(Ibid) 
Een tot nu toe onopgemerkt gebleven feit is dat het graven 
eener kleine vaart tusschen het einde der vaart van Plas-
schendaele en de plaats waar het fort van Breedene ging ge
maakt worden voor het vervoer der bouwstoffen, in de eerste 
dagen van November 1599 besloten en aanbesteed werd. 
In het register 5 1/2 Staatsarchief Brugge, vindt men het 
volgende : 
"Item was op tzelve rapport gheresolveert te doen graven 
van thende van de vaert van Plasschendaele totter platse 
daer het derde fort Breedene zij geplant worden om alle 
materialen te mogen aanveeren te watren al ter minste coste 
dat doendelijck wordt bij bestedynghe van vers cheyde mees
ter ende geduerende t'zelve ghedelf ende gravynghe te ghe-
bruycken waeghes voor eenen corten tijt (13 November 1599) . 
Den 8n November wordt eenen afveerdiging naer het leger 
gezonden "omme te staene over de bestedynghe van den cana-
le leedende naer de plaetse van den derden forte". 
"De Noordheede schijnt een waterloop te zijn met de bedij
king van den polder van Breedene in de eerste jaren der 
17° eeuw (1612) gevormd. Nopens de Noordheede leze men 
eene aentekening in "La Flandre" door Vanderbussche, 
staatsarchivist te Brugge, jaren 1874- blz. 398. , 
Met het graven der vaart van Plasschendaele naar Slijkens 
(1669) werd de gemeenschap van Oostende met het binnenland, 
op het gebied der waterwegen nog eens gewijzigd. 
(Bowens, geschiedenis van Oostende I, blz. 134, 142, 144, 
1 4 7 e n 1 4 8 ) " . • „ • . ̂  

De Nukkerbrug op de Noord-Ede. 
"In Vlaendere was eertijds de Nekker of Waterduivel aanzien 
als een nachtzwervend dier, gelijkende aan eenen wange
drocht dat traagzaam liep rond den reiziger in de nabijheid 
van waterlopen en een gerucht miek gelijkende aan een ge
rammel van ketens". 

Het volksgeloof zag in den weerwolf of waterduivel eene ver
vloekte ziel, veroordeeld om des nachts op de aarde rond te 
dolen of ook nog was het een levend schepsel, verbonden 
door een zekere overeenkomst aan den duivel voor een tijd-^ 
perk van zeven jaren. Hij ontving voor loon een plaket 
(16 cents) daags maar indien hij zijnen dienst niet getrouw 
vervulde werd hij geweldig overladen met stokslagen. 
Men mocht zich niet laten opvolgen door eenen waterduivel, 
want hij zoude kunnen langs achter op uwen rug springen en 
alsdan zoudet gij hem moeten dragen tot aan uwe woning. 
Vruchteloos was het ook hem te bedreigen met eenen stok of 
vuurwapen; zijne huis was tegen den kogel bestand. Om er 
zich meester van te maken, moest men den bal, waarvan men 
zich wilde bedienen, laten wijden op Sint Huibrechtsdag, 
patroon der jagers, en hem met de tanden bijten vooraleer 
hem in den loop van het geweer te laden. 
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Vergeten wij ook niet te zeggen, dat de jager op water-
duivels in staat van gratie moest zijn, indien hij in zijn 
pogingen wilde gelukken. Ten bloede gewond, keerde de 
weerwolf of nukker terug tot zijn wezenlijke gedaante en 
zijn boetetermijn eindigde noodzakelijkerwijze. 
Indien de poging mislukte of niet uitgevoerd werd volgens 
de voorschriften, die wij aangehaald hebben, gevoelde de 
onverschrokken jager zich geweldig gegeseld door den hel-
sen geest. Het bijgeloof aan den waterduivel was sterk 
ingeworteld bij ons volk, gedurende de 17° en 18° eeuw. 
De Nukkerbrug te Bredene had vroeger ook eene droevige 
beroemdheid bij onze inwoners, en de dorpelingen vreesden 
deze gevaarlijken weg des nachts te moeten voorbijkomen. 

Verderop, over de Nukkerbrug, bestonden weinig huizen doch 
wel enkele hofsteden tot aan Bredene-dorp. 

We komen thans terug naar het oude Sas dat wij in de jaren 
1897-1900 zien verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw 
dicht bevolkte wijk : de Bredense straat. 
Zoals vroeger reeds gezegd werd na de aanbesteding van de 
werken tot uitbreiding van de haven van Oostende op 18 
Oktober 1897 onmiddellijk overgegaan door het Bestuur van 
Bruggen en Wegen tot de totale afbraak van de sluizen, ge
noemd "Ecluse Militaire" en "Ecluse Frangaise", alsook tot 
de afbraak van al de woningen gelegen in de gehuchten het 
Varretje en de Mosselhoek. 
De onteigening en de afbraak van die woningen van deze 
beide gehuchten noodzaakten de bevolking die aldaar woon
achtig was te verhuizen. 
Een groot deel van de bevolking vestigde zich op het Sas 
zelf, in de Breedense straat en in de Nukkerwijk; een 
ander gedeelte in de Vuurtorenwijk en een derde gedeelte 
in de stad Oostende. 
Op enkele jaren tijd zag men menigvuldige nieuwe woningen 
opzijzen langs de Prinses Elisabethlaan tussen de elektri
citeitsfabriek en de Nukkerstraat en werden nieuwe straten 
aangelegd, zoals de Staessensstraat, Nieuwstraat, Vaart
straat en andere meer tussen de drie voornoemde gelegen. 

Onder de menigvuldige families die het Varretje of den Hoek 
verlieten om zich op het Sas of in de Breedense straat te 
vestigen kan ik ond'ermeer vernoemen : Jacqueloot, Claeys, 
Maertens, Wouters, Heinderyck, Flockmans, Vandenberghe, 
Debrock, Helsmoortel, Van Raefelghem, Marchal, Zwaenepoel, 
enz. Verscheidene van die families of hun afstammelingen 
zijn daar nog steeds woonachtig. 

De Nukkerwijk en de Breedense Straat breidden zo meer en 
meer uit. Stilaan zag men dit gehucht aangroeien. De 
bevolking vermeerderde zodanig dat na ettelijke jaren met 
recht mocht gezegd worden, dat het oude Sas op deze plaats 
was overgeplant geworden en. nieuwe stevige wortels had ge
schoten. Nu is de Breedense Straat het hart van het Sas 
geworden. Men kan daar, buiten de wijkscholen, tal van 
handelshuizen aantreffen die ertoe bijdragen om dit ge
hucht in een handelscentrum te herschapen. 
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In 1925 werden de oude huizen staande naast de huidige wo
ning van den heer bestuurder G. Cambier, door het konink
lijk werk "Ibis" aangekocht en afgebroken. Op deze plaats 
werd de thans bestaande school Ibis gebouwd. Het schip werd 
nog enkele jaren behouden om te dienen als opleidingsschool 
voor de kinderen van de "Ibis". 
Later werd het verkocht om afgebroken te worden. 

Voor de oorlog 1914-1918 bezat het werk twee stoomtrei Iers 
de 0.75 en 0.75, die regelmatig de visvangst op zee deden. 
Aan boord van die trawlers deden de oudste leerlingen hun 
eerste zeereizen. Op die manier ontvingen ze hun eerste 
praktische lessen over de zeevisvangst. 
Thans zijn deze stroomtrawlers vervangen door het motorschip 
0.178. Een verdere uitbreiding van het koninklijk werk 
"Ibis" wordt hedendaags beoogd. 

Op nijverheidsgebied langs de Prins Albertlaan vernoemen we : 
de bloemisterij Robert Vyncke, de bierenfabriek Camille Luca, 
de fabriek van bouwmaterialen van de firma Catteeuw. 

Eindelijk in de Molenhoek hebben we : de bekende touwfabriek 
van "Ostend Stores" en de twee vermaarde wasserijen van 
Oscar Samijn en Zoon en van Ernest Samijn en Zoon. 
De werkhuizen van de slaapwagensfabriek genoemd "Wagons-
Lits" en de grote scheepswerven van de firma Belliard en 
Crighton. Deze vier instellingen bevinden zich op grondge
bied dat vroeger deel uitmaakte van de gemeente Bredene 
maar dat als gevolg van de uitvoering van de werken tot uit
breiding van de haven van Oostende, ingelijfd werd bij het 
grondgebied van deze laatste stad. Ze kunnen nochtans, ge
zien hun ligging, aanzien worden als deel uitmakende van het 
huidig nijverheidscentrum van Sas-Slijkens . 

Het ontstaan van de verschillende nijverheidstakken opge
somd hierboven maakten van het Sas een van de grootste nij-
verheidscentra van Oostende. Dagelijks komen er hier hon
derden mannen en vrouwen hun brood verdienen. Dank zij han
del en nijverheid kent het Sas van heden een hernieuwde 
bloei . 

We gaven dus een overzicht van het oude Sas van voor het 
jaar 1900. We hebben uiteengezet om welke redenen dit oude 
Sas gedoemd was om te verdwijnen en schetsten in het kort 
de Breedense Straat die het centrum werd van hetgeen we nu 
met recht het nieuwe Sas mogen noemen. 

Ik wil hieronder, alvorens verder te gaan, ook nog de lijst 
laten geworden van de burgemeesters van Bredene sedert 1797 
tot op heden en waarvan verscheidene het Sas zelf bewoon
den : 

1. F.J. Deweert,1797 
2. Frans Verdonck, 1806 
3. N. Kempinck, 1821 
4 . 
5. Jan De Beer, 1822 
6. Jozef Dumon, 1828 

« 
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7. André Zwaenepoel, 1837 /̂  ^ ' r 
8. Jozef Dumon, 1843 -' 'r ' . - . • > ' 
9. August Valcke, 1857 •> _ »' " ^ ' • 
10. Jacobus Van Steenkiste, 1863 ' .' *• • 
11. Petrus Bossier, 1870 •̂ 
12. Hendrik Rotsaert, 1872 • ,' -. " 
13. Hendrik Zwaenepoel, 1879 ,̂  > 
14. Hendrik Rotsaert, 1896 (dezelfde) 
15. Jan Verdonck, 1896 
16. Hendrik Rotsaert, 1907 (zoon van nr. 12) 
17. Désiré Baelde, 1912 
18. DésiréNyssen, 1914 ' .̂^ 
19. Ingelbrecht, 1918 
20. André Zwaenepoel, 1921 
21. August Plovie, 1947 (1) 

Hier vervolgt onze Baptist met een hoofdstuk "Folklore 
van het oude Sas". Het artikel verscheen in ons Jaar
boek 1968, onnodig dus het hier nogmaals over te drukken. 
Het behandelt, naast de beschrijving van de kermissen en 
carnavaldagen, vooral de jaarlijkse loting, waar de 
Dongelingen van o.a. Middelkerke, Mariakerke, Klemskerke, 
Vlissegem, Zandvoorde, Oudenburg, Ettelgem naar het Sas 
moesten komen, om door middel van het lot, aangeduid te 
worden voor militaire dienst of niet. 

1) In het boek van R. Eeckhout, Zoeklicht op Bredene, 
vinden we een uitgebreider en juister lijst be
treffende onze burgemeesters. Duidt het Jean-Bap-
tist m e t ten euvel, hij was misschien niet zo goed 
ingelicht in zijn tijd. 

• i . 

•VK 
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DE GRAAF DE MONTEREY. 
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DE MERKWAARDIGSTE STENEN VAN SLIJKENS. -, - . 

Het Fort Napoleon dat steeds verder in verval geraakt, was voor de twee
de wereldoorlog in een bezienswaardig museum herschapen. Met pinksteren 
van het jaar 1932 werd het geopend. De conservator van dat museum. Carlo 
Loontiens, schreef niet alleen een boek over het fort ( in het frans) 
maar verzorgde belangrijke heemkundige bijdragen in verschillende tijd
schriften. In het jaar 1936 werd het muzeum verrijkt met een aantal ste
nen, alle afkomstig uit Slijkens en die werden opgesteld op de binnen-
koer. Deze getuigen van ons verleden dateren uit de tijd van Karel II, 
Koning van Spanje (1661-1700) 

DE GRAAF DE MONTEREY. 

Aan de westkant kon men vroeger de stenen bewonderen die herinnerden 
aan de eerste steenlegging van de Sluizen te Slijkens in 1672 door 
Graaf de Monterey en enkele hooggeplaatsten uit die tijd.Deze stenen, 
een grote en verschillende kleine, alle in arduin gebeiteld, werden 
aan elkaar gemetseld en vormden zo één momument.De grootste steen die 
de belangrijkste was, werd echter in de loop der laatste jaren verwoest 
wellicht door een van die groepjes jongelui die dit oord meer dan eens 
onveilig maken. 

De tekst op deze steen luidde als volgt : (1) *' , , 

pöw JUAW vommo VE QU^NGA y FOMSECA 

CÖMTE VE MÖWTEREi/ ET VE fUEMTES MARQUIS 

VE TARAGOm, GENTILHOmE VE LA CHAUBRE . > . , 

VU ROy, WIRE SIRE, LIEUTENANT GOUVERNEUR 

ET CAPITAJNE GENERAL VES VAVS BAS ET VE 

BOURGOGNE ET CHERROLOIS 

AT POSE CESTE PREKER PIERRE 

Als versiering was er op iedere hoek van deze 22 cm dikke arduinsteen 
een bloem gebeiteld. 

Het voetstuk waarop dit groot monument was geplaatst is eigenlijk ge
vormd uit 10 kleine arduinen stukken die nog steeds te zien zijn in het 
fort en waarvan we de oorspronkelijke tekst die erin gebeiteld werd hier 
getrouw weergeven ( met de eventuele fouten). 

J. IPRE 
2. GAM). 
3. LES ECCLESIASTJQUES. 
4. BRUGES. 
5.TRAN(l ( h^t B^ugit [/fUjQ,]. 
6.LE CONTÉ VE SALAIAR, GENERAL V'ARTJELERJE. 
7.LE PRINCE VE ROBECQUE, GENERAL VE BATAILLE. 
S.LE GOUVERNEUR VE LA VILLE ET PORT V'OSTENVE. 
),VON FERPINAWT VE VALIARAVES. 
9.LE MARQUIS VE MÖRTAR, CAPITAINE VES GARVES. 

10. VON ANTONIO HEVERANO, GOUVERNEUR VE LA l/ILLE VE NIEUPORT. 
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Bov^nop de s teen van de Graaf de Monterey werden de s tenen gemetseld 
van :PÖW PEVW ALVAVO, ^ARECHAL CAMPÜ zn 

VOM JOSERE VE SAMTÖRVE. 

Ook deze stukken werden van de verwoesting n i e t gespaard. 
Het i s d u i d e l i j k u i t deze gegevens op te maken dat het frans in deze 
t i j d e n s t e rk bevoorrecht was, en ook gesproken werd door de hoge bur
g e r i j . 

Omtrent de j u i s t e datum dezer e e r s t e s teenlegging door de landvoogd ver
wijzen we naar de "Jaer-boecken der stad Brugge" uitgegeven in 1738. 

" de dzlv-Lngzn en heX houutMOAtk a^n heJ: wLzvMa 6cu> \jan Slycke,yii m.2Atn 
tzn jaeAz 1672 ioodayiig voAvoofideAt dat de G^av^ van HonteAë.y op dm 
24e Ougi,t nazn. Brugge QZ.komzn zljndz, bzne,v2.n6 dzn EiMckop van Brugge 
znde, dzn Commlji VandewaZZz, de ee-^^e •ittzne.n van heX mati>ejmnt QoXtyt 
ht<iit " 
Ter gelegenheid van deze belangrijke gebeurtenis werd er een medaille 
geslagen (2). 
Op de voorzijde : Geharnast en gedrapeerd borstbeeld van Karel II naar 

rechts. Om de hals draagt hij de ketting van de orde 
van het Gulden Vlies. 

Op de keerzijde : FLANDRIA-OSTENDE. Zicht op de haven van Oostende met 
bovenaan drie engelen waarvan een de trompet schalt. 
Op een langwerpige wimpel : NEPTUNO-ID-FRENUM-CAROLUS-
APPOSVIT ( Karel heeft Neptunus de teugels omgedaan). 
Onderaan de nieuwe sluizen van Sliikens met het fort 

i 
St.Philip en het "Gekroond Hoornwerk". 

We kunnen gerust schrijven dat Lodewijk XIV gretig gebruik maakte van 
de situatie in het Spaanse koningshuis ten dien tijde, om zich de Vlaam
se en Waalse gewesten toe te eigenen. Hij was immers gehuwd met Maria 
Theresia, dochter van de Spaanse Koning Philips IV. Maria Thereza had 
haar erfenisrechten moeten afstaan toen ze huwde, maar Lodewijk XIV 
beweerde dat onze gewesten haar toebehoorden en dus ook aan Frankrijk. 
De omstandigheden die er op volgden maakten de gelegenheid nog gunsti
ger voor hem want koning Philips IV stierf in 1665 op 63 jarige ouder
dom. Zijn zoontje Karel werd koning van Spanje op 4 jarige leeftijd. 
De knaap was vanzelfssprekend nog lange tijd onbekwaam om te regeren; 
dus moest zijn moeder Maria Anna van Oostenrijk het roer in handen ne
men. Vanaf 1667 werd de vrede gebroken daar de Fransen ons land binnen-
rukten.met hun machtig leger. 

In 1670 werd de Graaf de Monterey (1649-1716) als landvoogd der Zuide
lijke Nederlanden (3) aangesteld door de regentes, in vervanging van 
Don Inigo de Velasco van Castilie, een oude, onbekwame ziekelijle man 
die reeds twee jaar na zijn aanstelling zijn ontslag aanbood. 

Don Juan de Cuniga y Fonseca, Graaf de Monterey deed dienst als hoge 
officier in ons land en was slechts 21 jaar bij zijn aanstelling.Hij 
was de tweede zoon van Luis Mendez de Haro, de onderhandelaar van "Het 
verdrag van de Pyreneeën". 

De graaf schafte alle nutteloze uitgaven af, nam genoegen met een be
scheiden hofhouding en besteedde al wat er van financiën overbleef aan 
de versterkingen van Brussel, Bergen, Gent en Leuven (4) 

Haast alle Vlaamse steden werden omstreeks de jaren 1670-1675 in staat 
van verdediging gesteld. Maar niets zou kunnen baten tegen het krijgs
kundig genie van de Franse krijgsingenieur Vauban, die de belegerings-
werkenvan Louis XIV in de Nederlanden leidde (5) 
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DE HERTOG DE VILLAHERMOSA. 
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Tijdens zijn beleid verklaarde de Monterey op 16 oktober 1673 in naam 
van de regentes de oorlog aan Frankrijk (1673-1678). Een oorlog waar
tegen de Spanjaarden niet opgewassen waren. Het leger kreeg geen verster
kingen toegestuurd en slonk van dag tot dag.De Zuidelijke Nederlanden 
waren voor Spanje een zware last geworden.De landvoogd werd door zijn 
vijanden ten onrechte voor onbekwaam aanzienen er werd om zijn terug
roeping gevraagd. _ '< ' ,'.' 

DE HERKDG DE VILLAHERMOSA. '; 

Laten we nu terugkomen tot de merkwaardigste stenen die zich bevinden 
op de binnenkoer van het Fort Napoleon. Aan de oostkant, rechttegen-
over de eerste stenen van de sluizen te Slijkens ziet men nog steeds 
een schoon en groot gebeeldhouwde arduinsteen met een breedte van 1,12m 
en een hoogte van ],35meter, voorstellende de wapens van de Hertog de 
Villahermosa. Deze arduinsteen in barokstijl rust op twee langwerpige 
blokken van witsteen, elk 1,17m breeden 0,40m hoog waarin de woorden 
"SLANTS MAGAZIJN" gebeiteld werden. Deze drie stukken bevonden zich 
boven de ingangspoort van het provinciaal magazijn. Aan de oostkant van 
de sassen lag het Fort van Slijkens of het " Gekroond Hoornwerk" zo 
genaamd omwille van zijn vorm.Binnen de vesting stonden parallel met de 
vaart : het groot magazijn, de huizen van sasmeester en sasseniers en 
een herberg. (6) • " • 

" SLANTS MAGAZYN " werd dus gebouwd tijdens het beleid van Landvoogd 
de Villahermosa, die Graaf de Monterey opvolgde en wel tussen 1675 en 
1680. 

Dit magazijn was een soort stapelhuis waarvan de inventaris door de 
sluismeester moest worden gehouden. Een van de sluismeesters was Jozef 
Olleviers waarvan de rekeningen door hem bijgehouden van 1689 tot 1743 
zich bevinden in het rijksarchief te Brugge. 

In Juli J8J0, ten tijde van Napoleon kwamen er een vierhonderdtal Spaan
se krijgsgevangenen te Oostende aan om de uitgravingswerken voor de 
Forten te verrichten. In Maart 1811 en in September van hetzelfde jaar 
kwamen er nog meer en de laatste werden gelogeerd in het gebouw te Sas 
Slijkens "SLANTS MAGAZYN". Daar waren ze heel dicht bij hun werk. (7) 
Deze Spaanse soldaten,waarvan er hier veel stierven, aangetast door 
de polderkoortsen hebben de basis gelegd voor het gebouw dat zich toch 
nog steeds zo groots in dat stukje duinen verheft "het Fort Napoleon". 

We gaan even terug naar het jaar 1676. In die tijd kwam het nieuwe sas 
van Slijkens klaar en zag men uit naar de inhuldiging daarvan.De officie-
Ie opening der deuren van de sluizen werd uitgesteld tot de komst van 
de Hertog die zopas de Graaf de Monterey had opgevolgd.Dif was de vroe
gere Generaal der Ruiterij in de Nederlanden, Don Carlos de Gurrea 
Aragon y Borja, 9e Hertog van Villahermosa, Graaf van Luna en Picallo 
(1634- 1692). , ŵ., . • . V 

De hoge gast kwam op J3 februari 1676 met een pracntig gevolg te Oostende 
aan.'s Anderendaags voer hij met de schepen "GASTEL RODRIGO" waarop 
kapitein Christoffel de Vinck en de "ST FRANCISCUS" waarop kapitein 
Matheus De Moor, in grote luister naar het Sas, gevolgd door enkele koop
vaardijschepen. (8) 

Net zoals het zijn voorganger verging, viel het ook tegen voor de Villa
hermosa; de oorlog met Frankrijk bleef aanhouden, de toestand verergerde 
nog. In 1678 verkreeg hij de titel van "Ridder van het Gulden Vlies ". 
Na een beleid van vijf jaar van 1675 tot 1680 valt ook hij in ongenade 
bij het Spaanse hof_̂  en moet hij plaats ruimen. Karel II zou hem in 1685 
vragen terug te keren naar de Nederlanden maar hij weigerde en terecht. 
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EEN GRAVURE MET DE BEIDE LANDVOOGDEN. 
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EEN GRAVURE MET DE BEIDE LANDSVOOGDEN. 

In het werk van A.Verbouwe " Iconografie van het Arrondissement Oostende 
wvinden we onder het nummer 290 de beschrijving van een prachtige gra
vure van de hand van Gaspard Bouttats (Antwerpen 1648-1695), daterend 
uit 1675 (9) . Deze gravure werd eigenlijk vervaardigd om te dienen als 
almanak voor het jaar 1676. ^ • t 

Het gedeelte van de prent die voor ons van belang is, toont ons een al
gemeen zicht op de stad Oostende aan de zuidoostzijde. Op de voorgrond 
bemerken we het fort St Philip, het nieuwe sas en onderaan het fort van 
Slijkens of het " Gehoornde hoornwerk". Het beeld is echter duidelijk 
een kopie van een schilderij die zich bevindt te Brugge, Stedelijk mu
seum, Groeningereserve, en die toegeschreven wordt aan Hendrik Van 
Minderhout. 

Gaspard Bouttats versierde zijn werk echter nog met zinnebeeldige figu
ren en in het bovengedeelte bevinden zich drie portretten : 

In het midden dit van Koning Karel II van Spanje; links dit van de Her
tog de Villahermosa en rechts dit van de Graaf de Monterey. Belangrijk 
zijn ook de wapens die we bij deze portretten terugvinden. Let vooral 
op deze van de Villahermosa die we ook kunnen zien op de prachtige ar
duinsteen van "SLANTS MAGAZYN". 

NOOT. »* ' ' r ' -u ^ i - * 

(1) We geven de beschrijving die Carlo Loontiens ons naliet van het 
monument in " De badgast n° 10 en 1] van 22 juli 1936. 
"Van de Sluizen van Slijkens en het Fort Napoleon. 

(2) Het Gulden Vlies. Vijf eeuwen kunst en Geschiedenis. 1962 blz.242. , 
(3) In het Koninklijk muzeum voor oude kunst te Brussel kan men het 

geharnast borstbeeld bewonderen van Graaf de Monterey gemaakt door 
Lodewijk Willemssens (Antwerpen 1630-1702), leerling van Artus 
Quellijn de oude. 

(4) Geschiedenis van België, deel III door Henri Pirenne Blz 22. 
(5) De Vlaamse krijgsbouwkunde door M.Van Hemelrijck. 1950 blz 151 
(6) Zoeklicht op Bredene door R.Eeckhout .1968 blz.126. 
(7) De Badgast nrs.lO en 11 van 22 juli 1936. 
(8) Zoeklicht op Bredene door R.Eeckhout .1968 blz.83. 

