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Nr 106

A. HANS.

TE BLANKENBERGE

Aan de Kust.

(l) Zc nr 47: {Btugge
do Kuat l. Daarin vertcllcn
Brugge en dc omstrcken en

lozen heeft, lcan toeh hcal

vordcr aal dr kurl volgan.
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Mijnheer Blanke, zijn vrouw en zijn lcinderen

vacantie op reis (l). Ze
langs de kust marken. Ze
maar hadden een <rmweg

Annie, Helena en Maria, waren met de groote
zouden nu een tochtje
lcwamen van Brugge,
gedaan over Sluis en

Heist bezocht.
Te Heist ontmoette de heer Blanke een,kennis

dien hij in langen tijd niet meer gezien had. Het
was mijnheer Jansen. Deze vertelde, dat hii nu
van zijn pensioe.n als ambtenaar te Blankenberge
woonde en hij wilde, dat de familie Blanke hem
naar zijn villa zou vergezellen.

cn Omgoving r, en nr 75 : < Aan
wo hct bszock doze r familic aan

aan KuoLke. Maar wie dit niet gc.

gocd het bozoclc dor teiagcnooton



. Vader gaf toe en zoo kwam het;giertal eer dan
het gedacht ùrad in de schoone, vrooliike badplaats
gan.

Mevrouw Jansen on'tving de onverwaohte gae-

ten zeer vriendelijk. De villa was groot genoeg,
om allen een nachtje te logeeren.

Na het avondmaal deed men een wandeling.
Het was te Blankenberge zeer druk en levendig.
Duizenden vreemdelingen vertoefden er.

- Blankenberge vindt al meer Grr rrtê€r ââD-

trek, en elk n'ieuw badseizoen is het vergroot, ver-
telde de heer Jansen. Steeds bouwt men meer
villa's en gasthoven. Nu, het strand is hier ook
prachtig, breed, van zuiver, fijn zand. De vele
Loetsjes geven ruimsohoots gelege?heid tot ba-
Cen en de dijk is lang en bezet zooale ge zie-t met
groote hotels en sierlijke- villa's. Lange dg Sg-
ilahkelijke,trappen of hellingen lcomt men in de'

stad mei haar wll voorziene winkels, spiishuizen,
en ook met nog talrijke gasthoven. en familie-
pensions. Ja, Blinkenberge is zeer gewild en het
t*.* 

"rr"l 
op. O, ik praat hier dikwijls met een

ouden BlanLebergenaar. Hij ie al negentig jaar

oud. Het is eigenâandig hem uit de vroegere da-

gen te hooren ventellen.- De heer Jansen deelde daarvan het een êD ân-

det mee.
Zoo van 1850 tot 1860 zâg Blankenberge er

nog heel eenvoudig uit. Men had de duinen wat
4

. geeffend, en wat hou,teri trappen gemaalct voor de
bezoelcers. Die konden dan gemakkelijker naar bo-
ven. Rechts stond de vuurtoren, links een pavil-
joentje, en dat was alles, waar nu die praChtige
dijk ligt en de lange rij schoone hotels en villa's
staat. Zelfs sommige straten hadden nog geen
plaveisel en de meeste huizen waren klein. Daâr
woonden de brave maar eenvoudige en dikwijls
doodarme visschers. Met visschen toch was er niet
veel te verdienen.

Maar het gemeentebestuur wilde toch zijn best
doen, om Blankenberge vooruit te helpen. Het
liet de straten vegen, planlcen lelgen in de duinen
regelde het baden in zee. In de stadhuigzaal werd
een piano gæet. Dan konden de vreemdelingen
dâar 's avonds bij elkaar komen, muziek maken
en zlngen.

iemand stelde voor
Dat was toen nog
maar zonder iets te

Op een goeden Zatendag stapte Z. M. het ge-
.meentehuis binnen... natuurlijk geheel oDVêr-
waChte. Groote beroedng I De burgemeester en
de wethouders waren voor hun zaken op de
rnadct te Brugge... Men haalde den eenigen sche-

Onthutst
stond hij

5

Kon men den naam van de badplaats maar
eens meer bekend maken. En
den konlng uit te noodigen.
Leopold I. Nu de vorst kwam,
laten weten.

pen, die thuis was, een oude viascher.
'lcruam de man toegeeneld en verlegen

J



met de klak in de hand voor den voornamen bè-

;;e;. I""p"n I had het stadhuis al gauw be-
r'n,t et nos nteer in Blanken-zichtigd en vroeg wat er nog rn€er

U"rs;t" zien was. De schepen dacht even na" '
.r, -ri"p toen geest'drifti'g uit : < De Patriotten

il"lr] P.triotl"n - =oo noemde men de strij-

a""" o"" het jaar 1830' - Ha I hier leefden nog

.run aiu brave oudjes I Zeker wilde de koning

hen bezoeken."-Ë,;tû;-o"t hut l9r 1830, ze werden stilaan

ruU""â*. Zeker de koning *it+ -hun eens de

h;;J;;;" drukk"'' En hii v-on{ het flink van

il"-"i?""i.i J* hij daaraan daeht' De schepene

;i;; ;;;'. 'i Ni""*s van 's konings komst was

ï"ii"tiiir. al gauw bekend' En de'menschen ston-

1"" """ a" ieo, of op den hoek der straat en

sroetten genegen den vorst'
"'"Ë;;d;;'tto ,"utt wel jammer'-dat Tqtt d'

"t;-"i;-h;à 
kunnen versieren en Leopold op-

wachten met muzisk"' Maar wie-had nu ook aan

zulk een onverwaclrt bezoek gedacht'

---fi*iia"ls stapte de visscher -dapper 
vooruit'

Leopold I vroeg zich ongetwiifeld af' waar men

il"iiË;';;"" ililô *Ët herberg'n mocht' De

*î'fi{"ïi :"v:}J" ilf iïf ' ii ""ilx';;;'iu::
D" ,rir."h"t oPende een deur'

zulke patriotten "i"at 8o ncngens I zei dr vie-
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rcher opgetogen.
De koning keek ver,baaed op.
In het hok lagen op het mestetroo eenige dilrl<e

zrnrijntjes, die knorrend den Koning der Belgen
begroetten. Leopold I wist niet, wat hij denken
moest. Neen, die brave, trouwe visscher was
veel te oprecht om zijnen vorst voor den gek te

,ùouden. Weldra werd het raadsel opgelost. Deze
'varkens waren nu eens niet van Engelsch of
Duitsch of Ardensch, maar van echt Vlaamsch
ras, en daarom had men ze patriotten, dat is va-
derlanders, genoemd. En velen te Blankenberge
hadden groote belangstelling voor de kweek. De
visscher behoorde tot hen. En toen dus de koning
vroeg, wat er te Blanlcenherge te zien was, had
de sahepen dadelijk aan de zwijntjes gedacht.

Leopold I lachte eens om het geval. Zoo be-
' zocrht hij Blankenberge.

- Het hielp niet veel voor clen bloei der bad-
stad, zei de heer Jansen. Maar de Blankenberge-
inaars hadden eigenlijk geen bescherming noodig
,orh hun plaats flink vooruit te helpen. Ze sta-
hen zelf'de handen uit de mouwen en ge kunt nu
aien, hoe goed ze gelukten. Menige bezitter van
een flink hotel, van een bloeiende zaak, stamt van

'.dr: visschers af en is daarop fier.

- En toch, zijn er nog veel visschers, zei de

En fenme gasten, clie zich ijverig we-
7
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rerr- 't h een , gevaadiiken stiel, J-' --nelden wc
r"tl"d"tt jaar ùeer... Ik zal den datum niet ver-

gd;"... fg J"[ 1924. 't'Was dus in den Zomer'
"-: Hij zag zijn jongen vo-or zijn oogen verdrin-

ken en hi; kon hem niet helPen-'"-2;; h;*d. ik hier, te Blankerrbelse- op den

dij[, ;; vrouwtje zeggen' Ze stond daar mqt

h"ui tt'it mutsje èn zwttt"n lrapmantel bij twee

i."""itt""lt" -iaA"". van het gewemel der blijge-

;Ëft; ;;oo[jke badgasten' voor wie de zee uit-

sPanrung rs.

En het vrouwtje spralc 'ovor een vreeselijke

tuJo ;" ô;;;à" "r, 
i" Holland' die vele slaclrt'

"ff"t" maakte onder de visschers'---b; 
visschers werden onverwachts' in seizoen

waarin men aan g"À "tot*en 
denkt' zoo wreed

;J;;;;;i" h"t îooit is geschied bii menschen-

?"i."ig"itr*- Het deed aar' lJsland denhen' waar

Ë"[-trîff." verliezen werden !"ltd"tt' toen Vlaam-

t"h" "lt""fters 
nog, meest met Fransche patroons'

zich ginds in hullcies waagden'
--Ë""i""tt h.d d" .a'rnp nog grooter kunnen zijn'

Blanpenberg. *J .1" dooi""n wonder gespaard.
-HË;"L;" de gansche vloot buiten' Evenzoo

i"'H"it,. Maar mJn had er geen enkel verlies te

;;;;;". È" a" visschers waren et zelf over ver-

bassd.

-Ervisscher,
t

woei een witte wind, zei

als hij uitdrukken wilde,
vroeger een

dat de storm

zijn grootste kraoht had bereikt. En <<

winrd >>, daarvan wist men maar enkele
het leven te spreken.

- 
't Is een wind dien ge ziet, voo

u de visscher. Hij komt uit de zee.

een witte
malen'in

verklaart

lijk niet den wind,
als,een wolk uit de
gezicht.

deze blaast het water
en dit,belemmerd het

Onbewust is het beeldspraalc. Men ziet natuur-

'Welnu, ook dien Vrijdagrmorgen woei er êens-
lclaps een << witte wind >>.

In den nacht was er een bries uit 't Zuid-Oos-
ten en het leek gunstig visschersweer. Van de
gansche Vlaamsche kust voer de visschersvloot
uit. De Blanlcenbergenaar,s zijn aan een ramp ont-
snapt. Ziehier waaraan ze di't te danken hebben :

<< De Oostendenaara vangen garneel << in de
putten >> ; dat zijn in de diepten tusschen de
stroombanlcen. Het is twee tot drie uur van huis.
Daar wenden ze door de storm verrast. Op die
,banken staat dan een vreeselijke branding ; don-
derend slaan de golven er op. En hier werden de
kleine scheepjes door het orlcaan gegrepen. Ze
werden uiteengeslagen, velen kantelden otrr en
tien Oostendenaars vefdronken.

De Blankebergenaars visschen achter de Wan'
d,elaar, dichter bij huis. Ze lcunnen later vertrek-
Jren, en de bank van Wenduine ligt beziiden den

maar
zee op

9



Toen de storm losbrak, waren ze nog niet op
de visscherij aangekomen en dadelijk wendden
ze den steven. Ze waren niet ver van huis en
hadden den wind mee in open water. De wind
lvas zoo geweldig, da't de sloepen geen <<duimpje>>

zeil durfden hijschen. Het was trouwens niet noo-
dig. Met den wind op den blooten mast ên den
achtersteven schoten de scheepjes sneller vooruit
dan wanneer stoom hen zou gedreven hebben.