Het schip GASTEL RODRIGO was genaamd naar een vroegere landvoogd 
der Zuiderlijke Nederlanden.(9) Enig gekend exemplaar dat zich be
vindt in het stadsarchief te Oostende. Onze dank aan archivaris 
de heer N.Hostijn die welwillend de fotos heeft laten nemen voor 
deze bijdrage. 

^ • - \ , , • - ' Willy Debaillie. 
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De steen SLANTS MAGAZYN in zijn huidige toestand. 
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DE GEMEENTELIJKE HARMONIE TE BREDENE - 1947 1982 

S T I C H T I N G S - P E R I K E L E N . 

In ons gezegend Belgenland ontstonden destijds - en 
ontstaan nog altijd, zij het in mindere mate - slechts 
twee soorten verenigingen: de sportverenigingen en daar
naast de kulturele verenigingen. Wat de sportverenigingen 
zijn, dat weet allicht iedereen...en de kulturele, dat 
ziJTi dan al de andere. De GEMEENTELIJKE HARMONIE te 
Bredene is in ieder geval onder te brengen bij de laatste 
soort, en het is de bedoeling met deze enkele regels na 
te gaan hoe het opzet te BREDENE begonnen is...en dan nog 
gelukt is ook!. 

De vraag is dus: hoe komt een muziekvereniging nu 
eigenlijk tot stand?. Hoe begint dat?... En hoe zat het 
in zijn haak te Bredene? -

•t Is gemakkelijk te zeggen: men "pakt" een voorzitter, 
men "trommelt" een "deel" muzikanten op...en vieva boema... 
we zijn er mee weg!. Maar zo eenvoudig is het nu ook weer 
niet!. Verenigingen zoals de Gemeentelijke Harmonie te 
Bredene kan men maar "op gang" brengen op twee manieren: 
ofwel, om het vooropgestelde doel te bereiken vormt men 
vooraf een bestuurskern met de elementaire bestuursfunkties, 
en dat bestuur zorgt er dan liefst zo spoedig mogelijk voor 
- of probeert dat althans - de "socheteit" in de mate van 
het mogelijke uit te breiden en op te werken, 

In het andere geval komen enkele mensen samen, door 
een bepaald impuls aangezet, maken vrienden en kennissen 
warm voor de goede zaak, en als hun vereniging uiteindelijk 
wat op dreef gekomen is, dan komt het uit dat er een 
serieus bestuur nodig is - ja zelfs onontbeerlijk - voor de 
verdere goede gang van zaken. En we zijn er ook!. 

Het is vanzelfsprekend dat in beide gevallen een of 
andere initiatiefnemer ermee moet beginnen. Merken wij ook 
op dat het oprichten van voor handelsdoeleinden gesponserde 
verenigingen hier buiten beschouwing gelaten wordt. 

Een spijtige zaak doet zich wel meer dan eens voor bij 
verenigingen tot stand gekomen volgens de tweede manier, 
In de euforie van "het zich ontstaan te weten" en door het 
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improviseren van het eerste uur - maar vooral door het 
ontbreken van de nodige bestuursleden die "het" gewoonlijk 
doen - wij denken hier aan een secretaris, een schrijver, 
of zelfs een archivaris - wordt alle aandacht voor het 
"nu voor later van de vereniging" heel dikwijls ook maar 
tot later uitgesteld,..en van uitstel tot afstel: 't is 
maar een woord!...en dan komt het er niet meer van, tenzij 
héél wat later. Maar dan is men verwonderd dat de "grote 
maneuvers" er aan te pas komen!. 

De Gemeentelijke Harmonie te Bredene kwam tot stand 
op de tweede manier...en ook hier zijn de archieven of 
verslagen uit de beginperiode zo goed als onbestaand. 
Afgezien van de boekhouding, onmisbaar voor het normaal 
beheer, en een rapport van de toenmalige toestand, door de 
ondergetekende, op dat ogenblik secretaris, opgemaakt na 
7 jaar wericing, doch hoofdzakelijk handelend over de tech
nische prestaties, zijn ons geen geschreven documenten 
bekend. 

Wat gelukkig nog wel opgetekend kon worden, dat zijn 
de belevenissen van sommige personen die er destijds "van 
heel dicht bij betrokken waren", en waaruit blijkt dat men 
eigenlijk twee verschillende perioden moet onderscheiden 
bij het ontstaan van de Harmonie: nl. de ontwerp-periode 
en daarna de periode van de practische aanpak. In beide 
periodes komen personen uit Bredene voor, die zich, ieder 
op hun eigen terrein, verdienstelijk gemaakt hebben om de 
Gemeentelijke Harmonie in de eeer moeilijke omstandigheden 
van de naoorlogse tijd op de been te helpen. 

De persoon die na de oorlog, voor zover als bekend 
in Bredene, voor het eerst openlijk met de idee van een 
nieuw "muziek" voor de dag gekomen is, blijkt niemand min
der te zijn dan dhr Jerome Depoorter - later bijgenaamd 
Nonkel Jeroom. Dat er nog andere menaen geweest zijn, die, 
met voor hun tijd vooruitstrevende gedachten, af en toe 
in Bredene opdoken, wordt door niemand betwisi;. En dat 
sommigen misschien wel aan een muziekgroep gedacht hebben, 
ook niet. Maar,..het Sport- en Peeataomité was toen al in 
werking, en wie spreekt van feestten, denkt onvermijdelijk 
aan muziek, Jerome Depoorter had de idee van dhr Lievin 
Cuypers - een aci;ieve maar nederige werker op muziekgebied 
- en hij zou daar nu eens wer^ van maken. 

Volgens de mémoires van Jeroom gebeuT'ao dit vrijwel 
alsvolgt: 

/ 
In de naoorlogse periode 1945 - 46 heerste in è.e uit

gangswereld een echte "café-chantant"-woede die ons door 
het Engels leger na de bevrijding overgelaten werd. Het 
was toen de tijd vsui de "parties" (spreek uit pkèè.tie...) 
bij de militairen, waar de jonge dames "WEL binnen mochten 
maar de jonkmsms NIET. Het gevolg was, dat een groot aantal 
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cafébazen die hun zaak iets of wat in 't oog hielden, 
minstens op zaterdagavond, en meestal op zondag ook nog, 
een "orkest" lieten spelen in hun zaak waar IEDEREEN dan 
binnen mocht...kwestie van de bevrijdingsvreugde op peil 
te houden, en ook om niet achter te lopen bij de 
militaire konkurrentie..,! 

Als wij spreken van een "orkest", dan is dat wel 
een groot woord: immers in de meeste gevallen - enkele 
grote instellingen daargelaten - was dit orkest terug te 
brengen tot een strijkje met pianist, of een akkordeon-
speler met een drum-vent ergens in een hoek van het eta
blissement of op de biljardtafel...en de rest was dan 
navenant. Maar het was wel degelijk de gulden tijd voor 
de muzikanten en ook voor de zangers en animateurs. 

Jer6me Depoorter die door beroepsbezigheden als 
bieruitvoerder in heel wat tapperijen kwam, had zich als 
volkszanger-animateur een bepaalde reputatie opgebouwd, 
en hij werd dan ook meer en meer gevraagd om zijn kwink
slagen-repertoire ten gehore te brengen, wat hem anders-
zijds dan ook heel wat relaties onder de muzikanten 
bezorgde,..en dat de gesprekken dan heel dikwijls over 
muziek handelden, lijdt geen twijfel!. 

Op een van deze toemees nu, ontmoette Jer6me een 
andere figuur uit de latere harmonie: dhr Lievin CUYPERS. 
Lievin speelde 'tergens" harmonika en Jer6me moest nu 
toevallig ook "ergens" zingen en moppen tappen. Beiden 
kenden elkaar al vele jaren als Sassenaars en "liepen 
rond" met de zelfde idee: een muziek samenstellen. Naar 
het schijnt werd het voorontwerp van een muziekvereniging 
dan geboren tussen pot en pint tijdens "den antrak"(°), 
omdat de aandacht van het pottenpakkend publiek afgeleid 
was door een daar voorbijpasserend muziekkorps. 

Lievin Cuypers die heel wat muzikanten kende, was 
altijd bereid geweest om ergens bij te springen als het 
nodig bleek een goede vriend uit de nood te helpen. 
Daarom rekende hij ook wel discreet op eventuele mede
werking van collega's-muzikanten, mocht dit bij een of 
andere omstandigheid ooit nodig zijn. 

Lievin Cuypers stak dus het vuurtje in gang om een 
muziekvereniging op te richten...en Jerome Depoorter liet 
zich gewillig lijmen om te proberen de zaak leefbaar te 
maken "omdat hij goed ter tale was", en ook omdat hij 
tot feestbestuurder en tot voorzitter aangesteld was bij 
het SPORT- en FEESTCOMITÉ, dit onder het eerste naoorlogse 

(°) Dialekt voor entr'acte, pauze, interval. 
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gemeentebestuur met burgemeester Zwaenepoel, en nu maar 
pas goed in actie kwam onder burgemeester Aug. Plovie, 
zij het weliswaar met een schare flinke medewerkers. 

De ganse harmonie-historie werd drie dagen en halve 
nachten lang besproken onder de twee protagonisten. 
Burgemeester Plovie kwam regelmatig bij Jeroom aangelopen 
en Lievin Cuypers zorgde ervoor om af en toe ook zijn 
duit in het zakje te doen. Links en rechts werd raad ge
vraagd. Allerlei personen werden gekontakteerd. Voorstel
len opgebouwd...afgebroken,..weer besproken. Ettelijke 
flessen kortendrank van Jeroom moesten er ook aan geloven 
...en uiteindelijk bleek burgemeester Plovie voor de 
zaak gewonnen, en nam hij op zich, de meerderheid uit de 
toenmalige politieke konstellatie op de hoogte te 
brengen en de oppositie voorzichtig te polsen om te zien 
"van waar de wind ging komen". 

Dhr Pierre Helsmoortel, toentertijd gemeentebedien
de en goed orkest-muzikant - konsèrvatorium prijs klavier 
en saxofoon - was ook reeds aangezocht geweest, ook al 
om zijn muzikanten-relaties, en hij zou zich de medewerk
ing verzekeren van Lievin Cuypers en nog enkele muzikanten 
om van meet af aan de leiding te nemen bij de uitbouw van 
de vereniging. En hiermee zou men van start gaan!. 

Ondertussen was een bij Arth. Goekint gedrukte 
oproep-affiche verspreid, met het doel de muzikanten en 
as pirguit-muzikant en uit Bredene en omliggende, die eventu
eel goesting daarvoor hadden, in te schrijven - met of 
zonder instrument. Men zou wel zien, en... men zag onmid
dellijk: het aantal muzikanten dat zich als liefhebber 
kwam aanbieden overtrof de stoutste verwachtingen, zo-
dajiig dat wij zelfs direct konden beginnen!. 

Maar...laten wij niet vooruit lopen op de zaken, want 
die zaken steunden eigenlijk op heel veel improvisatie. 
Uit een bondig verslag over de 7-jarige werking van de 
Gemeentelijke Harmonie te Bredene - zoals reeds vroeger 
vermeld: het enige document van dien aard dat wij nog 
bezitten en opgesteld op 12 dec, 1954 - vernemen wij 
enkele wetenswaardigheden uit de stichtingsperiode, 

"De oprichting van de Gemeentelijke Earmonie ging 
door onder zeer moeilijke omstandigheden,"n de eerste 
herhalingen geleken dan ook meer op een cirkusvoorstel-
ling dan op een muziekrepetitie, In de Harmonie waren 
geen muziekpupiters voorhanden en er waren practisch 
geen bruikbare partituren - alleszinds geen conoertstuk-
ken. Wel hadden wij door bemiddeling van dhr Robert 
VINCKE, bloemist op het Sas, een doos met stapmarchen-
boekjes bekomen. Dat bleek uiteindelijk daji het overschot 
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te zijn van het Katholiek muziek Ste Caecilia dat in 
de twintiger jaren de geest had gegeven. Wij hadden 
eigenlijk geen lokaal: er werd gerepeteerd in de kleu
terklas jes van de gemeenteschool. De instrumentale 
bezetting was zeer ongelrjk - teveel van de ene instru
menten - te weinig van de andere, en het valt licht te 
begrijpen dat de kwaliteit van d.e voortgebrachte muziek 
alles behalve harmonisch was. 

Na korte tijd echter werd aan de Gemeentelijke Har
monie een ongebruikte klas afgestaan. De schoolbanken 
van de kleuters, waarop de muzikanten zich installeerden 
als de supporters in een voetbaltribune werden vervangen 
door de eerste plooistoelen van de gemeente. De bloem
potten van de schooljuf moesten niet meer dienen als rau-
ziek-pupiters, want door d« gemeente-werklui werden 
stevige houten pupiters vervaardigd. Er werden enkele 
concertstukken aangekocht - en zeker niet van de gemak
kelijkste, en van dit ogenblik af werd op muzikaal ge
bied definitief gestart onder de bezielende leiding van 
de muziekchef P, Helsraoortel en enkele bekwame mede
werkers-muzikanten.'? 

Tot daar een stuKje uit dit rapport. 

De eerste boekhoudkundige nota nog in ons bezit, 
leert ons dat een bestelling muziekpartituren reeds ge-
factureei^d'werd op dinsdag 14 oktober 1947. Anderzijds 
was het schopl̂ jaar 1947 - 48 begonnen 't zij op maandag 
I september, ófwel op maandag 8 september 1947, en in 
den beginne; repeteerden wij bij gebrek aan een beter 
lokaal in de klaslokalen van de gemeenteschool, gelegen 
achter het gemeentehuis. Bijna onmiddellijk mochten wij 
een stevige opmerking incasseren vanwege het onderwij
zend personeel, omdat de repeterende muzikanten hun 
sigarettenpeuken in de versgevulde porceleinen inktpot-
ten hadden gestopt - die deugnieten!. De volgende week 
kregen wij dan een "sigaar" van de huisbewaarster om
dat de peuken op de grond lagen... - men kan eigenlijk 
nooit wel doen voor iedereen!, - Maar kom, uit boven
staande data kunnen wij afleiden dat de harmonie-repe
tities en de muzieklessen reeds aangevangen zijn met 
het schooljaar, omstreeks het begin van september 
1947...misschien een week of twee vroeger, maar alles-
zinds niet veel later omdat, een kleine maand verder, 
dus begin oktober '47 er reeds gebrek was aan partitu
ren. Vandaar dan ook die vroegtijdige bestelling. 

Hiermee was de ontwerp-periode ver afgelopen en 
hegon nu de tweede periode gedurende dewelke geprobeerd 
werd op een serieuze manier de zaak practisch op punt 
te stellen. 
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Laten wij beginnen met te zeggen dat, enerz-ijds, 
burgemeester Plovie in zijn tijd wel een doortastend 
man was, en dat bijaldien iemand uit zijn omgeving 
niet helemaal akkoord ging met zijn zienswijzen, er 
gewoonlijk een serieuze diskussie volgde met het re
sultaat dat, als het op stemmen aankwam, de burgemees
ter over 't algemeen niet in de kou kwam te staan. 
Anderzijds kent iedereen wel het gezegde: "als twee 
Belgen ssimenkomen, daji drinken ze een pint, en als ze 
met drie aan de tapkast staan, dan stichten zij een 
maatschappij." 

En alzo gebeurde het dan ook, dat, eenmaal het 
projekt van een muziekmaatschappij - men kende toen 
niets anders dan "maatschappijen" - vaste vorm gekre
gen had, er zonder al te veel plichtplegingen of ver
der "rond de pot gedraai" over gegaan werd tot wat men 
zou kunnen noemen: de maatschappelijke stichting...Ja 
- zo maar subiet!...Kwestie van het ijzer te smeden 
als het heet was en verder geen tijd te verliezen. 
Jerome Depoorter, Lievin Cuypers en de eerste muziek-
chef Pierre Helsmoortel hadden het nuoit durven dromen 
dat het zo rap ging gaan!• 

Uit het verslag van een der latere bestuursver
gaderingen tijdens dewelke de statuten van de vereni
ging opgesteld werden, blijkt dat deẑ e stichting ge
beurde op 15 oktober T947. Een aantekening in het kas
boek van de vereniging verwijst naar dezelfde dattim. 

Jer6me Depoorter had zich de medewerking verze
kerd van enkele l.üen van het Sport- en Feestcomité, 
waaronder dhr Herman Steenacker, en deze wou wel fun
geren als voorzitter, zonder dat men toen eigenlijk 
goed wiat wat deze funktie in een muziekvereniging 
wel behelsde. Dhr Richard Bollenberg zou ondervoorzit
ter worden - zelfde nota als voor Herman Steenacker -
en schepen Valere Vermoortel zou het waar maken voor 
het gemeentebestuur,ook al als ondervoorzitter - nog 
eens zelfde nota... • 

Op te merken valt dat er daji nog geen narmaal 
bestuur saunengesteld was, buiten de bovenvermelde per
sonen die elk hun eigen persoonlijke bezigheden hadden 
en zich hun bestuursfunktie nog niet al ie veel aan
trokken - want dat de vereniging nu bescond, dat wiai; 
men, maar gehoord of gezien had niemand niets - en 
alles gebeurde verder "onder vrienden". 

Alleen het enthoesiasme van deze mensen van het 
eerste uur kon de onzekerheid voor het onbekende wat 
verdoezelen, want onzeker was de situatie alleszinds. 



Zowel technisch als financieel. Een "muziek" is zo 
maar niet alles!. Men kan dat maar niet met eender 
wat vergelijken. 

Als men bv. een vogelpikklub opricht, en de vogel-
pik valt van de muur, bij wijze van spreken, dan zijn 
daar gewoonlijk niet veel potten mee gebroken. Er is 
zelfs veel kans dat men de volgende week met de zelfde 
leden een kaartersklub opricht, of een voetbalsuppor-
tersklub, of nog wat anders!. De meeste lokaalhouders 
zijn daar specialist in, en zij zijn gewoonlijk niet 
zonder originele ideeën als het er op aankomt. Met een 
muziekvereniging is dat echter wat anders. Er is niet 
alleen het "bezit", het instrumentarium dat, in den 
beginne althans, een zekere investering noodzaakt, 
maar het gaat er ook nog om, bij de nieuwe leden het 
wantrouwen voor het "nieuwe" te verdrijven en om te 
schakelen in een zeker vertrouwen in de leiding; dit 
vertrouwen te behouden schept meer persoonlijke verant
woordelijkheid dan de materiële zorgen - alhoewel deze 
ook niet te onderschatten vallen. 

Verder komt een muziekvereniging ook op straat, 
en wie het niet weet kan het horen.En als het niet 
goed gaat kan men het ook horen!. Voor de eerste mu-
ziekchef P. Helsmoortel en enkele muzikanten-medewerkers 
was zulks wel een probleem dat zij proefondervindelijk 
moesten meemaken, want als op de gemeente allerlei 
verenigingen welig tierden, bleek een muziek toch wel 
een experiment - een experiment dat normaal gezien 
maar eenmaal kon gewaagd worden. Werd het een flop, 
dan zat de kans er dik in , dat het voor generaties 
lang afgelopen was met een eigen muziekvereniging. Maar 
er bleek een .onverhoopt vertrouwen in de zaak,en, 
eenmaal ingescheept, dan moest er ook maar gevaren 
worden!, 

Burgemeester Plovie dacht er net zo over, en aan
gezien er geen sponsors waren, was de enige mogelijk
heid, de jonge vereniging in de schoot der gemeente op 
te nemen, en in de mate van het mogelijke, een finan
ciële hand boven het hoofd te houden. Dat hadden Aug. 
Plovie en Jer6me Depoorter al van bij de eerste beraad
slagingen voorzichtjes gehoopt, en in deze zin werd 
dan ook op aandringen van de muziekchef P. Helsmoortel 
een kleine gemeentelijke toelage aangevraagd - zoiets 
wat door ongeveer alle verenigingen op de gemeente ge
daan werd -. De vraag viel in goede aarde bij het sche
pencollege, en effektief, op 3 december 1947 werd ons 
de som van zegge en schrijve 2.000 - twee duizend 
frank overgemaakt. 

De boeking van deze som is dan ook de eerste 
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vermelding in het kasboek van de vereniging. En wie nu 
gaat denken dat hiermee eens een pint je kon betaald 
worden aeui dezen die zich tot nu toe ingespannen had
den om de wagen aan het rollen te brengen, wel die 
heeft het totaal verkeerd, voor! . De storting van 
2.000 fr diende voor ongeveer de helft om de kosten 
terug te betalen aan de muziekchef, kosten welke deze 
zonder de minste garantie uit eigen bezit voorgescho
ten had om didaktisch materiaal en wat elementaire 
kajitoorbehoeften aan te schaffen. 

Als wederdiensi; werd dan verwacht dat "men" zi;]n 
best zou doen opdat de sgunenwerking met het Gemeente
lijk Sport- en Feestcomité vruchten zou afwerpen in 
de zin van..,minder uitgaven!. "Men" hoopte dit te 
verwezenlijken door het inrichten van een soort be
stendig festival - alhoewel deze benaming slechts heel 
wat later burgerrecht verwierf in Oostende, Dit besten
dig festival zou dan gepleegd worden met de eigen 
muziekvereniging, inplaats van het uitnodigen te pas en 
te onpas van vreemde muziekgroepen, of, als dit soms 
te duur uitviel, de feestelijkheden te laten doorgaan 
met de stille trom - (nu zou men spreken van beeld en 
geen klank...). Alles was dagenlang besproken geweest 
en het duurde dan ook niet lang, of burgemeester Plovie 
liet de zaak in het schepencollege onderzoeken en na
dien op de agenda van de Gemeenteraadszitting van 
donderdag II december 1947 plaatsen, > •• *-

Het is zeer waarschi;]nlijk dat de naam "Gemeente
lijke Harmonie - Eredene" eveneens ontstaan is rond 
deze tijd. Wie echter voor het eerst gesproken heeft 
over een " gemeentelijke " harmonie, en wanneer dat 
juist gebeurd zou zijn, dat konden wij niet meer met 
zekerheid achterhalen. Dat het een " harmonie " gewor
den i« «n geen fanfare, is zonder twijfel te danken aan 
P. Helsmoortel, die op dit gebied toen wel de enige 
pei^oon was die voldoende muziek-technische vorming be
zat. Hij kende bovendien heel wat muzikanten, en onder 
dezen die zich wel bereid verklaard hadden eventueel 
"mee te doen" nog v66r er iets gebeurd was, vond men 
verschillende goede klarinetspelers. In de-gegeven om
standigheden kon de latere muziekchef zich de weelde 
niet veroorloven, omwille van een naam, goed a 
instrumentisten niet aan te nemen .{°) 

Anderszijds, zo het in de bedoeling lag de vereni-

(0) _ Een "fanfare" heeft geen klarinetspelers. De 
klarinetpartituren worden daar gespeeld door de 
koperen bugels. Een "harmonie" heeft WEL klari
netten en bijna altijd nog bugels daarbij. 



ging zo spoedig mogelijk te laten erkennen op gemeen
telijk vlak, dan moest ze niet alleen al bestaan... 
maar het kind moest toch zeker ook een naam hebben. 
Vandaar waarschijnlijk ook de haast bij de stichting 
om alles bijtijds in kannen en kruiken te krijgen 
voor de gemeenteraadszitting. Hier blijken de herin
neringen van wijlen L. Cuypers en van J. Depoorter 
eerder vaag te zijn. Zulks is nochtans begrijpelijk: 
na 35 jaar...en practisch geen woord op papier!. 

Tijdens deze gemeenteraadszitting werd er niet 
al te duchtig geredetwist over het al of niet 
opportuun zijn van een muziekvereniging te Bredene. 
Het was geen geheim meer: alle leden wisten ongeveer 
alles wat zij wilden weten!. Een uittreksel uit het 
verslag van deze zitting (kopie achteraan bijgevoegd) 
is dan ook bijzonder karig met gegevens. De argumenten 
waren doorslaggevend en niemand kon eigenlijk twij
felen aan de goede bedoelingen van dezen die met het 
Sport- en Feestcomité probeerden de gemeente er weer 
bovenop te helpen en het voorzichtig ontluikend zomer-
toerisme wat te stimuleren. 

Verder was er eigenlijk niets nieuws onder de 
zon, want vbbr de eerste wereldoorlog waren er ook 
nog "muzieken" geweest op het Sas en de Nukker...en 
de traditie getrouw voortzetten op dat gebied, lag 
wel in de lijn van het toenmalig Bredens* schepen
college. In ieder geval werd het voorstel voor de 
officiële erkenning van de Gemeentelijke Harmonie te 
Bredene op donderdag II december 1947 door de 
gemeenteraad goedgekeurd. 

Deze raad was samengesteld uit de volgende leden; 

dhh. Aug, Plovie, burgemeester-voorzitter; Valere 
Vermoortel en Achiel Lava, schepenen; mevr. Germaine 
Vansteenkiste, dhh. André Zwaenepoel, Richard Vanden-
berghe, Camiel Clybouw, Joseph Demeere, Gaston Zwaene
poel, Maurice Lams, Charles Broidioi, raadsleden en 
de dd. gemeentesecretaris Henri Decroos. 