Te Blankenberge heerschte natuurlijk groote
onrust. Verraderlijk was de storm oo'lc over het
stade losgebrolcen. 't Moest juist marlct zijn. De
kramen "ionden 

reeds ineengezet. Met een slag

werden ze allen op een hoop gsworPen.
Honderden verwanten en lcenniesen der vis-

schers en andere bewoners, vele badgasten ook,
worstelden tegen het orhaan in tot nabij het
hoofd of op den dijk. Hoe geweldig sloeg bij me-

nigeen 't hart, als men de vlucht der sloepen-zag'

Er-waren er bij, weini'g grooter dan een roeiboot
en slechts dooi trive. koppen bemand' Zouden de

hulltjes niet op de hoofden verbrijzeld qf op h9t
strand g"sl.g.n worden, of nog ombuitelen, v6ôr
ze de kust bereikten ?

Maar neen' als door een wonder
de geul en de haven binnen. Geen
.rurài"t. Men kan zich de vreugde

ichoten allen
enkel werd
voorstellen

over dit behoud.
Maar dan was rr toch bezorgdheid orn de be-

l0

'Maart van 't jaar '83

roepsgenooten van elders.
De Heistenaren vissc*ren nog dichter bij de

kust. En zij waren vlug binnen.
Toen kwamen de eerste berichten van Oosten-

de, die hier odk algemeene verslagenheid welcten.
Neen, zullc een ramp kan een visscher, die 47

l-agr_ op zee was geweesrt, zich niet herinneren. Op
6 Maart I BB3 was het toch een vreeselijlce storm,
vertelde mij mijn oude kennis.

<< Een van 't Noord-Westen. Hij kwam op 'E
ochtends te vijven. Om zeven en half was 

-het

vliegende storm. En hagelsteenen als oklcernoten
sloegen op het dek. 't Vae wat te zeggen om bin
nen te gerahen. De sloep van Pier Dewaey werd
cloor de golven boven op het staketsel gezet. Een
tweede golf sloeg ze er af en het scheepje lvas nog
gered. Toen verging van Blankehberge een booi
met vier man. Van een andere werd de stuur-
rnan over boord geslagen. Te Heist'kapsijde een
sloep. Ze àreel hier bij de pier van Blankenberge
aan, met den bodem ornhoog. Maar binnen zat
Pir 'Waele nog op de maet'bank. Hij had er zich
vaetgeklemd. En hij werd gered, al lag hij toen zes
welcen ziek hier in een boerenhuisje. Van die
boot waren drie man verdronken ; van een andere
te Heist nog een.

als nu te Oostende heb ik hetMaar
i- iryeten, toch niet op onze kust. Ja, toen

verging de gansche

nooit ge-
dien 6en

visschers-
lt



vloot van Moddergat, in Friesland. Maar in 1924
was het ook erg. Uit Vlissingen, dat men zoo goed
kent, was het nieuws gekomen, dat vier booten
irr zee gdbleven waren, 2 van Vlissingen en 2 van
Arnemuiden, met vijftien of zeltien slachtof-
fers.

Visschers zijn solidair en al die rampen wier-
pen hier te Blanlcenberge een zware sChaduw op
de vreugde over éigen behoud.

De visschers heÈben nu betere toestandenr ver-
volgde de heer Jansen.

Op 't laatst van October wordt << Beschipdag >>

gevierd. Hierin. is veel verandering gekomen, zoo-
als de oude visschers vertellen.

Een Blankenbergsch visscherevaartuig is ge-
lvoonlij'lc bemand met een patroon, drie matro-
zen en een jongen. Op den Beschipd.g kiest de
patroon van een vaartuig zijn personeel : 't is
dus de dag der monstering. Die aanwerving ge-
schiedt voor een jaar. Dan viert men feest. Het
muziek gaat uit, de visschers met hun vrouw,
dochters, kennissen, of lcameraden stappen er
achter.

In vroegere jaren was de Beschipdag eigen-
aardiger. Het reglement bepaalde, dat op den dag
der monstering de visschers na vijf ure 's na-
middags in hun woning moesten zijn. Voor het

l2

tozë.
r.friâ

_ét
?"r1-9,#,
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venster van ieder huis werden zooveel haarsen
ontstoken als beschikbare matrozen in de familie
waren. De patroons zaten gevangen in hun ver-
gaderkilcaal. Ze hadden gezworen voor het vaet-
gestelde uur geen matroos te aanvaarden. Nu
kon niemand vooraf de beste mannen uitkiezen.
En opdat wel allen in de vergaderzaal zouden
blijven, was de deur langs buiten met een dilc
touw gealoten. Om'vijf uur moeat de klerk van
het gilde dat touw doorsnijden en dan mochten
de patroons naar rbuiten. Nu honden ze zich om
'ter meest reppen, teineinde de beste rnatrszen in
hun net te kriigen. Ze liepen heen en gingen in
de huisjes, hun mannen huren. Ieder trachtte de
flinlcste te krijgen.

Voor bderten gast, die gehuurd vvas, wend een
.kaarsje verwijderd. En na korten tijd waren de
lichtjes achter de vensters gedoofd, uitgezonderd
rnisschien bij een visschersgezel, die een slechten
naam bezat en dien niemand in dienst wilde heb-
ben. De nieuwgelruudde matroaen gingen met
hun baas mee naar diens huis. Daar werden er
koeken gebakken. Men smulde en dronk. Be-
schipdagvierders zochten pas in de Lleine uurtjea
hun bed op, met het stellige voornemen, straks
het feest voort te zetten. Dat was een blijde dag
in,een droevig bestaan.

Er viel hard te werken en men vendiende wei-
nig. Toen haâ Blankenberge nog geen haven. De
t4

- schuiten kwamen op het etrand aan en vertrok-
ken van daar. Di,lcwijls moesten ze in den nacht
heen, ale hei dan hoog water was. Knape. ;;;;
ten de slapende visschers g"an weklien. Men
noemde hen opblijvers. Ze bleven aan boord en,
yaderde_ de tijd vo_or het uitvaren, dan liepen ze
het stadje in en klopten aan de woning der vis-
schers. Ze riepen hoe ver het water nJg v.n de
echuit was. En dan kwamen de visscheis weldra
naar buiten, zeer dikwijle in regen en wind, bij
slecht weer, ,bij bijtende koude. Er, =" vingen hun
lastige taak aan, voor weinig verdienate.-Ja, het
Ieven van den visscher was-hard. E t mÀigeen
was vroeg versleten en had een armoedigen ou-
dgn dag _na veel zï'oegen toch. Gelukkig is dat
alles veel verrbeterd. En de toestand lal nog
venbeteren

Eigenaardig is het, hoe de meeste visschers een
bijnaam hadden. Als een jongen opblijver werd,
kreeg hij den visschersdoop. Zijn makkers wier-
pen u/ater over hem en dan hoorde men dit
rumpJe :

Den
Den
Den

olmen dolmen,
visschen dolmen
edelbut

Waar 't water in gaat
Uw naam is...

En dan kreeg de opblijver zijn lap- of bijnaam.
In 1862 kreeg Blankenberge een haven. Nu

t5



werd later verlengd naar Heigt. Daarna kwam
ook de tram. Nu heeft Blankenberge prachtige

konden de vaartuigen beter in- en uitvaren. Ools
daoht men aan sneller verlceer. Men moest vroe.
ger met een diligence van Brugge komen. In 1868
opende men de spoorlijn naar Brugge : deze

venbindingen en de plannen zijn gereed voor een
groot nieuw station. En eigenaardig toch... ook,
de diligence is terug gdkeerd, maar onder den
vorm van autoôus.

- J., ik hoor gaarne de oude visschers ver,
tellen, zei de heer Jansen... Luistert eens, kinde-
ren, naar de legende van Roeschaard... ook iete
uit vroeger dagen.

't Is al lang geleden. In de duinen bij een Blan-
gebouwd
een oude

kerlbergsChe stond een schamél hutje,
van leem en twij'gen. Daar woonde
vrouw. die men een heks noemde. 't 'Was waar,
dat ze vreemd leefde. Overdag vertoonde ze zich
niet. Alleen 's nachts ging ze uit. En dan doolde
ze langs 't etrand, en men zei, dat ze. de macht
had om de visschers van hun goeden weg te doen
verdolen en uren te laten rondwandelen.

Zekeren namiddag staL een geweldige storm
op. De zee stond zoo hoog, dat de rnenschen te
tiitkerke de golven konden zien. En men hoor-
de nog verder het schrikkelijk geloei. De or-
kaan woedde den heelen nacht. 's Morgens be-
daarde het weer. Toen hoorde men toch ooL
l6

nog

t7

goed nieuws. De hut van de helcs wae ingeatorten de tooveres moes_t onder fr.iï"i".bedolvenzijn. Men zou seen l"ri-*âr'îurr, h""" fiebben.
__I", votk gin[ 

"u", t*i JJ;"';i". En sommi_gen roerden er in met stokku" 
"i-"puaen. Maarhoe verschro.hken 2.. E .rJËr-'sprong er eenhondje van onder {:l' "fu;Ë'i.", ira bellen aandul,l"l", die g"w.tJt*;;["idï: "

rtet hondie rblafte niet, maar het riep luid :<<Roes, ro", ,oo)), en lr"tlie" *"g. M""r het

îôi,'fl"','u* 5::H:l IïJffi #;.tl,:ï r:f:dat nu beteehenen
De heks was nisl verdwenen, maar in een !hond verandend, en ,q 1."_r, ooï'!r.a"re gedaan_ r

ten aannernen. En ze had fr"i*î" opgezet deBlankebergenaans nog veel *."i tu pl.g"r, d.r,

lï.1ï'ïî';:jffi-xr5:;:,,rur;ÏËïrj::i
De Roeschaard veranderde zich dikwijls ineen knaap en speelde ;;;;";^ioutil*,"r. Hiiging 's nachts u"" a. ,uiîr, ,,Ii'al*oirscherswo_ningen kloppe' en riep 

1... H;Ë;r is nog zoo_veel lengren van a. 
""f,"ii.':À," î t >> De vis_

Ë$:#"fl*:";;'r:li:r;',uiti:#*siecÈrte opblijver zar ruorig;;-t";j... En plore



hos:den allen : << Roe", Roeg I >> Z" begrepen
dat.ze beetgenomen waren. Maar de opb"lijvers
yonltel er wat op. 1" riepen voortaan ,. < Si" op
in Çods n€ram >). En d; Roeschaard kon d.r.
naaûn van God niet uitsprelien. Zoo wist men of

de visscher er over, viel en hrak somg arm of

rie echte opblijver kwam
helsche plaaggeest.