Zoals het wellicht overal, of toch in menige 
democratische zitting het geval is, liet ook hier de 
oppositie horen dat zij aajiwazig was, door een paar 
venijnigheden(°) te verkopen op de rug van de nog 
jonge vereniging, maar niemand nam dat kwalijk, ook al 
omdat het kaderde in de werking van het normale poli
tiek gedoe: de meerderheid stelt voor - en de minder
heidsgroep verwerpt...of omgekeerd!. En van politiek 

(°) Een raadslid merkte o.a. schamper op: laat ze met 
een radio onder de arm lopen, 't zal spectaculair
der zijn"* Opm. : toentertijd bestonden er nog geen 

"portatiefjes..." 
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, gesproken: door burgemeester Plovie was tijdens de 
argumentatie voor de gemeenteraad er op gedrukt ge
worden dat de Gemeentelijke Harmonie absoluut neu
traal zou blijven. Zij mocht niet afhangen van een 
burgemeester, noch van een meerderheidsgroep, noch 
van een politieke partij...want dat waren allemaal 
posities die eventueel moeilijkheden konden bijbren
gen als het politiek geluk van kamp veranderde. Het 
was wijs en voorzichtig daarmee rekening te houden 
vond de burgemeester, en het lag hoegenaamd niet in 
de bedoeling van de Harmonie om tegen "de schenen" 
van de oppositie te gasin schoppen. De Harmonie 
moest kunnen overleven bij politieke stormen, vond 
hij, en alle raadsleden stemden hiermee in. 

Burgemeester Plovie verklaarde ook, dat hij 
een tijdje geleden reeds, een bekend industrieel uit 
Bredene aangezocht had om het ere—voorzitterschap te 
willen aanvaarden, en die persoon had onder deze wel
bepaalde - bovenvarnoemde - voorwaarden hierin toege
stemd, nadat een paar andere notabele gemeentenaren 
om bijzondere redenen (wellicht financiële...!) 
forfait gegeven hadden. 

Omstreeks dezelfde tijd had de voorzitter Herman 
Steenacker de toenmalige hoofdonderwijzer van de ge
meenteschool van het Sas, dhr Oscar Hautekiet gevraagd 
om te willen fungeren als secretaris. Deze functie, 
voor zover bekend, behelsde hoofdzakelijk het opmaken 
der notulen van de algemene vergaderingen en het 

f?^ schrijven van enkele brieven, daar de muziekchef vele 
t, zaken zelf beredderde..,en hoe het eigenlijk kwam 

schijnt niemand meer goed te weten: in de beginperiode 
kwamen deze algemene vergaderingen helemaal niet op 
gang! - en men miek de vaststelling: van twee zaken 
"een" - ofwel waren die vergaderingen niet nodig, ofwel 
hadden sommige bestuursleden hun eigen gedacht "erover", 
of teveel werk misschien...wie weet?. 

Het gevolg was, dat de muziekchef, bijgestaan door 
enkele muzikanten (het latere uitvoerend bestuurs-
comité) alles zelf maar moest oplossen, en dsct de zo 
nodige samenwerking met het Gemeentelijk Sport- en 
Feestcomité in het gedrang dreigde te komen. Achteraf 
is het gebleken dat het gelukkig niet zo '̂ en vaart ge
lopen is. 

Wij nemen aan dat het voor iedereen voldoende 
duidelijk is, dat de Harmonie met de gemeentelijke toe
lage van 2.000 fr, bekomen op 3 december 1947» niet ver 
kon springen. Het geld plukt men echter niet uit de 
bomen!. Hedendaags niet...en destijds ook niet!. Wij 



beleefden toen een financieel belabberde na-oorlogstijd 
en alle partituren en muziekinstrumenten kostten toen, 
proportioneel gezien, even zo duur als nu het geval is. 
De prijzen lagen weliswaar lager - men betaalde toen 
5 fr. voor een pint je in de herberg - maar de mensen 
verdienden ook veel minder, en het hoeft zeker geen be
toog, dat in de Harmonie voor practisch iedere uitgave 
letterlijk "gewoekerd" werd!. 

Om de hoogst noodzakelijke kosten te kunnen dek
ken werden door enkele familieleden van burgemeester 
Plovie een paar kleine bedragen gestort als steun. Dat 
was natuurlijk een schone "geste" ...maar dat genereus 
gebaar gebeurde maar een keer, en werd blijkbaar ook 
door niemand nagevolgd. Om nu de Harmor.ie van de 
financiële ondergang te redden, nog vb>)r zij goed en 
wel te been was, moest de muziekchef P. Helsmoortel 
zijn toevlucht nemen tot andere remedies: met enkele 
trouwe medewerkers werd naar "het middel des tijds" 
gegrepen, en men zou een bal spelen voor de Harmonie, 
dit om "een frank" te verdienen. 

Dit bal ging door op donderdag I8 december 1947, 
in de bioscoopzaal Mondial (vroeger De Noordstar), 
gelegen in de Nukkerstraat te Bredene, en uitgebaat 
door dhr Frans Cuypers, een van de broeders van Lievin. 
Het moet zijn, mede door de pers die het nieuws van 
de erkenning door de gemeenteraad juist op tijd bekend 
gemaakt had, dat een groot aantal inwoners van Bredene 
de nieuwe Harmonie wel krediet wilden geven, want de 
toeloop tot dit bal was - voor die tijd toch - verschrik
kelijk: meer dan 800 inkomkaarten werden verkocht, en 
er waren in die zaal maar 400 zitplaatsen; dus, men 
kan zich voorstellen...hebben wij leute gehad!, 

In de gehele Harmonie-geschiedenis is een sympa
thiebetuiging als deze nooit meer voorgekomen!. 

Men moet ook weten dat die zaal eigenlijk niet zo 
bijzonder geschikt was om er een feestbal te laten 
doorgaan. De inrichtende partij, - dat waren de mensen 
van de Harmonie - moesten zorgen voor vrijwillige hel
pers want de zware piano moest op het toneelpodium 
gehesen worden en al de rijen houten bioscoop-klapstoe-
len vooraf gedemonteerd, verwijderd en vervangen door 
tafeltjes en caféstoelen, bezorgd door Jer. Depoorter, 
Dat vergde een volle dag werk...en nog eens een dag om 
alles terug in orde te krijgen tegen de zaterdag, want 
toen moest Frans Cuypers zijn bioscoopgeval weer laten 
doorgaan!. Dat verklaart dan ook het feit: waarom een 
bal op een donderdagavond, dus midden in de week?.(°) 

(o) Ondanks de 5-dagenweek zou men dat nu eens moeten 
proberen! 2 Weken na Sinterklaas en I week vb'br 
Kerstmis: het ware een gegarandeerde financiële ramp!. 
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De "band" die het bal verzorgde bestond uit 8 muzikan
ten, ingeschreven bij de Hannonie, en een versterking 
van 4 bekende orkestniuzikanten. 

De acht waren: 

dhh. Pierre Helsmoortel klavier en sax-alto 
Marcel Declercq trompet 

Lievin Cuypers harmonika 

Gaston Vandenheede klarinet 

Maurice Daelman sax-alto 

- i Femand Vannecke sax-tenor 

' ' Marcel Vervaecke trompet 

^ -• Georges Beuten slagwerk 

Onder de vier medewerkende orkestmuzikanten 
herkenden wij: 

dhh. Alb. Van Lerberghe: bekwaam pianist, later 
bureelhoofd van de 
burg, stand Oostende, 

Theo Dechaene: trombonist en bas bij de 
muziekkapel van de Zeemacht, 

Charles Vanacker: jarenlang bekend drummer, 

Aloïs Devos: viool en saxofoon. ", 

Aan de hand van bovenstaande speelmannen-lijst 
kan men vaststellen dat dit orkest niet zo maar een 
groepje was van " 'k willen en 'k kannen nie", en 
dat de twaalf muzikanten heel wat decibels ten gehore 
konden brengen, dan ook wel geen leugen was!. 

Dat ook Jer. Depoorter van de partij was, hoeft 
geen enkel betoog. Onnodig ook te verklaren dat alle 
muzikanten en medewerkers die bij dit bal betrokken 
waren, dit gratis, kosteloos en voor niets deden: 
alles gebeurde voor de goede zaak, en de opbrengst -
inkom en tapkast, ongeveer 6,500 fr. - kwam. ten 
goede aan de toen zeer arme kas van de Harmonie, Wij 
herhalen het nog eens: een gewone consumptie kreeg 
men toen voor 5 fr,!. 

Als men de Harmonie nu ziet opstappen, kunnen wei
nig mensen zich nog voorstellen hoe de benarde kastoe-
stand ons toen werkelijk deed sukkelen. Vam de manier 
waarop destijds spaarzaajn met de centen omgesprongen 
werd, moge het volgende staaltje getuigen: 

Door bijzondere omstandigheden was de Harmonie op 



een Brugse firma "gevallen" voor het herstellen van 
instrumenten. Hedendaags zou men voor een verplaatsing 
naar Brugge helemaal geen spel maken: de auto in ... 
en vooruit!. Maar in 1947-48 hadden wij geen auto. 
Daarom werd de bestelling maar per telefoon afgehan
deld, het kapotte instrument ingepakt en met de auto
bus naar Brugge meegegeven. Na de reparatie werd het 
instrument weer met de autobus naar Bredene verstuurd. 
De muziekchef, van de boodschap verwittigd, stond dan 
aan de "OSTENDIA" de bus af te wachten...en was het 
deze niet,...dan was het de volgende!. 

Dat was dus een soort autobus-barge die ti^d en 
verplaatsingskosten uitspaarde. Of nu de instrumenten 
op deze wijze vervoerd daar veel "deugd" aan hadden, 
was een andere z.aak; maar geruime tijd toch vîerd deze 
instrumenten-pendel aangehouden, 't Zou nu voorzekers 
geen waar meer zijn!. 

Zoals men op een fac-simile van de allereerste 
rekening voor de Harmonie (van I4 oct. 1947) - achter
aan bijgevoegd - kan aflezen, werden benevens ons 
Vaderlands Lied - onder de muzikanten nog altijd ge
kend als de "Brabangonne" - meteen twee zware muziek
stukken aangekocht: De Blauwe Donau en Poète et Paysan 
ofte "Dichter en Boer" zoals men wil...en dat was nog 
maar om te beginnen, want zij werden korte tijd 
daarop gevolgd door: 

Lichte Cavalerie van Franz von Suppé 

La Dame de Pique " " " " 

De Hongaarse Rhapsodie van Liszt 

Donaugolven van Ivanovoi 

De Kalief van Bagdad van Boiëldieu ...en andere 
stukken; 

- allemaal werken die in de katalogus 1948 van TIEROLP 
in kategorie D en E vermeld werden. ( Men begint 
vanaf A, en E - P zijn de moeilijkste werken.) 

Wat de stapmarchen betreft, werden wij al evenmin 
ontzien: Alte Kameraden, Colonel Bogey, Blaze Away, 
Stars and Stripes forever...en meer dergelijke zware 
kost stond op het menu!. Nu willen wij niet overdrijven: 
bovenvermelde stapmarchen hoort men wel niet zoveel 
meer langs de straat - dat is een modeverschijnsel -
maar zij zijn allesbehalve gemakkelijk te spelen... en 
zeker een goed gedresseerde militaire kapel waardig. 
Dat zal ieder muzikant die er "wat" van kent toegeven. 
MenseTi echter die minder met muziek begaan zijn, en die 
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alleen maar het vrolijke wijs je,.,of de huppelend-
lustige melodie raeetrappelen, mogen zich geen iluaies 
maken over wat het aan inspanning kost - en aan door
bijten - alvorens een doorsnee muzikant voldoende ge
vormd is om voortreffelijk zijn partituren te lezen 
en zijn inartrument te bespelen. Men hoor" het deuntje 
van de muziekkapel...en vijf minuten later hoort men 
het nlèt meer, - en voor velen is het dan gedaan. Maar 
wat er asm voorafgegaan is, alvorens men met het korps 
dit deuntje kon Ikten horen, dit on̂ üsnapt wellicht 
velen,., Daar tegenover staat dan voor veel muzikan
ten wel de genoegdoening om het als een hobby te 
beschouwen...en het "harmonie-leven" is nu ook weer 
niet zo somber. Niemand wordt trouwens verplicht. 

Bij de Gemeenteli;ike Harmonie werd vanaf de 
stichting dapper gerepeteerd, en de muziekchef P. Hels-
moortel waakte met lazeren hand op de handhaving van 
de muzikale bezetting. Ook moest men het liever maar 
niet wagen veel afwezig te blijven, want de "schuldige" 
werd er subito-presto op gewezen dat hij de plichten 
van een goed muzikant niet lichtvaardig moest opnemen, 
en als het "hem niet aanstond, dat hij het maar moest 
zeggen!, Het resultaat bleef niet uit en na een goede 
zes maand leren en repeteren werden wij "goed voor 
den dienst" bevonden. 

Het is ons niet bekend wie de datum van 28 maart 
1948 - hoogdag van Pasen - vastgelegd heeft om de 
nieuwe Harmonie voor te stellen aan de bevolking te 
Bredene, maar als eerste optocht - de vuurproef - was 
het wel een fameuze trip!. Een week voordien slechts 
waren 27 petten aangekomen - ook niet te vroeg dus -
en om tien uur, onder een stralend Paaszonnetje , wij 
herinneren het ons nog, zo fier als een gieter onder 
onze gloednieuwe kepi, werd aangezet, richting "de 
Sasreke" (Prins Albertlaan - nu fusieterrein bij 
Oostende), gevolgd door enkele notabelen. 

Nog geen kwartier later haö de chef al af te 
rekenen met een eerste moeilijkheid. Het lag namelijk 
in de bedoeling wel hier en daar ons "asuigezlcht" te 
gaan tonen in een herberg, ten teken dat wij nu be
stonden, maar wij konden onmogelijk overal binnenwip
pen!...Én die straat was destijds bijzonder goed voor
zien van "staminees". De zaak werd kordaat opgelost 
door de gehele groep te verdelen in drie kleine groep
jes van ongeveer 10 è. II man. Alzo kreeg iedereen 
wat!. Ook 's namiddags werd dat systeem toegepast. Een 
fotograaf was- ook van de partij en volgde ona op de voet 
gans de dag door: ettelijke fotos zijn nu bewaard in 
het Gulden Boek op het gemeentehuis te Bredene. Van het 



Sas wandelden wij naar de Nukker, waar wij op ons 
gemak ongeveer de gehele wijk doorkruisten en veel 
succes oogstten, om dan af te zakken naar het gemeen
tehuis voor de ontvangst door de Gemeenteli;]ke Over
heid zoals dat zo schoon op de affiche stond!. 

Een receptie in de bomvolle raadszaal, de nodige 
speechen, een glaasje witte prik, tekenen van het 
Gulden Boek, uitdeling van een gedenkpenning aan de 
26 eerst-aanwezige muzikanten, een bloem kwam er ook 
aan te pas en spelen van het Vaderlands Lied tussen 
de opeengepakte aanwezigen. Ziedaar in het kort de 
officiële ontvangst op het gemeentehuis. Een kopie van 
de vermelding van deze ontvangst in het Gulden Boek is 
achteraan bijgevoegd. 

•s Namiddags ging de tocht naar Bredene dorp en 
dan verder naar Bredene aan Zee. Daar aangekomen werden 
niet meer zbveel straten afgelopen, want alle muzikan
ten waren eerlijk gezegd "kattelam".(°) 

De affiche door het Sport- en Feestcomité te 
Bredene verspreid om de inhuldiging van de Harmonie 
bekend te maken,vermeldde de volledige wegwijzer met 
de naam van alle straten die wij gingen doorlopen, en 
zulks voor de plechtigheid van de ganse dag!. Men kan 
ook nog aflezen dat er de zelfde avond een "inhuldi
gingsbal" voorzien werd in de zaal Queen Mary, in de 
Kapellestraat, en, om op een goede weg niet te stoppen, 
's anderendaags, op Paasmaandag, nog een groot volksbal 
in het Casino, De dinsdag moest iedereen dan maar weer 
gaan werken en doen alsof er niets gebeurd was, want 
's avonds hadden wij weer repetitie,.,! (o°) 

Dèt was het dan , voor wat de inhuldiging betreft. 

(°) Kattelam: doodvermoeid - afgejakkerd - "op". 

(°°) Een dia-afdruk van deze affiche werd eveneens 
achteraan bijgevoegd. Een exemplaar van de 
affiche - wellicht het enige nog bestaande -
werd ons destijds geschonken door dhr R. Eeckhout, 
politiekommissaris te Bredene, die vanaf het 
ontstaan vele jaren lang, aktief medewerker was 
van het Sport- en Feestcomité. 
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Lijst van de 27 leden, ingeschreven bij de stichting. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Helsmoortel Pierre 
Beuten Georges 
Cattellion Robert 
Coenye Joseph 
Cuypers Lievin 
Daelman Maurice 
Debruyne Valere 
Declercq Marcel 

1 

(I) 
( + ) 

Decolvenaere Honoré 
Deleu Georges 
Germonpré L. ?? 
Lacoere Andre 
Lecoutere Médard 
Lingier Roland 
Massenhove Désiré 
Meesschaert Pierre 
Opsomer August 
Schallier Georges 
Stellemans Gerard 
Vandenheede Gastor 

° 
(l) 

(I) 

. 

( + ) 

L 

Vandewalle Wilfried 
Vannecke Femand 
Vannecke Roland 
Van Parijs Kamiel 
Vermoortel André 
Vervaecke Marcel 

(+) 

dirigent 
harmonie-trommel 
marstrommel 
2e tuba 
ie piston-trompet 
sax-alto 
2e piston-trompet 
ie trompet , 
bombardon mi 
sax-alto 
? 

marstrom 
bugel-solo 
marstrom 
ie tuba 
grote trom 
tamboer-majoor 
ie trompet 
trombone 
klarinet-solo 
ie klarinet 
sax-tenor 
2® klarinet 
2e piston 
cymbalen 
I^ trompet 

Bovenvermelde leden maakten de ie optocht mee op 
28/3/48 (Pasen), 's voorraiddags: op het Sas (nu 
Oostende geworden) en de Nukker, met een receptie 
op het gemeentehuis; 's namiddags: op het Dorp en 
te Bredene asm Zee, en allen bekwamen hiervoor een 
bijzondere gedenkpenning waarin naast de naam 
BREEDENE (sic) de heugelijke datum gegraveerd was. 

27 Moerman Wilfried wel ingeschreven, stapte 
nochtans slechts mee vanaf 

de 2e dienst op 25 april I948. 

(I) Bij de opmaak van dit relaas in maart/april 1982 
nog als muzikant bij de Harmonie. 

(+) - Overleden. 

(°) Uit een handtekening konden wij alleen maar deze 
naam afleiden, Mjisschien Germeys? Wie kan ons 

inlichten?, 
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Als er nu soms mensen zijn die denken dat het na 
de inhuldiging allemaal "suiker en zeem" was op de 
gemeente, dan vergissen zij zich!. Reed^de dinsdag 
daarop kregen wij een "vlammende" reclamatie uit de 
richting van de Blauwe Sluis...want wij waren daar 
niet geweest...dus er waren daar géén Breningenaars,... 
en er werden daar "pertank" (°) ook taxen betaald...en 
patati en patata en 't einde van 't spel was, dat 
schepen Vermoortel uiteindelijk de "duts" van de histo
rie werd, want hij zat in het bestuur en hij had "hem" 
niet genoeg laten gelden bij die mannen!. 

Dat wij menselijk gezien, die dag van de inhuldig 
ging eenvoudig weg niet op de Blauwe Sluis konden gera
ken zonder het gehele programma in de war te sturen, 
werd gewoonweg niet aangenomen! Kortom, de tweede op
tocht zou leiden, speciaal nog wel, naar de Blauwe Sluis, 
één maand na de eerste dienst, dus op zondag 25 apr.I948 
ter gelegenheid van de kermis. 

Zelfde scenario als bij de eerste uitstap, dus: 
eerste moeilijkheid: de Blauwe Sluis was maar " een 
schorte groot " , en er waren 6 cafés als ik mij niet 
vergis, en wij mochten niemand overlaten, anders kwam 
er onvermijdelijk weer ruzie in 't menage. Tweede 
moeilijkheid: wij vertrokken in groep met de Harmonie 
van het gemeentehuis - waar ons lokaal was - naar de 
Sluis, een goeie driekwartier ver. Daar gekomen deden 
wij heel de namiddag wat van ons verlangd was, tussen 
de "slingertjes", het oliebollenkraam en de velokoers 
in, en 's avonds moest elk dan maar zijn plan trekken 
om op zijn eentje weer thuis te geraken. Aan de 
Blauwe Sluis was het namelijk gedaan...Alleman heeft 
het nochtans overleefd!. 

...En het gevarieerd leventje met de Harmonie 
begon alzo zijn gang. Dat er afwisseling was, zowel aan 
de goede- dan aan de slechte kant, kan men nagaan aan 
de hand van'volgende lijst met enkele markante data 
uit onze historiek. 

14/10/47 : eerste muziekrepetities aangevangen. 

15/10/47 : burgerlijke stichting van de Harmonie. 

II/12/47 : erkenning van de Harmonie in de gemeenteraad. 

28/ 3/48 : ie optocht - Sas - Dorp - Bredene a/Zee. 

(o) pertank: dialect, afleiding van het Frans 
"pourtant" = nochtans. 
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25/ 4/48 : 2® optocht - kermis Blauwe Sluis - alle 
* cafés bezocht - in groep daarheen en 

iedereen, de ene wat vroeger dan de andere 
afzonderlijk naar huis. 

14/ 7/48 : I® concert op de kiosk te Bredene a/Z, 

28/10/48 : eerste begrafenis (dhr Maurice Lagravière, 
polit, gevangene, overleden te- en over
gebracht van Neuengamme, Duitsland.) 

27/11/48 : eerste Ceciliafeest - gehouden bi;] Henri 
Daelman, café Gaaibol, Vaartstraat te 
Bredene. (De harmonieleden met de dames 
aanwezig, evenals de Gemeentelijke Overheid 
en ongeveer de helft der notabelen. Daar het 
lokaal niet zb groot was, waren de enen aan 
het dessert toe en de anderen wachtten op 
de soep... maar de hele avond door was er 
veel pret!.) 
- Na het vertrek der familie Daelman droeg 
de herberg lange jaren de naam Café Temse; 
Nu werd het "De Noorderbond" . Verandering? 
Verbetering? Teken des tijds? 

22/12/48 : eerste vaandel voor de Harmonie - gift van de 
ere-voorzitter, dhr J.P, Dekersmaeker. 
(ook het 2® vaandel werd door dhr 
Dekersmaeker geschonken op I2/I0/6I), 

-'3/ 2/49 : bestelling I© briefpapier met hoofding. 

26/ 4/49 '• aankoop eerste eigen grote trom -(voordien 
werd een trom gehuurd aan 100 fr/md.) 

6 en 8/9/49 •• eerste bonte avonden (Sas en Dorp) met 
animator J. Depoorter, in de aard van 

' .-' ' "Gaze met de Voet", alhoewel men die naam 
toen nog niet uitgevonden had. 

2/ 3/50 : eerste tombola (om aan geld te geraken...) 

27/ 8/50 : eerste deelname aan een muziekfestival. 
(La Brugeoise-Nicaise-Delcuve te Brugge) 

I9/II/5O : eerste maal uit in uniform, 

27/11/50 : eerste grote (voor die tijd toch"!) geld
leningen (30.000 fr door burgemeester Plovie 
en 10.000 fr door schepen Vermoortel. Mij 
werd destijds verklaard dat beiden hun 
woning in pand gaven bij de bank om het 
geld voor de Harmonie te bekomen!). 

22/ 5/51 ' I® galaconcert-uitvoering in een zaal. 

29/ 9/51 '• eerste maal O fr in kas... 

17/ 4/52 : tweede maal nul fr in kas - de chef Pierre 
Helsmoortel leent ons uit eigen middelen 
6.000 fr om ons van de ondergang te redden. 



3/5/52 : optocht door alle vernieuwde straten 
van het Sas, 

S/1/52 : opluisteren van de 3® zomercavalcade. Dit is 
terzelfder tijd ook reeds de 80© dienst, 

•••/••• 6nz« 

Nog enkele woorden met betrekking tot het bestuur 
uit de aanvangsjaren. 

Wij menen ons te herinneren dat het in het najaar 
van 1949 was toen eindelijk een algemene vergadering be
legd werd "om de stand van zaken" - dat wil zeggen, 
hoofdzakelijk de financiën - te bespreken, en oök wel 
uit nieuwsgierigheid om eens na te gaan hoe het bestuur 
na de perikelen van de eerste twee5rer nu eigenlijk uit
zag. Het is niet uitgesloten dat schepen V,Vermoortel 
hierop aangedrongen had, of ook wel J. Depoorter, want 
beiden hielden zich met VBel zaken bezig en hadden de 
gewoonte om heel dikwijls te vergaderen. 

Anderzijds kon men ook niet blijven improviseren 
bij het inschakelen van de Harmonie in het gemeentelijk 
feestprogramma, dat toentertijd opgemaakt werd door het 
Sport- en Feestcomité, dit zonder dat het bestuur, voor
al dan de muziekchef en enkele muzikanten-solist daar 
vooraf weet van hadden, want heel wat muzikanten speel
den dan nog regelmatig in orkesten. Wij zegden het 
reeds: het was toen de "priimentijd" voor bals en dans
gelegenheden! , (°) 

Het is echter ook mogelijk dat een meer serieuze 
reden, nl, het gemis aan statuten - iets wat zich regel
matig liet aanvoelen - door de chef P, Helsmoortel als 
argument gebruikt werd, kwestie van verantwoordelijkheid, 
om over te gaan tot het samenroepen van die algemene 
vergadering. Wij kunnen dat echter niet meer met zeker
heid verklaren, ook al door het gemis aan documentatie. 
Men gelieve te noteren dat zelfs het eerste rapportboek 
van de vergaderingen uit die tijd tot nu toe nog altijd 
spoorloos is ,,, De oudste vergaderings-notulen in ons 
bezit dateren van 8 september 1950, 

(o) - DE ZEEWACHT, 54^ j^, nr 10 dd, vrijdag 5/3/48 : 
,,,voor het 2^ halfjaar 1947 waren 167 bals aangevraagd 
te Oostende, Het aantal niet-officieel aangevraagde 
bals wordt geschat op ongv, 500!, Zou men Oostende niet 
beter "balstad" noemen inplaats van badstad??. 
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Uit een nota van de schrijver blijkt dat het 
bes-tuur toen alsvolgt samengesteld was: 

Ere-voorzitter: . dhr Jean-Pierre Dekersmaeker , 
directeur N.V. Pescator en 
S.A. Le Proid Industriel. 