Maar de kweldiuivel verzon addere poetsen.
$inge_n de visschers 's nachts uit, dan jebeurde
het, dat een hondje voor hun voeter, Iug, Dit
werd opeens grooter en in de duisternis strriikelde

been, << Roes, Roes t >> lclonlc het dan weer.
Eens - en nùsschien is het wel [reer voorge-

r-allen 
- ontbrak bij het uitvaren van een ,lËp

een der maats. Maar de vissiher merkte dat niei,
want Roeschaard verving den afwezige. En hij
bootste hem.in.houding en taal 

"oo 
go.d na, dai

niemand het bedrog met'kte.
op het strand lagen, rnoest

weilaken, dan wel de

Toen de schuiten
men de scùreepalui

aan boord dragen door het water. Sterù<e kerels
nalnen de visschers aan op den rug. Zoo Roei-
sghaald kroop ook bii iemand op den rug en om-
klemde diens hals. Maar hij maarkte zich zwaarder
9n de drager boog onder de'n last en wel zoo diep
dat hij omver tuirndlde. Roeschaard sprong vlug
lyeg en uit zijn <( Roes, Roes >) wist men weer,
wie er zijn kwade strelcen uitgehaald had.'t Gebeurde edhter ootr<, dat Roeechaard zijn
l8
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rol voortzette pn mee aan iboond ging. Maar daar
leunde hij dan over de verschansing, en maakt
zich zoo groot en zwaar, dat hij het vaartuig deed
overhellen. De bemanning vreesde be vergaan.
Roeschaard sprong dan onder zijn hoonend grilach
ln zee.

Of men haalde het net op. En dit woog zwaar.
De vissohers verwachtten een groote menigte vis-
schen te zien... En wie zat er in ùret net ? Roe-
schaard... Hij maakte er een gat in en liet zich
in de golven plonsen. En de arrne visscheis rrloês-
ten zonder vangat, doch met een gescheurd net
naar huis.

De opblijvers, die de wacht hielden, moesten
toch iets doen om hun tijd door te brengen. Ze
gingen bij etkaar zitten in een kajuit en speel-
den kaart. Dan durfde Roesohaand de kajuit wel
dicht te sperren, zoodat de opblijvers niet buiten
konden. Intusschen steeg het water. Roeschaard
maalcte de schuiten los. Deze dreven heen. De
-gisschers werden niet gewelËt. En als ze toch ont-
waakten, en verbaasd naar het strand liepeg, za-
gen ze hun sloepen een eind in zee,.. De op-
blijvers en de visschers hadden alle moeite om de
sr-heepjes weer aan de lcust te krijgen.

Maar Roeschaard plaagde ook de andere in-
| \Â/oners, de werklieden, neringdoeners, amhachts-

Iieden. Zoo vond iemand een stuL, geld. Hij nam
het op. Maar het muntstukje begon plots warm



tc worden. En met een ril liet de vinder
vallen. Het geld verdween, doch om
klonk lhet spottend : << Roes, roes I >>

Een jong edhtpaar hoorde op zelceren avond
geschrei aan de deur. Daar lag een lcindje, zeker
een vondeling De medelijdende lieden namen het

het weer
een hoek

in huis en veuorgen het. 't Kindje wend warm
toegedet(t. Plots begon het
monster vEt'dween onder
schouw.

Eindelijk verdween Roeschaard uit Blanlcen-
berge. Dat zal wel gebeurd zijn dank aan meer
ontwilClceling bij de mensdh besloot de heer
J'ansen. Een oude vissc.her r-ertclt nog wel eene
de legende... Maar hij laat het aan u over er
van te gelooven, wat ge wilt.

De hinderen van den heer Blanhe zagen op
den dijk het gedenlcteelcen van Lippene èn De
Bruyne. Ze kenden de geschiedenis van de twee
helden. Toch zullen we die hier eens navertellen.

<< De Bruyne was de zoon van een Blanken'
bergsche onderwijzer. Hij bezocht hett atheneum
vt,n Brugge, maar had lust voor avonturen. Hij
wilde naar Kongo. En eindelijk zou zijn wensch
vervuld worden. Hij nam dienst in het leger. Dat
is nu een dertig jaar geleden.

In Kongo woedde de slavenhandel. Die be-
gonnen midden Afrilça reeds in de l6e eeuw. De
Amerikaansch kolonisten haalden daar arbeidere
20

te groeien. En een
hoongelach. dooi de

om hun velden te orrtginnen. Tijdenc drie eeu-
wen voerde men wel veertig millioen negers uit
Afrika naar Amerika.

Rond 1870 duurde de schandelijlce handel nog
voort. Dr Nachtegal, een ontdekkingsrr=izigeç
schreef er over :

<< Den 3len Mei 1870>>, - verhaalt hij -<< we,rd het dorp Koli aangevallen. De bewoners
hadden weerstandsmaatregelen genomen. Ze
wisten, dat men hen als slaven vrilde wega'oeren.
Ze hadden hun hutten verbrand en een aarden
wal opgewo4)en. Vrouwen
den zich in 't midden van

en kinderen bevon-
't verwoeste dorp en

werden besdhermd door een tweeden wal en een
gracht.

>> Nadat de aanvallers vruchteloos de overgave
geeischt hadden, begon.de die van 's mor-
gens tot drie ure in den namiddag duurde.

>> De dorpelingen verde.l.igden 'zich handnelc-
l..ig, maar werden overwonnen. En de overwin'
naars stortten zich nu als wilde dieren op hun
prooi. Stervende mannen werden afg:rr-
moeders, met een kind in de armen, wilden
vluchten ; de kinderen nolden met verbrijzelde
leden op den grond en de beulen betwistten el-
kander de vrouwen. Andere moeders, om hun
kieinen een vreeselijlc lijden te besparen, ver-
worgden lhen.