Voorzitter:--- dhr Herman Steenacker, 
vis-groothandelaar. 

Onder-voorzitter: dhr Valere Vermoortel 
schepen van financiën te Bredene 

- '"- en vakbondssecretaris. 
(dhr Rich. Bollenberg die met zijn 

gezondheid sukkelde (+ 31/8/5l) 
•» '"* bleek toen al niet meer in het 

bestuur voor te komen). 
Ambtshalve 
afgevaardigden v/h 
gemeentebestuur: dhr August Plovie, burgemeester te 

Bredene en leraar aan het 
, Kon. Atheneum te Oostende. 

mevr. Germaine Vansteenkiste, raadslid, 
later schepen te Bredene. 

Afgevaardigden 
Sp, & F,comité: dhr Jer, Depoorter, voorzitter en 

^ ' ,- feestbestuurder - handelaar-
bierenuitvoerder. 

dhr Maurice Lauwereyns, werkend lid 
handelaar - huisschilder. 

Secretaris: dhr Oscar Hautekiet < 
hoofdonderwijzer - Sasschool. 

Afgevaardigden van de muzikanten (uitvoerend comité): 

dhr P. Helsmoortel, rauziekchef-penningmeester 

gemeente bediende. 

dhr Jos. Coenye : technicus Electr. Centrale Bredene. 

dhr Lievin Cuypers : magazijnbediende El. Centr. Bredene. 

dhr Marcel Declercq : onderwijzer te Oostende, 

dhr Femand Vannecke : assistent apoth, S.E.O. 

Met bovenvemoemde bestuursleden werd van dan af verzocht 
een betere binding tot stand te brengen met de muzikanten. 



Het is wel belangrijk dat toen ook voorgenomen 
werd, de bestuursvergaderingen op meer regelmatige 
tijdstippen te houden. De Harmonie begon bekendheid 
te verwerven en groeide zienderogen: nieuwe leden 
kwamen opdagen,,, nieuwe moeilijkheden eveneens... 
kortom, er kwam letterlijk en figuurlijk een nieuw 
geluid te Bredene!. 

Als wij ons willen houden bij het onderwerp, 
dan moeten wij hier deze episode afsluiten, want zij 
behoort verder niet meer bij de stichtings -
perikelen. Het feitenrelaas beschrijven varî e 35-
jarige werking van de Harmonie zou ons zeer ver 
leiden... veel te ver buiten het kader van deze 
bijdrage. Misschien gebeurt dit later wel eens!. 

Als besluit nog het volgende: het is verheugend 
in normale omstandigheden de viering van het 35-jarig 
bestaan van een vereniging mee te maken. A fortiori 
als het onze eigen Gemeentelijke Harmonie te Bredene 
betreft. Men moet ze in de verte maar eens horen 
afkomen, of men moet er mee in opgestapt hebben om 
vanaf de eerste tonen de specifiek feestelijk-uitbun-
dige sfeer te ervaren die uitgaat van een spelend 
"muziek". De kleinste plechtigheid trekt helemaal op 
niets, of verliest minstens haar karakter, zonder de 
aanwezigheid en de tintelende luister van een 
muziekkorps!, 

Mij werd eens gezegd: - een dorp zonder "muziek" 
is een dood dorp -. Daarom, een ere—saluut aan de 
stichters, maar ook aan de vele muzikanten in 't alge
meen die - misschien werden zij hier minder vernoemd -
toch de Harmonie recht hielden... en nog houden!. 
Daarom hopen wij dat ook hun werk nog lang moge meegaan. 

Dan zal Bredene ÜTIET dood zijn!, 

•: = t.' • Jos. Coenye 
Penningmeester GHB. 
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VERMELDING IN HET KASBOEK VAN DE GEMEENTELIJKE HARMONIE. 
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ÏNHÜLDI 

«^f^lj»? 

LïilLL •^M 

VAN 4-4 

op Zondag 

II 1 f^'ilftMff 

r\n 
• • u 

r̂  8 maart W4h 
's Morgens OPTOCHT. 

SAS-SLYKENS. 
VrCGWUZCfl. V.rUT» u lO 4 »in ^*t ^Jfta^rn{th^l^^ nx^r d* Voorh*»tn. Ixng^ d* Prej AI!vrtU»a • aportSoud kxa i» 

fnixm tja da C'iBeMiia. T»rug Lioiri i* A!b»f!lA*n o»fT d« Bni< i* fnoïM Ljv»&»üiaAn. de .H'ii«k«r»(TM» Wl t»n d. Vjn»». 
twsif J» Bjnr- c<vr»»otrut. d» W»^irn4«N-nir»ii rfr K Zw»t-n*poc.<in*t. d» TüTLvnuL a« S;«>rot»r,tn3! cî  Î KIUI» 
»lr»»t n*4r d> S[vijü-ij»ai6«*d>tr»at ottr d* r.ii«b*ih.44-v d« H Zwtêr-po*l5ir, d« V»ifU(r MJ [«TJJ M » , (-., C-aewsi^Baf^ 

Ontvangt van de Cemeontelijke Harmonie op hel Gem^^tntohuis door do 
Gemeentelijko Overhelden het Gemeentelijk Sport-en Feestcomité. 

'» Namiddags voortxetting der OPTOCHT. 
«• 2,30 «. *«ri»M«lati aan "rieatja Katala" mat rfa daaUaaiamla aUkataahapfiijaM dar e«aie«atai. 

Breeriene-QORP. ™ 
MCCWUZEJl. N.kt^tnui . Nukkwbru» Dorpiir»»t tM KUi d« kerk. OpooUeud u iT»At»»-t>orp. itAnt l u o d« 

Breedene-DUINEN. 

•« A»onds te 1 9 ^ •. IHHULDiaUGSBAi •«„ toordtle «*n 4« i«m*«i>»«i»jk« MaroMMU* 
'n ae .QOEt'N' MART.. K^pei.eürtiat, 7. öre««ioE»-Dui.--en. 

O, •AMOACAVOIO ,» - Faaaa»,, f I«.a0 « r . 

GROOT VOLKSBAL ten voordele van de gemeentelijke Harmonie 
in de «CASINO-BREEDENE.. Dranken aan voikspnjien. ^ 

Steun de Gemeentelilke Harmonlo? 
H«»»t —<«•! (an K Ir 

DIA AFDRUK VAN DE AFFICHE VERSPREID TER GELEGENHEID VAN DE EERSTE 

OPTOCHT DOOR DE GEMEENTE BREDENE OP 28 MAART 1948. 
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HÖEUEWAMEW TE BREPENE. 

TNLEÏVING. 

Het geven van een naam aan een hoeve is een oud en wijd verbreid 
gebruik. De vroegste ons bekende vermelding van een Bredense hoeve
naam dateert van 1300. 

De hoevenamen werden niet alleen gebruikt om de hoeve te identifi
ceren maar evolueerde in bepaalde gevallen tot plaatsaanduiding. 
Hier verwijzen we graag naar de oude tramhalte op het kruispunt 
van de Zand- en Klemskerkestraat, die bekend was als de halte 
" Jacobseh ". Wat duidelijk een vervorming is van "Jacobmessen", 
de naam van de aldaar gelegen hoeve. 

De toponymische studie van Karel De Flou, gepubliceerd in 1914-1919 
onder de titel " Woordenboek der Toponymie Westelijk Vlaanderen", 
bevat wat Bredene betreft volgende hoevenamen, hierna opgesomd met 
opgave van de eerste vermelding : 

Allaerts Hofstede , 1707 
Blanckaerts Hofstede 1555 
Blocxhofstede 1707 
Boonem ( Riquaerds van....) 1410 
Bornenhofstede 1310 , 
Bouwaenefort " 1809 
De Drie Pijpen ' 1655 
Geruineerde Hofstede 1707 
Hanne f. Bouden tsroodenhofstede 1490 
't Goed ten Heylighen Geest 1707 
Hongherghem 1429 
Jacobinessen • 1846 
Coppin Meers Hofstede 1490 r 
Monckenhove ' ' 1439 
Priory Hofstede , 1403 
Rapenburch - 1466 
Ravenhofstede 1707 
Rycke van beernemshofstede ^ 1490 
Rycquaerts hofstede *""" 1594 
Ter Schelle 1555 
Ten Torre • 1555 
Vicogne hofstede 1707 
Weitin Bentshofstede ^ 1300 
Ter Ziekelieden 1499 

De studie van kaarten en archiefmateriaal heeft ons toegelaten de 
lijst verder aan te vullen met : 

De Pontelynghe , 1757 
Nieuwenhove 1922 
Noordhof • 1899 
Raepeseburg 1899 ? 
Trojaenefort 1899 
Ter Bauwe 1850 
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Omstceeks 1947 werd op initiatief van de toenmalige K.L.J. ( Katho
lieke Landelijke Jeugd) onder impuls van JulesNyssen het gebruik van 
de hoevenamen gestimuleerd.Oude benamingen werden opgezocht en waar 
niets bekend of gevonden werd, werd een naam gegeven, afgestemd op de 
karakteristiek van de hoeve of de omgeving.Zo verschenen op een tien
tal hoeven een naam op de gevel, o.a. 

Molenhof 
't Waterhof 
't Poelenhof 
Duiveketehoeve. 

Ter gelegenheid van het jaar van het dorp in 1978 werd door het Komi-
té Jaar van het Dorp besloten om in samenwerking met het gemeentebe
stuur en de betrokken landbouwers hoevenaamborden te plaatsen bij de 
Bredense hoeven die dan nog in uitbating waren.In 1978 waren er dat 
nog een tweeendertigtal. Om practische redenen was het onmogelijk al 
de hoeven terzelfder tijd van een naambord te voorzien. Besloten werd 
in een eerste faze de hoeven gelegen langs de bewegwijzerde toeris
tische wandelpaden uit te rusten met een bord. In mei 1978 werd deze 
eerste reeks van twaalf borden geplaatst. De borden werden ontworpen 
en gebeeldhouwd door Eugene Weynen, Brugse steenweg, Bredene, Volgende 
hoeven kregen een bord: 

Duiveketehoeve 
Hof ter Blauwe Sluize 
Jacobinessenhof. 
Kerkhoekhof 
Molenhof 
Nieuwenhove 
't Poelenhof 
Priorijhof 
Raepeseburg 
Trojaenefort 
Vicogne 
't Waterhof. 

In juni 1981 werd een tweede reeks borden geplaatst, namelijk : 

Blocxhofstede 
Hof ter Yes te 
Hof ter Zydelinge 
Monckenhove 
Noord-Edehof 
't Noordhof 
't Vynckxhof 
Woutermanshof. 

In beide gevallen werden de bestaande hoevenamen gebruikt. Bij ont
stentenis van een naam werd in samenspraak tussen het Komité J.V.H.D. 
gemeentebestuur en de betrokken landbouwers een naam gekozen, op ba
sis van bestaande toponiemen. 
SITUERIA/G EW IPEWTIFICATIE VAN VE HUWJGE HOEVENAAMBORVEN ( zA.e ilguAzn 
1 tot en meX 5. 

SEKTJE I. 
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VKOGNE (7) 
Alfons Wybo, Vicognelaan 5 
Oorsprong 14e eeuw, naam van het klooster, toenmalige eigenaar van 
de hoeve. , 

Niet meer aktief, nu horecabedrijf. 

MONCKENHOEVE (2) 

Mevr. Bossaer, Polderstraat 243 
Herbruik naam van hoeve 13-14e eeuw. 

Toegekend aan hoeve Bossaer om naam te bewaren. * 

Semi-aktief 

BLOCXHOFSTEDE (3) 
Paul Brusselle , Polderstraat 30 
Oorsprong 13e eeuw. 

Aktief. 

SEKTIE II. 

JACOBINESSENHOF (4) 

Noel Zwaenepoel, Zandstraat 115 
oorsprong naam van klooster, toenmalige eigenaar. 
Ook " Ter Bauwe ". 

Aktief. 
1 

RAEPESEBURG (5) 

Jozef "Jos" Adriaenssens, Klemskerkestraat 100 
Oorsprong 15e eeuw. 
Vervorming mogelijk van "Rapenburgh. 

Aktief. 

NIEUWENHOVE (6) <• * 

Gerard Zwaenepoel, Zandstraat 88 

Oorsprong, naam gebruikt sedert nieuwbouw 1922 

Aktief. 

KERKHOEKHOF (7) 
s 

Roland Inghelbrecht, Zandstraat 74 
Oorsprong, naam gekozen door eigenaars in 1978, dit in overeenstem
ming met oud toponiem voor het dorp : " Kerkboek" (1848) 
Aktief. 
DUIVEKETEHOEVE (8) 
George Ketels, Zuid-Oostwijk 13 
Oorsprong 1947 

Aktief. 

PRIORIJHOF (9) 

Roger Demuyt, Dorpstraat 123 
Oorsprong 11-12e eeuw. Was deel van de oorspronkelijke Priorij van 
Bredene. 

Aktief. 
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MOLENHOF (10) 

Jules Nyssen, Dorpstraat 20 
Oorsprong 1947 
Vroeger : "De Pontelynghe." 

Aktief, ook manege. 

'T WATERHOF (11) 

Willy Colpaert, Zuid-Oostwijk 12 
Oorsprong 1947 

Aktief. 

SEKTIE III. 

'T POELENHOF (12) 

Gilbert Decherf, Zuid-Oostwijk 11 
Oorsprong 1947 

Aktief. 

HOF TER BLAUWE SLUIZE (13) 

Willy Zwaenepoel , Zuid-Oostwijk 
Oorsprong na 1902. 

Aktief. 

TROJAENEFORT (14) 

Karel Kerbkhof, Plassendalesteenweg 4 
Oorsprong einde 16e eeuw.Vervorming van Truane fort 1590, Trione scanse 

1590, Bouwaenefort, Rouanefort. 

Aktief. 

HOF TER YESTE (15) 
V 

Sylvain Huys, Kwadeweg 3 

Oorsprong 1981, naar een wijk aan de Kwade Weg, vermelding 1307. 

Aktief. 

'T VYNCKXHOF (16) 

Frans Steenhuyse, Sluizenstraat 107. 
Oorsprong 1981, naar het eertijdse ambacht waarin de hoeve gelegen 

was, Vynckx ambacht, eerste vermelding 1408. 

Aktief. 

HOF TER ZYDELINGE (17) 

Mevr. Gaston Backers, Sluizenstraat 204. 
Oorsprong 1981 , naar oude benaming van de dijk langsheen dewelke de 
hoeve gelegen is, de Zydeling, eerste vermelding 1270. 
Aktief. 
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SEKTIE IV. 

r', j 

'T NOORDHOF. (18) 

Georges Colpaert, Sluizenstraat 126. 
Oorsprong voor 1899. 

Aktief. ' ' 

NOORD-EDEHOF (19). 

Gaston Backers. 

Oorsprong 1981, naam gekozen door eigenaar, 

Aktief. 

WOUTERMANSHOF (20) 

Mevr.Braeckeveldt, Brugse steenweg 6 
Oorsprong 1981, naar de naam van het ambacht waarin de hoeve gelegen 
is, 's Heer Woutermansambacht.Eerste vermelding 1343. 
Aktief. 

NON-ACTIEVE AGRARISCHE BEDRIJVEN ZONDER NAAMBORD, MET HOEVENAAM. 
Zie figuur 7. ^ ' ^ i « % '. 

KERKWEGELHOF (]) 

Mevr.M.Vandenbroucke, Zandstraat 55 

DE NACHTEGAAL (2) f • ' .. ' ," 

Cyrille Defever, Duinenstraat J71. „' -

BOERDERIJEN, MET HOEVENAAM, MET ANDERE DAN AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID 
OF BESTEMMING, zie figuur 8. ^ . »•. • 

TURKEY ENHOF (1) *'"•' r . • ,•/• 

Heemkundi^_museum, heemhuis Heemkring Ter Cuere, Zegelaan. 

RYCKEWAERTSHOF (2) 
Groenedijkstraat , Gemeentelijk Cultureel Centrum ( in ombouw). 

fER HOEVE (3) 

Gebr. M. en R. Metsu, Zandstraat 91. 
Kampeerterrein. Camping 33. 

'T MASSENHOF (4) 

Robert Colpaert-Van Massenhove. Zandstraat 101. 
Kampeerterrein, Camping 3J. 

JAGERSHOF (5) 

Vandenbussche, Koningin Astridlaan. 
Horeca en kampeerterrein. Camping 29. 
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Bredene 
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ACTIEVE AGRARISCHE BEDRIJVEN ZONDER HOEVENAAMBORD. 
Zie figuur 8. 

Defever Leen, Groenedijkstraat 220. (1) 

Hollevoet Willy, Duinenstraat 71. (2) 

Verlinde Andre, Duinenstraat 65 (3) 

Pollet Maurice, Dorpstraat 1 (4) 

Ranmelaere Cyriel, Dorpstraat 134. (5) (Semi-activiteit) 

Versluys Remi, Zandstraat 95 (6) 

Minne Germain, Zandstraat 105. (7) 

Vansieleghem Michel, Zuid-Oostwijk 6. (8) 

Mus Michel, Brugse steenweg 15J (9) 

Inghelbrecht Louis, Brugse steenweg 101. (10) 

Derynck Pieter, Brugse steenweg 81 (11) 

Nyssen Paula, Fritz Vinckelaan 102 (12) 

Marlein Jerome, Duinenstraat 83 (13) 

NOG TE DETERMINEREN HOEVENAMEN. 

Duinhoeve 

Kleyne Cappelrie 

Melckhof 

Paephouckhofstede 

Ter Berg 

't Lanck Koeystal 

Hof ter Westerhauwe. 

» 



JOHN COCKERILL LINE N.V. 

De rederij "Société Cockerill S.A." werd eigenlijk 
opgericht in J 858 te Antwerpen. Het doel van de rederij was 
het ertsvervoer te verzekeren tussen de vindplaatsen en de fa
briek te Seraing. 

Gezien deze maatschappij een eigen scheepswerf bezat te 
Antwerpen werd natuurlijk besloten van de schepen daar te la
ten bouwen. , 

Het eerste stoomschip ,de SS SERAING werd in 1860/1861 ge
bouwd ( werfnummer 79) De tonnemaat van het schip bedroeg 460 T. 

Tot in 1869 bleef dit schip de dienst verzekeren en kwam 
daarna in Spaanse handen terecht. 

Nu moeten we wachten tot in het jaar 1877 om terug enige 
aktiviteit te bespeuren, want tussen 1869 en 1877.komt er geen 
enkel schip voor onder Belgische vlag toebehorende aan deze 
rederij. 

Doch er komen weldra grote veranderingen. De industriali
satie vragen grote hoeveelheden staal en zodoende moet er veel 
erts aangevoerd worden.Een lijn wordt ingericht tussen Antwerpen 
en Santander,Bilbao. Enkele jaren laterwordt de lijn nog uit
gebreid tot Oran en Algiers en later zelfs naar de Italiaanse 
havens van Savona, Napels, Livorno en Genua., zodoende kunnen 
de schepen de heenreis aanvangen met het vervoer van stukgoed 
en de terugreis vanuit Spanje met ijzererts. 

Als tweede schip wordt de ss CONCHA ( werfnummer 206) af-
geleverdin 1877. Dit schip van 896 ton zou echter op 20 Juli 
1897 vergaan na een aanvaring in het Kanaal nabij Owers Licht-
schip.Het schip was onderweg van Carloforte naar Antwerpen met 
ijzererts.Dit zelfde schip was in 1889 verkocht geweest aan een 
Duitse rederij doch vier jaar later terug gekocht door Cockerill 

" • In 1878 wordt de ss BRAGA afgeleverd ( werfnummer 209) 
Dit schip mat 869 ton doch zou reeds in 1881 verkocht worden 
aan een Franse rederij die het schip verder liet varen tussen 
Spanje en Antwerpen met ijzererts.Op 30 maart 1897 verliet het 
schip Huelva met bestemming Antwerpen, beladen met ijzererts, 
en sedertdien werd er niets meer van gehoord.H^t vervoer van ij
zererts met zulke kleine scheepjes was aan vele gevaren bloot
gesteld.De tocht ging door de Golf van Gasgogne, beter gekend 
als het kerkhof der schepen in die tijd. 

In 1879 wordt er weer een nieuw schip opgeleverd,nl de 
ss VENA van 830 ton. Zoals zijn voorgangers zou dit schip ook 
een treurig einde kennen en wel op 16 april 1888 zou het ver
loren gaan na een aanvaring in de Noordzee. Het schip was onder
weg van Bilbao naar Terneuzen met een lading ijzererts. 



In ]880 wordt de ss PRINCESSE STEPHANIE door de scheepswerf 
afgeleverd ( werfnummer 224) Nf negen jaar wordt dit schip naar 
Duitsland verkocht en op 19 juli 1891 zal het eveneens vergaan 
nabij Kristiansand, gedurende een reis van Archangel naar Rot
terdam. 

Het ongelukkigste schip van de rederij was de in 1881 af
geleverde SS ARCHIDUC RODOLPHE ( werfnummer 230). Op een van 
zijn eerste reizen, en wel op 1 december 1881 zou het na een 
aanvaring op de Schelde, zinken en verloren gaan.Het schip was 
op weg van Italië naar Antwerpen. 

In hetzelfde jaar komt tevens de ss PRINCE BAUDOUIN van de 
werf ( werfnummer 238). Dit 933 ton metende schip werd reeds 
het volgende jaar verkocht aan een Franse rederij. Ongelukkig 
genoeg ging dit schip verloren op 30 augustus 1898. 

Een nieuw schip met dezelfde naam kwam eveneens in 1882 
klaar.( werfnummer 243) Dit schip werd in 1889 verkocht aan de
zelfde reder als de PRINCESSE STEPHANIE. Hetzelfde einde bescho
ren als al de vorige.Na een aanvaring met de ss HERNOSAND op 24 
november 1900 ging dit schip verloren in de Baltische Zee. 

Eveneens in 1882 wordt de ss PRINCESSE CLEMENTINE afgeleverd 
( werfnummer 251) Op 5 juni 1896 kwam dit schip in de Golf van 
Biscaje in aanvaring methet Zweedse zeilschip AXEL WASTFELT. 
Beide schepen zonken.Het schip was eveneens op weg van Carloforte 
naar Antwerpen, geladen met ijzererts. 

In 1883 wordt de vloot weer versterkt met twee eenheden, 
nl/ SS ARCHIDUC RODOLHE en ss PRINCESSE HENRIETTE ( werfnummers 
250 en 253) Beide schepen van rond de 950 ton zouden tot in 
1899 onder Belgische vlag varen. De ARCHIDUC RODOLPHE zou blij
ven varen tot 23 mei 1930, wanneer het dan onder Italiaanse 
vlag op Lissa Island ( tussen Venetië en Palermo) liep en ver
loren ging. 

De PRINCESSE HENRIETTE ging dezelfde wegop doch zou reeds 
op 9 februari 1904 ten noordoosten van Cap Villano zinken.Het 
schip was onderweg van Huelva naar Granville met erts. 

In 1884 kwam de ss PRINCESSE LOUISE de rangen aanvullen ( 
werfnummer 256). Op een reis van Bilbao naar Antwerpen met erts 
zou het schip op de Schelde nabij Bath strandden en ongelukki| 
genoeg brak het schip in twee alvorens het kon losgesleept wor
den. De zware ertslading was teveel geweest voot het gestrande 
schip. 

Vanaf 1885 worden de nieuwe schepen veel groter,-de ton-
nemaat verdubbeld. Als eerste schip van rond de 1750 ton komt 
de PRINCE ALBERT DE BELGIQUE in 1885 de rangen versterken (werf
nummer 263) Dit schip kende een even tragisch einde. Op 15 
december 1897 kwam het in de omgeving van Antwerpen in aanvaring 
met het Engelse zeilschip LARNACA en ging hierbij verloren.Het 
schip was onderweg van Bilbao naar Antwerpen met erts. 

In 1886 komt dan de volgende ss PRINCESSE JOSEPHINE (werf
nummer 265) Dit schip strandde op 7 februari 1889 te Benisaf 
(Algerie) en ging hierbij verloren. 
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Tn 1887 is het de beurt aan de ss PRINCE PHILIPPE ( werf-
nimnner 27J .In 1902 ging dit schip over in handen van een an
dere Belgische rederij, maar zou op 7 maart 1908 zinken in de 
Golf van Biscaje. 

In 1888 komt dan het laatste schip van deze serie de vloot 
versterken,nl. de ss CONGO ( werfnummer 281). Tot in 1905 heeft 
het erts vervoerd voor de rederij, doch wordt daarna overgeno-
mendoor een andere Belgische rederij die het schip ziet verloren 
gaan op 14 januari 1913 op 20 mijl van Cartagena . Het schip 
was op weg van Valencia naar Antwerpen met ijzererts en fruit. 

1888 was ook het hoogtepunt van de rederij wat betreft het 
aantal schepen. Ook wordt er geprobeerd een lijn in te richten 
naar Australië. Hiervoor worden de vier laatste gebouwde sche
pen gebruikt. Doch in 189J wordt hiermee opgehouden daar de 
schepen niet voldeden voor zo'n lange reis. 