Dr. Nacthtegal vond zoo zeven en dertig lijhjes
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van pasgeboren $'icihten.
Gedurende

de dorpen

Ianden. Met
er in Afrika

maanden hadden in de verschillen-
dergelijke barbaarsche tooneelen

plaats.

- .. 9ry kamp_werd gevuld met slaven >>, zegt
de reiziger. <<'t'Waren vooral vrouwen 

"r, 
kirrdË-

ren, want de sterke mannen doodde men, omdat
deze steede oproer verwekten of poogden te
vluchten.

De rbuitgemaalcte slaven moesten dan naar de
markt. Die was ver verwijderd. Onderwege stier-
ven er velen in groote ellende. De lijlcen bleven
onbegraven liggen. Op de markt werden de sla-
ven als dieren verhandeld. De handelaars keken
naar hun handen, nEunen de maat van de slacht-
offers, betastten de spieren . Een jongen werd
verkocht voor 60 tot 120 franh ; .". kilrd kostte
12 tot 40 frrank.

't 'Waren 
de Arabieren, die de slaven roofden

en verkodhten. Europeanen begonnen een kruis-
tocht_tegen die schandelijke pnaaijken. Kardi-
naal Lavigerie spralc er on"i in verscheidene

afkeer hoorden de menschen, wat
gebeurde.

Men hoorde van Usidi, die zich oppermach-
tig gevoelde, Hij wilde bloed zien vlàeien. Hij
wilde nog genieten van die wreedheid en liei
elLen dag_een aantal slaven ombrengen en keek
er naar. Ja, hij gdbood, vrouwen ol t" sluiten
22

met uitgdhongerde honden en als M
der dieren en 't noodgeschrei der
hoorde, dan lachte hij. O, dan had

sidi 't gehuil
slachtoffers

hij zullc een
plezier.

Andere ongelukkigen wenden zoo lang aan
een boonr gebonden, tot ze uitgehong.tà w.-
ren. En wanneer ze eindelijk om voedsel smeek-
ten, sneed de ellendeling hun een der ooren of
den neus # en,stak hun die in den mond om hun
honger te stillen. Zoo moesten ze eten.

Msidi liet ook slaven levend begraven. Hii
bedacht de vreeselijkste folteringen.

Maar genoeg over die barbaarschheid. Er
moest eern eind aan Lomen.

Ook Belgische soldaten hebben krachtig mee-
gewerkt, om den slavenhandel uit te roeien. De
Arabieren verzetten zich. Baron Dhanis onder-
nam een veldtocht tegepr hen. Scheerlinck was
de bevelhebber van zij'n voorste leger. De strijd
ging vooral tqgen den gewetenloozen slaven-
handelaar Tipo-Tib. Deze werd krachtig gesteund
cioor zijn zoon Sefoe.

Sefoe had twee Belgen gevangen genomen,
Iuitenant Lippens en De Bruyne. Het was onze
Blankebergenaar De Bruyne, toen sergeant en
ordonnans van luitenant l-;ippens. Beiden waren
in het hamp van Sefoe, achter de Lomani-rivier.

Soheerlinck 'was aan den oever der Lomani.
ij had in het igCheim een briefjr van Lippens
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ontvangen. De luitenant was doodelijk ziek. Hijkloeg over een haft- en *..g,L*rr..l, een aandoe_ning de-r ingewanden, 
_ Icorto"À ;; zijn onder_orijnend gestel. Hij ,had weinig-h;; meer op ge_

T1i"". En hij kreeg van den 1"""â geen verzor_
$ng.

Nu, ee_nige maanden later, 
- 

't was Novem-,er, - dacht Scheerlinclc, dat Lipp"rr" *"1 goitorven zou zijn.
-De Bruyne was van l,Jppens gescheiden en,yist niets van 't lot van _2i1" "".Ët" Hit ;eJloor de Araibieren gebruilc,t, 

"rn "i, ""aerhande-aar te dienen tussdhen derr sluwen Sefoe ; d;Iï:l*".n. Hij mocht =i"\;; ""i.rË*.r.*Zekeren m-orgen was Scheerlinck tussÀen
ret riet van de rivier. Hij bemerkte aan de an-

, iere zjlde van den stroom een gebogen gestalte.'t Was een haveloos, *r.r*-ug"ià ;il-àË
: ijn bebloede voeten in het Lo"i" water kw...
. va,sgchen.

.. J", .zijn diepe ontroering herke,rrde kapitein
iicheerlinck sergeant De BrJyn". E; S.fr..'rfl.,=-
,t?.+r"- dadelij,k het plan den vriend te redden.r{ij had scherpschutteis verdoken tussche" 't jui_
1'e riet.

r tand den
'"er laten

Eenige Arabieren bewaalcten van
gevangene. Ze zouden De
Ioopen.

eenigen af-
Bruyne niet

- . Scheerlinclc riep De Bruyne aan :
24

;: -- Veretaat er ginder iemand Franech l

- Neen, antwoondde deze.

- Kunt gij zwemmen ? hernam Scheerlinclc
' - Ja...
, - Arme vriend, ge kunt onwluchten zonder
liur* uw plicht te verzaken. Lippens, uw overste,
Ë;s dood. Ge zult hem niet meer terugyinden.

- En als hij nog eens leefde I riep De Bruyne.
Ze mochten dus wel even met elkaar spreken.

goede
Maar

: 'gluit t De gelegenheid is eenig. Waarom zoudt

*S-cheerlinck en
wat andere.