In 1889 worden er drie schepen verkocht naar het buitenland 
en gaat er een schip verloren. , 

In 1891 komt er een nieuw schip van de werf nl. de 2690 T 
metende PRINCE BAbDOUIN ( werfnummer 301) . Na acht jaar wordt 
het schip naar het b-itenland verkocht. Onder Duitse Stettin-
vlag ging het scTiïp op J4 januari 1913 verloren nabij Holy Is-
land( Northumberland) op een reis van Stettm naar de Tyne. 

In 1894 wordt de JOHN COCKERILL van 2634 T afgeleverd. 
Met dit schip wordt geprobeerd van een lijn op Tilbury te ope
nen doch dit wordt een mislukking daar het schip veel te groot 
was en ook wegens zijn te grote diepgang. . Toch wordt de lijn 
verdergezet met drie gehuurde scheepjes. 

Tussen J9G0 en 1902 komen dan nog de SERESIA ( 2496 T), de 
BARON DE MACAR (2437 T) de COCKERILL (2441 T ) en de PRINCESSE 
ELISAR&ÏE UAjkO T ^. Deze schepen worden in 1910 door de Bel
gische rederij A.Deppe overgenomen, toen de rederij besloot 
alleen de Oostende - Tilbury lijn verder uit te baten. 



VEEL 1. VE OOSTENVE TILBURV LUW. 

De Oostende Tilbury lijn wordt ingericht in 1894 met drie ge
huurde schepen om alzo de dagelijkse afvaarten te kunnen ver
zekeren. ( SS CITRINE- GIRASOL - OPAL ). 

Bezieler van deze lijn was de heer M.VANDENPEEREBOOM. 
Op 2 mei ]896 werd door de afgevaardigde beheerder van de re
derij, de heer ORTMANS, drie schepen besteld op de scheeps
werf van J.Cockerill. Ieder schip zou 466000 Fr. kosten. Deze 
schepen werden gebouwd onder de nummers 355,356 en 357 en wer
den afgeleverd in 1897. 

De hoofdafmetingen van die schepen waren 65 m lang, 8.5m 
breed en ze hadden een diepgang van 2.85m . De tonnemaat be
droeg 633 ton brutto en ze hadden een draagvermogen van 425 T. 
De vervoerkapaciteit van het schip was berekend voor een lading 
van normaal 210 ton ( 40 ton kolen inbegrepen) voor een luik-
inhoud van 875 m3. Dit kwam doordat het schip voornamelijk ver
se groenten en fruit vervoerde tussen Oostende en Tilbury en 
dit was een omvangrijke en weinig wegende lading. Om de stabi
liteit van het schip te verbeteren werd er zelfs 50 ton ballast 
meegevoerd. De voortstuwing van het schip gebeurde door middel 
van 2 stoomketels gebouwd bij Cockerill te Seraing, welke stoom 
leverden aan een triple expansie machine met cylinderdoormeters 
van 420mm,620mm en 950 mm en met een slag van 650 mm. De snel
heid begroeg 17 knopen. 

De RUBIS ( werfnummer 355) wordt te water gelaten op 15 
februari 1897. Meter is mevrouw de Favereau, de vrouw van de 
minister van Buitenlandse Zaken. De proefreis gaat door op 15 
mei en de gemeten gemiddelde snelheid bedroeg 16,647 knopen. 

De TOPAZE ( werfnummer 356 ) wordt op 1 mei 1897 te water 
gelaten door de meter Mevr.de Smet de Naeyer, vrouw van de mi
nister van financiën. De proefreis gaat door op 13 juli 18977 

De SAPHIR ( werfnummer 357 ) wordt door mevrouw Nyssens, 
vrouw van de minister van industrie en transport, op 4 juli 
1897 te water gelaten. Op 31 augustus volgt dan de proefreis. 

http://Mevr.de
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De drie schepen vertrokken om 14 uur uit Oostende en waren 
dezelfde avond Feeds in London, zodat de landbouwprodukten reeds 
de vroegmarkt konden halen, s'Avonds om 8 uur vertrokken ze 
opnieuw uit Tilbury en kwamen rond 4 uur 's morgens terug te 
Oostende. 

De bureaus van de rederij waren te Oostende gevestigd op 
de visserskaai boven het cafe gehouden door Oscar Cavereel op 
de hoek van de Visserskaai en de St.Paulusstraat, terwijl de 
schepen hun aanlegplaats hadden waar nu de carferry terreinen 
gelegen zijn, en dit was dan juist aan de kant van de oude 
vismijn ( cirque) 

i 

r£hD£ Q,.ai T ' i.ry "' < '̂ 

Met de aanleg van de nieuwe handelsdokken en de diepwater-
kaai ( Cocketlllkaai genaamd) werden de burelen overgebracht 
naar een nieuw opgetrokken gebouwtje aan de Bolle en werden de 
aanlegplaatsen van de schepen verlegd naar de Cockerillkaai 
waar er grote overdekte hangars waren en waar de treinwagons 
tot tegen het schip konden gebracht worden. 

Vanaf 1910 houdt de rederij zich nog alleen bazig met de 
Oostende Tilbury lijn.en van nu tot in 1924 l-̂ ijgen de schepen 
Oostende als thuishaven, behalve in de periode van de eerste 
wereldoorlog toen de schepen in het buitenland vertoefden. 

De schouw van het schip was geschilderd in geel en voorzien 
van een zwarte top, terwijl de rederijvlag bestond uit de Bel
gische driekleur met in witte letters S en C en in het midden 
het wapenschild van Cockerill met eronder de woorden "COURAGE 
TO THE LAST ". 



Tijdens de eerste wereldoorlog hebben deze drie schepen ge
varen tussen Engeland en Frankrijk en hebben vooral het munitie-
vervoer en de bevoorrading van de Belgische legers verzorgd. 

In 1911 wordt er door Cockerill een studie gemaakt om een 
nieuw schip te bouwen en die tevens te voorzien van een diesel
motor. 

Op 28 april 1915 wordt er een nieuw schip besteld bij Co
ckerill, doch dit schip zal pas in 1919 worden geleverd.Van de 
uitge-Uoerde studie met betrekking tot de voortstuwing kwam 
niets in huis en er werd weer een stoommachine geplaatst. Het 
nieuwe schip kwam als de DIAMANT in de vaart. Dit schip zou 
tot aan zijn inbeslagname dooe de Duitsers in St.Malo op 21 
juni 1940 onder de Cockerill vlag varen. 

Tijdens de eerste wereldoorlog, en dit vooral vanaf 1916 
begint men hier een nijpend tekort te hebben van schepen. Er 
wordt overal gezocht naar schepen en een ervan, de RIO PARDO, 
een Braziliaans schip, wordt ingezet tussen Engeland en Neder
land. Op een van die reizen wordt het opgebracht naar Zeebrugge 
door het " Flandernflotille" . Bij de terugtocht van het Duitse 
IVe leger uit Zeebrugge worden alle haveninstallaties vernie
tigd ( October 18) en worden drie prijsschepen tot zinken ge
bracht in het kanaal Brugge- Zeebrugge. Na de bevrijding, en 
dit tot 1921, wordt het kanaal tussen Dudzele en de haven van 
Brugge droog gelegd door middel van dijken en bemaling. 
Tussen Dudzele en Zeebrugge zaten maar enkele schepen en die 
werden door duikers gedicht en daarna uitgepompt en alzo vlot-
gem aakt in 1919. Deze schepen werden oorlogsbuit verklaard en 
door de Belgische domeinen verkocht in juni 1920. De RIO PARDO 
werd gekocht door de rederij M.Goossens en daarna verder door
verkocht aan de rederij Cockerill die het schip naar zijn werf 
overbracht en het volledig herstelde. Het schip kwam terug in 
de vaart in J920 als de EMERAUDE. 

De regelmatige lijn wordt hernomen en gecombineerd met een 
nieuwe dienst tweemaal in de week tussen Antwerpen en Tilbury. 

Na meer dan dertig jaar dienst wordt er aan gedacht enkele 
schepen te vervangen door nieuwe. 

In de jaren 1932-1933 worden twee nieuwe schepen besteld 
bij Cockerill. 

De AMETHYSTE ( werfnummer 646) wordt op 24 september 1932 
te water gelaten en de proefvaart greep plaats op 6 januari 
1933. 

De TURQUOISE ( werfnummer 647) wordt op 20 februari 1933 
te water gelaten terwijl de proefvaart plaats greep op 24 mei 
J933. 

Deze schepen hadden een lengte van 57,85 m, een breedte 
van 10,84m en een geladen diepgang van 3,05m. Beide schepen 
werden voortgedreven door elk twee dieselmotoren van het type 
Burmeister & Wain, welke gebouwd werden in licentie door de 
werkhuizen van Cockerill te Seraing. 
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ledere motor was goed voor 600 PK. De dienstsnelheid der sche
pen lag rond de 12,5 knopen. Op de proefreis van de AMETHYSTE 
werd bij 250 toeren een vermogen van 1572 PK bereikt en een 
snelheid gelopen van 15,25 knopen. De TURQUOISE deed de proef 
over en bij een gemeten vermogen van 1580 PK en eveneens 250 
toeren werd er een gemiddelde gemeten snelheid behaals van 
15,90 knopen. 

De RUBIS en de TOPAZE werden opgelegd en deden alleen nog 
dienst als vervangschip wanneer de anderen moesten stilgelegd 
worden voor herstelling en onderhoud..Deze schepen hadden nu 
hun laad- en losplaats aan de Cockerillkaai, waar grote loodsen 
stondenen waar de treinwagons tot tegen de schepen konden ko
men.De laad- en losverrichtingen geschiedde door middel van 
walkranen. Op de hiernavolgende foto bemerken we drie schepen 
aan de kaai die bezig zijn met laden en lossen van stukgoe
deren en containers.Vooraan de RUBIS, in het midden de TOPAZE 
en achteraan de EMERAUDE. 

Om de verscheping zo snel mogelijk te laten gebeuren en 
ook in de beste conditeis wordt hier gebruik gemaakt van een 
soort containers van ongeveer 2 meter lang, breed en hoog.Ze 
zijn ofwel van het type volledig gesloten ( koelfrigo's of 
visfrigo's) ofwel van het open type bestemd voor het vervoer 
van verse groenten en fruit. Deze laatsten zijn gemaakt van 
een metalen geraamte en met zwaar kippengaas afgesloten. 

Op de volgende foto zien we hoe uit de tremkoelwagens 
de lading overgebracht wordt in koelcontainers en dan vervol
gens aan boord gezet wordt door middel van een kraan. 
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In J 933 wordt vooral de SAPHIR, AMETHYSTE en de TURQUOISE 
gebruikt op de lijn Oostende- Tilbury terwijl de DIAMANT en de 
EMERAUDE op de lijn van Antwerpen naar Tilbury worden ingezet. 

In ]936 worden dan de RUBIS en de TOPAZE verkocht aan een 
Hollandse afbraakwerf. Deze beide schepen hadden 39 jaar goede 
diensten bewezen. 

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog beschiktte de 
rederij over vijf schepen. De SAPHIR en de EMERAUDE konden naar 
Engeland ontkomen terwijl de ander drie in Duitse handen vielen. 

Op 10 mei 1940, dus bij het uitbreken van de tweede wereld
oorlog, bevonden zich de twee zusterschepen AMETHYSTE en TUR
QUOISE welke respectievelijk onder het bevel stonden van de 
commandanten CAMPANA en TABARY, zich te Oostende. 

De instrukties voor die dag op het zeekommissariaat ont
vangen waren zeer eenvoudig : " schepen en bemanning ter beschik
king houden van de Belgische staat en verbod enige laadverrich-
ting uit te voeren". Doch op 11 mei worden de schepen toch ge
laden met stockmaterialen van de fabrieken te Seraing en met 
de archieven.Tot 16 mei worden achtereenvolgens de TURQUOISE 
en de AMETHYSTE geladen en nu wordt alleen nog op het vertrek-
sein gewacht. Op 17 mei verhalen beide schepen naar de noord
kant van de havengeul juist achter een mailboot en 's namiddags 
krijgen ze vanwege een officier van het marinekorps, het uur 
van afvaart en de route te volgen tot Dieppe. 
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Aan boord van de AMETHYSTE komen behalve de bemanning ook 
'nog kapitein Miroir, directeur van de rederij te Oostende, en 
een tachtigtal vluchtelingen voor, allen familieleden van de 
bemanning. 

In de vooravond vertrekken beide schepen begeleid door drie 
patroulleboten van het marinekorps.Deze laatsten keren ter hoog-

' te van Duinkerke terug naar Oostende. Voor de nacht wordt er 
geankerd voor Boulogne. De volgende morgen zetten ze koers naar 
Dieppe. Tegen de avond komen ze te Dieppe aan, en na door de 
sluizen te zijn gevaren liggen ze naast elkaar vast rond 20u30 

*" De eerste avond te Dieppe worden ze begroet met bommen gewor
pen door de Luftwaff. Bemanning en vluchtelingen moeten de rest 

V van de nacht hun toevlucht zoeken in bunkers en onderkomens om 

te ontsnappen aan de bombardementen. Gezien deze toestand wprdt 
, er bij de Belgische autoriteiten gevraagd wat er te doen valt, 
deze laatsten staan zelf op het punt de stad te verlaten, raden 
de kapiteins aan de haven te verlaten.Op zoek naar de havenka-
piteinsdienst. Daar wordt het afvaren verboden daar de schepen 
niet uitgerust zijn met een antimagneetgordel en er in het pas 
magnetische mijnen liggen. Wanneer de vaargeul opnieuw geveegd 
is komt de Luftwaffe opnieuw mijnen werpen en zodaoende kunnen 
de schepen niet afvaren.Daarom besluiten beide kapiteins dat 
de bemanning en de familieleden telkens een onderkomen moeten 
zoeken voor de nacht in de omliggende dorpen. 

Op 20 mei wordt de AMETHYSTE verhaald naar een ligplaats 
tegen de kaai. 

Op 21 mei krijgen we dan een geweldig bombardement waar
door er brand ontstaat op de TURQUOISE, deze wordt geblust door 
de beide bemanningen. 

Op 22 en 23 mei is het betrekkelijk stil, maar op 24 mei 
krijgen we dan opnieuw een zeer zwaar bombardement. 

— "j . . . 

Op 25 mei wordt er besloten van de families te evakueren, 
daar de haven nog lang kan gesloten blijven.De bemanning wordt 
gevraagd het schip zo snel mogelijk opnieuw te vervoegen. 

Op 28 mei is de bemanning nog niet terug en bij het aan 
boord komen merkt kapitein Campanadat zijn schip, evenals het 
andere, het bezoek heeft gekregen van dieven die alles hebben 
opengebroken en alle waardevolle voorwerpen hebben ontvreemd. 

Op 30 mei wordt er besloten de schepen te lossen maar dan 
komt er een tegenorder dat zegt dat de schepen naar Brest moe
ten om daar gelost te worden. Er wordt geprobeerd v^n beman
ningen samen te stellen, doch dit lukt niet. Op 8 juni vertrekt 
dan uiteindelijk kapitein Campana. Op 14 juni levert hij de 
scheepspapieren af te La Rochelle aan de waterscl.out A.De Ghijnst 
en waar hij tevens zijn verhaal doet. 

Op 9 juni wordt te Dieppe beslist alle schepen die daar 
nog liggen door middel van springladingen te laten zinken. Deze 
operatie gebeurt juist op tijd. De Duitsers bezetten Dieppe. 

'". Met veel moeite wordt de AMETHYSTE geborgenen het zal nog duren 
tot in 1944 vooralleer het schip weer in staat is te varen, en 
dit voor Duitse rekening tussen enkele Franse havens en de An
glo- Normandische eilanden. 

t 



Op 21 juni wordt de TURQUOISE gerequisitioneerd door de 
Wehrmacht.In 1941 terug vlot gemaakt zal het schip in juni 42 
terug in de vaart komen . Doet eveneens dienst tussen enkele 
Franse havens en de Anglo Normandische eilanden voor het ver
voer van steenkolen. Op zijn eerste reis ( nacht van 18 op 19 
juni 1942) wordt het schip opgejaagd door enkele Engelse snel
boten. Om het schip te redden besluit de kapitein van de kriegs-
marine zijn schip op de kust te zetten en alzo zijn lading te 
redden.Doch wegens de duisternis was het schip niet op de juiste 
plaats en het liep op de rotsen van Calvados op 6 mijl ten N. 
van Port en Bessin waardoor de ganse bodem van het schip open
gescheurd werd. Het schip werd als verloren beschouwd. 

De AMETHYSTE voer nog altijd tussen Frankrijk en de eilan
den toen de ontscheping in Normandie begon.In augustus 1944 be
vond het schip zich geblokkeerd te Saint Malo, 'waar het bij 
het wegtrekken van de Duitsers in brand werd gestoken en zo
doende buiten dienst gesteld. 

Op het einde van 1945 werd het schip terug vlot gemaakt, 
gedicht, en terug in staat gesteld van te varen. In januari 46 
wordt het dan van St.Malo naar Antwerpen gesleept door de staats-
sleepboot Zeeleeuw.Onderweg verspeelde de sleepboot nog zijn 
sleep op de Goodwin Sands en met veel moeite wordt het schip 
dan toch op de scheepswerf vanCockerill te Hoboken afgeleverd. 
Bij nazicnt bleken de motoren nog in betrekkelijk goede staat 
te verkeren en werd besloten het schip weer volledig vaarklaar 
te maken. 

Een derde schip die er niet in slaagde de geallieerde zaak 
te dienen was de ss DIAMANT, gebouwd in 1919. 

Het schip vertrok op 25 mei 1940 uit Tilbury met 270 ton 
lading, met bestemming een Franse of een Belgische haven.Het 
werd opgehouden nabij Gravesand en moest wachten op orders . 
Deze werden ontvangen op 3 juni. Het schip stond onder bevel 
van kapitein P.de la Rue en had 17 bemanningsleden aan boord. 
Het schip moest orders ontvangen vanwege de Britse Admiraliteit. 
Deze orders waren : \/ciAQ.n naoA StMolo &n daoA dt ladLlng £oi-6en. 

Op 4 juni 1940 in de avond meert het schip aan in het dok 
te St.Malo . Er moet nu geprobeerd worden het schip te lossen. 
De lading moet in treinwagons worden vervoerd, ze mag niet in 
de hangars of op de kade geplaatst worden.En zo verstrijken 
de dagen met hopen, telefoneren en lopen van de cohsul naar de 
verantwoordelijken van de haven.In de nacht van 12 op 13 juni 
worden er dan eindelijk wagons aangebracht maar voordat de los
sing 's morgens kon beginnen waren de wagons reeds vertrokken 
naar een ander schip. Op 14 juni komt er dan vanwege de Engelse 
consul de aanbeveling van vier Engelse bemanningsleden te ont-
schepen en af te monsteren. Sedert het verblijf van het schip 
te St.Malo was er nog geen mogelijkheid geweest van communica
tie met de rederij in London, zodat de kapitein het gevraagde 
geld nog niet bekomen had.Eindelijk, en dit via de Engelse 
marinebasis in St Malo kon dan bericht bekomen worden en kon
den veertig ton bunkerkolen ingescheept worden. Diezelfde 15 
juni zag men de Engelse troepen inschepen en de haven verlaten. 
Vanwege de plaatselijke gezagdragers werden dan uiteindelijk 
de verschillende toelatingen bekomen om te vertrekken. Maar 
ondertussen hadden de meeste machinemensen het schip verlaten 
en ze daagden niet meer op. 

t 
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Op 18 juni komt het bevel van onmiddelijk de naven te ver
laten want speciale Engelse troepen waren bezig de sluizen 
klaar te maken om ze op te blazen. Maar wat er van bemanning 
overbleef was niet in staat de machines klaar te maken en te 
bedienen.Er werd nog geprobeerd van een Franse staatssleepboot 
te gebruiken maar die weigerde het schip naar buiten te trek
ken.Door middel van trossen wordt het schip nog verhaald tot 
in de nabijheid van de sluizen doch het was reeds te laat. Er 
volgden enkele ontploffingen en het mechanisme voor de bedie
ning van de sluizen was verwoest en de sluizen bleven dicht. 
Dan maar geprobeerd de sluizen te openen met de middelen van 
het schip, t.t.z. door een tros op de deuren vast te zetten en 
ze met de lieren te openen.Drie deuren gaan zo open maar de 
vierde is volledig geblokkeerd en het lukt niet deze open te 
krijgen. Vier schepen zitten geblokkeerd in het dok. De machines 
worden nog gesaboteerd en de rest van de bemanning besluit dan 
maar individueel verder te trekken naar Engeland. Tot het ein
de toe zijn de kapitein, eerste stuurman, bootsman, vijf matro
zen en de drie stokers welke te St.Malo aangemonsterd werden, 
aan boord gebleven. 

Op 21 juni J940 wordt de DIAMANT door de Kriegsmarine ge-
requisitioneerd. Het schip wordt eveneens ingezet tussen St. 
Malo en de Anglo Normandische eilanden. 

Op 20 september 1942 rond 23 uur, terwijl het schip de 
haven van St.Heiier aanliep tijdens een storm en dondere nacht 
liep het op de Dognest en was volledig verloren.Op het ogenblik 
was de zichtbaarheid zeer slecht wegens zware regen. Vijf Duitse 
bemanningsleden lieten hierbij het leven. 

De ss EMERAUDE heeft langer de geallieerde zaak kunnen die
nen. In de maand mei 1940 wordt er een reis gedaan vanuit Til
bury naar Cherbourg en terug via Weymouth. Op 15 juni 1940 wordt 
het schip overgenomen door het "Ministry of Shipping" en op 24 
juni gerequisitioneerd. Tot 20 oktober blijft het schip te Til
bury liggen en ondergaat zodoende ook de zware bombardementen 
op London van september 1940.Het komt er zonder al te veel kleer
scheuren vanaf en begint nu te varen rondom Engeland en komt 
wel het een en ander tegen in die periode zoals de aanvaring 
met een Engelse trawler en het zinken ervan, dit op 20 april 41 
In de nacht van 3 op 4 mei 194J ligt het schip te Liverpool en 
ondervindt nogal wat schade na het ontploffen van een cargo ge
laden met 7000 ton munitie. Op een reis van Oban naar London 
op 9 september 1941 komt het schip tijdens mist in aanraking 
met de bodem en strandt. Pas op 17 september is het -schip vlot-
gekomen na het lossen van de lading suiker. En zo gaat het de 
ganse oorlog verder met beschietingen, mijnen, aanvallen door 
E-boten enz. 

Eindelijk op 7 juni 1945 komt het schip te Gent aan.Doch 
de gevaren van de oorlog zijn nog niet voorbij. Er komt onmid
delijk een nieuwe bebakening van de Noordzee en er worden boeien 
gelegd tussen de ingang van de Theems en de ingang van de Schelde 
en naar Hoek van Holland.De Northforelandroete naar Vlissingen 
wordt aangeduid door de boeien NFl tot NF17. Aan de boei NF7 
en NF9 was er een af takking naar Oostende. De boeien liggen 
tussen de vier en zeven zeemijlen van elkaar en de breedte van 
de geveegde vaargeul is ongeveer een zeemijl. 



Tussen de NF7 en de NF9 ligt het wrak van de EMPIRE FAITH, een 
schip van 7000 ton, gezonken op 2 januari 1945 en voorzien van 
een groene wrakboei met licht. 

Op 30 juni 1945 vertrekt het schip uit London en na kolen 
te hebben ingenomen , vertrekt het op 1 juli uit Gravesend. Er 
waren 22 bemanningsleden aan boord evenals 4 passagiers. Er '. 
staat een zware storm en de nacht is donker.De boeien worden 
normaal gezien en gepasseerd doch aan boord is men niet op de 
hoogte dat het licht van de wrakboei tussen de NF7 en de NF9 
niet brandt. De afstand tussen de twee boeien is ongeveer 7 
zeemijlen.Het licht wordt natuurlijk niet gevonden doch opeens 
bevindt het schip zich in het zicht van de masten van het wrak. 
Doch het is te laat. Alles wordt nog geprobeerd om de aanvaring 
te vermijden, doch de bodem van het schip wordt opengereten, 
de machinekamer loopt onder en het schip zinkt vrij vlug. 
Bevel wordt gegeven het schip te verlaten in de boten en de 
vlotten.Dit gebeurt onmiddelijk doch enkelen springen in het 
water en worden gered door de reddingsboot. Doch op het appel 
ontbraken de tweede stuurman, een stoker en een passagier. Na 
enkele uren zoeken wordt alle hoop opgegeven.De geredde beman
ning wordt met een sleepboot naar Oostende overgebracht. 

Zodoende bleef op het einde van de oorlog een schip over, 
nl. de SAPHIR van 1897. 

De installaties te Oostende waren totaal verwoest. Bij het 
uitbreken van de oorlog waren de hangars volgepropt met spring
stoffen die daarna in de lucht gingen en al de installaties en 
kaaien vernielden.Dit gebeurde in de namiddag van de vijftiende 
augustus 1940. 

In het tijdschrift van de heemkundige vereniging van Oostende 
"De Plaete" lezen we in het novembernummer 1982 in een artikel 
" oorlogsdagboek 1940-45 deel 5" het volgende daarover : 
Augiutivs 1940 - dondzfidag 15 

Om 1 óuuAl5 MZAd iLtn he.vigz ontplooiing MaoAganornzn op de. 
CockzHyLlZkaal zn gtng ztn ^ookzixll dt hoogte. i.n imoAop een twe.e.-
de. ontploOii-ing volgde, e.n dcuviop nog 2 ontp£.ô x̂,ngen.. 
Te.fl plaatje, aangekornzn bzétaJxgden uie een gtotz veAvooeAtying: 
de. he.l{it van de, itapzlplacuti CotkeAlll WOÓ Mzgge.voia.gd, van het 
huiéjz van de bewaoAJiteA uiai nizti, mzzA. tz beJ>pzuJizn. 

Kond deze plaati, ( i>tapzlplaaXi, van de ^inma Lzgazy] 
men tAo{, ZA zzl^-i, toKpiUieJi aan van ongzvzzA dtlz a vtzA 

mztzK, ook vooh. de bznzi.neMtand " chemin du poAadii" MeAd zo'n 
tofip-illz gzvondzn. 

De lijn werd hervat met het enige nog overgebleven schip 
de SAPHIR,daterende van 1897. De oude aanlegplaatsen waren to
taal vernield en de los- en laadverrichtingen werden nu in de 
nieuwe handelshaven gedaan.( hangars aan de westkant van het 
dok). 

Om de dienst zo snel mogelijk normaal te kunnen hervatten 
werden er twee oorlogsschepen aangekocht die op de scheepswerf 
van Cockerill te Hoboken worden omgebouwd tot vrachtschip. 

In 1946 wordt de korvet HMS KINGCUP van de Royal navy aan
gekocht en omgebouwd tot RUBIS. Het schip was gebouwd op de 
scheepswerven van Harland & Wolff Ltd. te Belfast in 1941. 

http://Te.fl
http://Mzgge.voia.gd
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Deze ombouw zou ongeveer vier maanden duren doch op de 
scheepswerven braken stakingen uit en na meer dan acht maan
den kwam de RUBIS te Oostende aan op 30 april 194^. 

Op 21 mei 1947 greep er een officiële ontvangst plaats aan 
boordwan het schip. Deze ontvangst ging door op het dek van 
het schip dat gemeerd lag in de nieuwe handelsdokken. Alle di
recteurs van Cockerill( Ougre-Seraing, Hoboken, Oostende en 
London), de kapiteins Tabary, Delarue en Campana, de burgemees
ter van Oostende Serruys, de schepen van de haven Edebau, de 
directeur van het zeewezen Cadron, de havenkapitein Becue en 
vele anderen woonden de plechtigheid bij. 

Het schip had de volgende afmetingen : tonnemaat was 414 
ton netto, 1011 ton brutto en een laadvermogen van 790 ton.Het 
schip heeft twee laadruimen gescheiden door de brug. De luik-
openingen zijn zeer klein, nl. 3,66m breed en respectievelijk 
6,65 en 5,80 m. Ieder ruim is voorzien van een laadboom van 5 
ton welke bediend wordt door middel van een stoomlier. De ver
blijven van de bemanning zijn zeer luxueus uitgevoerd, een stan-
daardregel voor de rederij, welke ze toepast op al haar schepen. 
De twintig bemanningsleden zijn ondergebrach*" ais volgt : de 
kapitein, stuurman, bootsman, hoofdmachinist en de kok krijgen 
elk een éénpersoonshut toegewezen terwijl de overige bemanning 
in tweepersoonshutten verblijven. Officieren, machinepersoneel 
en dekpersoneel beschikken elk afzonderlijk over een stortbad, 
opschikplaats en eetplaats. Verder kunnen er ook vier passagiers 
meegenomen worden verdeeld over een tweepersoonshut en twee één-
persoonshutten.Gezien de zeer goede staat van ketelruim en ma
chinekamer werden hier niets veranderd.De twee schotse ketels 
hadden elk drie vuurgangen en waren voorzien voor oliestook. 
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De daar ontwikkelde stoom gaat naar een triple expansie machine 
welke een vermogen had van 2700 PK en die het schip kan voort
bewegen met een snelheid van 17 knopen. Bij deze maximale snel
heid bedraagt het verbruik per 24 uur ook 24000 liter mazout. 
De brandstofvoorraad aan boord bedraagt ongeveer 100 ton. De 
voor die tijd modernste navigatiemiddelen waren aanwezig, zoals 
dieptemeter en radar alsmede een zeer sterke zender en ontvanger. 

Het andere verbouwde oorlogschip komt eveneens de vloot 
versterken. Op 20 december 1947 greep dan de ontvangst plaats 
aan boord van de TOPAZE. Deze ex-Britse mijnenveger HMS SPEED
WELL was gebouwd op de scheepswerf van Wm Hamilton & Co Ltd te 
Glasgow in 1935. In 1947 aangekocht door Cockerill en op de 
scheepswerf te Hoboken verbouwd tot vrachtschip. 

Bij de vernieuwing van de vloot werd dit schip op 11 mei 
J954 verkocht voor afbraak aan NV Arie Rijsdijk Bos & Zonen 
uit Alblasserdam, Holland. Dezelfde dag reeds verliet het schip 
onder Nederlandse vlag de haven van Oostende. 

In 1948 worden er nog twee schepen in dienst genomen op de 
lijn, nl. de voor een jaar gehuurde NELLY en de JULIA, twee 
kustvaarders die toebehoren aan andere Belgische rederijen. 

Op 11 mei 1943 kwsm dan het herbouwde dubbelschroefschip 
AMETHYSTE onder bevel van kapitein R.Campana te Oostende aan 
na 8 jaar afwezigheid eu een ware lij densweg.Het schip was ver
bouwd te Hoboken. 

De constructieplaat van het schip had volgende vermelding: 
J. COCKERILL NR 646 BOUWJAAR 1931 

met eronder een tweede plaat 
HEROPGEBOUWD IN 1947. 
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De voornaamste afmetingen van het schip zijn de volgende: 
lengte = 57,85m breedte= 10,84m diepgang = 3,10m. 

•, De dekopbouw en de machinekamer bevinden zich in het midden met 
.̂,- een luik voor de opbouw en een erachter.De twee laadbomen van 

•- respectievelijk drie en vijf ton worden nu bediend door elec-
trisch bediende lieren. De oorspronkelijke voortstuwingsmachines 

. werden totaal uitgebouwd en na volledig te zijn ontmanteld, 
werd alles grondig gereinigd en na eventuele herstellingen te-

j- • rug in het schip ingebouwd. Deze viertakt enkelwerkende motors 
Burmeister & Wain, gebouwd onder licentie door Cockerill te 
Seraing ontwikkelden elk een vermogen van 600 PK, zodat het 
schip een snelheid ontwikkelde van 13 mijl bij een verbruik 
van drie ton. 

Onder de machinekamer waren de brandstoftanks voorzien voor 
28 ton brandstof. Twee dieselgeneratoren zorgden elk voor 70 KW 
vermogen. Voor de verlichting was er een aparte generator voor
zien van 15 KW. Alle pompen waren electrisch aangedreven. 

Midscheeps rond de machineschacht zijn de verblijven voor 
de officieren en passagiers voorzien.Bij een rondgang op het 

*, schip krijgen we de hutten van de twee dekofficieren, de twee 
werktuigkundigen, de twee assistenten, de eenpersoons passagier-
hut,de mess, WC, stortbad, de hut hoofdwerktuigkundige en de 
tweepersoonshut van de kok en de steward. 

De overige bemanning slaapt achteraan en daar is er plaats 
voorzien voor acht man evenals de eenpersoonshut van de boots
man.Hier zijn eveneens stortbaden en WC voorzien.Op het boot" 
dek bevinden zich de vertrekken van de kapitein, een ruime h'üt 
met slaapplaats alsmede een badkamer en toilet. Het brugcomplex 
bestaat uit stuurhuis en kaartenkamer. Hierin is tevens de zend
en ontvangstpost geinstalleerd. Een radartoestel is eveneens 
voorhanden. In die dagen kwam de radar sporadisch voor op de 
koopvaardijschepen en was een ongekende luxe aan boord van een 

3 kustvaardei. 

Op 1 maart 1959 wordt dit schip dan verkocht aan Constantine 
Diamantis uit Griekenland die het schip volledig liet verbouwen 
tot passagierschip. Het werd uiteindelijk in 1977 afgebroken. 

Op 1 janu.\' i 1952 «ordt directuer Miroir opgevolgd door 
kapitein Campau.i. 
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Al deze naoorlogse verbouwde schepen waren zeer duur in uit
bating daar ze veel brandstof nodig hadden en maar over een 
zeer kleine vervoerskapaciteit beschikten (ongeveer 400 ton) 
Tevens konden deze schepen met hjn grote diepgang de haven van 
Tilbury niet verlaten met laag water.Daarom werd vooropgesteld 
nieuwe schepen te bouwen die veel kleiner waren maar die een 
capaciteit hadden die minstens tweemaal zo hoog was.Met de 
NELLY en de JULIA werd aangetoond dC-t iiL schepen veel meer op-
brachtten. De uitgaven nieuwe schepen- oude schepen waren van 
de orde 1 tot 4. 

Met de Husumer werft in Duitsland werden contracten afge
sloten voor de bouw van een schip ( DIAMANT) daarna nogmaals 
in 1954 voor twee schepen ( SAPHIR en TOPAZE) en uiteindelijk 
nogmaals twee schepen af te leveren in 1957 en 1958 ( RUBIS 
en TURQUOISE). 

Deze moderne coasters waren alle zusterschepen op enkele 
details na.Ze waren van het type alles achter zodat" er een mooi 
doorlopend laadruim kon worden voorzien.Ze waren tevens gebouwd 
met een ijsversterkte steven. 

Op 28 juni 1953 volgt de plechtige indienstelling van de 
eerste eenheid nl. mv DIAMANT ( tweede van die naam). Het schip 
was te water gelaten op 16 mei 1953, terwijl de proefreis door
ging op 22 juni. Het schip kwam te Oostende aan op 26 juni 53. 
De feestelijkheden gaan door in het ruim van het schip. Onder 
de genodigden bemerken we de directeurs vanSeraing en Hoboken, 
dhr Campana, directeur te Oostende, burgemeester Van Glabbeke 
schepenen Piers en Quagebeur, dhr Becue, havenkapitein, Cdt 
Delarue, kapitein van de nieuwe eenheid alsmede vertegenwoor-
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digers van do opunb irc diensten, koopvaardij en handelsm d ens. 

De afmetingen van het schip zijn : lengte = 53,76m breedte=8,05m 
voor een diepgang van 3,58 m zodat onder alle omstandigheden 
de havens van Oostende en Tilbury kunnen aangedaan woraen.Een 
groot ruim biedt plaats voor 1049 m3 vrachtgoed. De ruimopeningen 
zijn respectievelijk 10,54m en 11,16m lang en 5 m breed.Er is 
tevens een tussendek voorzienen hier is de opening op 6,20m ge
bracht.De ventilatie van het ruim is zeer goed verzorgd, ze be
staat namelijk uit vier luchtkokers, twee bestemd voor de aan
zuig en twee voor de afzuig van de lucht. Twee laadbomen van 
twee ton zijn eveneens voorzien, de aandrijving hiervan geschiedt 
door middel van een afzonderlijke dieselmotor van 16 PK. Alle 
motoren zijn van Duitse makelij. De MAK hoofdmotor ont
wikkeld een vermogen van 760 PK voor een verbruik van 3 ton. 
Er is tevens een voorraad brandstof aan boord van 30 Ton wat 
goed is voor ongeveer 3000 zeemijlen te varen.De bemannings-
verblijven bevinden zich op het middendek.Vooraan de hut van 
de eerste stuurman en de eerste werktuigkundige, twe-de en derde 
werktuigkundige, de dubbele hut van de kok en de steward, de 
eenpersoonshut van de passagier, de hut van de bootsman en de 
verblijven van de vier matrozen. Op het hoofddek zijn de ver
blijven gelegen van de kapitein, bestaande uit een groot salon, 
slaapkamer, badkamer en toilet.Daarnaast bevinden zich aan de 
ene zijde het hospitaal met twee bedden en aan de andere zijde 
de officiersmess evenals twee afzonderlijke wasplaatsen en wc 
voor de bemanning.Achteraan bevindt zich de bemanningsmess en 
de keuken.Gans bovenaan is de brug en kaartenkamer evenals een 
hoek voorzien voor de radiozender en ontvanger. Alle moderne 
navigatietoestellen zijn eveneens voorzien. 
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Op 31 mei 1954 wordt het tweede schip m/v SAPHIR ( tweede 
van die naam) officieel in dienst genomen. Het is kapitein 
Delarue die het nieuwe schip in handen kreeg. De officiële ont
vangst greep plaats in het versierde tussendek van het schip 
terwijl de lunch doorging in hotel La Renommée.Het schip werd 
op 10 april 1954 te water gelaten. De vorm en afmetingen ver
schillen lichtjes van zijn voorganger.De boeg werd enigszins 
scherper uitgevoerd en door het schip met een meter te verlen
gen werd de snelheid opgevoerd van 12,4 knopen tot 12,75 knopen 
voor eenzelfde verbruik. Er is een totale laadruimte van 1081 
m3 voorzien. 

Aan de hand van de ervaringen opgedaan op het eerste schip 
werden de schikking en de inrichting van de bemanningsverblij-
ven enigzins aangepast en verbeterd. Twaalf mensen zorgen voor 
het in bedrijf houden van die schepen. 

Hetzelfde jaar komt ook de TOPAZE de vloot versterken. 
Te water gelaten op 24 juli 1954 kwam het op 1 september te 
Oostende toe. De oude TOPAZE was reeds op 11 mei 1954 verkocht 
aan de afbraakwerf NV Arie Rijsdijk Bos & Zonen, alblasserdam. 

Op 20 augustus 1954 wordt de RUBIS verkocht als SEISLIM 
aan de Seismograph Services, of London, waar het nog zal varen 
tot in 1959, waarna het dan afgebroken wordt in Holland. 

In 1955 wordt de huisvlag van de rederij veranderd. Ze be
staat nu uit de Belgische driekleur voorzien van witte letter 
C O . terwijl in het midden de wapenschilden van Cockerill en 
van Ougree voorkomen samen met de spreuken "COURAGE TO THE LAST 
en van "SUMMA LABORE SUMMO ". 

4 -
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Op 19 november J957 is het de beurt aan de M/V RUBIS om de 
rangen te vervoegen. Het schip was te water gelaten op 5 okto
ber 1957 en werd door kapitein Delarue van Husum naar Oostende 
gebracht.De lengte van het schip is weer met l,20m verlengd tot 
55,90m terwijl het machinevermogen opgevoerd werd tot 800 PK 
en zodoende een dienstsnelheid verzekerde van 13 knopen. Een 

' gedeelte van het ruim is voorzien voor het vervoer van diep
gevroren producten aan -30°C. De totale vervoerscapaciteit van 
het ruim bedraagt nu 1036m3. Aan brandstof kan het schip 37,6 T 
meenemen terwijl er ook 540 1 smeerolie en 7190 1 drinkwater 
plaats vinden in de dubbele bodemtanks van het schip. 

Uiteindelijk op 3 juli 1958 komt de vijfde en laatste een
heid, de TURQUOISE in dienst. Dit schip was op 3 mei 1958 te 
water gelaten. Was identiek aan zijn voorganger. 

Met 5 schepen wordt er nu druk gevaren tussen Oostende, 
Antwerpen, Rouen, Tilbury en enkele andere havens. In alle weer 
en wind vertrokken de schepen steeds met een lading fruit, stuk
goederen, auto's of iets anders. Gedurende die tijd waren er 
wel enkele kleine lotgevallen voorgevallen met de schepen zo
als de aanraking met het oosterstaketsel te Oastende en een
maal een aanvaring met een Duits binnenschip in de haven van 
Antwerpen.De SAPHIR zonk bijna en kon met moeite drijvende ge
houden worden door middel van drie pompboten van de brandweer 
van Antwerpen en ook door het lossen van het schip. ' 

En zo gaat het verder tot opeens in juni 1970 in de dagbla
den het volgende komt te staan : 

VE JOHN COCKERILL LIJM STOPT ALLE AKTIl/ITEITEN. 
NAGENOEG HONVERV WERKNEMERS KREGEN VEZE WEEK ONTSLAG. 

Het einde van deze Oostendse zeerederij was aangebroken. 

Als eerste schip wordt de DIAMANT op 20 augustus 1970 verkocht. 
Na zeven maal van naam en eigenaar te hebben veranderd vaart 
het schip nu als ARGO I onder Panamese vlag. 

Op 18 september 1970 vertrekt de TURQUOISE onder Panamese 
vlag maar in 1973 wordt het schip verder verkocht en het vaart 
nu als de FENNY onder Indonesische vlag. 

Op 20 oktober 1970 worden de TOPAZE en de RUBIS verkocht. 
In 1971 verlaat de RUBIS onze waters en vaart sedertdien als 
de DINY, eveneens onder Indonesische vlag. 

Als hekkensluiter wordt de SAPHIR verkocht aan Godemar S.A. 
uit Panama en herdoopt het schip in CHRISTINA K. , naam waaron
der het heden ten dage nog vaart. 

Zodoende was er jammer genoeg een einde gekomen aan een 
stukje Oostendse geschiedenis, die zowel mensen vai. Oostende, 
Bredene en omgeving tewerk stelde. 

Wat waren nu de oorzaken van het stileggen van de lijn op 
1 juli 1970 ? 

In 1967 kwam er in Engeland een plan in werking die de be
handeling der goederen in de Engelse havens regelde.Het aantal 
dokwerkers nodig voor het lossen en laden lag zeer hoog terwijl 
hun rendement zeer laag was, wat dus zeer veel kosten voor 

s, 
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gevolghad, en dus geen renderende uitbating meer toeliet.Zo
doende moest de rederij instaan voor de aanwerving van een 
negentigtal dokwerkers om hun schepen te laden en te lossen. 

Gebrekkige organisatie van het spoorwegverkeer te Oostende 
die niet over voldoende materiaal beschiktte (?) om een vlotte 
manipulatie der goederen naar het binnenland te verzekeren.In 
feite waren de diensten niet inschikkelijk om de aangepaste 
vervoermiddelen ter beschikking te stellen voor Oostende, 

De wetgeving inzake bezetting der schepen. Het aantal va
rensgezellen per schip ligt in België veel hoger dan in de ons 
omringende landen, zodat ook hier weer bijkomende kosten komen 
die de koncurentie vermoeilijken. 

De fuzie van Cockerill-Ougree met een andere grote holding. 
Hier zien we duidelijk dat er geen interesse meer bestaat voor 
de maritieme uitbating. De financiële inspanningen zijn zeer 
groot bij overschakelen naar containers. De mogelijkheden aan 
de wal waren wel voorzien ( kranen) doch de nieuwe holding toonde 
geen interesse voor deze omschakeling.De schepen waren in zeer 
goede toestandEr werd een krediet gevraagd om de vloot modern 
uit te rusten met ro-ro schepen. Plannen waren reeds opgemaakt 
en navraag was reeds gedaan op Duitse werven, doch dit werd 
niet aangenomen. 

Een geweldige selectiviteit werd door de maatschappij aan 
de dag gelegd op het stuk van de te vervoeren goederen.Dit heeft 
vooral een grote en nefaste rol gespeeld.Het fruitvervoer van
uit Italië was gans teruggevallen, de treinwagons gingen nu 
rechtstreeks per trein en boot naar Engeland via Zeebrugge en 
Duinkerke. 

Het totaal effectief van de rederij bedroeg 128 personen 
45 te London. 
16 te Oostende 
7 te Antwerpen 

60 bemanningsleden der schepen 
dus voor iedere zeeman was er een man aan de wal. 

Er waren zeker nog andere redenen voor het stilleggen van de 
lijn maar die kunnen hier niet verder beschreven worden daar 
het niet in onze bedoeling ligt hier een polemiek over te maken. 
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HEEMKRING TER CUERE - 1982-
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

BEHEERRAAD. 
o o o o o o o o o o 

Belpaeme Noel. 
Gevaert Ferdinand. 
Vansteenkiste Roland. 
Defever Julia. 

•4 f 

Hoofdman. 
Onderhoofdman. 
Secretaris. 
Penningmeester. 

Cattrijsse Willy. 
Desopper Georges. 
Devriendt Willy. ' v 
Fischer André. 

•f 

Fonteyne Gilberte. ' " " . 
Geselle Camille. * ' 
Lantsoght Jacques. •"« ^ 
Terreyn Henriette. -» ' 
Vande Casteele Louis. 
Verbureh André. , -» '̂: - i 
Versluys Roland. ' % * s, 
Willaert Jan. 

Ambtshalve het College van Burgemeester en schepenen der gemeente. 

Claeys Albert. 
Debruyne André 
Lagast Raymond. 
Opstaele Roger 
Vanleenhove Gilbert. 

Burgemeester. 
Schepen. . 
Schepen. . 
Schepen. 
Schepen. 

EREVOORZITTER. 
o o o o o o o o o o o o o Verbanck Richard. 

ERELEDEN. 
o o o o o o o o o Penninck Jozef. 

Farasyn Daniël. 
Lievens Firmin. 

MEDEDELINGSBLAD. 
o o o o o o o o o o o o o o o ROEPSTEEN. 

=" ^^ 



L E D j i H L I J S T 

Aspes lach C h a r l e s 
Aspeolagh iidnond 
iiOpeslagh L.A. 
Backers Georges 
E' lels jiduard 
Baar t Luc 
Bae r t Hoger 
Baes £ r i c 
B a t l l i è r e Hec tor 
B a i l l i è r e Simon 
B a i l l i e u l k l f r e d 
Bakker A.dolf 
B a l l e g e e r /vndré 
Barbaix Lou i s 
Beaumont Gaston 
Bïauprez Roland 
Beeckaer t Roger 
Be i rens Sdmond 
B e l l i g h Gustaaf 
B e l l i g h René 
Belpaene IJoHl 
Belpaene Raymond 
Ber tens C h a r l e s 
Ber tens u a r c e l 
Beun Germain 
Beuse l inck F r a n s 
Beuse l inck Gustaaf 
Beyen A.ugust 
Beyen J u l i e n 
B i l l i a e r t Roland 
B i l l i a u Georges 
B i l l i a u Leo 
B i l l i e t Germain 
Blonmaert j i t i enne 
Blomme Fernand 
Blomme Raymond 
Blont rock Benny 
Boey LUC 
Boey Lucien 
Boey ü a u r i t s 
Boey Noei 
Boey René 
B o n e P i e r r e 
B o l l e a b e r g A.lbert 
Bo l l enberg ï l i l l y 
Bonne Herman 
Bonnez Guido 
Boone Fernand 
Borghs Ba lder 
Bor ies Leon 

Bredene 

Oostende 
Bredcne 

Oostende 
Bredene 
Oostende 

Bredene 
Blankenberge 
Bredene 

Ü u i n e n s t r a a t 25 
3cholpen laan 4 
Jozef I I s t r a a t 25 
IJukf e r s t r a a t 5 
l iarschauv. t raat 12-3us L-Oostende 
Koning A l b e r t l a a n 67 Blankenbcrce 
iiote l a a r s t r a a t 9 
S l u i z e n s t r a a t B4 
Rodenbachs t raa t 8 
Kas t an j e l aan 37 
p l a k k e r s t r a a t 20 
S l u i s v l i e t l a a n 81 
Leeu-.venlaan I I 
L a g r a v i è r e s t r a a t 43 
Hendrik S e r r u y s l a a n 42 Oostende 
F r a n k r i j k l a a n 10 Bredene 
S l u i s v l i e t l a a n 108 
D u i n e n s t r a a t 359 
l aonn ikens t raa t 14 
K a p e l l e s t r a a t 125 
F r a n k r i j k l a a n 48 
A.,Plov ie p l e i n I 
Ziijd s t r a a t I 
A . .P lov iep le in 5 
S t e e n o v e n s t r a a t 13 
^ a n d s t r a a t 15 

idem 49 
S t . R i q u i e r s t r a a t 12 
Van Tyghemlaan 47 Oostende 
Breendonklaan 43 Bredene 
jvimé L i e b a e r s t r a a t 64 Oostende 
Guido G e z e l l e s t r a a t 37 Bredene 
D u i n e n s t r a a t 86 Oostende 
Torhoutsteenweg 38 Oostende 
I r i s s t r a a t 12 
Orch ideen laan 24 
D i s t e l l a a n 34 
Z a q d s t r a a t 13 Bredene 
Z a n d s t r a a t 31 
Z a n d s t r a a t 77 
D u i n e n s t r a a t 52 
Koers laan 32 
p r i n s e s ü l i s a b e t h l a a n 72 
Brugse steenweg I 
Z u i d s t r a a t I 3 
Zegelaan 3 
F r è r e O r b a n s t r a a t 19 Oostende 
Van S t e e n e s t r a a t 15 Brugge 
U o l e n s t r a a t 56 Bredene 
Breendonklaan 7 