:ter en
zullen

Arabieren lhoopten, dat De BruYne
voorwaarden voor hen zou verwerven.

De Bruyne spralcen dus over heÈl

- Lippens is dood t herhaalde Scheerlinclc'

- D; 
-Arabieren 

hebben mij verzeherd, dat
hij niet dood is, sprak de sergeant-weer.

- Leugens I kreet Scheerlinck.Ze zeggen het
orrr u te misleiden ! Kom, red u t Neem een be-

rge naar uw beulen terugkeeren 
-?" 

Sc}eerlinclc was overtuigd, dat Lippens-.aan
Zijn zielçte overleden was. En Scheerlinclc fluis-
-teide tot zijn mannen die in het riet niet door de

Ài.bi.t"tt konden gezien worden : << Milct goed )>'

Tot De BruYne rieP hii :

- Ilc heb mann"n in 'het riet. Spring in 't wa-
z$rem naar ons toe. Mijn scherpschutters
de Arahieren neersohieten, als ze u over-
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vallen.

", 
Eeni*e oogenbliklcen heerschte er stilte... DeBruyne dacht zeker 

"". i;,-;;'T.was_eetrig. Hij ,kon *"9d;;;-#:di, i.l'îfrte Blankenberr. s.l;;. F];Ëï:"" zijn beutenontLomen, d. 
-wË"duu 

Jt",'.ir" îî ïrr*"rr""helijk_ste. folteringen vetzonnen.-Hij zou zijn vriendenterugzien. Hij zou,herstellen' rr.-rr- 
=t;;- 

;;;#;.:gen. El zijn gedachten 
"f"u.ri""atuuri.ii,naar BlankenËrge. D;;, ;;?,;à.r, ,ij., geliefdeouders. Ook hen,"" 5i11"*;-Ë paar aan denanderen oever ** "ddâi";;il; hi* ;t]îË:die 

-eindigen kon mer een gruwelijken dood.
_ Ml.t De Bruyne 

_was *ia""t.-Ëii-âi""1î=i;"overste... ziin med.e.gevangene Lipp;:.. Ë;wilde 'hem trouw 
. 
bliji";lïï ;"".ngenschap.Was Lippens dood t-iWi;"#;, ,.;, waarschiin_lijk zetfs ! Maar -"- \ii;;'i;;idïb;,-i.ï."Ë[

iJ b :Ë"iîi':l;::',ll::'r"T:Ë "r.; ;;i;;
,.^_y_1,k 

een hevige strijd moest er woeden in ,t

3ïJ,"ô: !î i:Ëi..ïî:i "?,:#Jl:i1 3nil:t :. In 't riet hiel'den de soldaturr" j* vinger aanden-trekker. Ze.waren zeker;"; h;; schot. ElkeArabier, die nader 'lnr"* ;- ô; Br;;;;-h;;vluchten te beletten , zotr vallen.
Scheerlinck wachtte_i"- h""igl rpurrrirrg watDer Bruynezotr doen. Z" b";ËJrriiur, waarom26

frij e"r""He... Straks zou her re laat zijn I
't hoofd.' iDe Bruyne streeh de hand over Dank-ii, . ,. r ..

Ehar zag hij zijn vriend aan.
Ik smeek het u, breng me niet langer in

Ik lcan Lippens niet
dat hij dood is, zal
mag ik niet... Mijn
ik moet hem trouw

irËizoeking, sprak, hij ernstig.
y..9rlâten. Als ik zeker weet,*.'

ilh trachten te vluchten. Nu
lditenant kan nog leven, en
0lrlven.

op, groette met de hand eD ver-

l.,,..Scheerlinclc oogde hem na. Dan verduisterden
fir.nen zijn blik. De Bruyne had de eenige kans
fip';redding laten voorbij gaâin. Maar welk een
beeld was hij.
L;,"D. Bruyne werd naar Kasongo gevoerd. In 't
flir-egin van December ontmoette hij Lippens. Zijn
!-... . ! al t I 'l .l Fr
iiiverste leefde dus nog, doCh was zeer ziek. En

b Bruyne was hem trouw gebleven.
: Op zekeren morgen waren Lippens en De

ufne in hun hut. Er werd gethlopt.
i.- Wie is daar ? vroeg Lippens.
i'--=-- llç, Kaboïdi, ik heb nieuws van Sefoe.
i,-- Ik vertrouw u niet,antwoordde de luitenant.
!r- Doe toch open, vriend. Ik heb belangrijlc
'ieuws. Of korn zelf buiten.
gllippens aarzelde. Dan deed hij de deur open.

Hiil gi"g :buiten de hut. Eenige Arabieren vie-

p et*. op hem aan on vermoordden hem door



ciolketeken. Alles verrliep heel snel. De sluip-
moordenaars ,gingen stil naar binnen. De Bruy-
ne had niets gehoor.d. Hij zat rustig te schrijven.
De moondenaars vielen op hern aan en ze yer-
worgden den trouwen jongen van Blanken-
berge. Sefoe liet aan zijn slachtoffers de ar-
men en beenen afihalcken en zond ze ten ge-
schenke aan

Zulk een
den hoofdrnan van Nyangwé.

balbaarsche kerel was hij. De ver-
minkte liohamen wenden nabij de hut begraven.

Dhanis onderwierp de Arabieren. Een knaap
wees de plaats, waar Lippens en De Bruyne be-
graven vyaren. Men opende den kuil èn. vond
den luitenant en zijn sengeant zij aan zij.

Van vensterluiken en deuren werd een kiet
getimmerd en de blauwe vlag met de gele ster
van Kongo vormde het lijkkleed.

En nu rusten lbeide dapperen in.den grond
dekt hun ge-r-an Kongo. Een gedenkteeken

meeneohappblijk graf.
Dat treurig bericjht kwam nu te Blankenberge

bij de ouders. De heele stad voelde hun rouw
mee. En er was $eelneming, vereering en be-
wondering in gansch ons land door en ook in
den vreemde.

Het gansche volk btacht geld
' Blankenberge een gedenilcteeken

Den 9den
plaats.
28

bijeen, om te
op te richten.
de onthullingSeptember 1900 had Opdoboat, furtwotPor'
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i'E*, *" edhreven in ons werL' <Zomerland>(l )-:
i îhi"aîil î morsens v-roeg verdrong zich

il ilË t*"isr" i" gh"ktnberge's straten'

Fi'àJ-;;; 
-i'.1 i'"""*""t Pe Bruvne'fiof::

'ilif"ïdîË; ï-il-halr: eli stoomde- de,-l::ï
;ÏÏ'iil;i-Èiî"'i'-r''n half uur later kwam

een tweede trein aan'
y= AËi;;;;;1il';or<, .volk' El.l"tiil"-.:l-
i""ïfr!i"Ë"î o.o 1".e"',"1 .bïF1y::\ti :11 "ff .vaarf,rrsutËç' Y.n 

îâ-*râ"t"" i Vaat'dtls en ba'
Ëenigingen vaTr o r-- -^l l- .,loè.r;eerugurg,c[ vq' 

met de vla$*Ëil;";l;r kleuren 1ch., 
m3r.re$en:^'\,r<vr., ,.---. . )n der badstad,rgen €n,vqrsrerrngc L___^l-^-lgerr €n _vc.r:trçrruË ,ehoonden deî Tot de voornaamete bezoekers b

i*.j"ï;; ;;;;;J's,;l :l-P:f"l*::*l;''i{I'r''ur-ou\'r'r - 
'o''dtt 

provincie' de secretarrg
'-,ilien, 

de gouvenae. - r ..r - -^-^-^-Io o,n hn.seix,enr trc tir.luva'tuv5- --- als en hooge.i;;' d"" kongo-stâat' talrijke genera

',tif ficieren.
i Omstreeks den middae werd het monument

-op den diik onthuld'
' --D" 

ttt"ttigt" juichte'

, ;:J;;;J;-t"s"o 1"'. zuil De-BruY:re-en

l'"Ïii' itii';"id' {;-;i"d'i", ::,*-ff"fii::,,ffffË i:Ë;J;"ft";J' 9p 

"t 

voetstuk herin-

;*îîAdhoo*"tL' âe episo'd'n van het vree'

ll,seliilÊ drama'
f," Ë;;ilid;"" geeetdrifrtiEf redgw',1 -::--'ii::iiiiîïiïf; ïrtd;iËken' herinnerend aan

t

(l) Uitgavr L'



den heldenmoed van De Bruyne. Met de meeete
aandacùt luisterrde de_ menigi" ,ru." d" k ;;i;;
wellce een diepen indruk .rË"*"Lt".

Afu1ardi-singen defileerden voorbij't monu_
ment, dan bracht de schooljeugd haai huld".'t Voetstuk vendweet orrd.r" kronen en bloe-
men.

Maar in l9l4 werd het oorlog. En de Duit-
schers kuramen ook naar Blankeiberg.. Z. "t*ken er d9 pier in brand, ze vernielden-veel vaar-'l'igen. Ze bezétten rho,tele en villa's "o ,"horr.
den ze-vreesel-;jlc. Ze eischten het brons op van
het gedenkteeken. De figuren "u" Lippu'", u.,
De_ Bruyne, ook het brons van Corr"ci"o"ui,

^ Blankenberle- ibeleefde toen treurige jaren.
Soms vielen er bommen en burg"r" Li.*"r, .i
door om.

Vele inwoners werden opgeeischt.
Maar de bezetter werd verjàagd. Blankenberge

herslelde zich en ook het 
- 
gàenkteeken dn

Lippèns- en De Bruyne werd in zijn vroegeren
staat gebracht en pl'echtig opnieuw onthulà.

De kinderen van den hèer Blanke wenden
dus aan heel wat geschiedenis herinnerd.

Den volgenden dag speelden ze aan het strand.'Wat was het vroolijlc en druk !
Nu, ge weet, hoe men zich in het zand en in

zee vermaalrt.
Ze zagen ook dc liefhebbers, die van het ha-

30'

[ib dri" duinheuvels voor. ,t

lhobfd tnet netten vischten. Zo hoorden, dat
Ë-ier hersteld zou worden.
lfo d"" namiddag deden ze een tochtje met

Ei--: - r -.
enr:Btoombootle ln zee.

TDe heer Jansen
lËien toestand der

lliwijls overstroomingen
lâter tot aan de daken

vertelde dan over den vroe-
kust. '\Vaar nu Blankenberge

heel lang geleden het Plaatsjeûbt, bestond heel,
.Eharphout.
ÈFI.i *.od door de zee verwoest' O,

plaats. Dan
dèr hoeven,

er hadden
steeg het
het ver-

iélâ" hoiten, ontwortelde boomen' Menschen

h di"t"tr verdronken.
,il-b.*ott rs van Scharphout stichtten eeh,De bel

ieow" plaats en noemde ze Blankenberge' naar

È:,tf""Ë" duinen. In het waPen der stad komen
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