Borrey Raymond 
BosJaer Ray 
Boucnuaert J e r o n e 
Boucquaert Leon 
Boucquez Roland 
Boudengen Jean 
Bourgois Fernand 
Bourry Ronny 
Bourry V a l e r e 
30XU3 Leon 
Boydens J a n 
Brau.vers Johan 
B r i s s i n c k Raymond 
Brouckaer t . ( a l t e r 
Broucke aimé 
Broucke Henr i 
Broucke Theo 
Bruyneel Roger 
Brys John 
Brysse F r a n s 
3ulcke . i i l l i a m 
B u t t i e n s ^ I f o n s 
Buysse Octaaf 
C a e s t e c k e r Hubert 
G a e s t e c k e r Sylvaan 
Galcoen [.larcel 
G a l l e b a u t Guido 
Gambier Aimé 
G a a e r l i n c k Ignace 
Gampe August 
Carbon p i e t e r 
Gardon Romain 
e a s i e r Fernand 
e a s i e r Oscar 
G a t t e l l i o n Rober t 
G a t t r i j s s e Roger 
G a t t r i j s s e . f i l l y 
Cau./enberghs A l fons 
Cave ree l ^ I b e r t 
Glaeys ^^Ibert 
Glaeys Gerard 
Glaeys Je f 
Glaeys Leon 
Glaeys Leon 
C l i g t o i r Omer 
Glyboufl Kare l 
Gockaer t J e a n - p i e r r e 
Goelus Robert 
Goenye Joze f 
C o l p a e r t A.lice 
C o l p a e r t i i a u r i t s 
C o l p a e r t a i H ï 

S t e e n s e d i j k 222 
B a t t e r i j s t r a a t 40 
Hulcker s t r a a t 26 
F r i t z Vincke laan 58 
S t a n l e y l a a n 26 
S l u i s v l i e t l a a n 58 
Reseda laan I5 
l e p e r l e e t s t r a a t 4 
Torhouts teenweg 7 
A n t w e r p e n s t r a a t 37 
Spa laan I 3 
G e n t s t r a a t 46 
S t e e n s e d i j k 259 
S t . R i q u i e r s t r a a t 19 
V e l d s t r a a t 38 
L a g r a v i è r e s t r a a t 6 
p i e t e r B r e u g h e l s t r a a t I 
B r u s s e l s t r a a t 14 
V i o l i o r e n l a a n 8 
i i i i s p e l b u r g s t r a a t 2 
B e n e d i k t i j n e r o t r a a t 3 
, / i e r e n s t r a a t 39 
S p o r t s t r a a t 95 
P r . i l l i s a b e t h l a a n I 
M o l e n s t r a a t 81 
V e r e n i g i n g s t r a a t 12 
H o e f i j z e r l a a n 5 
P r , S l i s a b e t h l a a n 9 
K a a i s t r a a t 3 
Z a n d s t r a a t 63 
i S k s t e r s t r a a t 21 
Breendonklaan 37 
K o n ^ s t r i d l a a n 87 
Kon^Vst r id laan 29 
, /es tkerke s t r a a t 44 
Hoo©ïegel 47 
F r i t z Vinckelaaj i 106 
i iu ropa laan I 
a c a c i a l a a n 25 
K a p e l l e s t r a a t 313 
S t a t i e s t r a a t 25 
Leeu i ï enr ik : : ens t raa t 95 
D o r p s p l a a t s 18 
G e n t s t r a a t 48 
Driftiveg 85 
Zandheuvel I - app C.9 
U o n n i k e n s t r a a t 12 
S l u i z e n s t r a a t 64 
p r è r e O r b a n s t r a a t 83 
S l u i z e n s t r a a t 3 
K a p e l l e s t r a a t 33 
zuid Oostwijk 12 

Oostende 
Klemskerke 
Bredene 

Oostende 
Bredene 
Oostende 
L idde lke rkB 
Le f f inge 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

Klemskfirke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

Oudenburg 
G i s t e l 
Bredene 
J i l r i j k 
Oostende 
Bredene 
De Haan 
Oostende 
V l i s s e g e a 
Bredene 

Oostende 
Bladene 



Const and t-Y Einde p i t t e 
Gooi Amedée 
Coopman prangois 
Coopman Jan 
CQfbasl&rK>Ilxl»tJ.a&a 
Gördy PauX" 
ComlTTift Gujc. 
Gorveleyn Roger 
Gourtens- Freddy 
Grabeels Daniel 
Grooa Flnnin . 
Groos Henri 
Grucif ix André 
Grucke Gerard 
Guypers Jean-tiarie 
Daems Jenny 
Daenia Paul 
Dagraed Uaria 
Damman Albert 
Damman üddy 
Damman-Pleters G. 
Dangea Henri 
David Gustaaf 
David Uarcel 
Dawyndt Alber t 
Debaedts Nick 
Debaedts Raymond 
Debaere tferner 
Debai l l ie Cajniel 
Debai l l ie 3r ik 
Debai l l ie ; ï i l ly 
Debeen Daisy 
Debeen Henri 
Debeen Harcel 
De Bethune Smoanuel 
Debeuckelaere Oscar 
Deblauwe Raoul 
Deblieck Frans 
De Boeck-Vandekinderen 
Debrock Alfred 
Debrock liarcel 
Debruyne André 
Debruyne Geert 
Debruyne Jozef 
Debruyne Richard 
Debruyne valere 
De i^evininck uaniel 
uecherf f i l b e r t 
Deckers xves 
Ueclerck «ndré 
Declerck t l o r e n t 
Declerck uaurice 

Oostende 
Bredene 
Oostende 

Yredestraat 24 Bredene 
Nulvkerstraat 63 
üfilgenlaan 38 
Joos De Ter Bee r s t l . IS 
Zandheuvel 4-Bus E-II 
Berkenlaan I I 
Leff ings t raa t 61 
Honoré Borgers t raa t 30 
G e r s t s t r a a t 66 
Yindict ivelaan 20 
Joos De Ter B e e r s t l , 18 Bredene 
S lu izens t raa t 87 
Breendonklaan 39 * -• . 
Bloemenlaan 8 
Duinenstraat 30 
Dr.Yandewegheple in 5 
Kerkstraat 29 
pe te r Benoitlaan 20A 
Fazantenlaan 8 
Breendonklaan 53 
Nukkerstraat 9 
Yoorhavenlaan 80 
Breendonklaaun 22 
Parklaan 16 
Knollenstraat II 
LIariakerkelaan 64 
Benedik t i jners t raa t 32 
Schaars t raat 50 
Frankr i jk laan 3 
Frankri jklaan 3 
Uonnikenstraat 17 
Driftweg 43 
Po lders t raa t 171 
Antïferpenstraat 30 
Kasteeldreef 10 
Duinenstraat 311 
Buurtspoomegstraat 2 
S taessens t raa t 12 
Arnst raat 12 
Ri-etstraat 27 
Ilieu./3traat 76 
Spaarzaamheidstraat I4 
Staessenstrxat 2 
Buurtspoor.vegstraat 47 
Leeuv/enrir-Kcnstraat 184 Oostende 
oacob riesatjoatraat |>7 
NU/'/cerstraat (•4 
^uid uostwijk xl 
Ant'.verpenrjtraat 4.2 
„003 ue j.er .}cer3tl,2<i 
oostmocrs t r ia t 25 
Oostatraat 44 

0o»t9ndft 
BEWtene 

Oostende 
Bredene 

Veurne 
Oostende 
Bredene 
Brugge 
Bredene 

Llarke-K^nak 
Bredene 

Zemst 
Oostende 
Bredene 

aredene 

Snellegem 
Oostende 

Ueclerck «oei 
Declerck i^oland 
Declercq j an iS l 
Declercq_ oean-i-ierre 
Decloedt Uaurice 
Decock i-aul 
ijecock busy 
uecommines ^eorges 
Decoo £ irmin 
jL»ecorte i,ucien 
Decoster-j3 e l s .^ranlc 
Decoster Georges 
Decouter Yvonne 
Decraecker Joaef 
Decroos tienrl 
Decroos Paul 
Decru André 
Decuyper j i l isabeth 
Dedrie ddï/ard 
Dedrie Lieve 
Dedrie Louis 
Dedrie ^ i l f r i e d 
Defever Gyriel 
Defever Gerard 
Defever J u l i a 
Defever iaargriet 
De Graeve jsric. 
Degraeve Rachel 
De Greef uarcel 
Degrijse Gustaaf 
Degroote Francine 
Dehaese uaurice 
De jonckheere Réné 
De itetelaere Henri 
ueketelaere Kobert 
ue. Keukelaere L i se t t e 
Dekeyser-uecoo André 
Dekeyser uirk 
DeKeyser i^mile 
Dekeyser i(iHy 
Dekeyzer- uewaele 
Lie lOiuydt . 1 . 
jjelaere j^ric 
uelanghe Gilbert 
DeldaeIe üonica 
ijeleu ..edgy 
Lie ijxlle Georges -;**..* 

uelrue - ijievens > 
Da Ly René 
uemaegdt ttobert 
ueneere nenri 
Demey uaurice 

Pr .üar ie-dosélaan i l 
„oordhof s t r a a t 14. 
ï i o l i e r e n l a a n 49 
rauwhoflaan j 2 
urigtweg i47 
„ozef xi s t r a a t 44 

idem 
o t j - r anc i s cus s t r aa t 55 
Ju inens t raa t i i 7 
Vaar tb lekers t raa t lo 
i tu i ter laan xS 
Rozenlaan 23 
S lu izens t raa t 98 
Coupurestraat 20 
Yaartdi jk Noord I 
KLaprozenlaan 34 
S t a t i o n s t r a a t 30 
Driftweg 207 
Olmenlaan 27 
Leff ingst raat 252 
Oude S t a t i e s t r a a t 21 
Ger s t s t r aa t 136 
Duinenstraat 171 
Pr .S l i sabe th laan 44-bus2 
itozenlaan 2I 
Rozenlaan 21 
Yerenigingstraat 6 
Noordzeestraat 18 ^ 
Bruggelaan 8 
Nieuwstraat 64 
Yoorhavenlaan 205 
Yeldst raat l 
Antyrerpenstraat 2 
itoute de vise ^4 
i .ukkerstraat x8 
/ iuidstraat ^ 
Rapel les t raa t x55 
Zeester laan xO 
ur.van ^e i/egheplein 5 
vredes t raa t .^l 
iiandheuvel ^-^jus ^/y 
Druivenlaan 23 
i^rugse Steenweg j( 
. ^ p e l l e s t r a a t xI9 
s t a t i o n s t r a a t ,0 
Populierenlaan /6 
üuurtspoor./egstraat jjj 
xepers t raa t 2^ 
.^onckhoflaan 14 
iLlevi ts t raat 17 
uriftïveg 135 
ve lds t r aa t 34 

Bredene 

Oostende 
Bredene 

(jostend© 

Bredene 
Oostende 
areiene 

Oostende 

Diksmuide 
Bredene 
Oostende 

Brédane 

Oostende '̂̂  
Bredene 

Oostende 
Bredene 

Dalhem 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

üudenburg 
Bredene 

Oostende 
liiddelkerke 
Oostende 
Bredene 



De uol Jan 
De iiiOl Jean 
Demoor Daniel + 
Demuynck: Germain 
De iujyt Hoger 
Dendooven - pyra J.P 
De pauw Jacinthe 
Depecker Dixck 
Deplancke LUC 
De ponthieu Daniel + 
De ponthieu Giovanni 
De ponthieu Koenraad 
Depoorter Jerone 
Deprez Femand 
Öeputter Georges + 
Deputter Norbert 
Derinck Urbain 
Deroo Gilbert 
De Rooy uustaaf 
De Rooy René 
Derudder KOge r 
De Rycker Roland 
Deschaecht Frank 
Deschaecht Gustaaf 
Deschaecht Jackie 
Deschaecht Julien 
Deschepper Augean 
Deschepper JaJi 
Deschepper prosper 
De Smet - Raes 
De Smet Valere 
Desoete Constandt 
Desopper Georges 
Despienter Roger 
Desplenter Valere 
Deswaef Emmanuel 
Qeswaef ïvan 
Des'rtelgh Remi 
Deuss Jeanne 
Devent Geo 
Dever Robert 
D'jüverlange Leon 
Devisch Jacky 
Devisscher ^iel 
Devos André 
Devos Femand 
Devos Roger 
Devriendt Georges 
Devriendt rfllly 
Dewever ijric 
Dawilde Gustaaf 
üewvilf Georges 
Devmlf^eus a.L. 

Hofstedestraat 22 Oostende 
Frankrijklaan 9 Bredene 
Visserskaai 53 Bus 3 Oostende 
aedevaartstraat 3 Bredene 
Dorpstraat 123 
Houtemstraat I Hoegaarden 
Kozenlaan 9 Bredene 
P.Gerard Defeverstr.7 
Roggestraat 2 Qudenburg 
NieuïipoortsesteenvTeg 48 Oostende 
Vinkenstraat 23 
Sgematraat 56 Bambrugge 
Spaarzaamheidstraat 15 Bredene 
A.zalealaan 10 Oostende 
Leeui/enlaan 15 Bredene 
Rir^laan Zuid I32 De Haan 
Kapellestraat 7 Bredene 
Hukkerstraat 25 Bredene 
Golfstraat 64 
Sluisvlietlaan 96 
Frans provoostplein 7 
Parklaan 80 
Yaar ts t raa t 13 
Vaar t s t r aa t I3 
p r ins Albert laan 27 
L.Vanderschaeghestr.14 
Liariakerkelaan 8 
Gel i jkheidst raat 56 
Clemens Keulestraat 22 
'rferkstraat 42 
Belle-Vue I3 
Sluizenstraat 232 
H.Van Blaerestraat 9 
Lionnikenstraat 19 
Uonnikenstraat 21 
Koerslaan 2 
Julklaan 20 
Zuidstraat 3 
Veldstraat 42 
Stationplein 18 
Pr.L'arie Josélaan 9 
pr.illisabethlaan 25 
Dorpstraat 54 
Vredestraat 17 
Konjwstridlaan 18 
Ruiterlaan 8 
Kapellestraat 307 
Vanderstichelenstr.133 
Brugse steenweg 53 
Dorpstraat 46 
Bedevaartstraat 6 
Dorpstraat 17 
Gilde Zak 13 Brugge 

Oostende 
Bredene 
Oostende 

Oudenburg 
Gent 
Gent(Ledeberg) 
Bredene 

Oostende 
Brede ne 
BrUbi.e(3t.L;ichiel) 
Knokke(Hoist) 
Bredene 

Sijsele-Dacr-.e 
Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

D'Hiedt Roset te-
D'Rondt Hedwig 
D'Rulst Gyriel 
D'Hulst RO(ier 
Dirickx Kamiel 
Doorns Roger 
Douvere jitienne 
Dreesen Jan 
Dubois René 
Dubuy p i e t e r 
Duchateau Frangois 
Duflou Bernard 
Dufour Maurice 
Dunon a l b e r t 
Dumon ^Ifons 
teakhout Raoul 
jierebout C la r i s se 
ilerebout Jan 
^erebout Paul 
^erebout Roger 
j3er\ï.zusters 
iiervi.Zusters 
ilerw.zusters 
31ewout Jozef 
jineman Ju les 
iïveraerdt p ie r re 
iiveraert ; ; i l ly 
ilyland Daniel 
Fa ic t Herman 
Fa l i^e Jean-p ier re 
Fe r i e r Angèle 
Fe r i e r Lxaurioe 
Fermans Roger 
Feys Geert 
Feys Henri 
Fischer ^ndré 
Fischer Karel 
Focke lienri 
Fockedey Roger 
Fonteyne Gilber te 
Francier Jaak 
Galand Roger 
Garreyn , / iI ly 
Geldhof Louis 
Geryl August 
Geryl Robert 
Geselle Canlel 
Geselle Guido 
Gevaert Amedoe 
Gevaert Charles 
Gevaert Fernand 
Gheeraert John 

pr .Albertlaan 27 
prinsenlaan 3 
Rentenierstraat 6 
Derbylaan 13 
Taboralaan 182 
kolenstraat 17 
Bredenesteenijeg 4 
Rode Kruisstraat 4 
Mieuwstraat 60 
Zijdeling 8 
peter Benoitlaan 20 A. 
oud Vliegveld 63 
Sluizenstraat 10 
Pr.jklbertla2ui 77 
Pr.ülisabethlaan 82 
Jagenmakerstraat I 
Staessenstraat 24 
Kapellestraat 229 
molenstraat 32 
Kapellestraat 229 
Dorpstraat 144 
Nukkerstraat 106 
peter Benoitlaan 13 
Victoriastrasse I4 
Driftweg 75 
Duinenstraat 13 
Duinenstraat 19 
NUklcerswijk I3 
Steenovenstraat 23 
H.Serruyslaan 78-3us I9 
UijnpleLn 10 
Duindoomlaan 13 
Serg.Debruynestraat 45 
Frankrijklaan 40 
Cockerillstraat 8 
Halfvfeeghuisstraat 36 
iiolenstraat 92 
Liariakerkelaan 48 
Uelkerijstraat 2 
Halfweeghuisstraat 36 
Torhoutsteenv/eg 509 
i;d.de Cousenakerstr.I 
Steenstraat I3 
«ulckerstraat 8 
Hieu'rtdokstraat 38 
Plantenstraat 22 
Buurtspoonvcgstraat 89 
Strobloemla^n 33 
0nafhankelijkhoid3tr.4 
Duinenstraat 28 
Duinenstraat 40 
DuinheIralaan { 

Oostende (_• 
M 
M 

Bredene 1 
Oostende 
Bredene 
Oostende 

Bredene 

Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

Klemskerke 
Bredene 

'iTilhelmshafen 
Bredene 

Oostende 

Bredene 
Oostende 
Jabbeke-Snellegen 
Bredene 
Oostende 

jabbeke-Snellegeir 
Oostende 
Antwerpen 
Brede ne 

Oostende 

Bredene 
Oostende 

Bredene 



G i l l i a e r t Ktienne 
Goekint Jiilien. 
Goemaere Daniel 
Goes Kenaud 
Goethals Camiel 
Goetinck Uarc 
Gombert Laurent 
Groenvynck Firmia 
Grootaerdt-pinteloa Jöuoy 
Girnst ffiliy 
aaeck Kamiel 
Haevemiaet Roger 
Halewyck RaouX 
Hallemeers andré 
uallemeersch Carlos 
Halsberghe Gamille 
Handschoenwerker Kdgard 
Hartman Jean 
Helsmoortel ^ u ^ s t 
Helsmoortel Laurice. 
Helsmoortel Roger 
Helsmoortel - Vandamme 
Helsmoortel ",Terner 
Hendrickx J i l f r i e d 
Herrl ing A.lbert 
Herrl ing Paula 

Herrling Rosy 
Hersens A.nnie 
Heschburg pernand 
Hil t rop Larcel 
Hinderiickx Femand 
Hoedt Roger 
Hollevoet Albert 
Hollevoet André 
Hollevoet Gaston 
Hollevoet Leo 
Hoste A-lfons 
Hosten Roger 
Hosten «ïilfried 
Hostyn Jan 
Hostyn Joseph 
Hostyn uorbert 
Hostyn Paul 
Hostyn .falter 

' Hubert u ichel 
Huyghe-Kimpe Qiane 
Huyfihebaert A.ndré 
Inghelbrecht André 
Inöhelbrecht Jilfried 
Ippel Slmon 
jonckheere Cyrille 
Liw. Jonckheere Frans 

239 

165. 

Bredene 
Oostende 
Koekeiare 
Bredene 

Brugge 
Bredene 

Kapelle straat 
Industriepark 
Dorpstraat I2 
Tulpenlaan I 
Brugse Steenweg 
Kazemewsat 15 
Driftweg 31 
Polderstraat 21 
Lodewijk Paretlaan 21 
Yeldstraat 18 
AB^twerpenstraat 33 
Parklaan: 10 
Kasteeldreef 7 
iialststraat 10 
Rozenlaai> 4 
liadeliefjeslaan 66 «̂  
iiolenstraat 50 
Parklaan 33 
Sportstraat 18 
Zandstraat 79 
Drift\7eg I53 
Koninginastridlaan 23 
Hasseltstraat I 
Pr. j i lber t laan 08 
Pr. ïaarie-josélaan I I 
.Terkzaamheidstraat 72 
Rode Kruiss t raa t 4 
Strandlaaia 10 
Keerweg 30 
Leopold Illlaan 14 busI3 Oostende 

#. ' 

jabbeke-snelj.egem 
BJredene 

Oostende 
Bredene 

Brugge 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 

Bredene 

Kdw.Verheyestraat 29 
Groentenmarkt 
Sluizenstraat 99 
Guido Gezellestraat 34 
ikntwerpenstraat I4 
Jilgenlaan 32 
Dorpstraat 29 
Pr.illisabethlaan 71 
St.Riq.uier3traat 10 
Rogierlaan 24 
Prère Orbanstraat 89 
Brusselstraat 18 
Bruggelaan 12 
Uaria'xerkelaan I64 
Buurtspoon/egstraat 60 
Groenendijkatraat 141 
Verbondenenlaan 8 
Yilgenlaan 46 
Kapellestraat 121 
Verenijingatraat Ibl 
Noord-jidestraat 54 
i-Joordlaan 2 B 

Knoklie-Heist 
3-bu3 14 Oostende 

Bredene 

Oostende 
Bredene 

Oostende 

Bredene 
Ooatonde 
Bredf'ne 

Ooii tl! tide 
Brédoou 
Ooa tondcj 
arcdone 

Jonckheere Frieda 
Jonckheere Gaston 
jonckheere Leon 
Jonckheere Robert 
Jonckheere Roger 
Joseph Gilbert 
Joseph Pierre 
Joseph Rudi 
Kerckhof Karel 
Kercikhof Uarcel 
Keteas Georges 
Kimpe tiarcel 
Kimpe pierre 
Klausing Jef 
Knockaert Cyriel 
Knockaert. -Vandenbrouck», 

Cyriel 
Knockaert Richard 
Knockaert Roger 
Knudde Liar cel 
Labe ke Ronny 
Lachere ^ndré 
Laga Laurent 
Laga Roger 
Lagast tloei 
Lagast Raymond . 
Lagrou tJJLlfried. 
Lams jjdmond 
Lams uaria " ' 
Lams prudent 
Lamq.uet Frank ' ^ 
Lantsoght Jacq̂ û S 
Lapon Paul ' • 
Lataire Remy 
Lateste Oscar 
Lateur Luc 
Lauvrereyns Erik 
Laui/ereyns iî artine , 1 
Lauv/ereyns ^ichel 
Lau,;ereyn3 Roland. 
LauwereJns Yvette 
Lebbe Lode,;ijk 
Lecluyse Danny 
Lecoutere ^aria 
Letiein Jacky _ 
Leinaan i»ndré „ 
Lens ^ndré 
Lermyte albert 
Levecke ,ïilly 
Lewyllie Jan 
Libin Ronald 
Lievens Simonne 

Driftv/eg I33 Bredene 
.Rozenlaan 15 
Vredestraat 30 
Veldstraat 40 
Driftv7eg I33 
Ter Cuerepiein 5 
Vingerlinckstraat 32 Oostende 
Keerweg 61 Bredene 
Plassendalesteenweg 4 
KonJVstridlaan 55 A 
Ziiid Oostwijk 13 
Duinenstraat 35 B 
6 TTR - post 10 ESQ 4090 
Koninginnelaan 34-app^ Oostende 
Noordzeestraat 30 Bredene 

Vredestraat 22 
Vaartstraat 9 
Taboralaan 234 Oostende 
Dorpstraat 92 ' Bredene 
Uolenstraat 21 
Verenigingstraat 20 
Polderstraat 131 
Stocikholmstraat 2I-bus2 Oostende 
Spalaan 63 
Driftïfeg 79 Bredene 
Golfstraat 66 
Blakmeers 40 Helelgem 
Duinenstraat 330-bus 3I Bredene 
Uanestraat 16 Oostende 
llitkerkestraat 7 Lissewege 
AugTist piovieplein 22 Bredene 
Leliestraat 10 Oostende 
Iloord jSde straat 41 Bredene 
Fritz Vinckelaan 68 
Bosdreef 5 Gistel 
Steenweg op Gistel 238 Oostende 
Buurtspoorwegstraat 93 Bredene 
Kreekstraat 2 Oostende 
Buurtspoor./egstraat 91 Bredene 
Hul-c.-erstraat II 
P. Ger.Defeverstraat I A Bredene 
otaessenstraat 22 
DriftwGg 63 
Visserskaai 4 Oostende 
Taboralaan ijü 
Iiul-.kerjijk 2 Bredene 
uariakerkelaan 18 "Oostende 
Zeelaan 12 Bredene 
Koninginnelaan 52 A Oostende 
Gelijkheidatraat 10 
Guido Gezellestraat 5 Bredene 



Lievejfis . f i l l i am 
Lieve ns . ï l l l y 
L i n g i e r Dan ie l 
L i n ^ i e r jaaJc 
L i n g i e r U a u r i c e 
u e v . L i n g i e r Rober t 
Lonclce Ho^jer 
Loy i l f r e d 
Loy iaara 
Loy J a l t e r 
Liica GanuLlle 
Luca Rober t 
LUja Ua rce l 
Lus t Dirk 
Llaene Danie l 
Uaertena Bernard 
u a e s Jacky 
Uaes Je f 
uah i eu Raymond 
ulajor James 
iJajor rfalter 
uake lbe rge J a n n i e 
i^arest Leopold 
Liar lein ,7 i l l y 
Liartens G b i s l a i n 
a a s s c h e l e y n j ; r i k 
Lassenhove ^Iphonse 
ueche l e j u l i e n 
i j ee s schae r t C h a r l e s 
Ueesschae r t t i en r i 
Uees schae r t o s c a r 
u e e s s c h a e r t Holand 
Lieesse aomain 
a e l i s C h a r l e s 
Llelis S t i e n n e 
Lestdagh F r a n s 
j e tdepenn inghen 
Uetsu HOland 
Uetsu J a l t e r 
Uetsu ïïilly 
Lieyers jid.T. 
Ueysnan Louis 
i^eysaan rfoland 
ueyus Cha r l e s 
Llihl Jan 
Uinne Geruain 
uol leman J e a s l e 
uionbal l iu And ré 
Uonteny Fernand 
uonteny John 
Uoyaer t Georgea 
Uuy lae r t Freddy 
Uy l l e Luc ien 

l l ieu. /orker ' :e 
Oostende 

Bredene 

Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 

Oud \ f l i e j v e l d 23 Oostende 
D o r p s t r a a t 74 Bredene 
. /a t jenmakerstraat 18 
D o r p s t r a a t 95 
./aaenmaker s t r a a t 16 
D o r p s t r a a t 104 
Voorhavenlaan I 5 1 Oostende 
Duinhelmlaan 5 Bredene 
B a t t e r i j s t r a a t 70 
L^olenst raat 9 
B r ^ ^ l b e r t l a a n 60 
P r^ -v lbe r t l a an 71 
H.Consc ience laan 3 
S p a a r z a a n h e i d s t r a a t 56 
ü o n n i k e n s t r a a t 18 
S t . P a u l u s s t r a a t 40 
H.2Sv/aenepoelstraat I 
Uieuwpoort3e3teenv/.457 
D u i n e n s t r a a t 186 
K e r k s t r a a t 25 
i ldm.Laponst raa t 10 
Breendonklaan 12 Bredene 
D o r p s t r a a t 96 
F r i t z Vincke laan 97 
F r a n k r i j k l a ? n 5 
Pauuhoflapn 22 
l a n d v o o r d e s t r a a t 58 Oostende 
Spap-rzaamheidst raat 33 Bredene 
D u i n e n s t r a a t ió9 
Kon.Astr ldla-3n 53 
Land.;eg 9 
Ilxeuwe stecnv/e^; 192 De Haan 
P r . U a r i e - j o s é l a a n 6 Bredene 
Zandstraat 20 
Duinenstraat 345 
Golfstraat 23 
Zuid Oost./ijk ö 
Zandstraat 91 
Kon..-k.stridlaan 15 i. 
Kapellestraat 143 
plantqnstraat 72 Oostende 
Buurtspoor.regstraat 52 Bredene 
Buurtspoor-./egstraat 52 
Ijzerlaan 2 
n j n s t e r d a n s t r a a t 12 Oostende 
Z a n d s t r a a t 105 Bredene 
Duinhelmlaan 4 
Hozenlaan 20 
V a a r t s t r a a t 9 Oostende 
p e s c a t o r s t r a a t 45 Bredene 
Parklarjx 55 
B e r k e n a t r a a t 28 Beernen 
[ j u k k e r s t r a a t 24 Bredene 

Naessen p i e r r e 
i lee ls J r n a 
ü .H . i l e i rynck F i rn i in 
l i e i r i nck Rober t 
IJeirynck Henr i 
Ilayt Leopold 
Nieuvïenhuyse René 
Noo tae r t Roger 
liyssen J u l e s 
J . H . O l i v i e r a l b e r t 
Op^ tae le ^ n d r é 
Ops tae l e Roger 
O r l a n s Richard 
Panckoucke Raymond 
P a s s c h i j n Freddy 
P a t t y n / J i l l y 
p a u u e l s D a n i e l 
p i n c k e t Joze f 
pioloft F r a n s 
p i t t e l j o n Gus taa f 
p i t t e r y G i l b e r t 
P l o v i e A.riane 
p l o v i e Iwan 
p l o v i e ü a r c e l 
poppe Geo 
poppe ü a r c e l 
poppe Oscar 
poppe Roger 
p o t t i e r P a t r i c k 
p r i l o p Heins 
p r o v o o s t j imiel 
p u i s Gustaaf 
P u y s t i e n s F r a n s 
Pyra Georges 
pyra Gerard 
Pyra Kamiel 
pyra ü a u r i o e 
pyra Raf. 
Pyra Remi 
Q u e s t i e r u a r c e l 
Q u e s t i e r ROt^er 
Raes - S c h a l l i e r 
Ra j ao r t Roger 
.iamaeckers U a r i a 
Hannant H e r b e r t 
Hau Raymond 
Rau Roland 
Remaut J e a n e t t e 
Reunbrouck René 
Reunbrouck Roger 
Rey nde r a Luc i e 
a i g a u x Freddy 

V i o l i e r e n l a a n 10 
Sche lpen laan 17 
S p a n j e s t r a a t 6 
D o r p s t r a a t 86 
B e n ê d i k t i j n e r s t r a a t 16 
D o r p s t r a a t 3 I 
Koninginne laan 50 
L e f f i n g e s t r a a t 154 
D o r p s t r a a t 20 
S p a a r z a a m h e i d s t r a a t 35 
Gis te l s t eenv /eg 7 
Lode .( i jk p a r e t l a a n 24 
,/a te rh o e n s t r a a t 31 
9 .T SUBL Telecom 
Dru iven laan 9 
I i lo l ens t r aa t 60 
L ie fkemores laan 28 
G r o e n e n d i j k s t r a a t 149 
Olmenlaan 31 
p r i n s K a r e l i a a n 22 
Buur t spoon- regs t raa t 87 
z e e d i j k L37 C 
F r a n k r i j k l a a n 48 
Eigen H a a r d s t r a a t 9 
F r a n k r i j k l a a n 8 

Brèèene 

A.rdooie 
Bredene 

Oostende 

Bredene 

Varsenare 
Bredene 
Gent 
BSD 41 BPS 
Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

Van Iseghemlaan 33-bu3 8 Oostende 
D u i n e n s t r a a t 330 Bredene 
S p a a r z a a m h e i d s t r a a t 76 
D r . Y e r h a e g h e s t r a a t 107 
Ahomv/eg 9 
Pau l l i i c h i e l s l a a n 33 
Keerv/eg 23 
Derbylaain I 
Dorpstraat 74 
Sluisvlietlaan 62 
Kapellestraat I3I 
Brugse Steenv/eg 171 
Kerkstraat 44 
Violierenlaan 18 
St.Riquderstraat n 
Frankrijklaan 16 
Parklaan 20 
a u l r k e r s t r a a t 12 
G e n t s t r a a t 32 
V e l d s t r a a t 2 
Torhoutsteon.ïeg. 7-bu3 14 Oostende 
Vismijn 38 
3 3 , ? i e t e r &. p a u l u s p l . 9 Oostende 
voorhavenlaan 171 
S p a a r z a a n h e i d s t r a a t 88 
De Smet De Haeyer laan 56 
P r . A l h e r t l a a n 38 D» Panne 

Oostende 
Seelze(Duitsland) 
Oostende 
Bredene 

Eaokke-Heist 
Bredene 

file:///fliejveld


Rommelaere ïves 
Roose-Lingier aot.er 
Rosseel ikndré 
Rosseel Georges 
Rossèl pernand. 
Rotsaert Frank 
Rotsaert Freddy 
Rotsaert René 
Rousseau. Jean pierra 
Rous sella Uarc 
Rousselle Robert 
Rubben Jan 
Rubben Karel 
Ruttens Eelix: 
Saelens Uarie 
Samaey iiilly 
SajBsn Joannes 
Schamp Edmond-
Schamp Yvan 
Schaut Louis 
Schillewaert ^rthur 
Schillewaert Eddy 
Schillewaert prans 
Seminarie voor Volkskunde 
Servaes Ghislain 
Uw.Servaes -Sterokx 
Seys ,/411y 
Simoens Roger 
Sinnaeve Rene 
Slabbinck Roland 
Smets Frans 
Snoeck Freddy 
Soete Frangois 
Stadsbibliotheek 
Standaert Ronny 
Steon j»médée 
Steen ïvan 
Steenacker RiirUI 
Steenacker Roger 
Stragier Richard 
Steenhuyse Frans 
Strobbe Jacq̂ ues 
Stubbe Ghristiaan 
Stubbe philAnène 
Dr.Tack 

Taillaert Roger 
Tas 03cp,r 
Tavernler-Yande.ialle Uaria 
Teetaerti Raymond 
Terrijn JRenriette 
lerrijn ' nedgy 
leunkens Uaria 

Van. Tyghemlaan 59 
Stuiverstraat 290 
Hoefijzerlaan 81 
Dr.Lioreauxlaan 65 
Meibooolaan 21 
Dorpstraat 4 
Frankrijklaan & 
Dorpstraat 4 
Keer^^eg I 
Aimé Liebaertstr.48 
Driftï/eg I 
Steenstraat 54 
Capucienenlacin II 
Sluisvlietlaan 29 
polderstraat 135 
Batterijstraat -I 
Groenendijkstraat 73 
Duinenstrag-t I35 
Zeesterlaan 40 
ParklaaJi 18 
Golfstraat 14 
Dorpstraat 30 
Nukkerstraat 67 
BlijcLe Inkomststr.2I 
Slisabethlaan 246 

idem 
Ooststraat 36 
Keignaertlaan 56 
Fritz Vinckelaan 51 
Frankrijklaan 50 
DrüTtweg 17 
Golfstraat 2 
Lodeiïijk paretstr.19 
Feestpaleis 
Dahlialaan 54 
Kapellestraat 3 
Kasteellaan 4 
Van Tygheialaan 55 
Sluizenstraat 19O 
Darwinlaan 121 A 
Sluizenstraat 107 
Drift.;eg 4I 
Drift./eg 51 
Pr.iJlisabethlaan 24 
pr.alisabcthlaan 34 
Zegelaan 16 B 
Legeweg 226 
polstraat I4 
Diksmuidesixaat 33 
Buurtspoor./egstr, 89 
Vredestraat 33 
Zuidstraat 2 

Oostende 

De Haan 
Oostende 

Bredene 

Oostende 
Bredene 
Skeren 
Aalst 
Bredene 

Klemskerke 
Bredene 

Leuven 
Oostende 

Bredene 

Oostende 

Bredene 

Oostende 
Bredene 

Oostkamp 
Lloerbeke 
Blankenberge 
Bredene 

Thieren Germain 
Thoen Hugo 
T ?Jampens Maurice 
T'Jampens Kik 
ïousseyn Jacques 
l'ratsaert Raymond 
Tulpin Ledard 
VaJi Acker Kobert 
Vanaldervveireldt ï;duard 
Van Baelenberghe Alfons 
Van Bavinckhova uaroel 
Van Buren Roger 
Van Caillie André 
loH.Van Caillie 
aw.Yan Canneyt Jules 
Van Gauter Mare 
Vancraeynest Raymond 
Van Dale Hector 
Van Daele Georges 
Van Daele Serge 
Vandecasteele iindre 
Vandecasteele Charles 
Vandecasteele Henri 
Vandecasteele jean 
Vandecasteele Louis 
Van de Kerckhova ^̂ ime 
Van de Kerckhove Camiel 
VandeSerckhove parcel 
Vandemaele Roland 
Vandenberghe «.ndre 
Vandenberghe fid./in 
Van den berghe Sr.ïin 
Vandenberghe Gilbert 
Vandenberghe Gustaaf 
^«.Vandenberghe Johnny 
Vandenberghe uaurice 
Vandenberghe Roger 
Vandenberghe ,/illy 
Vandenbogaerde Camille 
Vandenbogaerde Gerard 
Vandenbogaerde parcel 
Vandenbon Octaif 
Van den broecke «.ugust 
Vandenbroecke Felix 
Vandenbroele .filly 
Vandenbroucke Georges 
Vandenbroucke Uaurits 
Vandenbussche l̂aurice 
Vandenbusscha Jilly 
Dr. Vandanweghe Jan 
Vandepitte Prangols 
Vandepitte ''ermain 

De Smet De Naeyerl. b4 
Erfgoedlaan 7 
Duinenstraat 302 
Kolaardstraat I42 
peter Benoitlaan 34 
Spaarzaamheidstraat 51 
Noord Edestraat 112 
Parklaan 70 
Thomas Vanloostraat 52 
Vrijhavenstraat 33 
Sluizenstraat 234 
Pauwhoflaan 56 
Verenigingstraat 35 

idem 
Hasseltstraat 3-bus 3 
Nukkerstraat 58 
Blauw kasteelstraat 103 
Vooruitgangstraat 341 
Vaartstraat 3 
Spaarzaamheidstraat b4 
lïilgenlaan II 
BBeendonklaan 26 
Uolenstraat 88 
Spaarzaamheidstraat b2 
St.Riquierstraat 17 
Fr.LiUsinstraat 41-bus 9 
Van Isegheml.98 -bus 5 
Brusselstraat I2 
Boterweg 8 
Keramiekstraat 2 
Dorpstraat 14 
./ilgenlaan 29 
Vanderstichelenstr.ii7 
Pr. Karellaan 6 
Batterijstraat 74 
Ed.Hammanstraat 3I 
,/ilgenlaan 29 
Benediktijnenstraat 17 
Sluizenstraat 180 
Antvrerpenstraat 52 
Brugse steenv/eg I76 
Zandheuvel I 
,/averse steenv/eg 1208 
Keorielbergstraat 9 
Landweg 3 
Veldhoekstraat 12 
Veldstraat 10 
Buurtspoon/egstraat 53 
Fritz Vinckelaan 99 
prins Albertlaan 70 
Noord Edestraat 9 
Blankenbergse steenw.I58 

Oostende 
Astene-Deinze 
Bredene 
Gistel 
Bredene 

Oostende 

Bredene 

Oostende 

Bredene 

Oostende 
Brussel 
Bredene 

Klemskerk» 
Bredene 

Oostende 

Bredene 
VIeteren 
Oostende 
Klemskerke 
Oostende 

Bredene 

Oostende 

Bredene 

Brussel 
Blankenberg" 
Bredene 
Laldegem 
Bredene 

Oostende 

Brugge 
I 



Van d e r Bauwhede Dirk 
Yanderbeke u a r c e l 
Van d e r Beken- ;^ iche l 
Vanderghote Leopold 
Vanderk inderen Joze f 
u w . V a n d e r s t i c h e l e Uar ie -Jose 
Vanderwal A^thur 
Vandevelde F r a n g o i s 
Vandewalle P a u l 
ïanduyThuys Qi rk 
Van Dyck G i l b e r t 
Van Eaverbeke S d d i a 
Van Ree jiugène 
Van Hee Roger 
Yanhooren pirmLn 
Vanhooren Freddy 
Yanhoorea Raymond. 
Yanhoome £ r i k 
Yanhoucke René 
Vanhout te u a u r i c e 
Y a n h i j f t e i l a rc 
Yan I s a c k e r Jacq.ues 
Van Iseghem ixUgust 
Y a n l a e r e (jerard 
Yanleenhove F r a n s 
Yanleenhove G i l b e r t 
Yanloo Arme u a r i e 
Vanloo Jenny 
Yanloo René 
Yanloo Roland 
Yannassenhove ^ l i n e --

Vanmassenhove Gamiel 
Vanoassenhove Fernand 
Vanmassenhove u a r c 
Yannassenhove Roland 
Yanmoortel Rober t 
Yan LiOortel i l r i c 
Vannecke Fernand 
Uw.Yan P a r i j s - p i e t e r s 
Yanre enpts—,ƒ armoeske r ken 
V a n r e m o o r t e l e - n e t e l e r s i i , 
Yan R i c k s t a l Hendrik 
Yan Riebeke Luc ien 
Yan S teene Gee r t 
Yan Steone Luc 
Yans teene Remi 
V a n s t e e n k i s t e u a u r i c e 
V a n a t e e n k i s t e Oscar 
Y a n s t e o n k i s t e Roger 
Y a n s t e e n k i s t e Roland 
Vaüthuyna G i l b e r t 
ïanthuyno p h i l i p p a 

83 
15 

Gr ie t l aaJ i 12 
L e l i e l a a n 8 
P e t e r B e n o i t l a a n I - 3 
B e n e d i k t i j n e n s t r a a t 30 
Uooird £ d e s t r a a t 34 
Keer.reg 43 
D o r p s t r a a t 89 
C h r i s t i n a s t r a a t 
A l b a t r o s s t r a a t 
Kroonlaan 29 
fliemTpoortsesteenv7,597 
Nieuwpoor tses teonw, 2Cfi. 
Drif-t 9 
G r o e n e n d i j k s t r a a t 102 
z e e l a a n 9 
Ring laan Zuid 106 
N o o r d z e e s t r a a t 8 
p e r z i k e n l a a n 23 
Y r e d e s t r a a t 16 
V e l d s t r a a t 16 
D u i n e n s t r a a t 168 
3reendonklaaJi 49 
S t o c k h o l n s t r a a t 47 
Buurtspoor-,-/egstraat 53 
D u i n e n s t r a a t 35 
B a t t e r i j s t r a a t 66 
D u i n e n s t r a a t 53 
K a s t e e l l a a n I I 
D u i n e a s t r a a t 333 
pauv/hoflaan 35 
A . P l o v i e p l e i n 10 
K o n ^ s t r i d l a a n 75 
D o r p s t r a a t 2 A 
. f e s t b i l k l a a n 3 
S l u i s v l i e t l a a n 33 
Z e e s t e r l a a n 23 
B e n e d i k t i j n e n s t r a a t 28 
V r i j h e i d s t r a a t I I 4 
A . P l o v i e p l e i n 3 
Lodewijk p a r e t l a a n I5 
Bal^pelpad 2 
Z. 'alu.ïins t r a a t 
i lendracht s t r a a t 
V r e d e s t r a a t 6 
Vemüy l e n s t r a a t 
z e e 3 t e r l a a n 4 
I j 2 ^ r l a a n 5 
I Jukkers t raa t 7 
R u i t e r l a a n 4 
S l u i s v l i e t l a a n 
D o r p s t r a a t 38 
Rog ie r l aan 4 

63 
66 

46 

100 

Oudenburg 
Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

Oostende 

T^enduine 
Bredene 

Klenskerke 
Breaene 
Oostende 
Bredene 
Snaaskorka 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

G i s t e l 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

Oostende 

Bredene 
Oostende 
Brf_dene 

Oostende 

V a n t r o o s t e n b e r ^ e Ronny 
Van'.vallej^hen ,^edard 
Vanwallojhen nonord 
Yanvialleghea René 
Velghe .-vlfons 
Yelghe Dirk 
Venaans-Gordier René 
Yarbanck K a r e l 
Yerbanck Louis 
Urt. Yerbanck Lydie 
Verbanck u a r i a 
Yerbanck Richard 
V e r b i e s t Reinond 
Verburgh ^nd ré 
Verbur~h i;ddy 
Yercnocke Fernand 
Verc ruysse André 
Verduyn i ; i i e 
Verhaeghe A l l a r d 
Ver laecko ^.ugust 
Ye r l i nde A l o i s 
V e r l i n d e André 
V e r l i n d e Hélène 
Yer l i nde Roger 
V e r l o n j e . / i l f r i e d 
Vermeersch G i l b e r t 
Verneorsch Juvena l 
Vermeersch René 
Vermeire He m a n 
Vermeulen ^ r s è n e 
Vermeulen Roland 
Vermeylen „^ndré 
Vermoor te le c^lfons 
Vermoor te l ^ndré 
V e r s l u y s Gustaaf 
Ve r s luys Kamiel 
Ve r s luys Lucieoiie 
Ve r s luys I ja r leen 
v e r s l u y s iloSl 
V e r s l u y s p i e r r e 
Vers luys Remi 
V e r s l u y s Roland 
V e r j l u y s , / i l l y 
V e r s t r a e t e Frank 
V e r s t r a e t e ^ a r c 
Vervaocke ^larcel 
Yevey Roland 
V i l a i n Omer 
Ylaenynck Jan 
Yolcke Guido 
Yrambout i m i e l 
Yranckcn Pau l 

Oostendebaan 27 
D u i n e n s t r a a t 2 
p r . ^ i l i s a b e t h l a a a Ĵ4 
F r è r e O r b a n s t r a a t 59 
D o r p s t r a a t 120 
Kon_i . s t r id laan 79 
Keer-./eg 63 
Zonnelaan 29 
S t a e s s e n s t r a a t 3 
: i i eu i ïpoor t se s t een . ï . I96 
D r i f t n e g b5 

idem 
ICaa i s t r aa t i g - b u s 2 
Z.vanenlai'.n 75 
Longchamplaan lOI 
i l k s t e r s t r a a t 34 
Van nembdens t r aa t 13 
S l u i s v l i e t l a a n 35 
Noord j d e a t r a a t 72 
Z a n d v o o r d e s t r a a t I I 9 
Huk; : e r s t r aa t 65 
3 e n e d i k t l j n e r s t r a a t 24 
P r . U a r i e - J o s é l a a n 5 
Nuickers t r a a t 86 
A l b e r t I promenade 16 
Blauiv I c a s t e o l s t r a a t ga 
H u k - e r s t r a a t 75 
P . H . S c h e r p e r e e i s t r , 2 3 
K l e m s k e r k e s t r a a t 21 
G . D e f e v e r s t r a a t 22 
D u i n e n s t r a a t 219 
S l u i z e n s t r a a t I 
J . D e m e y e r s t r a a t 40 
K a p e l l e s t r a a t 61 
K o n . A s t r i d l a a n 9 
K a p e l l e s t r a a t 167 
Z e e s t e r l a a n 17 
Rozenlaan I 3 
B r u s s c l s t r a a t 4 
B r u s s e l s t r a a t 10 
Z a n d s t r a a t 95 
B r u s a e l s t r a a t 8 
K a p e l l e s t r a a t 167 
R o g i e r l a a n 38 
B a t t e r i j s t r a a t 38 
P r . I l a r i e - J o s é J ' . a n 3 
Zandvoordes t r aa t 232 
Rog ie r l aan 38 
iJendrachts t r a a t 88 
Yandf r 3 t i c h e l e n s t r . I 3 5 
p r . j i l i sabe t h l a a n 46 
L e l i e l a a n 4 

i . idde lke rke 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

AS 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

Oostende 

Bredene 
Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 

Oostende 

Bredene 
Booitshoeke 
Bredene 

Blanlrenberge 
Bredene 

Oostende 
Klemskerke 
Bredene 
Oostende 

Bredene 
Oostende 



Uw. Yrancken Raymond, 
ïranckea Jilly 
Yrqman Llarc 
.larlop Bernard 
./esterlinclc Robert 
Jets üddy 
•jeynea augène 
Jillaert jean pierre 
.ïilleput arseen 
Jybo Alfons 
jyntin 3rik 
jyntia Hermaa 
Zanders Roger 
Zonnekeyn Leonard 
Zwaenepoel Jalther 
Zv'aenepoel Willy 
Znaenepoel Hilly 

Yicognedijk 26 
Groenendaallaan 
Yicognedijk 15 
Kon.A.stridlaan 61 
Duinenstraat 127 
Spr^euwenlaan. 20 
Brugse steenweg 49 
Tan Dijckstraat 
Populierenlaan. 
Yicognelaan 5 
Distellaan 69 
Sluizenstraat IJCft. 
plassendalesteenweg 15A 
Jacob 3eSagestraat 10 
Zandstraat 103 B 
Zegelaan 2 
Zuid Oostivijk 7 

51 

22 
82 

Oostende 

Bredene 

Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

Oostende 
Bredene 
Oostende 

Bredene 

•4.i 

Aanvullende lijst. 

Goethals Pierre Plassendale steenweg 19 Oostende 

Lanbrecht Gustaaf • Voorhavenlaan 173 " 

Cuypers Albert Tulpenlaan- 4 Öredene 

Metsu Johan - Koningin Astndlaan 15 A " 

Uonteny Roland Spaarzaamheidstraat 39 " 

Vergoote Uichel Liefkemooreslaan 18 " 

Florijn Pierre Vanhembdenstraat 56 Oostende 

J 
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WERKING GEDURENDE HET JA/.R 1982. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

15.01.82 

06.02.82 
02.82 

13.03.82: 

14.03.82: 
04.04.82: 
26.04.82: 
02.05.82: 
30.05.82: 
15.06.82: 
28.08.82: 
28.08.82 
tot 
06.09.82. 
05.09.82: 
16.09.82 
tot 
16.10.82. 
26.09.82 
03.10.82. 
16.10.82. 
07.11.82. 
26.12.82. 
1982 

1982. 
1982. 

1982. 

1982. 

VOORDRACHT : Toverij en heksenprocessen in Vlaanderen 
door A.Ryserhove. 

Jaarlijks Ter Cuere feestmaal met bal. 
Uitreiking jaarboek 1981. 
Geleid bezoek aan de vuilverwerkingsinstallaties van 
I.V.O.O. 
Initiatiecursus boekbinden; - les 1. 
Initiatiecursus boekbinden - les 2. 
Jaarlijkse Algemene Statutaire vergadering. 
Initiatiecursus boekbinden - les 3. 
Initiatiecursus boekbinden - les 4. 
Thematentoonstelling Klasfoto's. 
Jubileumconcert Gemeentelijke Harmonie Bredene. 
Tentoonstelling "35 jaar gemeentelijke H armonie. 

Initiatiecursus boekbinden. - les 5. 
TENTOONSTELLING : De documentaire kunst van Camiel 
Geselle" met catalogus. 

Eigen - kweekmarkt. 
Initiatiecursus boekbinden . - les 6. 
Geleid bezoek aan de St.Annaparochie te Brugge. 
Initiatiecursus boekbinden - les 7. 
Kwis en pannekoekennamiddag. 
Uitgave ROEPSTEEN N° 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.78. 
en 79. 
Wekelijks openstellen van heem, bibliotheek en muzeum 
Dagelijks openstellen van het muzeum gedurende de 
maanden juni, juli, augustus en september. 
Openstellen van het muzeum voor school- en groepsbe
zoeken op aanvraag. 
Medewerking aan de realisatie van de dia-montage 
" KENNISMAKEN MET BREDENE" in samenwerking met het 
V.V.V.Bredene, ten behoeve van de schoolbezoeken 
en groepbezoeken. 
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